


XIX CURS DE PENSAMENT I CULTURA CLASSICA 

Música i Antiguitat Classica 

A l'Antiguitat grecoromana, la música ocupava 

una part molt important de les activitats 

humanes, des de les més solemnes a les més 

lúdiques i festives. En aquest XIX curs de Pensa

ment i Cultura Classica es pretén fer una 

primera aproximació a la música a l'Antiguitat 

des de distintes i variades perspectives. 

S'abordaran així qüestions teoriques, com la 

funció deis aedes i la seva rellevancia social, les 

reflexions deis poetes lírics grecs sobre les 

seves produccions musicals, la presencia de la 

música en la vida quotidiana, i s'explicara, a 

partir de les fonts iconografiques, la técnica del 

cant a Grecia, es revisara la importancia de la 

música a Roma per, finalment, fer una sessió 

practica amb l'audició deis instruments de 

corda més emprats i coneguts. D'aquesta 

manera, aquest nou curs cerca donar a 

coneixer al públic de Menorca, de manera 

amena i divulgativa, algunes de les claus inter

pretatives de les manifestacions més represen

tatives de la música a l'Antiguitat classica. 

*** 

25 de gener de 2020 

CANTAR I ENCANTAR: 

L'EPICA MUSICAL DELS AEDES 
Francesc Casadesús 

Professor de filosofía grega a la UIB, president de la 

Secció Balear de la SEEC i president de la Sociedad 

Ibérica de Filosofía Griega 

8 de febrer de 2020 

LOS LÍRICOS GRIEGOS HABLAN SOBRE 

MÚSICA 
Alberto Bernabé 

Catedratic emerit de filologia grega de la Universidad 

Complutense de Madrid 

15 de febrer de 2020 

ELS RITMES I ELS DIES: 

MÚSICA I VIDA QUOTIDIANA 
Antonia Soler 

Professora de grec a l'IES Manacor i professora-tutora 

de la UNED 

7 mar� de 2020 

LA ICONOGRAFÍA DEL CANTO EN LA 

ANTIGUA GRECIA 
Luis Calero 

Professor d'investigació musical de la Universidad 

Internacional de la Rioja 

14 de mar� de 2020 

LA MÚSICA EN ROMA: 

TRADICIÓN E INNOVACIÓN 
Fuensanta Garrido 

Professora de filologia !latina de la Universidad de 

Córdoba 

28 de mar� de 2020 

LA VOZ DIVINA DE LA LIRA 
Audició comentada d'instruments de corda de la 

antiga Grecia 

Felipe Aguirre 

Director d'orquestra 
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