1. Dades de l’assignatura
Nom de l’assignatura

Estètica de la Música I

Codi

100636

Crèdits ECTS

6

Curs i període en el que
s’imparteix

Segon curs

Horari
Facultat de Filosofia i Lletres

Lloc on s’imparteix
Llengües

Catalana

Professor/a de contacte
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail

Josep Maria Gregori i Cifré
Art i Musicologia
Universitat Autònoma de Barcelona
B7b-131
935813812
josepmaria.gregori@uab.cat

Horari d’atenció

2. Equip docent
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail
Horari de tutories
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3.- Prerequisits
No hi ha prerequisits especials

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura
L'assignatura proposa fer conéixer a l'estudiant les fonts del pensament musical des de l'Antiguitat
Clàssica fins a l'Edat Mitjana, bo i oferint-li les eines metodològiques necessàries per a fer-ne una
aproximació cognitiva respectuosa amb la naturalesa de les fonts i contextualitzada.
Objectius:
— Reflexionar sobre els origens de la música i la seva necessitat màgica en les cultures antigues
— Reflexionar sobre el fenòmen universal de la inspiració
— Conèixer els textos mitològics fonamentals relacionats amb la música
— Conèixer les característiques del pensament simbòlic propi de les fonts mitològiques
— Conèixer els principals textos dels filòsofs, pensadors i tractadistes dels móns antic i medieval.
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competència

CE1. Conèixer i comprendre els corrents de pensament que configuren la
història de l'estètica musical de l'Antiguitat i l'Època Medieval.

CE13.1. Conèixer les principals fonts textuals que informen sobre
el pensament i l'estètica musicals.
CE13.2. Conèixer i saber relacionar les fonts amb la biblografia
moderna.

Resultats d’aprenentatge

Competència

CE7. Identificar i constrastar els diferents corrents del pensament musical i
la seva recepció en la societat i les cultures de l'Antiguitat i l'Època
Medieval.
CE 3. Reconèixer els corrents de pensament en tots els seus
ordres en relació a la música.

Resultats d’aprenentatge

Competència

CT2. Comunicar de manera escria, amb correcció, precisió i claredat els
coneixements adquirits, tant a través de textos especialitzats com
divulgatius.
CE6. Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines
humanístiques, cinetífiques i socials, especialment les interaccions
que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la
literatura i l'antropologia.
CE8. Reconèixer i apreciar els corrents de pensament i d'estètica
musicals de les cultures no occidentals i la seva influència en la
configuració del pensament musical d'Occident.

Resultats d’aprenentatge

Competència

CT2. Comunicar de forma escrita, amb precisió i claredat, els
coneixements adquirits.
CT3. Organitzar i planificar la materia d'estudi, i la feina que se'n deriva de
forma eficient.
CT4. Resoldre problemes del seu àmbit d'estudi.
CT9. Demostrar habiitats creatives i innovadores en el seu àmbit
professional.

Continguts de l’assignatura

6.-

— L'origen de la música, necessitat màgica o estètica?
— Aproximació al fenòmen de la inspiració.
— La inspiració, la música i el sagrat en les cultures antigues.
— El do de les Muses.
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— El cant de les Sirenes.
— El mite d'Orfeu.
— El Pitagorisme i l’Harmonia de les esferes.
— La música en el pensament de Plató.
— La música en el pensament d'Aristòtil.
— Música i Hel·lenisme.
— La música en la cultura romana.
— La música en el pensament de Plotí.
— Música i patrística. La música en els primers pensadors cristians.
— La música en l'obra d'Agustí d'Hipona.
— Boeci. Casiodor. Isidor de Sevilla.
— La música en els teòrics medievals (I). Tractadistes i tractats a l’època carolíngia.
— La música en els teòrics medievals (II). De G. D’Arezzo a l’Ars Nova.

7.- Metodologia docent i activitats formatives
Les classes de l'assignatura es fonamenten princialment en les classes magistrals que imparteix el professor a fi de tractar
cadascun dels temes explicitats en el programa de l'assignatura, en tres sessions de col·loquis o debats a partir de les
lectures dutes a terme pels estudiants, i per una conferència complementària dels continguts de l'assignatura, sempre i quan
la disponibilitat econòmica del Departaent ho permeti.
El professor estarà a disposició dels estudiants en un horari de despatx establert a principi de curs a fi que aquests puguin
consultar qualsevol aspecte relacionat amb els continguts, les activitats formatives, les activitats d'avaluació o altres temes
relacionats amb l'assignatura.

15/05/2009

5

TIPUS D’ACTIVITAT

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

Dirigides
Classes magistrals

26

CE 3, CE 4, CE 6, CE 7

Col·loquis-debat a les classes

4'5

CE 6, CE 7

Conferència

1'5

CE 3

Preparació d'un tema lliure a
desenvolupar en l'exàmen final

6

CE 2, CE 3, CE 4, CE 5, CE 6, CE 7

Lectura de llibres de la bibliografia

25

CE 3, CE 4, CE 6, CE 7

Estudi personal

25

CE 2, CE 3, CE 4, CE 5, CE 6, CE 7

Lectura de textos breus proposat a
classe

10

CE 3, CE 4, CE 5, CE 6, CE 7

Supervisades

Autònomes

8.- Avaluació
L'avaluació té en compte els items:
1.— Assitència presencial a les classes, controlada pel professor mitjançant un llistat nominal dels
estudiants, els quals signaran per acreditar la seva presència. Pes en la qualificació: 10%
2.— Participació en els 3 col·loquis-debats: 15 %
3.— Examen final per avaluar dos tipus de coneixements:
a) Conceptes relatius als items temàtics del programa: 45%
b) Capacitat per desenvolupar un tema de lliure elecció de caràcter transversal prèviament
tutoritzat pel professor: 30%.
Reavaluació:
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En el període re reavaluació fixat per la Facultat, els alumnes que no hagin superat l'examen final
podran demanar ser reavaluats únicament en aquesta part, que representa el 75% de la qualificació
final. Seran considerats "no presentat" els estudiants que no hagin seguit un mínim del 75% de les
sessions presencials, o els qui renuncïin a l'examen final.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

Realització de col·loquis-debats a classe

CE 7, CE 8, CT 1, CT 4

Examen final

CE 3, CE 4, CE 6, CE 7, CE 8

Revisió i comentari de les qualificacions

Aclariment de conceptes per als
estudiants que ho necessitin per a
completar la seva formació en la
matèria
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10.- Programació de l’assignatura
(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor
pot introduir un text explicatiu de la programació de l’assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d’estar al campus virtual
de l’assignatura)
CALENDARI D'ACTIVITATS LECTIVES
13/09.- Tutoria inicial. Organització del curs. Presentació del programa i la bibliografia.
15/09.- L'origen de la música, necessitat màgica o estètica?
20-22/09.- Aproximació al fenòmen de la inspiració.
27-29/09.- La inspiració, la música i el sagrat en les cultures antigues.
4/10.- Sessió col·loqui/1: temes 1, 2 i 3.
6-13/10.- El do de les Muses. Lectures de la Teogonia.
18-25/10.- El cant de les Sirenes. Lectures de l'Odissea.
27/10-3/11.- El mite d'Orfeu. Lectures i audicions comentades.
8/11.- Sessió col·loqui/2: temes 4, 5 i 6.
10-15/11.- El Pitagorisme i l’Harmonia de les esferes.
17/11.- La música en el pensament de Plató.
22/11.- La música en el pensament d'Aristòtil.
24/11.- Música i Hel·lenisme.
29/11.- La música en la cultura romana.
1/12.- La música en el pensament de Plotí.
13/12.- Sessió col·loqui/3: temes 7-12.
15/12.- Música i patrística. La música en els primers pensadors cristians.
20/12.- La música en l'obra d'Agustí d'Hipona.
22/12.- Boeci. Casiodor. Isidor de Sevilla.
10/01.-La música en els teòrics medievals (I). Tractadistes i tractats a l’època carolíngia.
12/01.- La música en els teòrics medievals (II). De G. D’Arezzo a l’Ars Nova.
17/01.- Avaluació final.
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ACTIVITATS D’APRENENTATGE
DATA/ES

ACTIVITAT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS D’APRENENTATGE

LLIURAMENT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS D’APRENENTATGE

LLIURAMENTS
DATA/ES
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