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ASSIGNATURA: HISTÒRIA DE LA MÚSICA DELS SEGLES XX I XXI 1
CURS: 2018/2019
ESPECIALITAT: PEDAGOGIA MUSICAL
MATERIA: CULTURA, PENSAMENT I HISTÒRIA
....................................................................................................................................................................................................................................

DADES DE L´ASSIGNATURA

Tipus d´assignatura: Obligatòria

Duració: Semestral

Crèdits ECTS de l´assignatura: 3.0 crèdits

Valor total en hores: 90H

Hores presencials: 22.5H

Hores per a treballs dirigits (no presencials): 45H

Hores per a l´aprenentatge autònom: 22.5H

Professorat: 

Per veure l'equip docent de l'assignatura fes clic aquí

PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER CURSAR L'ASSIGNATURA 

Per cursar Història de la música dels segles XX i XXI (II) cal haver aprovat abans Història de la música dels segles XX i XXI (I). 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN A L'ASSIGNATURA 

- Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.

- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

- Desenvolupar a la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i vers la diversitat.

- Adaptar-se en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen a l'àmbit professional i

seleccionar els camins adequats de formació continuada.

- Dominar la metodologia d'investigació a la generació de projectes, idees i solucions viables.

- Treballar de forma autònoma i valorar la iniciativa i l'esperit emprenedor a l'exercici professional.

- Usar els medis i recursos al seu abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental.

- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social vers el patrimoni cultural, la seva incidència als diferents àmbits i la seva

capacitat de generar valors significatius.
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- Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional.

- Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d'activitat i les seves aplicacions a la música preparant-se per assimilar les novetats que

es produeixen en ell.

- Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal, en relació a la seva construcció i acústica, evolució històrica i influències

mútues amb altres disciplines.

- Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.

- Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l'evolució dels valors estètics, artístics i culturals.

- Conèixer el desenvolupament històric de la música en les seves diferents tradicions, des d'una perspectiva crítica que situï el desenvolupament

de l'art musical en un context social i cultural.

- Tenir un ampli coneixement de les obres més representatives de la literatura històrica i analítica de la música.

- Conèixer el context social, cultural i econòmic on es desenvolupa la pràctica musical, amb especial atenció al seu entorn més immediat, però

amb atenció a la seva dimensió global.

- Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permetin entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi camp

d'activitat i enriquir-lo.

- Comunicar de forma escrita i verbal el contingut i els objectius de la seva activitat professional a persones especialitzades, amb l'ús adequat del

vocabulari tècnic i general.

- Conèixer la classificació, característiques acústiques, històriques i antropològiques dels instruments musicals.

- Conèixer i ser capaç d'utilitzar metodologies d'estudi i d'investigació que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva

activitat musical durant la seva carrera.

- Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la resta de

disciplines musicals en particular, enriquint l'exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinària.

- Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional. 

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

- Coneixement de la història de l'art, els factors socials, històrics i de pensament que incideixen en els elements estètics.

- Coneixement de la història del pensament musical d'àmbit propi dins el panorama estètic contemporani. 

- Adquirir coneixements sobre la música pròpia al territori i la seva història. 

BLOCS TEMÀTICS 

- Estudi del panorama històrico-musical dels segles XX i XXI.

- Coneixement el més transversal possible dels aspectes estètics de principis del segle XX i com aquests es relacionen amb els automàticament

anteriors.

- Estudi dels aspectes històrics i socials del període i la seva influència en l'art i, més concretament, en la música d'aquests anys.

- Coneixement de les principals corrents musicals del segle XX.

- Coneixement de la terminologia específica de la música del segle XX (i del XXI, per extensió).

- Coneixement auditiu del repertori musical principal del segle XX.

- Desenvolupament d'un discurs crític respecte el repertori i els arguments estètics dels seus autors.  

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA 

La metodologia d'ensenyament es basa en classes setmanals d'una hora i mitja de durada. Aquestes sessions alternaran entre:

- Classes magistrals.

- Sessions de coneixement del repertori.
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- Sessions de posada en comú dels diferents treballs individuals desenvolupats durant l'assignatura.

- Sessions de debat sobre les lectures obligatòries i/o complementàries plantejades pel professor.

- Sessions d'avaluació. 

El treball individual comporta:

- La lectura d'un llibre de caire musicològic i/o estètic, preferiblement escrit durant el període que ocupa l'assignatura.

- La lectura (obligada o complementària) d'articles, extractes de llibres i altres fragments proposats pel professor. 

El temari de l'assignatura conté, almenys, les següents corrents musicals i artístiques:

- Serialisme integral

- Música experimental

- Minimalisme americà

- Altres minimalismes (Arvo Pärt, etc.)

- Post-espectralisme

- Microtonalitat 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L'APRENENTATGE 

Assistència: És obligatòria l'assistència a classe de, almenys, un 80%. Els retards de més de 15 minuts podran ser comptabilitzats com a faltes

d'assistència. 

Treballs:

- Ressenya d'un llibre de caire musicològic i/o estètic.

- Ressenya de, almenys, dues de les lectures plantejades durant l'assignatura. 

Requisits per a l'examen:

- Haver entregat tots els treballs amb puntualitat.

- Haver assistit al 80% de les classes.  

Nota: 

- Ressenya de les lectures 25% · Ressenya d'un llibre 25% · Examen 50%.

- Per poder aprovar l'assignatura és imprescindible haver aprovat l'examen.  

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA 

- AUNER, Joseph, Music in the Twentieth and Twenty-First Centuries, New York, Norton, 2013.

- BOSSEUR, Jean-Yves i Michel, Pierre, Musiques contemporaines. Perspectives analytiques (1950-1985), Minerve, Paris, 2007.

- CAGE, John, Silencio, Madrid, Árdora Ediciones, 2002.

- DEBELIUS, Ulrich, La música contemporánea a partir de 1945, Madrid, Akal, 2004.

- FUBINI, Enrico, El siglo XX: entre música y filosofia, Universitat de València, 2014. 

- GARCÍA LABORDA, José María, La música moderna y contemporània a traves de los escritos de sus protagonistas, Madrid, Doble J Música.

- LANZA, Andrea, Historia de la música, 12. El siglo XX (Tercera Parte). Madrid, Turner, 1986.

- LESTER, Joel, Analytic approaches to twentieth-century music, New York, Norton, 1989.

- LISCIANI-PIETRINI, Enrica, Tierra en blanco. Música y pensamiento a inicios del siglo XX, Madrid, Akal, 1999.

- NYMAN, Michael, Música Experimental, De John Cage en endavant, Girona, Documenta Universitaria, 2006.

....................................................................................................................................................................................................................................
PLA DOCENT HISTÒRIA DE LA MÚSICA DELS SEGLES XX I XXI 1  2018/2019 3/4



.....................................................................................................................................................................................................................................

DOC-ENS17-002

- ROSS, Alex, El ruido eterno, Seix Barral, Barcelona, 2009. 

- SALVETTI, Guido, Historia de la música, 10. El siglo XX (Primera Parte). Madrid, Turner, 1986.

- STUCKENSCHMIDT, H. H., La música del siglo XX, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1960.

- VINAY, Gianfranco. Historia de la música, 11. El siglo XX (Segunda Parte), Madrid, Turner, 1986.

- WHITTALL, Arnold, Exploring Twentieth-Century Music. Tradition and Innovation, Cambridge University Press, 2003.

- WHITTALL, Arnold, Musical Composition in the Twentieth Century, New York, Oxford University Press, 1999.
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