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Prerequisits

Coneixement de teoria i pràctica musicals equivalent a Grau Mitjà de conservatori.

Objectius

L'assignatura proposa fer conéixer a l'estudiant la història de la música i el repertori musical europeu del
període comprès entre 1450 i 1600, atenent al fil cronològic de les diverses generacions compositives d'orige
franco-flamenc, a la seva relació amb Itàlia, i a l'evolució dels seus estils d'acord amb la seva participació en
els gèneres de la música eclesiàstica i la música profana.

Objectius:

1. - Obtenir una visió el més completa possible d'aquest ric període de la història de la música.

2.- Conèixer els diferents criteris historiogràfics sobre el Renaixement i el Manierisme, amb els seus
fonaments teòrics

3. - Aprendre a reconèixer els seus diferents estils i gèneres musicals.

4.- Conèixer i entendre les noves relacions entre el llenguatge musical i la paraula.

Competències

Analitzar críticament les obres musicals des de qualsevol punt de vista de la disciplina musicològica.
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.
Identificar i contrastar les diferents vies de recepció i consum musicals en la societat i en la cultura de
cada època.
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 daquell camp d'estudi.
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
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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.
Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials,
especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura
i l'antropologia.
Vincular els coneixements adquirits amb la praxi musical, col·laborant amb els intèrprets a través de
l'anàlisi i la contextualització dels diferents repertoris, tant els relacionats amb la música històrica com
amb les diverses manifestacions de la música contemporània.

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.
Aplicar a la recerca musical les conceptualitzacions pròpies de la filosofia, la història, la literatura i
lantropologia.
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.
Considerar la matèria de manera integral i identificar el context en el qual s'inscriuen els processos
estudiats i la relació que tenen amb els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament
sociohistòric.
Contextualitzar en l'entorn històric i cultural les obres musicals des d'una perspectiva crítica.
Definir els processos de periodització i de classificació estilística i tipologia usuals en la
conceptualització històrica del fet musical.
Determinar la complexitat dels processos de recepció de la música.
Establir els fenòmens de circulació de les idees en el domini musical.
Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
Identificar correctament el repertori essencial i els principals compositors de cada un dels moments
històrics.
Identificar críticament les diferents orientacions de praxi musical que els intèrprets apliquen a la música
de cada època històrica.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics
Identificar els mètodes propis de la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets
Identificar i ubicar críticament en la seva època històrica les diferents tipologies musicals.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Identificar les propietats estilístiques de cada període històric.
Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit
comunicatiu acadèmic i d'especialització.
Interpretar els textos teòrics més importants de cada època.
Reconèixer en la praxi musical els elements de diverses cultures i de diferents èpoques històriques.
Relacionar els canvis tecnològics i científics de cada època amb la creació i la recepció de la música.
Resoldre problemes d'índole metodològica en l'àmbit de la musicologia.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història
Utilitzar el vocabulari propi de la ciència musicològica relacionat amb cada època històrica.
Vincular els períodes de la història de la música amb els períodes de la història de l'art, a través de les
semblances i les discrepàncies.

Continguts

1. Renaixement i Manierisme. Conceptes i periodització.

2. Característiques tímbriques, formals i expressives.

3. Els centres musicals. La Cort i la catedral: configuació de les seves capelles musicals.

4. Els gèneres de la música eclesiàstica: la missa i el motet.

La música del renaixement i del manierisme   2014 - 2015

2



5. Els gèneres del repertori profà: la frottola, el villancico, la chanson i el madrigal.

6. La música instrumental. Els ministrers i els seus repertoris.

7. La música anglesa en el trànsit dels segles XIV al XV. El manuscrit d'Old Hall i J. Dunstable.

8. La tradició franco-flamenca (I): G. Dufay. G. Binchois.

9. La tradició franco-flamenca (II): J. Ockeghem. J. Obrecht.

10. L'assumpció de l'Humanisme musical: Josquin Desprez.

11. Els països germànics: N. Gombert, J. Clemens, F. de Monte. O. Lassus i la retòrica musical.

12. La música a França: P. Certon, C. de Sermisy i C. Jannéquin.

13. La música a Anglaterra. W. Byrd, T. Morley, T. Weelkes i O. Gibbons.

14. La música eclesiàstica a Itàlia (I): la tradició romana. La Contrareforma i l'obra de G. P. da Palestrina.

15. La música eclesiàstica a Itàlia (II): la tradició veneciana. Dels  d'A. Willaert a les Salmi spezzati Vespro
 de C. Monteverdi.della Beata Vergine

16. El madrigal manierista a Itàlia: A. Willaert, C. de Rore, L. Marenzio, L. Luzzaschi, G. de Wert, C. Gesualdo
i C. Monteverdi.

17. Els polifonistes del Segle d'Or castellà: C. de Morales, F. Guerrero i T. L de Victoria.

18. La música als països de la Confederació Catalanoaragonesa: Nàpols, Barcelona i València. L'obra
compositiva de M. Fletxa, P. Alberch i J. Brudieu.

Metodologia

1.- El rol del professor en aquesta assignatura, a banda de fornir la base teòrica i historiogràfica per al
coneixement, la comprensió i l'estudi de la música del Renaixement i el Manierisme, consisteix a suscitar en
els estudiants la descoberta i el coneixement crític del repertori musical dels segles XV i XVI mitjançant
l'audició comentada de CDs, combinada amb el suport de les respectives partitures musicals. La programació
d'aquesta assignatura obeeixen a les convencions internacionals sobre les que la comunitat científica
estructura els àmbits i els límits de les respectives èpoques de la història de la música occidental. Tanmateix,
la programació introdueix i desenvolupava una lectura que matisa la tradicional visió renaixentista de la
historiografia de la música del segle XVI, la qual aposta per la incorporació del Manierisme com a nova
categoria historiogràfica. Com a professor d'aquesta matèria tinc molt d'interès en que els estudiants no
només accedeixin a la descoberta dels repertoris musicals escoltats a classe, sinó que els incorporin i els facin
un lloc en la seva discografia personal, després de descobrir la bellesa del repertori d'aquesta època.

2.- Es tracta d'una assignatura amb un notable component pràctic que em permet incentivar la participació
dels estudiants en tres tipus d'experiències:

a) amb els comentaris posteriors a les audicions musicals que il·lustren els temes que acabem de tracar a la
classe

b) amb les anàlisi que duem a terme conjuntament de les partitures que acabem d'escoltar, de les quals
disposen d'una còpia en paper a fi de poder-hi escriure al marge les anotacions pertinents

c) mitjançant la interpretació musical improvisada que, si s'escau, podem fer a classe d'algunes partitures que
exemplifiquin els continguts teòrics del tema tractat.

3. La programació està dividida en tres blocs, cadascun d'ells tancat amb una avaluació.

Calendari de la programació:
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Calendari de la programació:

a) Temes 1 a 6 exposició del 15/09 al 20/10

b) Temes 7 a 13 exposició del 27/10 al 24/11

c) Temes 14 a 18 exposició del 01/12/14 al 12/01/15

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistral 39 1,56 6, 8, 12, 15, 18, 20, 25

Tutoria 19 0,76 6, 9, 10, 14, 23

Tipus: Autònomes

Anàlisi retòrica 0 0 1, 2, 3, 7, 20, 23, 24, 25

Estudi personal 30 1,2 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 26

Lectura de la bibliografia 20 0,8 4, 9, 10, 14, 15, 26

Avaluació

L'avaluació comprèn 4 ítems:

1.- Assitència presencial a les classes, controlada pel professor mitjançant un llistat nominal dels estudiants,
els quals signaran per acreditar la seva presència.

2.- Primera avaluació: 22/10/14. Temes 1 a 6.

3.- Segona avaluació: 26/11/14. Temes 7 a 13.

4.- Tercera avaluació: 14/01/15. Temes 14 a 18.

Reavaluació:

Podran participar en la prova de reavaluació fixada per la Facultat els estudiants que no hagin superat una o
dues de les tres avaluacions de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assitència presencial 10% 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26

Tres avaluacions
continuades

30%
cadascuna

0 0 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 24, 25, 26
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