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CONTINGUT 
 
L’assignatura pretén incidir en els aspectes més significatius dels elements estructurals que 
configuren el llenguatge musical, a fi i efecte d’oferir les eines bàsiques per tal d’entendre l’estructura 
del discurs musical. El programa s’articula en base a una aproximació a la teoria de la forma i a un 
estudi dels principals gèneres vocals i instrumentals, per cloure amb un repàs al segle XX i a les 
seves propostes en quant a estructura musical es refereix.   
 
 
OBJECTIUS 
 
- Conèixer els aspectes teòrics de l’estructura musical. 
- Saber analitzar una obra o fragment musical. 
- Entendre els elements del llenguatge musical. 
 
 
TEMARI 
 

1. Estructura del llenguatge musical. Concepte. Domini i objectius de la matèria. 
Terminologia formal: gènere i estil; forma i estructura. 

 
2. Forma i percepció. La Gestalttheorie i la música. El temps i la forma: el temps ontològic 

(principi d´unitat) i el temps psicològic (principi de diversitat). Schloezer i la forma. 
Memòria i unitat formal.  

3. Música i llenguatge. L´estructuralisme i la música: el préstec filològic. Sincronia-
diacronia. Substrat i paraestrat. So i fonema. Significant (semiologia) i significat 
(semàntica).   

4. Elements de l´estructura formal de la música. El ritme, la melodia i l´harmonia. Els 
sistemes: modalitat, tonalitat i atonalitat. Procediments: heterofonia i homofonia. La 
textura: monodia, melodia acompanyada, homofonia i contrapunt. Microelements 
estructurals: frase, tema, motiu i disseny. Tècniques formals: identitat, variació, contrast, 
diversitat i recurrència.   

5. Gèneres vocals. Monodia religiosa: l’esquema antifonal i el responsorial; estructura dels 
himnes. Esquema estructural de la litúrgia –Missa i Hores Canòniques-. Monodia secular: 
estructures formals de la lírica trobadoresca –text i música-. Tècniques i estructures 
bàsiques de la primitiva polifonia: organum i discantus, conductus i clàusula. El Motet. El 
Madrigal. L´ària i el Recitat. El Coral. La Cantata. L´Oratori. L´Òpera. El lied. El villancet. 
Altres gèneres.  

6. Gèneres instrumentals. Algunes formes instrumentals Antigues. La Fuga. El Preludi. La 
Suite. La Sonata. El Concert. La Simfonia. El Quartet. La Variació. Altres gèneres.   

7. Estructura musical al segle XX. Nous paràmetres en l´harmonia, el ritme i la melodia. 
Aformalisme: la música aleatòria. Microformalisme: la música minimal. Aspectes formals 
en el jazz i el blues. 

 
 
AVALUACIÓ 
 

Examen final consistent en un desenvolupament temàtic, un comentari analític d´una obra o part 
d´obra musical i/o d´una audició comentada.  

 



 
TUTORIA INTEGRADA 
 
Seguiment de la comprensió de l´assignatura. 
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