
 
 
 
 
 
 
 
Dia Internacional de la Música - Història 

El Dia Internacional de la Música commemora tot l'art i la història musical existent 

arreu del món sense importar-ne el gènere. El Dia va ser creat pel Consell 

Internacional de Música l'any 1975 gràcies a Yehudi Menuhim, violinista i 

president del Consell. Tot i això, va ser la Societat Internacional d'Educació 

Musical qui va donar un impuls a la celebració l'any de 1980, en declarar-ho com 

a Dia Internacional. L'objectiu principal d'aquest dia no és només recalcar les 

bondats i la importància de l'art musical arreu del món, sinó també promoure la 

pau i l'amistat de les nacions a través de la unió que causa la música. És ben 

sabut que la música és una forma d'art universal que traspassa barreres i que 

pot unir poblacions sota un mateix propòsit. Fet pel qual la celebració pren cada 

cop més força. Aquest dia se celebra l´1 d´octubre de cada any. 

Dia Internacional de la Música - Dades i Frases Cèlebres 

 Tot i tenir un títol de Dia Internacional, aquest dia encara no ha estat 

unificat arreu del món i té variacions quant al seu nom i data arreu del 

món. Per exemple, països iberoamericans com Colòmbia, Espanya, 

Mèxic, Argentina, Perú i Veneçuela; a més d'altres arreu del món, 

commemoren l'art musical amb l'anomenada Festa de la 

Música. Aquesta celebració pren lloc el 21 de juny de cada any i va 

tenir els seus orígens a França. 

 No només se celebra el Dia Internacional de la Música l?1 d’octubre 

de cada any. Alguns països canvien aquesta data i proposen un 

origen diferent. Un exemple clar és Xile, qui celebra el Dia 

Internacional de la Música commemorant Santa Cecília el 22 de 

novembre de cada any. Aquesta Santa és reconeguda com la patrona 

catòlica dels músics. 



 El Consell Internacional de la Música va ser creat el 1949 sobre la 

base d'un requeriment fet pel director general de la UNESCO. El seu 

objectiu inicial era assessorar l'organització en tot allò relacionat amb 

la música. Avui dia s'imposa com la xarxa més gran d'organitzacions i 

institucions a favor de la música al món. El seu objectiu és promoure 

el valor de la música a la vida de totes les persones. 

 La música és una revelació més alta que cap filosofia. Ludwig Van 

Beethoven (1770 – 1827). 

 Esperem que aquest primer Dia Internacional de la Música constituirà 

un èxit important entre les nostres activitats, i que es convertirà en un 

esdeveniment anual per a la propagació d'un coneixement més gran 

del nostre art, àrid per a l'enfortiment dels llaços de la pau i l'amistat 

entre els pobles a través de música. Yehudi Menuhim, violinista i 

president del Consell Internacional de Música (període del 1969 al 

1975) el 30/11/1974 a París, en carta escrita als membres del Consell 

Internacional de Música. 

Dia Internacional de la Música - Esdeveniments Importants i 

Coses Per Fer 

 Tot i que el Dia Internacional de la Música se celebra l'1 d'octubre de 

cada any, les tradicions i activitats que commemoren aquest art estan 

molt més relacionades amb la “Festa de la Música”, celebrada el 21 

de juny. Als països on se celebra, se solen fer concerts gratuïts en 

diversos punts al llarg de les ciutats més rellevants dels 

mateixos. Aquests concerts conviden grans i petits artistes de tots els 

gèneres musicals i duren tot el dia. 

 Visitar el Museu de la Música ubicat a Barcelona, Espanya. Aquest 

museu inaugurat des del 2007 conté instruments i documents 

musicals de tot el món. Conté des d'antigues peces fins als 

instruments més tecnològics de la nostra era. En aquest museu 

podreu veure com la variada que pot arribar a ser la música segons la 

seva època i lloc d'origen.  



 


