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Estètica de la música II

Codi: 100635
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500240 Musicologia OB 3 2

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per a la matrícula de l'assignatura.

Objectius

Conèixer la línia evolutiva del pensament musical del Renaixement fins al segle XX
Comentar un text d'època o actual sobre la temàtica de que versa l'assignatura.
Relacionar el pensament musical amb la història de la música.

Competències

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 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 els corrents del pensament, en totes les seves dimensions, en relació amb la música.

Resultats d'aprenentatge

Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
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.
Desenvolupar habilitats per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la divulgació i la
informació musicals.
Desenvolupar la capacitat crítica per interpretar textos musicals de naturalesa estètica.
Estructurar les idees tenint en compte les diferents parts d'un text acadèmic
Fer prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
Fer prediccions i inferències sobre l'adscripció del contingut del text a un determinat corrent estètic.
Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
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.

Organitzar el contingut d'un text d'estètica de la música, identificant-ne les idees principals i
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Organitzar el contingut d'un text d'estètica de la música, identificant-ne les idees principals i
secundàries.
Relacionar la creació i la recepció musicals amb els fonaments estètics i literaris de cada època.
Utilitzar estratègies que ajudin a planificar i a desenvolupar les idees i a resumir i avaluar el text escrit.
Valorar l'evolució de l'estètica de la música des d'una perspectiva diacrònica.

Continguts

Fonaments estètics generals de la música del Renaixement.
La teoria musical del Renaixement: de Tinctoris a Salinas.

 i Musica reservata musica poetica.
Reforma i Contrareforma: una nova estètica de la música religiosa?
Música i text a inicis del Barroc: el naixement de l'òpera i la polèmica Artusi/Monteverdi.
Del racionalisme a l'estètica del sentiment: l'estètica musical al llarg del segle XVII.
Nous camins per a la estètica musical: bellesa, gust i sublimitat en la filosofia anglesa (primera meitat
del segle XVIII).
Música i enciclopedisme: l'estètica musical a França entre 1725 i 1770.
Cap a una estètica normativa: pensament neoclàssic i estètica kantiana.
El Romanticisme alemany. Música, literatura i filosofia.
Els músics davant la música: Schumann, Berlioz, Brahms i el tema de la inspiració.
Wagner i Nietzsche. Hanslick i el formalisme.
Estètica musical i avantguardes (1909-1939).
El positivisme i la historiografia musical. Brelet.
L'estètica sociològica. Adorno.
Stravinsky, Boulez i les poètiques del segle XX.
Música i (post)modernitat.

Metodologia

- Les sessions presencials serviran com a introducció estètica general dels continguts de l'assignatura i es
complementaran amb el comentari analític de una selecció de textos i/o audicions representatius.

- L'Aula Moodle de l'assignatura és l'espai de referència de les seves activitats i actuarà com a repositori únic
dels seus materials docents i comunicacions; tota consulta relativa a l'assignatura haurà de transmetre's pel
mail associat a aquesta Aula Moodle i, per tant, no s'atendran mails sobre l'assignatura enviats mitjançant
l'adreça electrònica general del professor.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessions presencials de caire teòric-pràctic 43,5 1,74 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Tipus: Supervisades

Preparació de la ressenya d'article 35 1,4 1, 2, 4, 5, 9, 10, 14

Tutories individuals 4,5 0,18 3, 5, 8, 10, 12, 14

Tipus: Autònomes

Estudi personal 62,5 2,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
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Avaluació

- Primera prova parcial [22 de març de 2018].

- Segona prova parcial [7 de juny de 2018].

- Ressenya de article (1): el text objecte de recensió es facilitarà a l'alumne a finals de febrer de 2018. Es
determinarà a l'inici de l'activitat docent de l'assignatura les dates de lliurament parcial d'aquest ítem
d'avaluació, així com l'extensió, format i via de lliurament adients.

- La superació dels tres ítems d'avaluació és  i  per completar el recorregut deindependent obligatòria
l'assignatura; els percentatges que s'hi adjudiquen són indivisibles. No es contemplarà la possibilitat de
superar l'assignatura sense el lliurament i avaluació positiva d'aquests tres ítems i en cap cas es realitzaran
mitjanes de qualificacions amb una nota parcial suspensa.

- La possibilitat de reavaluació es limita a un percentatge màxim del 60%, és a dir, a un o ambdós dels
exàmens parcials establerts o a la recensió, prèvia consulta amb el professor responsable i en la data
establerta a l'efecte per la Facultat. La qualificació màxima assolible en el procés de reavaluació d'aquests
ítems és de 6.

- La data de revisió de les qualificacions dels ítems d'avaluació es comunicarà al moment de su publicació, via
Aula Moodle de l'assignatura.

- Es considerarà "no avaluable" l'alumne que no lliuri cap element d'avaluació dels establerts en aquest
apartat; en qualsevol altre cas, l'alumne haurà començat el procés d'avaluació i, per tant, rebrà la qualificació
numèrica que li pertoqui sobre la base dels ítems lliurats.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen parcial 30% 1,5 0,06 2, 3, 12, 14

Examen parcial 30 % 1,5 0,06 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14

Recensió d'un article o assaig de contingut estètic 40% 1,5 0,06 5, 10, 13
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