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Prerequisits

No hi ha cap prerequisit de matrícula, tret dels administratius generals per a la matrícula del màster

Objectius

- Oferir un acostament investigador a la problemàtica de la notació musical al llarg de la històrica de la música
occidental, des de l'Edat Mitjana fins a la contemporaneitat.

- Discutir el concepte de "notació musical" i les implicacions estètiques i de circulació de repertoris de l'exercici
de la grafia musical.

- Connectar els diferents sistemes de notació musical vocal i instrumental amb diversos estils de composició i
pràctiques interpretatives.

- Desenvolupar i ampliar competències paleogràfiques en el estudi de les fonts musicals primàries.

Competències

Analitzar i interpretar les fonts històriques i documentals en relació amb la música.
Aplicar la capacitat crítica en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
Distingir i aplicar les diferents metodologies de la recerca musicològica i de la recerca en educació
musical orientades als projectes de recerca.
Dur a terme activitats de recerca arxivística, hemerogràfica i bibliogràfica relacionades amb l'àmbit de la
música.

Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
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Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els diferents procediments metodològics de recerca que s'han desenvolupat en les últimes
dècades en relació amb la musicologia de perspectiva històrica
Aplicar de manera elemental aquests recursos per a obtenir diferents classes de dades sobre recerca
en musicologia històrica
Aplicar la capacitat crítica en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
Discernir la idoneïtat de cada metodologia analítica i interpretativa en relació amb les problemàtiques
abordades i amb cada tipus de font històrica i documental.
Plantejar propostes innovadores en projectes de recerca musicològica i en projectes interpretatius.
Utilitzar els recursos bàsics per a obtenir dades d'arxiu sobre recerca en musicologia històrica
Valorar i aplicar les metodologies de recerca anteriors a cada tipus de projecte de recerca

Continguts

1. Prof. Maria Incoronata Cuolantonio

- Signe i so: les funcions de l'escriptura musical per a la representació del pensament musical. Oralitat,
memòria i escriptura en la primera tradició del cant cristià. Notacions neumàtiques: seves característiques
semiogràfiques i semiològiques. Criteris d'edició de Solesmes: transcripció i edició critica del Kyrie Alme pater 
des del còdex Vic, Arxiu episcopal, ms. 105 (CXI) al Graduale Triplex.

- Memòria i notacions en : neumes, cant litúrgic, trops i sistemes mnemotècnics. Memorització icampo aperto
tractats d  i contrapunt. Transcripció i edició d'una del Missal  1333 de la'organum, discantus prosa nova ms. lat.
BnF.

- Memòria i composició melodica de les  . Transcripció i edició del .Cantigas de amigo Pergaminho Vindel

2. Prof. Francsc Xavier Alern Vázquez

Descripció: El desenvolupament de la música instrumental al Renaixement va comportar l'aparició de diferents
sistemes de notació, anomenats tabulatures, que reflectien les característiques tècniques dels diferents
instruments i les necessitats estètiques dels sonadors. Al llarg de les sessions d'aquest part, es repassaran
algunes de les notacions emprades en l'escriptura de música per a arpa, llaüt, guitarra renaixentista, tiorba i
instruments de teclat a Itàlia i als regnes hispànics.

3. Prof. Germán Gan Quesada

- Invenció, desenvolupament i difusió de grafies per a la notació de microintervals, nous recursos tímbrics,
comportaments vocals i distribucions texturals, des d'inicis del segle XX fins als anys 1960s.

- Concepte i tipologia de notació gràfica.

Celebració de una jornada interdisciplinar (Primavera 2020), al voltant de les relacions entre pràctiques
(para)litúrgiques, entorns arquitectònics i artístics i repertori musical.

Metodologia

Les sessions del mòdul es desenvoluparan, amb una durada de 4 hores, els dijous tarda del segon
quadrimestre (13 de febrer-28 de maig de 2020), a càrrec de cada professor responsable de la docència i amb
la participació activa de l'alumnat. El seu contingut, de caire teòric-pràctic, emfasitzarà un acostament al
repertori que s'hi tracti des de les perspectives analítica, paleogràfica i notacional.

Al començament de les activitats generals del mòdul, aixó com de la docència assignada a cada docent,
l'alumnat rebrà un breu programa del contingut específic de les sessions, juntament amb una bibliografia

orientativa. Així mateix, es determinarà els possibles temes de treball, per a cada part avaluable i per al treball
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orientativa. Així mateix, es determinarà els possibles temes de treball, per a cada part avaluable i per al treball
final, el seguiment dels quals serà preferentment presencial.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Assistència a les sessions pràctiques i participació a sessions d'avaluació 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Preparació dels Treballs d'exposició pública 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Lectures i comentari de textos 34 1,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Realització de transcripcions i anàlisis de partitures 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Els criteris d'avaluació del mòdul són:

- Assistència mínima d'un 80% a les sessions del mòdul i assistència obligatòria a la jornada interdisciplinària
programada, tret de circumstàncies excepcionals degudament justificades.

- Elaboració d'un treball (ressenya d'article o capítol, transcripció, anàlisi...) per a les parts I y II del recorregut
docent.

- Preparació d'un projecte de recerca, tutoritzat per qualsevol docent responsable al mòdul, amb l'objectiu de
ser exposat oralment [data prevista: 28/5/2020], segons la pràctica habitual, en durada i format, de la
participació en congressos i simposis acadèmics.

- La superació dels quatre ítems d'avaluació és independent i obligatòria per completar el recorregut del
mòdul; els percentatges que s'hi adjudiquen són indivisibles. No es contemplarà la possibilitat de superar el
mòdul sense el lliurament i avaluació positiva d'aquests quatre 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 40%, prèvia consulta amb el professor
responsable i en la data que s'estableixi al final de la docència del mòdul. 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 la seva
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

Assistència i participació a les sessions presencials 20 % 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Projecte de recerca general 20 % 20 0,8 1, 3, 4, 5, 6
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Treball - Part I 30 % 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Treball - Part II 30 % 3 0,12 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Al començament de les sessions de cada part del mòdul es facilitarà a l'alumnat una bibliografia/webgrafia
específica per al desenvolupament dels seus continguts.

APEL, Willi. . Cambridge, Mass.: Mediaeval Academy of America,The Notation of Polyphonic Music 900 - 1600
1953.

BROWN, Howard Mayer.  Cambridge, Mass.: HarvardInstrumental Music Printed Before 1600: a Bibliography. 
University Press, 1965.

COELHO, Victor & POLK, Keith. . Cambridge et al.:Instrumentalists and Renaissance Culture, 1420 - 1600
Cambridge University Press, 2016.

CUOLANTONO, Maria Incoronata. .Música i litúrgia medieval a la Biblioteca de Catalunya (s. IX-XIII)
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017.

VILLA ROJO, Jesús. . Madrid: Fundación Autor, 2003.Notación y grafía musical en el siglo XX
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