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Objectius

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
amable i respectuosa amb la naturalesa de les fonts i el seu context filosòfic.

1.- Objectius

- Reflexionar sobre l'origen de la música, la seva necessitat i les seves funcions

- Reflexionar sobre el fenòmen universal de la inspiració

- Conèixer els relats mitològics fonamentals relacionats amb la música

- Accedir als paràmetres del pensament simbòlic i mitològic propi de les fonts de l'Antiguitat

- Conèixer fonts fonamentals de filòsofs i tractadistes dels móns antic i medieval

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.
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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
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

1. L'origen de la música ¿necessitat màgica o funció estètica?

2. Música i poiesis: aproximacions al fenòmen de la inspiració.

3. La música i el sagrat: inspiració, revelació i valor ontològic de la música.

4. Música i mite en la tradició grega. El do de les Muses.

5. La música en l' . El cant de les Sirenes.Odissea

6. El mite d'Orfeu en el Món Antic i la seva relectura en el context de l'Humanisme renaixentista.

7. El Pitagorisme i l'Harmonia de les Esferes.

8. La música en el pensament de Plató i Aristòtil.

9. El pensament musical durant el periode hel·lenístic i la cultura romana.

10. La música en el pensament cristià de Climent d'Alexandria a Isidor de Sevlla.

Metodologia

1.- El rol del professor en aquesta assignatura consisteix a acompanyar l'estudiant en la seva descoberta dels
ítems del temari, suscitant el debat acadèmic --sovint a l'entorn de les relacions entre música, filosofia i
pensament simbòlic- i orientant les seves lectures -oferint bibliografia específica- sobre els continguts del
temari. Es tracta d'una assignatura que, gràcies a la transversalitat del seus temes, permete d'obrir la
identificació de concordances entre conceptes que si bé es poden trobar allunyats en la cronologia, mantenen
un fil de contacte pel que fa al misstage del seu discurs. El repte del professor consisteix a conduir l'estudiant
vers el conreu de la inducció com una altra eina d'accés al coneixement, suscitant l'ús d'un pensament de
perfil analògic, cercant de traspassar la linealitat del corrent deductiu i racional. Es tracta d'assolir una
aproximació al pensament mitològic a partir de l'immersió en els seus propis paràmetres.
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2.- Es tracta d'una assignatura amb una important presència de continguts teòrics, per la qual cosa el temps
docent es distribueix en dues parts, a fi de combinar per una banda l'exposició tipus magistral dels continguts
fonamentals (70'), seguida d'una part dedicada a promoure un diàleg reflexiu i participatiu dels estudiants
sobre el tema esposat a classe (20').

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

Calendari de la programació:

a) Temes 1 a 3 exposició del 12/09 al 17/10

b) Temes 4 a 6 exposició del 24/10 al 19/11

c) Temes 7 a 10 exposició del 26/11 al 19/12

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposició dels ítems 1 a 10 del temari 39 1,56 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14

Tutorització 28 1,12

Tipus: Supervisades

Treball de comentari de textos 18 0,72 1, 2, 3, 5, 9

Tipus: Autònomes

Estudi personal 25 1 4, 5, 6, 10, 11

Lectura de la bibliografia 25 1 3, 4, 6, 10, 11, 14

Lectura de textos breus proposats a classe 10 0,4 1, 4, 6, 8, 9

Avaluació

Procediments d'avaluació:

1.- Assistència 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.- Primera avaluació: prova escrita. Temes 1 a 3. Pes en la qualificació: 30%

3.- Segona avaluació: prova escrita. Temes 4 a 6. Pes en la qualificació: 30%

4.- Tercera avaluació: prova escrita. Temes 7 a 10. Pes en la qualificació: 30%

Dates d'avaluació:

1.- Primera prova: 22/10/18. Revisó presencial: 29/10/18

2.- Segona prova: 21/11/18. Revisió presencial: 28/11/18

3.- Tercera prova: 07/01/19. Revsió presencial: 14/01/19
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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.

Es considerarà «no avaluable» l'estudiant que abandoni el procés d'avaluació abans d'haver lliurat un 25% de
les proves d'avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

1.- Tres avaluacions continuades. 2.- Assistència
presencial

1.-90%.
2.-10%

5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14
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