


L’ANTIGUITAT. GRÈCIA I ROMA

Context històric

•Període: s. XX a. C. – s. IV d. C.

• en la civilització grega hem de situar-hi les bases de la cultura
occidental, amb l’impuls de la música en tots els seus vessants.

•La colonització grega del Mediterrani es va fer d’una manera•La colonització grega del Mediterrani es va fer d’una manera
progressiva i això va ajudar a difondre’n els seus coneixements
musicals.

•Grècia va ser conquerida per l’Imperi romà al segle II a. C., i les seves
influències en la cultura romana s’aprecien poderosament.



Context sociocultural

El món grec va ser creador i impulsor de la cultura musical. Aquests en
són alguns exemples:

• Pitàgores(filòsof grec) recull en les seves obres la creença en
l’origen semidiví de la música. El sistema de sons i ritmes era un
exemple de l’harmonia del cosmos.

• Les teories matemàtiques van facilitar l’organització lògica,
ordenada i harmònica de les notes.

• Amb la poesia lírica va aparèixer el cant, perquè l' intèrpret pogués• Amb la poesia lírica va aparèixer el cant, perquè l' intèrpret pogués
expressar millor els seus sentiments.

• El culte als déus va facilitar la creació d’himnes, cants funeraris,
marxes....aquestes composicions s’elaboraven per celebrar les
nombroses festes religioses.

• La forma o el gènere literari més característic és la tragèdia grega.



Finalitat de la música

• A Grècia, la música era considerada d’origen diví i estava sempre
present en tota mena d’actes socials i culturals, com ara jocs
esportius, reunions privades, cerimònies de culte religiós, teatre,
danses....

• La civilització romana no va dedicar gaire temps a la cultura
musical. La professió de músic es valorava poc, motiu pel qual va
quedar relegada a la celebració de festes i de banquets



La música grecoromana: la notació musical

• Abans del segle I d. C., i al llarg d’uns quants segles després, la
música només es transmetia oralment de generació en generació.
La consolidació d’una notació musical, és a dir, d’un sistema
d’escriptura , va tenir un paper molt important en el
desenvolupament de la teoria i de l’ensenyament de la música.
Alguns fragments de música que s’han trobat, i que pertanyen a
l’antiga Grècia, ens permeten deduir com s’escrivia la música en
aquella època. Un exemple d’aquests fragments s’aprecia en
l’Epitafi de Seikilos .l’Epitafi de Seikilos .

• L’altura dels sons s’indicava amb les lletres de l’alfabet, el ritme,amb
ratlles i punts. Aquesta notació s’anomena notació alfabètica .







Els modes grecs

• Per compondre una obra musical ens cal un conjunt de notes que
anomenem escala . Com s’aprecia a la partitura(propera
diapositiva), els grecs disposaven de diversos modes o escales
diferents per triar. Aquests modes es diferenciaven per la situació
dels tons i els semitons. A l’hora d’escriure una obra nova, el
compositor n’escollia un d’aquests,segons el caràcter que volgués
atorgar a la composició

• En els modes grecs, les notes més importants són la dominant D i la
final F. Les melodies giraven doncs al voltant d’aquestes dues
notes.notes.

• Alguns filòsofs com ara Plató i Aristòtil afirmaven que la música
podia representar diferents estats d’ànim, i que això tenia la
capacitat de modificar els sentiments de les persones. Segons el
tipus de música que escoltés, una persona podia calmar-se o bé
tornar-se violenta. Per això, en els seus tractats polítics (titulats la
República i la Política) aconsellen prohibir les músiques que
produeixen efectes negatius i promouen les que fan a la gent més
valenta i justa.



• Escolta l’epitafi de Seikilos









La tragèdia grega

• És la forma o el gènere més important de l’antiga grècia, originada a
partir de les festes de Dionís, el déu del vi.

El desenvolupament de la tragèdia
Els instruments i el cor (fins a 15 cantants) se situaven d’empeus, en

un espai de forma semicircular davant de l’escenari anomenat
orchestra (en grec lloc de dansa ja que les cançons corals anaven
lligades a la dansa i la pantomima)

El cor cantava la cançó introductòria, les que desenvolupaven l’obra iEl cor cantava la cançó introductòria, les que desenvolupaven l’obra i
la cançó que anunciava l’acabament de la tragèdia.

Els solistes dialogaven amb el cor o bé cantaven acompanyats per
l’aulos.

Els autors més importants van ser Èsquil, Sòfocles i Eurípides.





instruments
La funció principal dels instruments era acompanyar la dansa o la

poesia, a totes dues a la vegada. Amb anterioritat al segle V a. C.
Els instruments s’usaven ben poc com a solistes, però a partir
d’aleshores aquesta pràctica es va anar estenent de manera
considerable. S’utilitzaven tres famílies instrumentals diferents:
vent, corda i percussió.











Activitats finals




