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Prerequisits
1. Tenir un coneixement general de la Història de la Música, de l'Art i de la Filosofia.
2. Tenir assolides les bases d'Harmonia, Contrapunt i Formes Musicals.

Objectius
L´assignatura cerca descriure i explicar el desenvolupament de la música i del fenomen musical des de
l'acabament del darrer Barroc fins a les primeres dècades del segle XIX. Així doncs, es farà un recorregut
contextualitzat pels compositors, formes, gèneres, instruments i teories més significatives que configuren el
quefer musical de la música del Preclassicisme i el Classicisme musicals.

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 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
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

1

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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
l'antropologia.
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.
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. El Preclassicisme musical. Característiques. Cronologia i localització. Estil Galant i Empfindsamkeit.
L'Escola de Mannheim. C.P.E. Bach i el Sturm und Drang. Viena, Berlín, París i el simfonisme
preclàssic. Sonata i principi de sonata. Itàlia: Pergolesi, Sammartini i Jommelli. Espanya: Scarlatti,
A.Soler, els Pla, Boccherini i Nebra.
2. El Classicisme. Concepte. Característiques tímbriques: la consolidació de l' orquestra, la fusió
tímbrica; el clarinet i el pianoforte. Característiques formals: la melodia i l'harmonia; l'estructura de
sonata; la simfonia i els quartets. Aspectes estètics (la Il·lustració i la música), sociològics (la condició
social del músic) i històrics (del despotisme il·lustrat a la Revolució francesa).
3. F.J. Haydn i W.A. Mozart. Haydn i la consolidació del Classicisme: la Simfonia, la música de cambra i
el Concert. Els Oratoris: la Creació i les Estacions. Haydn i Espanya. La música religiosa: les misses.
Mozarti la aportació al Classicisme: Simfonies, sonates, concerts i quartets. L'òpera mozartiana:
òpera seria, còmica i singspiel. La música religiosa: rèquiem, misses i motets.
4. L.V. Beethoven.El Classicisme enL.v. Beethoven. Les simfonies. Els quartets de corda. Les sonates.
5. Classicisme no germànic. França (C.T. Gluck), Itàlia (Paisiello, Cimarosa) i Espanya (V. Martí i Soler,
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5. Classicisme no germànic. França (C.T. Gluck), Itàlia (Paisiello, Cimarosa) i Espanya (V. Martí i Soler,
C. Baguer i C. Arriaga).

Metodologia
El contingut temàtic de l'assignatura es desenvoluparà mitjantçant classes magistrals. S'incidirà, també, en el
comentari analític d'obres musicals i en les audicions comentades.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Anàlisi comentat d'obres musicals

37

1,48

1, 3, 5, 10, 14, 15, 18

Comentari d'audicions.

50

2

1, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18

60

2,4

2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21,
22, 23, 24, 25

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Identificació contextualitzada d'estils i estètiques del
classicisme musical.

Avaluació
1. Examen de desenvolupament temàtic (50%)
2. Examen d'anàlisi d'obres musicals (25%)
3. Examen de comentari d'audicions musicals (25%)
Per superar l'assignatura s'han d'haver aprovat les tres parts per separat.
A la reavaluació, fixada per la Facultat, l'alumne s'haurà d'examinar de la part o de les parts suspeses.
La revisió dels exàmens només es realitzaràpresencialment.
Es considerarà un alumne no avaluable quan no s'hagi presentat a cap examen.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen analític d'obres musicals.

25%

0,75

0,03

1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24

Examen d'audicions musicals.

25%

0,75

0,03

1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24

Examen de desenvolupament
temàtic.

50%

1,5

0,06

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23,
24, 25
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