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Dossier de premsa 
 

Un total de 373 peces, des de tauletes mesopotàmiques i esteles egípcies 
fins a ceràmiques gregues i relleus romans, recorren tres mil anys d’història 
musical de la mà del Louvre 

 

 

  
El cant de les sirenes gairebé causa la perdició d’Ulisses. La música i els 
sons embruixen, sedueixen, consolen, espanten i estimulen els sentits 
des de temps ancestrals; també són presents en els grans esdeveniments 
de la vida pública i privada. L’origen dels nostres sonalls, flautes, arpes, 
platerets, orgues, castanyoles i una infinitat d’instruments moderns es 
remunta a milers d’anys enrere. De l’Iran a la Gàl·lia, l’exposició Músiques 

a l’antiguitat aplega un conjunt excepcional de 373 peces delicades 
procedents, en la seva major part, de les col·leccions del Musée du 
Louvre, i també d’unes vint institucions internacionals, entre les quals hi 
ha el Metropolitan Museum de Nova York, els Musei Capitolini i el Museu 
Nacional d’Atenes. Des dels segells cilíndrics mesopotàmics fins als 
relleus monumentals romans, passant pels papirs egipcis i els vasos 
grecs, algunes de les peces mai no s’havien exhibit abans. El recorregut 
de la mostra inclou també una sèrie de dispositius sonors, gràcies als 
quals és possible escoltar reconstitucions de sons d’instruments antics, 
així com el cant més antic del món que es coneix fins avui. L’exposició 
recorre tres mil anys d’història i és fruit de l’aliança estratègica amb el 
Musée du Louvre per a l’organització conjunta d’exposicions al nostre 
país. 
 
 

  
Músiques a l’antiguitat. Concepte i producció: Exposició organitzada conjuntament 
per l’Obra Social ”la Caixa”, el Musée du Louvre i el Musée du Louvre-Lens. 
Comissariat: Hélène Guichard, Violaine Jeammet i Ariane Thomas, conservadores del 
Musée du Louvre, juntament amb uns altres cinc experts de diferents institucions i 
universitats franceses. Dates: Del 9 de febrer al 6 de maig de 2018. Lloc: CaixaForum 
Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #LouvreCaixaForum 

 
 



  

 

 

 

Dossier de premsa 
 

Barcelona, 8 de febrer de 2018. La directora general adjunta de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Elisa Durán, i la investigadora del Centre National de la 
Recherche Scientifique, Sibylle Emerit (en representació de l’equip curatorial 
format per vuit comissaris), han presentat avui a CaixaForum Barcelona 
Músiques a l’antiguitat, una extraordinària exposició fruit del treball conjunt de 
diversos experts de diferents institucions i universitats franceses a partir dels 
fons del Musée du Louvre. 
 

Dins de la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una 
atenció preferent a les grans cultures del passat. La missió de les exposicions 
programades és mostrar les diferents formes en què les civilitzacions s’han 
enfrontat a les grans qüestions universals. Així, 
organitza mostres inèdites a partir de les 
investigacions històriques i arqueològiques més 
recents. 
 
Músiques a l’antiguitat és fruit de l’acord entre 
l’Obra Social ”la Caixa” i el Musée du Louvre per a 
l’organització conjunta d’exposicions que acostin o 
descobreixin al públic artistes, col·leccions i 
períodes de la història de l’art a partir dels fons del 
museu parisenc. Aquesta exposició segueix la 
línia d’altres projectes que s’han desenvolupat 
conjuntament amb el Musée du Louvre, com els 
dedicats a l’Egipte faraònic, les rutes d’Aràbia, els 
prínceps etruscos, Mesopotàmia, Delacroix i Le 
Brun. 
 
Aquest ambiciós acord s’emmarca en la línia 
d’actuació impulsada per l’Obra Social ”la Caixa” 
en els últims anys per establir aliances estratègiques amb grans institucions 
culturals del món, amb la finalitat d’intensificar la seva acció cultural i fomentar 
sinergies entre diferents institucions de primer ordre internacional.  
 
L’Orient, Egipte, Grècia i Roma: Músiques a l’antiguitat mostra la importància 
de la música a les societats antigues, així com les últimes troballes en el camp 
de l’arqueomusicologia. L’exposició, organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, el 
Musée du Louvre i el Musée du Louvre-Lens, presenta la música com un 
llenguatge universal que travessa els segles, supera conflictes i guerres, i 

Figureta de tibicen, músic tocant l’oboè 
doble. Itàlia. Mitjan segle I dC. París, 

Bibliothèque nationale de France. 
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acosta cultures. Desvela els aspectes específics de cada civilització, així com 
les seves influències, intercanvis i hibridacions. 
 
Prop de 400 peces d’uns vint museus 

 
Des de l’Iran fins a la Gàl·lia, els vestigis 
miraculosament conservats d’instruments, els 
fragments de notacions musicals i les múltiples 
representacions d’intèrprets que han arribat fins 
avui evoquen els sons de tres mil anys d’història 
(del 2900 aC al 395 dC). L’exposició aplega un 
conjunt de peces singulars, d’una bellesa 
sensible i delicada: instruments i escenes 
reproduïdes en tres dimensions en vasos grecs, 
mosaics i monedes.  
 
Tauletes mesopotàmiques, esteles egípcies, 
ceràmiques gregues, relleus històrics romans i 
una col·lecció d’instruments antics de música en 
un estat de conservació que sovint sorprèn. En 
total, es presenten 373 peces, 278 de les quals 
pertanyen al Musée du Louvre. Les obres 
procedeixen també de la Bibliothèque nationale 

de France, el Metropolitan Museum de Nova York, el Museu Nacional d’Atenes, 
el Museo Archeologico Nazionale de Nàpols, els Musei Capitolini, la Centrale 
Montemartini de Roma, el Museo Nazionale Romano i el Museu Nacional d’Art 
Romà de Mèrida, entre altres centres.  
 
El fet musical s’aborda des de diferents perspectives. Els treballs duts a terme 
recentment en el camp de l’arqueologia experimental han permès recuperar 
sons que es consideraven perduts. També es presenta el context eminentment 
religiós de la música, així com el sociocultural. L’exposició recupera les 
llegendes sobre l’origen diví de sons i instruments: del demiürg sumeri Enki a 
l’inventor de la lira, Hermes. 
 
La música intervé en totes les facetes de la vida: exalta el poder dels sobirans, 
acompanya en la guerra i és omnipresent a l’escena cívica i en el vincle amb la 
divinitat. Està lligada a totes les etapes de la vida: la infància, la joventut, la 
maduresa i la mort. Al voltant del fet musical es creen oficis, des del de lutier 
fins al de mestre de música, mentre que alguns intèrprets extraordinaris han 

Estela coneguda com a Estela de la música. 
Telloh, Iraq. Època neosumèria, 2140-2110 
aC. París, Musée du Louvre. 
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aconseguit una gran fama en aquest camp.  
 
Un equip d’experts extraordinari 
 

Músiques a l’antiguitat és el fruit de l’esforç de 
col·laboració d’un equip d’experts en les 
civilitzacions mesopotàmica, egípcia, grega i 
romana. L’exposició és el resultat del treball 
conjunt de les conservadores del Musée du 
Louvre Hélène Guichard, Violaine Jeammet i 
Ariane Thomas, juntament amb uns altres cinc 
especialistes d’institucions i universitats 
franceses: Nele Ziegler, directora d’investigació 
del Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS); Christophe Vendries, 
professor d’Història Romana de la Université 
Rennes II; Alexandre Vincent, professor 
investigador d’Història Romana de la Université 
de Poitiers; Sylvain Perrot, de l’Académie de 
Strasbourg, i Sibylle Emerit, investigadora del 
CNRS. Aquests vuit comissaris han treballat de 
forma conjunta per presentar una gran selecció 
d’obres amb un discurs inèdit i innovador. 

 
El punt de partida de l’exposició és el programa de les Escoles Franceses a 
l’Estranger (EFE) Paisatges sonors i espais urbans al Mediterrani antic, dirigit 
per l’Institut Français d’Archéologie Orientale, l’École Française d’Athènes i 
l’École Française de Rome. Músiques a l’antiguitat es fa ressò de la recerca 
actual, diversa i abundant en aquest àmbit, gràcies a la tasca de conservadors, 
historiadors i arqueòlegs, així com d’etnomuseòlegs, físics acústics i 
arqueometristes. 
 
Com és habitual, l’exposició es completa amb l’edició d’una publicació a càrrec 
de l’Obra Social ”la Caixa” i, en aquest cas, juntament amb el Musée du Louvre 
i el Musée du Louvre-Lens. Coordinada pels vuit comissaris, la mostra compta 
a més amb la col·laboració dels especialistes següents: Victoria Asensi Amorós, 
Annie Caubet, René Caussé, Ricardo Eichmann, Dorothée Elwart, Uri Gabbay, 
Stefan Hagel, Robert Piéchaud, Anita Quiles, Aminata Sackho-Autissier i Dahlia 
Shehata. 
 

Estàtua fragmentària: bust de ploranera. Egipte, 
Imperi Nou, principis de la dinastia XVIII, 1550-

1425 aC. París, Musée du Louvre. 
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A partir de la mostra, també es desplega un programa d’activitats per a tots els 
públics, que inclou una conferència a càrrec de quatre dels comissaris —Ariane 
Thomas, Sibylle Emerit, Violaine Jeammet i Alexandre Vincent—, així com dos 
sessions d’òpera filmada al voltant d’Aida, de Verdi, i Norma, de Bellini. Visites 
comentades per al públic general i cafès tertúlia es complementen amb l’espai 
familiar Arqueomúsiques i visites en família. Paral·lelament, s’han programat 
diferents activitats escolars, com ara la visita taller Fer sonar l’antiguitat. 

 

ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

Els sons antics: un món desaparegut per sempre?  

Imaginem-nos que, d’aquí a 2.000 anys, tan sols quedessin com a mostra del que va ser la 
música occidental algunes partitures de Mozart, petits fragments de les cançons de Brel i 
instruments musicals malmesos o trencats. En certa manera aquesta és la situació a la 

qual s’enfronten avui els especialistes de les músiques de 
l’antiguitat, que tan sols tenen accés a elements incomplets, 
tant pel que fa a les poques «partitures» com als instruments 
que s’han trobat fragmentats a tombes, cases o santuaris. Hi 
ha però, això sí, els nombrosos textos i els milers d’imatges 
que mostren escenes de la vida musical i a partir dels quals 
els estudiosos recomponen l’entorn sonor de cada cultura, 
gràcies també als darrers avenços que s’han fet en recerca. 
Per bé que les societats antigues semblen compartir certs 
instruments musicals i certes pràctiques, hi ha en aquestes 
pràctiques una sèrie de formes d’expressió musical que els 
són pròpies. 

La música antiga en l’imaginari occidental 

L’òpera, la novel·la i les arts visuals han construït una imatge 
de la música antiga a partir d’estereotips heretats en gran part 
del segle XIX. En aquest període de gran desenvolupament 
de la disciplina arqueològica, recuperar l’esperit de les 
melodies antigues esdevé un repte estètic per a alguns 
compositors, com ara Verdi o Saint-Saëns. 

És sobretot el cinema, a través del pèplum hollywoodenc, que 
contribueix a popularitzar alguns estereotips: és el cas de l’arpa, que, associada a l’Orient i 
a l’erotisme, pot aparèixer tant a la cort del faraó o de Cleòpatra com en un banquet grec o 
romà per il·lustrar la presència d’esclaus orientals. D’altres elements són més circumscrits, 
com ara el so de les trompetes, que esdevenen la marca visual i sonora dels exèrcits 
romans, tant en el cinema com en el còmic. 

 

Àmfora àtica de figures vermelles: 
jove tocant el bàrbiton. Atenes, 
atribuïda al Pintor de Berlín. 
Trobada a Càpua, Itàlia, c. 480-470 
aC. París, Musée du Louvre. 
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El redescobriment de la música antiga 

A partir del Renaixement, l’auge de l’humanisme propicia la redescoberta de la música 
grecoromana. Erudits i enciclopedistes copien i recopien els dibuixos dels instruments 
musicals i llegeixen els teòrics de la música grega. Caldrà esperar però a l’expedició de 
Bonaparte perquè la música de l’Egipte faraònic desperti també tal curiositat, en un 
moment en què la història de la música esdevé una disciplina en si mateixa. Al segle XIX 
neix l’arqueologia musical, que situa l’origen de la música 3.000 anys abans. La publicació 
dels himnes dèlfics, com també la descoberta de vestigis d’arpes a Tebes o de trompetes a 
Pompeia, susciten un apassionament per fer còpies d’instruments antics. Pel que fa a 
l’Orient, aquesta gran onada de curiositat no es fa evident fins als anys 1930-1950, 
gràcies, d’una banda, a les primeres excavacions importants que es fan a Ur, on es troben 
lires espectaculars, i de l’altra, a l’edició de textos cuneïformes amb notacions o 
indicacions musicals. 

Els vestigis dels instruments antics 

Gràcies a les excavacions arqueològiques s’han descobert vestigis d’instruments musicals 
antics per tota l’àrea mediterrània, des de l’Iran fins a la Gàl·lia: les trompetes de 
Tutankhamon a Tebes, els címbals de Susa, la lira «Elgin» a Atenes, el sistre d’un 
sacerdot d’Isis a Nimes, etc. En general, els objectes de bronze han resistit millor els 
estralls del temps. Tanmateix, el clima sec de la vall del Nil ha permès l’estat de 
conservació excepcional de certs instruments fets amb fusta i pell en el cas de les arpes, 
les lires, els llaüts i les panderetes, o amb canya en el cas de les flautes i els oboès. Atès 
el seu estat fragmentari, no sempre és fàcil identificar aquests objectes, la qual cosa ha 
provocat alguns malentesos. Hi són representades totes les grans famílies d’instruments i, 
segons la nostra classificació moderna, hi distingim instruments de corda, de vent i de 
percussió. 

L’oïda dels déus 

En les societats en què l’element sagrat és present en cada moment de la vida quotidiana, 
tota excusa és bona per mirar de fer-se escoltar pels déus i, d’aquesta manera, obtenir-ne 
benevolència: oracions, cants, encanteris, himnes i murmuris rituals. En l’àmbit sagrat, la 
música és part integrant del ritu a través dels sacrificis, les processons i les festes 
religioses. Es considera una bona intermediària, ja que a algunes divinitats se les associa 
estretament amb els sons. A Mesopotàmia, el déu Ea crea els encanteris, les invocacions 
màgiques. A Egipte, la deessa Hathor presideix les festes al so del sistre i de la pandereta. 
En la civilització grecoromana, Apol·lo amb la lira és el déu músic i poeta per excel·lència. 
L’instrument musical és sovint un atribut o fins i tot una invenció de la deïtat i, com a tal, 
sovint es diposita com a exvot als santuaris. 

Déus de la música i déus músics 

En el conjunt de les cultures antigues, els déus tenen una relació molt estreta amb la 
música. A Mesopotàmia, el demiürg sumeri Enki (o Ea en accadi) crea la figura del músic 
del rei i transmet als homes l’art de l’encanteri, de les invocacions màgiques. A Egipte, 
diversos déus, entre els quals Amon, creen el món gràcies a la paraula, i Hathor és 
venerada com a deessa de la música, de la dansa i de la joia. La seva imatge adorna el 
mànec dels sistres, la funció dels quals és entretenir la deessa i apaivagar la seva fúria. A 
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la mitologia grecoromana, la invenció de la música té quelcom d’acte diví: Hermes fabrica 
la lira, Pan la syrinx (siringa o flauta de Pan) i Atena l’aulos. Apol·lo recupera la lira 
d’Hermes i Màrsies els auloi que Atena ha llançat perquè li enlletgien la cara. La derrota de 
Màrsies en enfrontar-se a Apol·lo en un certamen musical confirma la superioritat de 
l’instrument de corda envers l’aulos i, metafòricament, representa la victòria de la bellesa 
sobre la brutalitat. 

Honorar els déus 

La veu dels sacerdots i dels ajudants del culte, el so dels instruments, els cants i les crides 
al silenci marquen els moments àlgids de l’acte religiós. Entre els protagonistes del culte hi 
ha nombrosos músics, associats a una divinitat o a un santuari, que toquen durant les 
grans festes i guien les processons. En cadascun d’aquests ritus la música serveix per 
comunicar-se amb els déus, apaivagar-los o donar-los les gràcies. És molt més que un 
simple acompanyament estètic: és essencial per al bon desenvolupament de la cerimònia 
perquè crea una atmosfera adequada per atraure l’atenció dels déus. No és estrany trobar, 
entre els exvots dipositats en un temple, instruments musicals amb una inscripció dedicada 
a la divinitat. 

Els sons del poder 

El so forma part del cerimonial del poder i de la posada en escena de l’autoritat. Així 
doncs, hi ha un gran nombre de músics i de músiques al servei dels poderosos, de l’Estat i 
de la ciutat. En les monarquies antigues, tenen la funció d’animar la vida de la cort, de 
marcar el ritme dels seguicis, d’exaltar el poder diví del sobirà o d’acompanyar les seves 
campanyes de guerra amb el so de la trompeta o el ritme de la percussió. A l’Orient i a 
Egipte, els membres de la família reial participen activament en el culte i en la seva 
dimensió acústica. La música, omnipresent en els rituals cívics, contribueix al 
funcionament de les societats antigues i, en la cultura grega, acaba esdevenint una part 
essencial de la formació del ciutadà. En el món grecoromà, ofereix una representació 
harmoniosa de la ciutat mitjançant les processons i els certàmens. Aquestes 
demostracions públiques viuen un nou impuls amb els triomfs que celebren la grandesa de 
Roma. 

A la cort reia 

Dels músics de cort en parlen les fonts escrites des del tercer mil·lenni abans de Crist: 
portes falses, estàtues, recipients de libació, uixebtis i textos d’arxiu ens han transmès els 
noms d’aquests personatges que fins i tot acompanyaven els reis quan es desplaçaven. A 
l’Orient, el banquet acompanyat del so de l’arpa o de la lira és un dels temes iconogràfics 
predilectes per representar el rei amb la seva família o els seus funcionaris. A Egipte, 
aquest tipus de representació no es coneix fins a l’època amarniana (1353-1337 aC): 
nombrosos músics, alguns d’origen estranger segons indica la seva manera de vestir, 
animen les festes al palau del faraó Akhenaton. La presència de músics tant als banquets 
com a les caceres reials és un motiu que trobem fins a l’època hel·lenística i romana a 
l’Orient. 
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La família reial i el culte diví 

A Egipte i a l’Orient, el rei, garant del manteniment de l’ordre universal i de la prosperitat, 
esdevé l’intermediari perfecte entre els humans i els déus mitjançant la realització del culte. 
En molts relleus el veiem procedir personalment als sacrificis. La reina, la seva 
corresponent femenina, hi té un paper musical, com també les princeses i les adoradores 
divines: llurs veus i el so de llurs instruments complauen els déus. El rei s’ocupa de 
proporcionar als temples els músics i els objectes sonors indispensables per a determinats 
ritus, com ara les arpes i els sistres. A l’Orient, diversos sobirans escriuen himnes a la 
glòria dels déus i, quan obtenen el rang de deïtat després de la seva mort, se’ls adrecen 
cants. Això també passa a Egipte, ja que la iconografia mostra el faraó i la reina venerats 
al so dels sistres. 

La música i la ciutat en el món clàssic 
L’esperit competitiu (agon) és molt important en les ciutats gregues. Els millors músics 
s’enfronten en certàmens musicals programats, alguns dels quals, com a Delfos, donen 
èxit i renom als guanyadors. Els romans miren d’implantar aquesta mena de proves a la 
mateixa Roma i l’emperador Neró, que és un apassionat de la cultura grega, participa en 
els grans certàmens grecs com a citarista, és a dir, cantant i tocant la cítara. La 
representació d’instruments musicals com a emblema en les monedes és una altra mostra 
del lligam de les ciutats amb l’art de la música.  

Al segle V aC, el teatre emergeix a Atenes com a art total que combina drama, música i 
dansa. El coneixement d’aquest repertori literari i musical és un dels fonaments de 
l’educació del ciutadà (paideia), que també ha de ser capaç de tocar la lira i de cantar 
durant els banquets, moments importants de la vida social en els quals la música es 
combina amb el vi i la poesia. 

La guerra 

Els músics intervenen tant al camp de batalla com al campament, donant els senyals 
necessaris per al bon funcionament dels exèrcits: atac, retirada i altres moviments de la 
tropa. A més dels missatges sonors, els músics tenen la funció d’estimular els soldats. La 
gran columna que l’emperador Trajà alça a Roma per celebrar les seves victòries a la 
Dàcia és un testimoniatge excepcional que permet documentar el context en què tocaven 
els músics militars romans. Pel que fa a la batalla, la trompa és l’instrument que s’hi adapta 
millor atesa la seva potència sonora, però en algunes ciutats gregues es fa servir la lira o 
l’aulos. Amb motiu del retorn del combat, a Mesopotàmia i a Egipte s’organitzen cerimònies 
triomfals al so de la trompa i dels tambors per glorificar el rei i exhibir els vençuts. A Roma, 
aquest esdeveniment pren la forma d’una processó ritualitzada, tant pel que fa al 
desenvolupament de l’acte com al recorregut. 

El poder dels sons 

La música afecta els nostres sentits: si és alegre i lleugera, fa ballar; si és lenta i trista, 
convida a la malenconia. Les societats antigues creuen en la capacitat de la música per 
influir en l’estat de l’ànima i del cos; en la filosofia grega, fins i tot hi ha una teoria sobre els 
poders de la música. Atesos els seus efectes, la música es pot recomanar per protegir i per 
guarir, però també es pot prohibir, com per exemple en el culte d’Osiris a Egipte. 
Acompanya les persones en determinats moments de la vida, per exemple en els ritus de 
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pas relacionats amb el naixement i la mort. Permet expressar emocions que de vegades 
són fortes o violentes, o aporta reconfort durant el dol. Té una dimensió màgica a través 
del so dels objectes de bronze, com ara les campanetes, els címbals, els cascavells o els 
gongs. Tots aquests sons es poden utilitzar en determinats rituals, tant per atraure com per 
allunyar l’enemic. 

Sons per seduir 
En l’antiguitat, «cantar» sovint vol dir «encantar», i la màgia dels sons és tota una arma de 
seducció. Hi ha diversos personatges mitològics ben coneguts pel seu cant captivador, ara 
malèfic, ara apaivagador: les sirenes gairebé provoquen la pèrdua d’Ulisses, mentre que 
Orfeu és capaç de dominar la natura salvatge gràcies a la seva veu i al so de la seva lira, 
que atrauen els animals, els arbres i les pedres.  

En l’àmbit de la seducció, la música i la sexualitat sovint van lligades. Alguns instruments 
tenen una connotació sexual ben marcada, com per exemple l’arpa a Egipte, i reforcen el 
caràcter eròtic del banquet. Tanmateix, els músics que apareixen amb el sexe hipertròfic, 
també poden tenir un caràcter ritual vinculat amb la fecunditat i la prosperitat. 

Sorolls i silenci 

A Egipte, Osiris, el déu que regna al món dels morts, és anomenat «senyor del silenci». Ja 
no sent els crits de lamentació de les seves dues germanes, Isis i Neftis. La mort aïlla el 
difunt dels sorolls de la vida. El silenci, de vegades sinònim de mort, també pot ser un mitjà 
per anihilar els enemics. Tot i que en el culte a Osiris es prohibeix tocar música durant una 
part de l’any, el so ajuda a allunyar els éssers malèfics que posen en perill el seu 
renaixement. Al món dels vius, el nan Bes i els genis burletes simbolitzen el paper 
protector del soroll. Els déus, que tenen una oïda extraordinària, creen tot un món sonor. 
Les esteles d’orella, que s’han trobat en força quantitat en territori egipci però també grec i 
romà, il·lustren la voluntat de ser escoltat per les divinitats. 

Els sons del dol 

La música i els cants són presents en el moment de la mort de dues maneres diferents: 
d’una banda, animen el banquet funerari, honoren la memòria del difunt i ritmen les 
cerimònies funeràries al so dels crits i de les lamentacions; de l’altra, segons certes 
creences, la música facilita l’accés de l’ànima del difunt al més enllà. No és estrany que la 
imatge dels músics aparegui en la decoració de la tomba, o que el difunt sigui enterrat amb 
instruments (autèntics o imitacions) o amb figuretes de músics, la qual cosa demostra la fe 
que es tenia en els poders beneficiosos de la música. En part, és gràcies a aquesta 
tradició que els arqueòlegs han pogut trobar instruments de música perfectament 
conservats, tant en tombes de personatges poderosos com de persones ben humils. 

Els oficis de la música 

En la pràctica musical es distingeix clarament entre el músic amateur i el professional, 
l’activitat del qual té les característiques d’un veritable ofici: el músic segueix un 
aprenentatge, aprèn les tècniques i els gestos necessaris, transmet els seus coneixements 
i rep una gratificació. Entre els músics d’ofici, hi ha «les estrelles», que són recompensats 
per sobirans i ciutats, i els simples executants, la funció bàsica dels quals és participar en 
els ritus o animar els banquets. Les dones també poden viure d’aquest art, però sovint tan 
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sols poden tocar als palaus d’Orient i als temples d’Egipte. Algunes aconsegueixen fer-ne 
la seva professió, de vegades a costa de forjar-se una dubtosa reputació. Quant a l’ofici de 
lutier, tan sols està documentat en el món grecoromà, però l’observació dels vestigis 
mostra la increïble destresa dels artesans i la riquesa dels materials que s’empren per a la 
fabricació dels instruments. 

Interpretar 

La iconografia antiga il·lustra molt bé els múltiples i variats gestos i postures dels músics. 
Hi trobem detalls sobre les tècniques per tocar els instruments, sobre la manera de pinçar 
les cordes (amb o sense plectre) o de batre els címbals, o sobre la utilització d’accessoris 
com ara la phorbeia, una corretja que subjecta les galtes de l’auleta. Les escenes de 
concert mostren els instruments que es toquen alhora. Són fonts, però, d’interpretació 
sovint delicada, ja que no es tracta de fotografies fetes al moment, sinó que són imatges 
en les quals es mira de resumir l’actuació musical, i per tant de vegades s’hi fan 
arranjaments. Si bé hi ha relleus molt precisos pel que fa a la posició dels dits a 
l’instrument, d’altres són força més aproximatius. Per desxifrar-los cal conèixer, alhora, els 
codis dels gestos musicals i les convencions iconogràfiques en les societats antigues. 

Transmetre 

El món dels músics és molt heterogeni. En els textos es poden identificar diferències pel 
que fa al talent, l’estatus i el renom. Els monuments funeraris són una font molt important 
per resseguir les trajectòries i traçar els lligams de parentiu en una família de músics. 
Quant a les modalitats d’aprenentatge, no se’n sap gaire cosa, però sí que hi havia 
mestres de música. Per bé que la transmissió dels coneixements musicals es fa oralment 
gràcies a un procés de memorització, cal tenir en compte el desenvolupament de teories 
harmòniques i rítmiques a l’Orient i a Grècia, com també les primeres notacions musicals. 
La música s’escriu per recordar les melodies i també és objecte de tractats científics. Ara 
bé, val a dir que la iconografia de cap d’aquestes civilitzacions antigues ens mostra mai el 
músic tocant davant d’una «partitura». 

Fabricar 

En el món antic, els instruments musicals no es fabriquen en sèrie. Els millors fabricants 
d’instruments de corda i de vent són els qui combinen habilitats tècniques amb el 
coneixement dels materials (bronze, os, ivori i diferents tipus de fusta). Actualment, el 
desenvolupament de les recerques científiques permet reproduir el que va poder ser el 
gest de l’artesà, i redescobrir la naturalesa exacta de les matèries primeres i llur 
procedència (local o no). Hi ha estudis recents sobre diversos instruments: l’anàlisi dels 
materials i de les tècniques de fabricació, la fotogrametria, la digitalització o la modelització 
acústica modifiquen profundament el coneixement d’aquests objectes des d’un punt de 
vista tècnic i estètic. 

Instruments viatgers 

La regió mediterrània sempre ha estat un espai d’intercanvi i de circulació entre l’Orient i 
l’Occident. Els músics es mouen quan hi ha migracions, missions diplomàtiques o 
certàmens i recitals. Viatgen per terra i per mar amb llurs instruments i, d’aquesta manera, 
contribueixen a difondre tècniques i sons nous. El circuit de difusió dels instruments 
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musicals és una qüestió complexa que no es pot limitar als desplaçaments. L’arpa ens en 
dóna un bon exemple: se’n coneix l’existència al tercer mil·lenni abans de Crist tant a 
Egipte com a l’Orient, i per tant no es pot parlar d’un sol focus a partir del qual se n’hagi 
estès l’ús. Hi ha altres casos que reflecteixen aquest diàleg entre civilitzacions: a l’illa de 
Xipre, situada al cor dels desplaçaments mediterranis, conflueixen diferents corrents 
musicals, i Alexandria, fundada pels grecs a Egipte, desenvolupa una sòlida cultura 
musical i inventa un nou instrument que tindrà un gran èxit durant l’Imperi romà, l’orgue 
hidràulic, avantpassat llunyà de l’orgue d’església. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L’EXPOSICIÓ 

CONFERÈNCIA A CÀRREC DELS COMISSARIS 

Divendres 9 de febrer, a les 19 hores 
Ariane Thomas, Sibylle Emerit, Violaine Jeammet i Alexandre Vincent 
Conferència en francès amb traducció simultània al castellà i al català 
Preu per persona: 4 € 

VISITES COMENTADES PER AL PÚBLIC GENERAL 

Consulteu-ne els horaris al web. 
Preu per persona: 3 € 

ÒPERA FILMADA 

Diumenge 4 de març, a les 18 hores 
Aida (G. Verdi) 
Preu per persona: 4 € 

Diumenge 25 de març, a les 18 hores 
Norma (V. Bellini) 
Preu per persona: 4 € 

VISITA AMB CAFÈ TERTÚLIA 

Els dimarts, a les 16.30 h 
Preu per persona: 4 € 

ACTIVITATS FAMILIARS 

ESPAI FAMILIAR I EDUCATIU +5 

Arqueomúsiques 

A l’exposició, un espai dedicat a les famílies proposa activitats relacionades amb 
diferents idees extretes de la mostra. 

VISITA EN FAMÍLIA +5 

Viatge musical al passat 

Consulteu-ne els horaris al web. 
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Preu per persona: 2 € 

ACTIVITATS PER A GRUPS ESCOLARS 

VISITES PER A GRUPS ESCOLARS 

Preu únic: 25 €/grup 
De dilluns a divendres, horari a convenir 
Inscripcions: 931 847 142 o rcaixaforumbcn@magmacultura.net 

VISITES DINAMITZADES 

Nivells: a partir de 3r de primària i ESO 

VISITES COMENTADES 

Nivells: ESO, batxillerat i FPGM 

VISITA TALLER 

Fer sonar l’antiguitat 

Nivells: infantil i cicle inicial de primària 
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Del 9 de febrer al 6 de maig de 2018 
 
 
 
 

 
 
CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 
08038 Barcelona 
Tel. 934 768 600 

Horaris 
Obert cada dia, de dilluns a diumenge, 
de 10 a 20 h 

Servei d’Informació de  
l’Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.laCaixa.es/ObraSocial  

Preus 
Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa”  
Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 
4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de  
16 anys 

Venda d’entrades 
CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a CaixaForum 
en horari d’atenció al públic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #LouvreCaixaForum 


