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Prerequisits

S'ha d'haver cursat prèviament les assignatures "Llenguatge musical I" i "Llenguatge musical II". És
recomanable un bon nivell d'anglès.

Objectius

Existeixen un gran nombre d'estratègies analítiques que a primera vista poden semblar molt diferents les unes
de les altres. Els mètodes analítics s'han anat transformant al llarg del temps, sempre en funció de les
preocupacions culturals i estètiques que han predominat en un moment històric concret.

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és dotar l'alumne d'eines bàsiques que li permetin descompondre les
peces musicals, dividint-les en parts més o menys independents, així com buscar relacions entre les diferents
parts i reflexionar sobre fins a quin punt aquestes deriven el seu efecte del context en què es troben.

Competències

Analitzar críticament les obres musicals des de qualsevol punt de vista de la disciplina musicològica.
Demostrar un nivell suficient de coneixement del llenguatge i la teoria musicals històrics i actuals,
incloent-hi els rudiments de l'harmonia i el contrapunt, per abordar amb propietat l'estudi de les
composicions.
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 hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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
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.

Resultats d'aprenentatge

Assimilar els rudiments del llenguatge musical (lectura, harmonia, contrapunt, formes musicals) en la
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Assimilar els rudiments del llenguatge musical (lectura, harmonia, contrapunt, formes musicals) en la
perspectiva actual.
Comprendre la utilització propedèutica de l'anàlisi musical, en especial de l'aproximació semiològica.
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.
Discernir l'objectiu de l'anàlisi musical.
Establir vincles entre l'anàlisi musical i altres disciplines musicològiques, amb la finalitat de comprendre
el caràcter complementari d'aquesta disciplina auxiliar.
Extreure conclusions de tipus hermenèutic a partir de l'anàlisi de les partitures, aplicant diferents
mètodes analítics.
Extreure conclusions per a la interpretació musical a partir de l'aplicació dels diferents mètodes
analítics.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Identificar les metodologies més pertinents dutilitzar segons els objectius que es plategi demostrar, o
trobar, a través d'una anàlisi.
Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit
comunicatiu acadèmic i d'especialització.
Preparar exposicions orals correctes sobre una matèria analítica i adequar-les al nivell i les
expectatives de l'audiència o grup.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Reconèixer els principals models analítics i saber-los aplicar a les obres musicals
Relacionar els diferents mètodes analítics amb els substrats científics i filosòfics originaris o subjacents.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina
Utilitzar correctament els mètodes d'anàlisi musical.
Utilitzar correctament la terminologia pròpia de cada sistema analític
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

1. Significats, usos i funcions de la música.

2. Aproximació històrica a les principals estratègies analítiques.

3. Introducció a l'anàlisi Schenkeriana.

4. Anàlisi d'obres concretes a partir de l'aplicació de metodologies diverses.

5. Música i mitjans audiovisuals.

6. Aplicació de les noves tecnologies a l'anàlisi musical.

Metodologia

Es combinaran classes teòriques amb diverses activitats pràctiques que podran ser individuals o col·lectives.

S'analitzaran diverses obres musicals a classe i es duran a terme comentaris de text relacionats amb els
continguts de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classe de prova de coneixements 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Classe magistral 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Tipus: Supervisades

Tutories 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Tipus: Autònomes

Cerca d'informació 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Estudi i lectura d'articles 40 1,6 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Realització de treballs 41 1,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

Es realitzaran dues proves escrites, una a la meitat i l'altra al final del semestre, el resultat de cadascuna de
les quals representarà el 30% de la nota global.

Es durà a terme un treball obligatori en grup sobre un tema que s'haurà de pactar amb el professor. La nota
del treball representarà el 30% de la nota global.

Es valorarà també l'assistència a classe i la participació (10% de la nota global).

Per aprovar l'assignatura caldrà aprovar el treball i cadascuna de les dues proves escrites amb una nota
mínima de 5.

Les qualificacions de les proves escrites i del treball es publicaran al Campus Virtual. En el moment en què es
publiquin els resultats es publicaran també les dates de revisió.

Per poder optar a la prova de recuperació caldrà haver aprovat el treball obligatori, i haver superat una de les
dues proves escrites amb una nota mínima de 5. No serà recuperable aquella prova que no hagi estat
realitzada en el termini fixat.

No serà possible optar a la consideració "no avaluable" a partir del moment en què l'alumne es presenti a una
de les proves escrites o entregui el treball obligatori.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència a classe i participació en les activitats
pràctiques

10% 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18

Prova escrita 1 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18

Prova escrita 2 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18

Treball en grup 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18
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