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CONTINGUT
Formació bàsica en la descripció i ús d’instruments per a l’inventari i la catalogació de partitures de
música manuscrita i impresa conservada en els fons musicals dels arxius eclesiàstics, públics i privats.
Accés al repertori de fons musicals de l’àrea catalana: localització, estat d’inventari i catalogació.
Desenvolupament de treballs pràctics aplicats a la recerca sobre fons musicals i a la confecció
d’inventaris. Metodologia de la catalogació. Treballs de camp vinculats amb les fons documentals i del
repertori dels fons musicals de Catalunya.

OBJECTIUS
1.— Accés a les fonts que configuren el patrimoni musical espanyol i iberoamericà, amb una atenció
especial als fons musicals de Catalunya.
2.— Aprenentatge de les eines metodològiques necessàries per a poder confegir l’inventari i la
catalogació de fons de manuscrits musicals.

TEMARI


Introducció a l’arxivística musical.



Fonts i documents.



Eines per a la descripció de fons musicals



El treball de camp i les pràctiques de recerca.

AVALUACIÓ
1. Treball de curs amb l’aplicació de les pràctiques de recerca sobre un fons, un compositor, un
centre o característiques estilístiques i/o de gènere.
2. Valoració de l’assistència a les pràctiques de recerca en fons musicals.
TUTORIA INTEGRADA
Seguiment personalitzat de les tasques relacionades amb la recerca aplicada a l’estudi de la
documentació de les fonts i al procés d’inventari de fons musicals.
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