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Prerequisits

Són aconsellables coneixements musicals adequats, equivalents al Grau mitjà de conservatori.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura consisteix en fer conèixer l'òpera al decurs de la història com un fenomen complex,
en el que intervenen diferents tipus de llenguatges més enllà del musical: el literari, els recursos i les tècniques
teatrals, les arts plàstiques. Damunt d'ells actuen les variades funcions socials, desenvolupades des de
l'òpera. Caldrà situar correctament aspectes com la representativitat social, els sistemes de producció
d'espectacles, o els canvis conceptuals tant al teatre com al tractament de la veu humana, com també als
models literaris dominants, per a poder explicar d'una forma complerta els canvis que l'òpera ha experimentat
des dels seus orígens fins als nostres dies.

Competències

Conèixer i comprendre l'evolució històrica de la música i les seves característiques tècniques,
estilístiques, estètiques i interpretatives des d'una perspectiva diacrònica.
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 demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
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.
Reconèixer el paper de la música a la societat actual, la seva funció en les arts de l'espectacle, la
relació amb la cultura audiovisual i amb la tecnologia i la informàtica, i també amb les empreses d'oci i
de cultura.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Assenyalar els elements que configuren la dramatúrgia operística, des d'una doble perspectiva:
sincrònica i diacrònica.
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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.
Definir els processos de periodització i de classificació estilística i tipologia usuals en la
conceptualització històrica del fet musical.
Definir històricament els diferents períodes de l'òpera com a gènere musical.
Distingir els models principals en la composició operística, en la seva doble faceta literària i musical, en
cada una de les èpoques històriques.
Distingir els principis teòrics de la direcció d'escena, no només en els nostres dies
Distingir i classificar els diferents tipus de veu i el tractament vocal.
Establir els vincles existents entre els diferents gèneres lírics en cada un dels moments històrics i
comprendre els mecanismes de trànsits i influències entre aquests gèneres i subgèneres.
Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit
comunicatiu acadèmic i d'especialització.
Interpretar correctament els vincles existents entre text i música, des del punt de vista literari,
estructural i semàntic.
Reconèixer els diferents models escenogràfics al llarg de l'etapa històrica del gènere líric.
Relacionar el procés de creació del repertori amb els diferents agents que participen en el consum líric,
tant en l'actualitat com en altres moments històrics.
Relacionar els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament dels processos històrics.
Relacionar la confecció dels llibrets operístics amb els principals corrents literaris del moment històric.
Resoldre problemes d'índole metodològica en l'àmbit de la musicologia.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina
Utilitzar el vocabulari específic relatiu al repertori líric.
Utilitzar el vocabulari propi de la ciència musicològica relacionat amb cada època històrica.
Valorar i conèixer la influència de les innovacions tècniques en la concepció de l'òpera com un
espectacle, més enllà del fet musical.
Valorar la creació lírica com un resultat de les manifestacions socials de cada època, i distingir els
diferents tipus de funcions socials que exerceix.

Continguts

1. Elements constitutius del gènere dramàtic: acció teatral, acció escènica i musical.

Veus i vocalitat. Canvis al voltant del concepte "òpera": espais socials i culturals.

2.Els antecedents: des dels  florentins i festes humanístiques de cort, a lesintermezzi

primeres representacions operístiques.

3. L'òpera barroca a les terres italianes: diversificacions estilístiques i usos socials.

3.1. Difusió de l'òpera a Europa: de les adaptacions al refús del model.

4. L'Òpera a la il·lustració francesa.  i espais de poders estètics i ideològics.Querelles

5. O  versus : préstecs argumentals i vocals, reformes contrapera buffa Opera seria

convencionalismes.

6. L'òpera al Classicisme: Mozart i el seu context dramàtic.

6.1. La Revolució francesa: nous teatres, nous públics, i propaganda política.

7. Una musa anomenada G. Rossini.

8. El teatre i la ciutat burgesa del s. XIX: el melodrama romàntic, nous públics, noves
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L'assignatura s'articularà a través de classes magistrals, i seminaris en els que es comentaran models operístics a

través de la visualització d'uns títols determinats, sessions pràctiques realitzades sobre fons operístics, lectures de

llibrets operísitcs, anàlisis orientats a partir de visualitzacions d'òperes, comentaris de diferents produccions

operístiques, i una prova d'avaluació.

sonoritats i nous arguments més enllà del .bel canto

9. El  de Verdi, llegit des d'Itàlia i des de l'exterior.Risorgimento

10. A la recerca de la identitat: la persecució de les òperes nacionals a l'Europa

romàntica.

11. Una obra d'Art per al Futur: Wagner (?). Espai escènic, espai al·legòric, espai

sonor.

12. Les òperes franceses: models literaris, models musicals i espais d'influència.

13. Itàlia al : de la crisi al triomf del verisme.fin de siècle

14. El descobriment de les òperes russes i eslaves.

15. Simbolisme operístic: itineraris des de Strauss fins a Korngold, passant per

Debussy.

15.1. El llibret, les veus, l'orquestra i l'escenografia en el postwagnerisme.

16. Noves formes d'expressió operística: Berg, Schönberg, Schrecker, Stravinsky.

17. Un crit per a la llibertat a l'òpera de la postguerra: òpera dodecafònica, òpera

experimental.

18. Llenguatges per a un públic contemporani "informat": Britten, Henze, Menotti,

Poulenc.

19. Reflexions al voltant de la crisi dels anys setanta.

20. El nou segle i l'òpera contemporània: després de Messiaen, nous espais. El

fenòmens del   fins al régisseur de scène regietheater.

20.1. Paradigmes actuals: visualitat, acció escènica, actualització, els , lesmedia

noves veus.

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes presencials 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
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Seminaris sobre audicions i visualitzacions

d'òperes

17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Sessions pràctiques sobre fons històrics i

arxius de teatres d'òpera

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

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Tipus: Supervisades

Tutories 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 25

Tipus: Autònomes

Cerca d'informació i estudi 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Lectura i anàlisi de partitures 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Visualització d'òperes 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Avaluació

Es proposa el sistema d'avaluació continuada, consistent en la realització de les següents evidències:

a) Anàlisi d'un fragment d'una òpera. Es realitzarà sobre un dels fragments de les obres d'escolta obligada.
L'anàlisi haurà d'incloure necessàriament les relacions entre el text i la música, no es podrà limitar "només" a
qüestions de tipus formal. Ha de tractar de manera obligatòria de qüestions que tinguin a veure amb el
tractament de la veu, i pot incloure aspectes relacionats amb l'harmonia, la línia melòdica, la instrumentació i/o
l'acció escènica. El treball que no ha de ser superior a les 5 pàgines, ha d'incloure de manera necessària una
bibliografia específica, en la qual no es tindran en compte els manuals generalistes de l'assignatura.

b) Avaluació d'audicions: es proposa el reconeixement de 15 fragments d'entre els 30 passatges que es
proposaran.

c) Comentari d'una escena operística, a partir de la seva visualització en una còpia en DVD d'una versió
específica, o bé de la visualització d'una òpera de la temporada 2015-16. Serà obligatori indicar el director
d'escena, els cantants que hi participen i el director musical, així com la producció, el teatre en el qual s'ha vist
l'obra. També ha d'incloure una bibliografia específica. És cabdal que el comentari inclogui la relació entre el
text i la música, i la forma com es soluciona la posada en escena, i la interpretació que se n'ha volgut portar a
terme.

d) Exposició sobre una partitura: aquesta evidència que pot ser presencial a l'aula, caldrà lliurar-la també en
suport paper.

e) Dos exàmens.

Les dates aproximades de les proves seran:

27-Octubre: Anàlisi musical d'un fragment

17-Novembre: Primera prova d'avaluació

15-Desembre: Comentari d'una escena, lliurament d'un comentari: ha d'incloure necessàriament bibliografia,
desenvolupament crític, notes bibliogràfiques, resum del text raonat, i una conclusió. S'indicarà quin comentari
s'haurà de lliurar.

17- Desembre: Prova d'audicions (reconèixer 20 audicions, entre un grup de 50 obres)
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12-Gener: Segona prova d'avaluació

L'exposició sobre un fragment s'indicarà a l'Espai al Campus Virtual de la UAB d'aquesta assignatura.

Els materials es podran consultar al Campus Virtual de l'assignatura. Allí s'hi trobaran les obres a comentar,
les suggerències per les audicions, i també s'anunciarà sobre les dates de les proves i els treballs a lliurar.
Caldrà lliurar els treballs en els terminis establerts.

Les dues de les avaluacions consistiran en proves que inclouran una part tipus test, i una altra part per a
desenvolupar dos temes.

L'exposició sobre "partitures d'òpera" podrà ser substituïda per una prova presencial, en la que els estudiants
hauran de realitzar un treball breu sobre un fragment d'una òpera que es veurà a la classe, tot disposant d'un
temps d'una hora de durada, presencial.

Es realitzarà un treball en grup, que serà exposat en una sessió a la classe, sobre un fragment d'una òpera, o
una obra lírica. Aquest fragment haurà de ser necessàriament comentat sobre la seva partitura, ja sigui en
versió de reducció per a cant i piano, o bé en la seva versió orquestral.

No es podran reavaluar aquelles proves que no hagin estat avaluades en els terminis establerts.

1 (Criteris d'avaluació)

Per a superar l'assignatura caldrà haver assistit a un 75% de les sessions presencials (unes 15 setmanes
lectives). Aquells que no realitzin l'avaluació, es consideraran com a "no avaluables", així com els que no
hagin realitzat el 25% d'activitats d'avaluació que marca aquesta guia docent. Els treballs i els comentaris
s'hauran de lliurar en el termini establert. Els treballs no lliurats edins de la data fixadai es consideraran com a
"no presentats", i per tant "no avaluables". No es reavaluaran les proves que no hagin estat avaluades al seu
moment. No es reavaluaran els comentaris de text, ni tampoc les avaluacions. Al seu lloc caldrà realitzar un
altre prova. La reavaluació consistirà en superar l'examen no aprovat.

Reavaluació: Només es podran reavaluar les proves d'avaluació, consistents en una nova prova d'avaluació.
Si fos el cas que els treballs perjudiquessin la qualificació final, també es podran tornar a realitzar, sempre i
quan aquests treballs s'hagin lliurat dins del termini establert.

Totes les consultes sobre la reavaluació es faran de manera presencial, en horari de despatx. La reavaluació
de les dues avaluacions es realitzarà en una sola prova conjunta, durant el mes de gener, després que s'hagin
realitzat les sessions de revisió de notes. Només s'haurà de reavaluar aquella de les dues proves d'avaluació
que no hagi estat superada. Cadascuna de les dues proves d'avaluació ha d'estar aprovada per a que
l'assignatura pugui ser considerada aprovada. S'anunciarà a través de SIGMA i del Campus Virtual de la UAB
del dia i hora de les sessions de revisió de notes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Anàlisi musical d'un fragment d'una òpera 10

%

0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25

Avaluació d'audicions 10

%

0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25

Comentari d'una escena sobre una posada en

escena, a partir de DVD o sessió presencial

10

%

0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
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24, 25

Exposició sobre partitures d'òperes 10

%

0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25

1a Prova d'avaluació 30

%

2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25

2a prova d'avaluació 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25
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