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Prerequisits

És requisit per a la matrícula en l'assignatura haver superat les assignatures "Anàlisi musical" (2n curs) i "La
música dels segles XX i XXI" (3er curs), atès el caràcter complementari dels seus continguts.

Objectius

- Conèixer les tendències i manifestacions més rellevants de l'evolució de la creació musical "acadèmica" des
de 1970 fins a l'actualitat.

- Connectar els discursos musicals contemporanis amb el context sociocultural, intel·lectual, estètic i científic
que els envolta.

- Fer servir les darreres tendències metodològiques en els àmbits de l'anàlisi i l'estètica de la creació
contemporània.

- Oferir eines sistemàtiques, conceptuals i terminològiques adients per a l'expressió oral i escrita dels
continguts propis de l'assignatura.

Competències

Musicologia
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.
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 d'aquell 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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Tema 1. Diàlegs amb la/les tradició/ns: estratègies intertextuals.

Tema 2. Perspectives neos-: cap a una reinterpretació de sistemes armònics i rítmics.

Tema 3: La pervivència de l'actitud expresionista.

Tema 4: Músiques obertes i noves grafies: l'espai de/en la partitura.

Tema 5: La renovació del llenguatge harmònic: espectralisme i microtonalismes.

Tema 6: La rellevància del gest (I): microsintaxi tímbrica del so.

Tema 7: La rellevància del gest (II): acció musical i escènica.
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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.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
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.
Reconèixer i apreciar les manifestacions musicals de les cultures no occidentals, tradicionals i de
l'àmbit popular i urbà.
Relacionar les creacions musicals amb els seus diferents contextos, discriminant les funcions socials
de la música, el seu paper i el del músic en la societat i en relació amb les altres manifestacions
artístiques.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Afrontar l'anàlisi de la creació musical del nostre temps amb les eines musicològiques i d'acostament
interdisciplinari apropiades.
Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Analitzar un fet d'actualitat relacionant-lo amb els seus antecedents històrics.
Definir els processos de periodització i de classificació estilística i tipologia usuals en la
conceptualització històrica del fet musical.
Examinar les relacions entre creació musical contemporània, dins la tradició històrica, i altres
manifestacions musicals vigents en el període d'estudi (músiques del món, músiques populars
urbanes).
Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
Identificar les connexions entre la creació musical actual i les circumstàncies sociopolítiques i culturals
en què té lloc.
Integrar les noves tendències en la creació musical a l'evolució històrica general i observar-ne la
incardinació en el panorama sociopolític en què s'emmarquen.
Localitzar i avaluar el paper de la música en els diferents sectors de les societats contemporànies en
funció del moment històric i també de la seva finalitat artística.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
Preparar exposicions orals correctes sobre una matèria analítica i adequar-les al nivell i les
expectatives de l'audiència o grup.
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 el vocabulari i les eines bàsiques que permetin descriure i transmetre els coneixements
adquirits mitjançant presentacions orals de contingut musicològic efectives i adaptades a l'audiència.

Continguts
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- Prova escrita final, de contingut teòric-pràctic [15 de gener de 2018].

- Les sessions presencials serviran com a introducció estètica i estilística general dels continguts de l'assignatura,
seguida del comentari analític de una selecció de partitures i/o audicions representatives de cadascuna d'elles.

- La preparació del treball en grup que constituteix una part molt rellevant de l'avaluació global de l'assignatura serà del
tot tutoritzada pel professor responsable, pel que fa a tria del tema, cerca bibliogràfica preliminar i perspectiva
metodològica; es requereix, doncs, un ús recurrent dels horaris de tutories individuals, així com l'aprofitament de les
possibles tutories grupals.

- Al llarg del quadrimestre es recomanarà l'assistència a concerts o representacions escènic-musicals [duts a terme a
l'entorn del Vallès o Barcelona (Festival Mixtur, Sàmpler Series] que es relacionen amb els continguts de l'assignatura,
amb l'objectiu, si escau, de preparar-la en classe i comentar-ne en grup les impressions rebudes. Tot i quedar fora de
l'itinerari avalatiu general, s'ofereix a l'alumne la possibilitat de redactar una breu memòria d'aquests events, per tal de
matissar la seva qualificació final (fins a un punt addicional).

- 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.

Tema 8: : les eines electròniques i informàtiques.Homo tecnologicus

Tema 9: La hibridació amb "altres" músiques: camins laterals?

Tema 10: Panorama I (Catalunya/Espanya 1975-2000): pes i redefinició de l'avantguarda.

Tema 11: Panorama II (Catalunya/Espanya 2000-2017): futur [=] present.

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessions presencials de caire teòric-pràctic 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12

Tipus: Supervisades

Tutories individuals / grupals 4,5 0,18

Tutorització del treball de grup 20 0,8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Tipus: Autònomes

Cerca bibliogràfica i audiovisual 15 0,6 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Estudi personal i preparació de materials de l'assignatura 20 0,8

Preparació treball de grup 25 1 1, 11, 13, 14

Avaluació
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- Ressenya d'un article: el text es facilitarà a l'alumne a finals de setembre de 2017. Es determinarà a l'inici de l'activitat
docent de l'assignatura la data de lliurament parcial d'aquest ítem d'avaluació, així com l'extensió, format i via de
lliurament adients.

- Treball en grup: al llarg del mes d'octubre de 2017 es constituiran grups de 3-4 alumnes que, sota la tutorització del
professor responsable, hauran de acordar amb ell un tema escaient de recerca sobre els continguts de l'assignatura,
així com la perspectiva metodològica més adequada. Aquest treball s'avaluarà sobre tres evidències: el lliurament del
guió de l'exposició (10%), la qualitat dels materials de presentació (10%) i la fluidesa, claredat i concisió de l'exposició
oral (20%); un cop conformats el grups i triada la temàtica dels treballs, es determinarà un calendari d'exposició oral
(tercera setmana de gener de 2018).

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

Atesos el caràcter grupal del treball de recerca i la naturalesa continuada de l'avaluació, la possibilitat de reavaluació
es limita només a un dels dos primers ítems (prova escrita final illiurament de la ressenya), prèvia consulta amb el
professor responsable i en la data establerta a l'efecte per la Facultat. La nota màxima assolible en el procès de
reavaluació de qualsevol d'aquests ítems és de 6.

La data de revisió presencial 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

Lliurament de una ressenya sobre un article de contingut
musicològic

30% 0 0 1, 4, 7, 13, 14

Prova escrita final 30% 1,5 0,06 1, 5, 7, 8, 9, 12, 14

Treball en grup [elaboració de guió i materials de
presentació]

20% 13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14

Treball en grup [exposició oral] 20% 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14
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