
Aplacaren el déu amb el cant al llarg del dia...  
(Ilíada, Homer)

Cants místics de l'antiga Grècia i dels primers cristians.

A CÀRREC DE:

Vox Feminae

Olga Miracle, soprano

Pepe Luna, llaüts 
(ney, úd, lavta, saz, cítola)

Mauricio Molina, panderos 
(tar, bendir, adufe, riqq, pandero)

Per a les cultures de l'antiga Mediterrània i l’Orient Proper la música tenia un significat 
ritualista i teatral associat amb els déus, les estacions i el més enllà. En la cultura de 
l'antiga Grècia, la música es regia pel misticisme matemàtic de Pitàgores, i el cant, tant 
pels antics grecs com pels primers cristians, era la manera d'homenatjar la divinitat i 
entrar en contacte amb l'altre món. Afortunadament, alguns fragments escrits d'aquest 
tipus de música han sobreviscut fins als nostres dies. La seva recomposició i recreació 
ens permet obrir una finestra a aquest món antic impregnat de culte i de respecte al 
més enllà.

En  aquest  concert-xerrada,  el  grup  Vox  Feminae  recrearà  l'epitafi  de  Seikilos, 
considerada  la  primera  obra  amb  identificació  de  notació  musical  de  la  història; 
diversos cants pagans i música instrumental dedicada a les deïtats gregues; l'himne 
del  papir  d’Oxyrhynchus,  la  primera  composició  cristiana  conservada;  la  cançó  de 
Gregori Naciancè dedicada a nostra Senyora, i peces de la tradició grega moderna.

El  concert  constarà  de  quatre  parts  diferenciades  que  aniran  introduïdes  per 
explicacions a càrrec dels mateixos intèrprets.       



PROGRAMA:

Grècia i el més enllà

Primer Himne Dèlfic a Apol·lo
Epitafi de Seikilos

Culte a les deïtats

Himne al Sol
Himne a la Musa
Himne a Nèmesi
Primera Oda Pítica, Píndar
Himne Homèric

Els primers cants cristians

Papir d’Oxirinc
Cant a nostra Senyora de Gregori Naciancè

Petit compendi de música tradicional grega

Enllaç al youtube:
www.youtube.com/watch?v=WF3nGyT2cCo

http://www.youtube.com/watch?v=WF3nGyT2cCo


Olga Miracle 
www.olgamiracle.com

Nascuda a Sacramento (Estats  Units).  Realitza  els  estudis  de cant,  piano,  teoria i 
pedagogia musical al Conservatori Superior de Música Municipal de Barcelona. Obté 
tres títols de Professor Superior amb premis i mencions honorífiques. Des d'aleshores 
desenvolupa una intensa trajectòria com a solista dels gèneres òpera, oratori,  lied i 
música  antiga  a  escenaris  del  país  (Auditori  de  Barcelona,  Teatre  Nacional  de 
Catalunya, Palau de la Música, Òpera de Sabadell,  Gran Teatre del Liceu, etc.) i a 
festivals internacionals d’arreu d’Europa (Festival d’Edimburg, Festival de Cadaqués, 
Torroella de Montgrí, Música als Castells Culturals de Catalunya, Chants Sacrés en 
Mediterranée, Música de las religiones del mundo de Plasencia, Semana de Música 
Sacra  de Alicante,  Els  Orgues de Catalunya,  Els  Castells  de Frontera del  Pallars, 
Festival de Música Antiga de Barcelona, etc.). Només el darrer any ha cantat el paper 
principal de les òperes Les noces de Fígaro de Mozart, L’Elisir d’Amore de Donizetti,  
Cançó  d’Amor  i  de  Guerra de  Martínez-Valls  i  nombrosos  oratoris.  És  membre 
fundadora dels grups de música històrica: Stella Splendens (música medieval), Arie 
Musicali  (música barroca) i Massada (música sefardita). Duu a terme una tasca de 
recuperació del patrimoni musical  català i  ha enregistrat  els CD  Cançons populars 
catalanes i occitanes,  Sardanes i cançons de Pau Sicart i  Alió, Morera, Toldrà, de la  
Renaixença al Noucentisme del segell L’Indi-Clàssic.

Mauricio Molina
Nascut a Colòmbia, musicòleg i percussionista que es dedica a la reconstrucció de la 
música medieval mediterrània. Com a part de la investigació estudia les fonts literàries 
i iconogràfiques d’aquest període, analitza instruments als museus i realitza treballs de 
camp tant a Europa com al Nord d’Àfrica. És director del grup de música medieval 
Sendebar i  col·labora amb diferents grups de música antiga i  tradicional  als Estats 
Units i  Europa. Ha estat convidat per fer conferències i dictar cursos sobre música 
medieval i percussió històrica a diferents universitats, festivals especialitzats i museus. 
La seva tesi doctoral “Frame Drums in the Medieval Iberian Peninsula”  va rebre el 
premi Higini Anglès 2006 i ha estat recentment publicada per l'editorial Reichenberger-
Kassel el 2010. 

Pepe Luna

Nascut  a  Sevilla  i  actualment  resident  a  Barcelona.  Comença  la  seva  trajectòria 
musical amb estudis de guitarra clàssica, i també de música moderna i jazz al Taller de 
Músics  de  Barcelona.  Posteriorment  s'especialitza  en  música  tradicional  amb  els 
instruments  de  corda  doble:  llaüt,  baglama,  tanbur,  cítola i  altres.  Realitza  cursos 
especialitzats  i  seminaris  de  música  sufí,  clàssica  turca  i  àrab  amb  destacats 
representants d'aquestes tradicions a Armènia, Grècia, Jordània i Turquia. Ha tocat en 
grups de música antiga i tradicional, i també en formacions que van des de la música 
balcànica,  àrab  o  sefardita  fins  a  grups  de  fusió  i  jazz.  Amb tots  ells  ha  realitzat 
concerts a nombrosos festivals i sales arreu del país. Actualment forma part del grup 
de música clàssica persa Barbod, el grup de música dels Balcans Els Moussakis, i el 
projecte de música tradicional de la Mediterrània amb Adufera, entre d'altres.


