
 

 

Taller de música medieval:  

De trobadors   
i joglars 
Us presentem un conjunt d’activitats didàctiques adreçades a l’alumnat de    
l’ESO i Batxillerat al voltant de la música dels trobadors per conèixer i apro-
fundir en els contingut de les àrees de Música, Literatura i Història. 
A partir d’un viatge per Occitània, Catalunya i el Nord d’Itàlia podran desco-
brir les històries dels trobadors, la seva música i els instruments, i endinsar-se 
d’una manera participativa en la cultura europea d’aquella època. 



Continguts: 
 
La música medieval, el cant dels trobadors, els gèneres literaris, llegendes 
de trobadors a partir del testimoni de les “Vidas”, cultura medieval, els    
instruments, els viatges a l’Edat Mitjana, construcció d’instruments... 

Instruments: 
 

La fídula o viola medieval. 
La cítola. 
La viola de roda. 
El monocordi. 

 

 

Guia didàctica participativa: 
 

Es tracta d’un taller participatiu, 
per això es proporciona un dossier 
didàctic i la possibilitat de preparar 
cançons prèviament al taller, per a 
la seva interpretació amb el grup-
classe. 

 

Espectacle amb els alumnes de l’INS Abat Oliba de Ripoll, 2013 



Preus i requeriments tècnics: 

El taller pot tenir lloc a una aula del centre, preferentment amb 
projector.  

El preu és des de tres euros per persona, per a grups entre 30 i 40 
alumnes,  i es pot ajustar en cas de més d’una actuació en el ma-
teix dia. 



Antoni Madueño és deixeble del tenor Josep Benet, i es va 
formar durant anys en cant i en música medieval amb    
Jordi Noguera i Antoni Rossell. Llicenciat en Filosofia té 
també un doctorat en musicologia especialitzat en música 
profana medieval. Aquest artista polifacètic s’ha dedicat a 
la investigació del repertori trobadoresc i a l’organologia 
medieval, especialment a la construcció d’instruments de 
corda que utilitza als seus concerts, i que l’inspiren també 
en la creació de les seves escultures. 
 
Durant la seva trajectòria musical ha actuat amb diverses 
formacions vocals i instrumentals, amb què interpretà les 
obres del Llibre Vermell de Montserrat, els cants de la lírica 
galaico-portuguesa com ara les Cantigas d’amor, les Canti-
gas d’amigo i les Cantigas de Santa Maria, entre d’altres.  
Amb un repertori actual centrat en la música profana de 
l’Edat Mitjana, amb preferència per la música dels          
trobadors, Antoni Madueño ha realitzat concerts en solitari 
en països europeus com ara Eslovàquia, Suïssa i França, i   
nombroses ciutats d’Espanya. Imparteix conferències habi-
tualment en institucions acadèmiques i universitats, 
il·lustrades amb l’exposició d’instruments de corda i la in-
terpretació musical.  
 
Ha dirigit el projecte de recreació dels instruments musicals 
de la portalada de Ripoll, candidata a Patrimoni Unesco 
de la Humanitat. 
 
Ha treballat durant 20 anys com a professor de música    
d’Institut, i en l’actualitat es dedica a la interpretació i a la 
investigació musicològica. 



Producció i informació: 
 
Lídia Gilabert 
 
a/e: tempsdejoglars.tallers@gmail.com 
 
Telèfon: 616.109.415 
 
http://clustrobar.com 


