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Prerequisits

No hi ha prerequisits especials.

Objectius

L'assignatura pretén incidir en els aspectes més significatius de la Història Musical Hispànica, tot ubicant-los en el
context d'on neixen i apuntant-ne les influències i ressonàncies que tingueren
amb la resta d'Europa. Hom hi estudiarà els aspectes evolutius de l´estil musical que s´ha donat en les diverses àrees
geogràfiques de la Península Ibèrica.

En acabar el curs:

L'alumne serà capaç d'identificar correctament les peculiaritats estilístiques pertanyents a cada període i a cada
gènere específic.
L'alumne podrà analitzar, a partir de partitures i audicions, els trets estilístics pertanyents a una època i a un
gènere determinats.
Coneixerà els principals representants i les obres més destacades del repertori musical hispànic i sabrà ubicar-los
a la seva època i al seu gènere.
Serà capaç de contextualitzar les obres musicals, tot establint un vincle entre les formes i el trets estilístics
musicals, i el context social, econòmic i cultural en el que es produeixen.
Serà capaç de manejar amb coneixement crític i rigor científic la bibliografia i els fons musicogràfics dels
diferents períodes estudiats, tant per ampliar coneixements, com per a la recerca.

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.

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
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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.

Resultats d'aprenentatge

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.
Establir els fenòmens de circulació de les idees en el domini musical.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
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.
Identificar les propietats estilístiques de cada període històric.
Reconèixer en la història de la música hispànica les característiques generals de la història de la
música.
Relacionar els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament dels processos històrics.
Resoldre problemes d'índole metodològica en l'àmbit de la musicologia.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.

Continguts

1. Edat Mitjana

1.1. La música a la primitiva església hispànica

1.2. El cant gregorià a la península ibèrica: formació, implantació i consolidació. Formes paralitúrgiques: trops,
seqüències i altres manifestacions.

1.3. Els orígens de la polifonia a la península ibèrica: el Codex Calixtinus, Manuscrit de Toledo i Còdex de les
Huelgas.

1.4. La música profana medieval: les Cantigues de Martín Còdax, i les Cantigues de Santa Maria.

1.5. Fonts musicals del l'Ars Nova: Llibre Vermell de Montserrat.

2. Renaixement

2.1. El mecenatge musical: capelles musicals vinculades a diferents institucions polítiques i socials.

2.2. Fonts escrites sobre música del renaixement: Tractats (Ramos de Pareja, Fray Juan Bermudo, Francisco
Salinas).

2.3. La música religiosa: organització litúrgica i formes musicals. Principals representants

2.4. La música profana: formes musicals, fonts (cançoners) i principals representants.
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2.5. La música instrumental: orgue i vihuela.

3. El segle XVII

3.1.Característiques que marquen l'aparició d'un nou estil barroc: policoralitat, baix continu i melodia.

3.2. La música vocal religiosa

3.3. La música instrumental: orgue,  llaüt i guitarra.vihuela,

3.4. La música vocal profana: òpera i naixement de la sarsuela barroca.

3.5. Teòrics (o tractadistes): Pietro Cerone, Andrés Lorente i Pablo Nasarre.

4. El segle XVIII

4.1. Música religiosa: principals capelles i representants més destacats.

4.2. La música de cambra: músics i corrents musicals dominants a la Cort i a la noblesa.

4.3. La música teatral: la influència italiana a la Cort. Companyies de teatre espanyoles i compositors espanyols.

5. El segle XIX

5.1. Conceptes fonamentals de la música del segle XIX a Espanya.

5.2. La música simfònica del segle XIX.

5.3. La sarsuela romàntica del segle XIX.

5.4. L'òpera i els projectes d'òpera nacional

5.5. La dona i la creació musical romàntica a la península

6. Els segles XX i XXI

6.1. La música fins a 1939: context social i cultural de l'època.

6.2. L'herència del nacionalisme espanyol: Felip Pedrell, Isaac Albéniz i Enric Granados. Espanya entre el
modernisme i el nacionalisme.

6.3. L'obra de Manuel de Falla.

6.4. La Generació del 27: grup de Madrid i grup de Barcelona.

6.5. La música després de la Guerra Civil: context social i cultural, institucions musicals.

6.6. Les noves avantguardes: des de la Generació del 51 fins a l'actualitat.

Metodologia

El temari de l'assignatura es desenvoluparà en base a de diferents d'activitats: classes presencials, comentaris pràctics,
audicions musicals i anàlisi d'obres.

Els materials es podran consultar al Campus virtual.
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Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Audicions i anàlisi d'obres 10 0,4 5, 7, 8, 10

Classes presencials 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Supervisades

Exercicis breus 9 0,36 1, 6, 7, 10, 11

Tipus: Autònomes

Estudi personal 25 1 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11

Lectura i estudi de la bibliografia proposada 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Lectures i audicions suplementàries proposades a classe 5 0,2 1, 4, 5, 7, 10, 11

Avaluació

La matèria s'avaluarà en base a tres activitats de caire obligatori, a més de l'assistència i participació a classe: dos
exàmens (30% cadascun) i una sèrie d'exercicis (30%). L'assistència i participació, per altra banda, tindran un pes, en la
nota final, d'un 10%: s'afegirà un punt a la qualificació final de tot aquell alumne que hagi acreditat un 80% o més
d'assistència.

La data dels exàmens es publicitaran al Campus virtual.

Reavaluació: En el període de reavaluació, fixat per la Facultat, els alumnes que no hagin superat les activitats
d'avaluació descrites podran demanar ser reavaluats amb un examen. Caldrà tenir en compte, tanmateix, que per
demanar ser reavaluat l'alumne haurà d'haver participat en totes activitats obligatòries d'avaluació indicades al
primer paràgraf d'aquest apartat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació 10 30 1,2 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Examen 2a part 30 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Exercicis 30 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Exàmen 1 30 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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Programari

No hi ha programa específic
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