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Prerequisits

Són necessaris uns coneixements adequats d'harmonia, i els fonaments bàsics d'estructures del llenguatge
musical.

Objectius

4.1. Contextualització. L'assignatura d'Anàlisi Musical és una eina bàsica dels estudis de Grau de Musicologia.
Consisteix en una assignatura de tipus pràctica, la finalitat de la qual és dotar als estudiants de les eines
metodològiques suficients per a poder fer front amb competència l'anàlisi crític de les partitures musicals, de
qualsevol època històrica.

Cal partir de la base que el missatge musical pot tenir un o diversos significats, i que a través de l'anàlisi cal
realitzar una aproximació vàlida a cadascun d'aquests missatges. Una anàlisi ha de servir per a respondre
unes preguntes determinades. D'aquesta manera, l'Anàlisi representa una eina propedèutica necessària. Però
aquesta assignatura té altres finalitats que la de convertir-se en una eina per a resoldre qüestions
hermenèutiques. Abans d'afrontar una anàlisi cal saber plantejar-se unes preguntes determinades, és
imprescindible saber què necessitem extreure d'una obra musical. Arribar a crear aquest esperit crític serà un
altre dels objectius bàsics de l'assignatura.

4.2. Objectius formatius:

1. Conèixer i aplicar, damunt de partitures que abastaran des dels segles XVII al XX,

les diferents tècniques d'anàlisi tractades durant el curs.

2. Crear la capacitat crítica per a emprar els diferents models analítics segons la

finalitat que s'esperi de l'anàlisi.

3. Domini suficient de l'anàlisi musical per a aplicar les tècniques analítiques gestades

durant el segle XIX i principis del segle XX per a analitzar qualsevol tipus de
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partitura que abasti aquest període cronològic.

4. Control i aplicació correctes de les diferents metodologies i de la terminologia

associada a cadascuna de les metodologies.

Competències

Analitzar críticament les obres musicals des de qualsevol punt de vista de la disciplina musicològica.
Demostrar un nivell suficient de coneixement del llenguatge i la teoria musicals històrics i actuals,
incloent-hi els rudiments de l'harmonia i el contrapunt, per abordar amb propietat l'estudi de les
composicions.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Assimilar els rudiments del llenguatge musical (lectura, harmonia, contrapunt, formes musicals) en la
perspectiva actual.
Comprendre la utilització propedèutica de l'anàlisi musical, en especial de l'aproximació semiològica.
Comunicar per escrit, amb correcció, precisió i claredat argumentals i terminològiques, els
coneixements adquirits, tant en l'àmbit de l'especialització com de la divulgació musicals.
Discernir l'objectiu de l'anàlisi musical.
Establir vincles entre l'anàlisi musical i altres disciplines musicològiques, amb la finalitat de comprendre
el caràcter complementari d'aquesta disciplina auxiliar.
Extreure conclusions de tipus hermenèutic a partir de l'anàlisi de les partitures, aplicant diferents
mètodes analítics.
Extreure conclusions per a la interpretació musical a partir de l'aplicació dels diferents mètodes
analítics.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Identificar les metodologies més pertinents dutilitzar segons els objectius que es plategi demostrar, o
trobar, a través d'una anàlisi.
Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit
comunicatiu acadèmic i d'especialització.
Preparar exposicions orals correctes sobre una matèria analítica i adequar-les al nivell i les
expectatives de l'audiència o grup.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Reconèixer els principals models analítics i saber-los aplicar a les obres musicals
Relacionar els diferents mètodes analítics amb els substrats científics i filosòfics originaris o subjacents.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina
Utilitzar correctament els mètodes d'anàlisi musical.
Utilitzar correctament la terminologia pròpia de cada sistema analític
Utilitzar el vocabulari i les eines bàsiques que permetin descriure i transmetre els coneixements
adquirits mitjançant presentacions orals de contingut musicològic efectives i adaptades a l'audiència.

Continguts

1. Premisses inicials.
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1. Premisses inicials.

1.1 El subjecte a analitzar, i els seus determinants

1.2 Objectius i finalitats d'una anàlisi

2. Metodologies: criteris de selecció.

2.1 Anàlisi constructivista o formal

2.2 Anàlisi psicològica o cinétic-sintàctic

2.3 Anàlisi de la Gestalt

2.4 Anàlisi hermenèutica, interacció del constructe musical amb la recepció

3. Models analítics emprats fins el segle XIX.

3.1 Utilització del model retòric en la construcció musical

3.2 Aparició del concepte de "forma" i la frase musical

4. L'anàlisi de la música al segle XIX: criteris apareguts durant el Romanticisme

4.1 Premisses estètiques i teòriques en la construcció musical

4.2 L'herència del segle XVIII en les obres teòriques i els tractats de composició

4.3 L'organicisme: aparició de la influència de la ciència sobre la música

5. L'anàlisi d'Hugo Riemann

6. Introducció a l'anàlisi estructural

6.1 Precedents de la teoria de la Gestalt

6.2 Altres models coetanis: Schönberg i el seu tractat, Harmonielehre

6.3 Principis metodològics schenkerians

7. Anàlisi estructural: Schenker

7.1 Principis metodològics schenkerians

7.2 El concepte de disminució

7.3 Configuracions estructurals i les tres estructures

7.4 Adaptacions de l'anàlisi estructural: Salzer, Forte, Gilbert

8. Anàlisi psicològica

8.1 Antecedents en les propostes analítiques estructurals de Schönberg i de

Schering.

8.2 El procés temàtic en Réti, la interpretació de Forte i la generació de Meyer

9. La gramàtica i I'anàlisi: la teoria generativa: Lerdhal i Jackendoff

10. Introducció a la semiòtica musical: les dues vies de Greimas i Pierce
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1. El perfil de l'assignatura és fonamentalment pràctic. Això implicarà la

realització obligatòria d'un seguit de treballs analítics sobre partitures que es

lliuraran al principi de l'assignatura, i durant el transcurs de les classes,

segons les necessitats docents. Sobre aquestes obres s'aplicaran els diferents

models analítics tractats. Els treballs seran avaluats, corregits i comentats a

l'aula. El conjunt d'aquests treballs comptarà el 30% de la nota final. Com a

avaluació es realitzarà una anàlisi sobre una partitura, que es podrà triar

entre diferents opcions possibles. També s'inclourà una part tipus test. El

valor d'aquesta prova sobre la nota final correspondrà al 50%. El percentatge

restant, el 20%, s'aplicarà a partir dels treballs realitzats a la classe.

2. Es considera "No presentat" aquell alumne que no havent seguit o aprovat les

activitats d'avaluació continuada NO es presenti a l'examen final. Els treballs

tindran un termini de presentació, passat el qual es consideraran no lliurats.

El model d'avaluació que s'aplicarà serà d'avaluació contínua.

11. Anàlisi intermodal: acció dramàtica i musical

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe de prova de coneixements 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Classe de prova de coneixements 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Classe magistral 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Tipus: Supervisades

Tutories 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Tipus: Autònomes

Cerca d'informació 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Estudi i lectura d'articles 45 1,8 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Realització de treballs 41 1,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació
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3. No seran reavaluables aquelles activitats que no s'hagin avaluat en el termini.

Per a la reavaluació s'indicarà la realització d'una prova presencial d'anàlisi.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació 50 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Proves de coneixement 30 % 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Pràctiques de classe 20 % 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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Enllaços web:

1. iAnalyse 3 (software d'anàlisi musical): http://logiciels.pierrecouprie.fr/?page_id=176

2.Musimédiane, revista d'anàlisi musical: http://www.musimediane.com/
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3. "Monika" (software d'anàlisi musical):

http://www.crlm.paris4.sorbonne.fr/monika.html

4. Musurgia, revista d'anàlisi musical: http://musurgia.free.fr/

5. Mto, revista de la Society for Music Theory. http://mto.societymusictheory.org/

6. JMM, Journal of Music and Meaning: http://www.musicandmeaning.net/

Anàlisi musical   2014 - 2015

6


