
Presentació
Com era la música que escoltaven fa més de dos mil anys? I especialment a la 
cultura de l’antiga Grècia, que ha servit de model tant per a la música com per a la 
literatura o l’escultura en diverses etapes de la història? Estava igual de desenvo-
lupada com la filosofia o l’arquitectura? Utilitzaven instruments semblants als que 
coneixem? Escrivien en pentagrames? En el cas que la poguéssim escoltar, ens 
semblaria agradable? Se n’ha fet alguna transcripció que ens permeti escoltar-les? 

Aquest treball pretén respondre aquestes preguntes ja que hi ha molt poca 
informació que pugui respondre-les, i la poca que hi ha és molt incompleta o 
incomprensible per a algú que no hi estigui especialitzat. Perquè sigui fàcil de 
comprendre, he intentat ser el més clar possible i evitar complexitats que ens 
puguin confondre.

És sabut que la millor manera d’accedir al seu art musical és mitjançant la inter-
pretació de les seves partitures. Per això em vaig proposar veure, un cop treba-
llats els continguts teòrics, si seria capaç de transcriure un d’aquests documents 
i adaptar-lo per poder-lo tocar. 
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Metodologia
El treball està dividit en dues parts diferenciades. A la primera he exposat i recopi-
lat la informació necessària per tenir un coneixement general però complet sobre la 
música en aquest període de temps. Per fer-ho he cercat informació en llibres espe-
cialitzats, enciclopèdies i, en els casos més complexos d’aclarir, d’algun expert en 
la matèria. S’ha requerit un esforç especial per seleccionar els conceptes realment 
rellevant dels extensos textos especialitzats, ja que en els documents menys espe-
cialitzats hi havia una manca real d’estructuració clara, i poca especificació de les 
idees tractades.
A més, hi he afegit apartats sobre la interpretació i l’escriptura de les notes i els 
ritmes amb l’objectiu de tenir una formació prèvia al procés de recerca pràctica, que 
és del que tracta la segona part. Havent escollit dos papirs totalment desconeguts 
i mai treballats, l’obtenció d’aquesta informació m’ha permès dur a terme aquesta 
recerca ja que he identificat elements com les notes de la melodia o el ritme a partir 
de taules exposades en els apartats teòrics, tot i que per desxifrar el text he neces-
sitat l’ajuda d’experts en grec antic a causa del meu desconeixement total envers 
aquesta llengua. Un cop identificada la melodia amb el seu ritme i lletra, he creat 
un arranjament per a veu, flauta travessera, flauta irlandesa, percussió i mandolina, 



instruments que han estat tocats per mi mateix. He unit les diverses veus instru-
mentals amb la veu femenina, mitjançant un programa d’edició d’àudio, i he produït 
un videoclip en què surto interpretant l’arranjament obtingut, amb l’objectiu de fer 
el resultat del treball més atractiu visualment.

Cos del treball
A la primera part he volgut explicar d’on prové la música grega, de quines altres 
cultures es nodreix i com va anar evolucionant amb el pas del temps, tot explicant 
les seves etapes i els diferents estils que segueix. Ho considero molt important ja 
que conèixer la base ens permet entendre millor les seves característiques. La mú-
sica tenia un paper destacat a la societat grega, per això n’he parlat en un apartat 
separat, explicant la seva influència en el teatre, els jocs, la religió... Per mostrar 
l’assimilació de la música grega com una part essencial de la cultura. Tenir unes 
nocions bàsiques sobre la manera com concebien la música és fonamental per com-
prendre perquè componien de la manera que ho feien, i per això he exposat quina 
divisió dels sons tenien, com els organitzaven en escales, quin nom rebien, quines 
eren les estructures rítmiques que reconeixien i quin valor tenia cada ritme. El ma-
teix és aplicable en el coneixement dels instruments, ja que al cap i a la fi eren les 
eines que permetien fer sonar la música i, depenent de la forma que tenien, sonava 
d’una manera o d’una altra. He parlat tant d’instruments de vent, com de corda i 
de percussió, i de quina era la importància de la veu i quina sonoritat li donaven. 
Finalment, he documentat com representaven aquella música sobre el paper, per 
poder-la difondre i fer-la perdurar pels segles, juntament amb uns exemples dels 
documents conservats de l’època. A més, gràcies al fet que escrivissin les seves 
composicions, s’ha pogut accedir a la seva música i saber com sonava. Aquest últim 
apartat ha estat el més útil a l’hora d’aconseguir un bon resultat en la recerca que 
he desenvolupat a la part d’experimentació pràctica.
A la segona part reflecteixo els plantejaments inicials i les hipòtesis sobre la capa-
citat de transcriure, interpretar i arranjar un document de l’època, amb els coneixe-
ments musicals generals que es reben en una escola de música, i el que havia après 
fent la part teòrica. Em faig figurar que el que seria més difícil seria la transcripció 
del text i la música, a causa de la meva manca d’experiència. Tot i així, he explicat 
que no aconseguir aquest objectiu no seria cap fracàs, ja que podria constatar, com 
a resultat de l’experiment, que no és possible fer-ho amb aquest nivell de coneixe-
ments. A partir d’aquí s’exposa tot el desenvolupament i els passos que he anat se-
guint a l’hora de dur a terme la recerca. Començo explicant com vaig trobar aquests 
documents musicals, que formen de l’arxiu en línia de papirs de les ruïnes d’Oxir-
rinc, juntament amb la  informació que se’n coneix, que és molt breu. M’interessava 



que fos un document mai estudiat ni treballat, ja que així estaria obtenint una infor-
mació totalment nova, cosa que aportaria més valor al meu treball. 

També parlo de com vaig obtenir la melodia dels papirs, gràcies a la identificació de 
símbols i alguns ritmes mitjançant l’ús de taules basades en els resultats obtinguts 
per la recerques fetes per prestigiosos científics. Aquest llarg procés va permetre 
l’escriptura de cada fragment musical sobre un pentagrama modern, juntament amb 
la incorporació d’enllaços musicals que relacionessin els fragments separats. Una de 
les parts més difícils va ser identificar els mots escrits al poema. Tot i la utilització de 
diverses taules alfabètiques i diccionaris per poder anar identificant lletra per lletra el 
que hi havia en el text, no vaig aconseguir identificar la majoria d’elles ni cap paraula, 
ja que no tinc cap noció de Grec antic. Per això, desenvolupo com vaig demanar ajuda 
a professores de grec antic que van aconseguir transcriure el text i identificar algunes 
paraules que reafirmaven el caràcter amorós de les peces. Després d’enllaçar el text 
amb les notes de la melodia, la identificació d’harmonies i la rítmica em van permetre 
fer un arranjament per als instruments esmentats a la metodologia. Amb la interpre-
tació pròpia de cada instrument i la posterior mescla amb la veu, concloc amb la justi-
ficació de la creació del vídeo musical gravat al poblat ibèric de Castell.



Conclusions
Considero que aquest treball ha respost la majoria de les preguntes que m’havia 
formulat al principi. Respon l’interès, més aviat teòric, sobre com s’estructurava la 
música, tan socialment com melòdicament, quins instruments utilitzaven i com, 
com classificaven les sonoritats en escales, quina concepció de la música tenien, 
si creien que havia d’evolucionar o no havia de variar al llarg dels segles... La ma-
nera de presentar la informació, clara i amb rigor científic, permet l’aproximació, a 
gent sense gaire formació musical, a la música d’aquesta cultura mil·lenària i tan 
important encara avui dia. Per tot això, entenc que aquest treball omple una de les 
mancances amb què m’he anat trobant fent-lo; és realment difícil trobar una font 
d’informació senzilla però completa sobre aquest tema, ja que la majoria de llocs 
proporcionen unes dades insuficients i que no satisfan l’interès dels que en volen 
saber més, o una informació massa extensa i especialitzada que fa impossible la 
seva comprensió per un inexpert. L’estudi pràctic m’ha permès comprendre que 
és possible transcriure, escoltar la seva música i, consegüentment, accedir-hi de 
primera mà, tot i no ser un expert en aquest àmbit. Això no significa que sigui una 
tasca fàcil, ja que m’he trobat un munt d’impediments a l’hora d’obtenir un resultat 
satisfactori, cosa que no m’esperava a l’hora de plantejar les hipòtesis. Tot i així, 



amb perseverança, ús de tots els mitjans possibles i esforç, es pot aconseguir un 
bon resultat, com en qualsevol àmbit d’estudi. L’experiment, juntament amb els 
exemples de peces musicals comentats a la part teòrica, m’han permès imaginar-me 
com podia sonar la música d’aquells temps. Una música bastant exòtica, relaxant i 
sorprenentment harmoniosa, i que, tot i la seva extravagància i sonoritat oriental, 
té uns elements que ens són familiars i que, al meu entendre, són agradables. El fet 
que un papir tingui un estil més conservador i l’altre més rupturista, m’ha permès 
veure diversos estils musicals de l’època.
Aquest projecte no només m’ha permès prendre consciència de la complexitat de 
disciplines d’investigació com són la papirologia, la paleografia o la història, sinó 
també la importància del coneixement de la llengua, tant per comprendre les fonts 
històriques com per transmetre els coneixements obtinguts.
M’he aproximat a aquesta civilització a partir d’un element específic com és la mú-
sica que m’ha permès prendre consciència sobre com podia ser aquesta societat de 
manera global, tant sobre l’alt nivell cultural com sobre l’estructura social, la manera 
d’entendre l’entreteniment... I tot ha estat fet gaudint, malgrat el llarg procés que com-
porta fer un treball d’aquesta complexitat. La vessant creativa d’edició del vídeo i la 
composició musical, juntament amb un interès particular pel món antic i la singulari-
tat que comporta el resultat final de la part pràctica, que és escoltar una composició 
musical que s’aproxima a les de fa més de dos mil anys, m’han empès a seguir enda-
vant i a mantenir les ganes de saber sobre aquest tema fins al final de tot.
El coneixement, cosa que el treball pretén transmetre, sigui personal o general, ens 
permet créixer com a persones, obrir la nostra ment, i mitjançant la seva transmissió i 
aplicació al món pràctic, desenvolupar les eines necessàries per fer un món millor.
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