
MÚSICA
HISTÒRIA DE LA MÚSICA

Els orígens de la música occidental: Grècia i Roma
Totes les manifestacions artístiques de la humanitat tenen el seu inici en els ritus màgics de les 
primeres civilitzacions que coneixem. Les pintures que es troben a les cavernes prehistòriques 
no tenen pas una funció decorativa sinó propiciatòria de la caça dels animals que representen.

Si parlem de l'origen de la música occidental, hem de buscar en la cultura grega ja que és el 
bressol de la civilització occidental. Gairebé no ens ha arribat música de Grècia ni de Roma. 
Només s'han trobat algun tractat de teoria musical. Ens referim del segle VIII a.c. fins al segle V 
d.c.

La música a Grècia
Quan parlem de la música grega ens referim a la concepció que de la música tenien els grecs, 
transmesa per una sèrie de dades: literàries, mitològiques, etc.
Segons les dades mitològiques, 

• pels grecs la música també incorporava la poesia i la dansa, associades pel moviment i 
l'art sonor.

• Crèien en el poder sobrenatural de la música (el Déu Orfeu amansia les feres amb el 
seu cant) i que els déus eren els creadors dels instruments.

• L'òpera (que neix en el Barroc) té el seu origen en la tragèdia grega.
• Molts escriptors atribueixen a la música un poder emotiu i fascinant que actua sobre la 

nostra voluntat.
Documents musicals conservats:

• Molt pocs
• Fragments aïllats en papirs i marbres
• Algun document copiat durant l'edat mitjana i moderna, com l'Oda Pítica de Píndaro.
• També es pot destacar el fragment d'Stasimon de l'Orestes d'Eurípides

Instruments:
• L'aulos,  que  és  com  una  flauta  però  el  seu  so 

s'assembla a l'oboè. Instrument aeròfon.
• La lira i la cítara. Instruments cordòfons polsats
• Els  krotala,  que eren dues peces de fusta   i  els 

kimbala,  dos  platerets  de  metall.  Instruments 
idiòfons (percussió)

La música a Roma
Des que Grècia va ser província romana (any 146 a.c.), l'afició dels grecs per la música es 
transmeté als  romans.  Roma es limità a copiar  la  música de la  cultura grega amb poques 
innovacions  instrumentals:  La  tíbia,  que  era  d'embocadura  de  canya. 
La  tuba,  com una trompeta, allargada,  d'un metre. El  cornu,  tub en forma 

circular, molt gran. Instruments aeròfons.

La música en les diverses èpoques: La música de Grècia i Roma

 Escola Anoia



Música de Grècia i Roma

Epitafi grec de Seikilos, és una peça anònima dels segles III-II abans de Crist.

El significat del text és:
“Viu amb joia la vida. Res no et desanimi.
La vida és breu. El temps reclama el seu fi”.

La música en les diverses èpoques: La música de Grècia i Roma
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