
SEMINARI 
La música tardo medieval i renaixentista al Regne de València: 

historiografia i perspectives d’estudi 

Estimat col·lega, estimada col·lega, 

Després del congrés INTERSECCIONS. Congrés d’Història de la Música al País 

Valencià que vam realitzar a l’octubre de 2016 a la Universitat de València, vam pensar 

en un seguit d’accions per continuar amb l’estudi de la història musical al nostre 

territori. Fruit d’aquestes propostes va ser la trobada de doctors al juny de 2017 així 

com els seminaris d’investigació que hem preparat per al 2018. 

Aquest missatge és per a convidar-te al primer d’aquests seminaris els propers dies 9 i 

10 de febrer de 2018 per a continuar el treball emprés amb el congrés. Es tracta d'un 

seminari d'historiografia musical centrat en els segles XV i XVI, amb la participació de 

Cristina Urchueguia (Bern Universität), Tess Knighton (ICREA – IMF-CSIC 

Barcelona), Francesc Villanueva (València)  i altres acadèmics d’universitats 

valencianes. 

La idea és reproduir un model similar a les sessions plenàries d’INTERSECCIONS, amb 

una ponència a càrrec de cadascú dels convidats, i respostes i reflexions d'investigadors 

locals. Està prevista la participació de públic assistent, encara que el seminari té en 

primer lloc una intenció formativa i no de divulgació. Per a participar activament en 

aquest seminari no es requereix la presentació d’un paper sinó més bé la idea d’un debat 

d’idees a partir d’un discurs inicial en base a una bibliografia proposada i d’altres 

possibles. Es pretén proposar metodologies de treballar per a la història de la música en 

unes èpoques que han estat estudiades però que presenten problemes, llacunes i falta de 

revisió historiogràfica des dels paràmetres actuals de la musicologia. 

En resum, podem destacar dos punts centrals sobre els que poden girar els problemes i 

possibles solucions:  

– Problemes historiogràfics: cort vs capella?.

– Solucions creatives més enllà de les fonts. Com escrivim la història de la música i els

seus contextos?

El seminari estarà dividit en dos dies. En la primera part (divendres) volem reflexionar i 

fer palès els problemes historiogràfics que hi hagut en l’estudi de la història de la 

música a terres valencianes en aquestes èpoques. De quina manera, les preponderàncies 

i adscripcions sobre la catedral valenciana i la Cort del duc de Calabria han estat 

dominant i impedint en certa forma un estudi a fons de la història musical valenciana. 

Com s’ha estudiat la música de la cort i de quina manera coneixem la música 

especialment al segle XV, època d’esplendor artístic i cultural al Regne de València. 

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/interseccions-congres-historia-musica-pais-valencia-1285851282125/Esdeveniment.html?id=1285980494684
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/agenda-uv/interseccions-congres-historia-musica-pais-valencia-1285851282125/Esdeveniment.html?id=1285980494684


En una segona part (dissabte) pretenem mostrar com podríem i hauríem d’escriure una 

història de la música d’aquest temps amb els materials i fonts que coneixem, quines 

metodologies i eines podem emprar, què podem aprendre d’altres disciplines i de quina 

manera podem comunicar aquesta història. 

Pretenem doncs, posar damunt la taula els problemes i ser creatius en la resolució 

d’aquests tenint en compte algunes de les corrents actuals de la musicologia històrica 

com per exemple l’estudi del soundscape, l’estudi de les representacions de poder 

mitjançant el fet musical o la recerca en arxius menys habituals per a la musicologia. 

Pensem que aquesta iniciativa serà d’interès per a totes i tots aquells que ens interessa la 

història de la música i els seus contextos. Proposem una selecció bibliogràfica bàsica 

que constituirà el referent per als debats de les sessions. 

Esperem poder comptar amb el teu interès i la teua participació. 

Mentrestant, rep les nostres salutacions més cordials. 

Ferran Escrivà Llorca 

Andrea Bombi 

València, gener 2018 
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INSCRIPCIONS 

http://bit.ly/2DtDNDb 

LLOC 

Institut Valencià de Cultura. Plaça Viriato, 46001 València 

HORARI 

Divendres 16:00 a 20:00 

Dissabte 10:00 a 13:00 

ORGANITZEN 

COL·LABOREN 

http://bit.ly/2DtDNDb
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