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Objectius

L'assignatura proposa una aproximació a les representacions iconogràfiques amb temes musicals o
relacionats amb la música en l'art occidental.

Objectius:

- Conèixer els principals corrents d'estudi relacionats amb la iconografia musical.

- Conèixer els principals sistemes de catalogació iconogràfica aplicats a la iconografia musical.

- Saber analitzar i interpretar les representacions iconogràfiques des de diversos punts de vista (artístics,
simbòlics, organològics ...) i d'acord amb les diferents èpoques històriques.

Competències

Musicologia
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.

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
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Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Reconèixer el paper de la música a la societat actual, la seva funció en les arts de l'espectacle, la
relació amb la cultura audiovisual i amb la tecnologia i la informàtica, i també amb les empreses d'oci i
de cultura.
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.
Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística.
Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art a l'anàlisi de la imatge artística.
Descriure amb precisió l'objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
Desenvolupar habilitats per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la gestió cultural
i de lleure.
Fer servir els principals conceptes relacionats amb la iconografia musical, així com el vocabulari que
els és propi.
Identificar la imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
Identificar la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la teoria de l'art i de la música.
Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
Localitzar en la cultura de cada època diferents manifestacions iconogràfiques.
Preparar exposicions orals correctes sobre una matèria analítica i adequar-les al nivell i les
expectatives de l'audiència o grup.
Redactar projectes crítics de contingut musicològic, ordenats i planificats de manera eficient.
Resoldre problemes d'índole metodològica en l'àmbit de la musicologia.
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.
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.- Concepte d'iconografia. Abast de la iconografia. Iconografia i iconologia: problemes terminològics. La
relació entre la musicologia i la història de l'art: la iconografia musical.

2.- La iconografia musical dins de la musicologia. Principals corrents d'estudi de la iconografia musical: la
iconografia com a font primària i la iconografia com a font secundària. Iconografia i organologia. Problemes
"musicals" de les representacions iconogràfiques. La iconografia i l'estudi de la música com a fenomen social.

3.- El Repertori Internacional d'Iconografia Musical (RIdIM). Criteris per a la catalogació de la iconografia
musical. Les propostes del RIdIM. Altres propostes de catalogació iconogràfica. L'IcMuC.

4.- Metodologies d'estudi i d'anàlisi iconogràfic.

5.- Iconografia musical a l'Antiguitat: principals representacions iconogràfiques (Apol·lo, Màrsies, Orfeu, les
muses, etc.), significació i aportacions a la musicologia.

6.- La iconografia cristiana medieval i la música. Representacions del rei David. Els àngels músics. Escenes
marianes i vides de sants. Narracions de la vida de Crist. L'Apocalipsi. Altres representacions medievals.

7.- Iconografia musical i art modern. Representacions profanes en el marc del pensament humanista. Els
retrats de músics. Art i al·legoria. Representacions religioses. Natures mortes.

8.- Escenes musicals en el romanticisme. Permanència i canvis en la significació simbòlica de la iconografia
musical del segle XIX. Nacionalisme i música a través de les imatges.
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9.- Iconografia i música en l'art contemporani: Música i músics en l'art cubista; Música i art abstracte; Música i
sinestèsia; Iconografia, música i postmodernitat.

Metodologia

Les classes de l'assignatura alternaran exposicions / explicacions del professor amb exercicis que l'alumnat
durà a terme de manera individual o en grup i que seran objecte d'exposició oral; també es realitzaran
col·loquis i/o debats a partir de lectures realitzades prèviament per l'alumnat.

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

Classes magistrals 23 0,92 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15

Col·loquis a classe 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15

Tipus: Supervisades

Presentació oral d'exercicis / treballs individuals a classe 15 0,6 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes

Estudi personal 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15

Lectura d'articles i llibres 15 0,6 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15

Avaluació

Activitats d'avaluació*:

a. Examen sobre els continguts generals de l'assignatura [aquest examen es realitzarà al final del semestre; la
data exacta es fixarà a principi de curs] (pes global en la qualificació final: 45%).

b. Exercici pràctic de catalogació d'iconografia musical (amb la base de dades IcMuC) (pes global en la
qualificació final: 30%).

d. Exposició oral dels exercicis de catalogació (pes global en la qualificació final: 15%).

d. Participació a classe -amb intervencions orals i exercicis de format reduït (individuals o en grup)- i
assistència a un congrés sobre la matèria (pes global en la qualificació final: fins a un 5%).

f. Assistència a classe -només es tindrà en compte si l'assistència és igual o superior al 80% dels dies de
classe presencial- (pes global en la qualificació final: fins a un 5%).

[*Al llarg del curs es fixarà la revisió, que serà presencial, per a les activitats d'avaluació; en qualsevol cas les
revisions es realitzaran -sempre que sigui possible- durant els quinze dies posteriors a l'activitat d'avaluació i,
com a norma general, dins dels horaris de despatx/tutoria que el professor tingui estipulats per aquell
semestre].

Recuperació: En la data de recuperació fixada per la Facultat, els alumnes que no hagin superat l'examen
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Recuperació: En la data de recuperació fixada per la Facultat, els alumnes que no hagin superat l'examen
sobre els contiguts generals de l'assignatura (apartat "a") podran demanar, únicament, ser reavaluats d'aquest
examen (el pes del qual representa el 45% de la qualificació final).

Definició de "No avaluable": Esconsiderarà com a "No avaluable" l'alumne que lliuri menys d'un 45%de les
evidències d'aprenentatge.

: En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variacióMolt important
significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació,es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb
independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en
els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació finald'aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la
ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i
participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de
Teams, assegurant que tot l'estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència a classe (com a mínim el 80% de les classes
presencials).

5% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 15

Examen sobre els continguts generals de l'assignatura. 45% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13,
15

Exercici pràctic de catalogació d'iconografia musical (base de
dades IcMuC)

30% 36 1,44 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12,
13, 15

Participació a classe i Assistència a un congrés sobre iconografia
musical

fins
5%

0 0 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13,
15

Presentació oral dels exercicis de catalogació. 15% 0,5 0,02 1, 6, 8, 10, 11, 14, 15

Bibliografia
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Ballester, J. "Past and present of music iconography in Spain"  XXVII/1-2 (2002): 7-11.Music in Art
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Duchet-Suchaux, G. & M. Pastoureau, M. Madrid: Alianza, 1996.Guía iconográfica de la Biblia y los santos. 
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Revistes especialitzades:

Imago Musicae

Music in Art (RCMI / RIdIM Newsletter)

Musique - Images - Instruments

Monografies:

Barbe, M. (ed.), Paris: PUF, 2006.Musique et Arts Plastiques. Analogies et interférences. 

Bosseur, J-I. Paris: Minerve, 1998.Musique et arts plastiques. 

Bosseur, J-I. . Paris: Minerve, 1999.Musique et beaux-arts. De l'Antiquité au XIXe siècle

Clouzot, M. Turnhout:Images de musiciens (1350-1500). Typologies, figurations et pratiques sociales. 
Brepols, 2007.

Clouzot, M. La musicalité des images au Moyen Age: instruments, voix etcorps sonores dans les manuscrits
enlumines (XIIIe-XIVe siecles). Turnhout: Brepols, 2021.

Clouzot, M. Le Jongleur. Mémoire de l'Image au Moyen Age. Figures, figurations et musicalité dans les
Berne: Peter Lang, 2011.manuscrits enluminés (1200-1330). 

Ember, I. Budapest: Corvina, 1989.Music in Painting. 

Ferino-Pagden, S.  Milano: Skira, 2000.Dipingere la musica. Strumenti in posa nell'arte del Cinque e Seicento.

Illiano, R. (ed.).  Turnhout: Brepols, 2020.Music and Figurative Arts in the  CenturyNineteenth

Illiano, R. (ed.).  Turnhout: Brepols, 2017.Music and Figurative Arts in the Twentieth Century
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Marchesin, I.  L'Image Organum. La représentation de la musique dans les psautiers médiévaux 800-1200. 
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