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DADES DE L´ASSIGNATURA

Tipus d´assignatura: Obligatòria

Duració: Anual

Crèdits ECTS de l´assignatura: 8.0 crèdits

Valor total en hores: 240H

Hores presencials: 50H

Hores per a treballs dirigits (no presencials): 140H

Hores per a l´aprenentatge autònom: 50H

Professorat: 

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

PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER CURSAR L'ASSIGNATURA 

Haver aprovat Anàlisi de la música del Barroc i Anàlisi de la música del Classicisme. 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN A L'ASSIGNATURA 

- Mostrar aptituds adequades per a la lectura, improvisació, creació i recreació musical.

- Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals.

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

- Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a altres tradicions.

- Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen el repertori i poder descriure'ls de forma clara i completa.

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

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

- Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat d'expressar-se a través d'ells a partir de tècniques i

recursos assimilats.

- Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces musicals, així com improvisar en diferents contextos a partir

del coneixement d'estils, formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos.

- Valorar la creació musical com l'acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex.

- Conèixer els principals repertoris de la tradició occidental i d'altres músiques, i adquirir la capacitat de valorar plenament els aspectes
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expressius, sintàctics i sonors de les obres corresponents. 

RESULTATS DE L'APRENENTATGE 

- Coneixement dels esdeveniments històrics de la cultura i la música.

- Desenvolupar per escrit un raonament d'arrel històrica sobre l'evolució de la música.

- Realitzar treballs d'interpretació de documents històrics musicals, partitures o textos.

- Realitzar treballs de síntesi a partir de diverses fonts documentals i històriques.

- Realitzar treballs de crítica de textos interpretatius sobre la història i el pensament musical.

- Realitzar un treball escrit i oral d'expressió sobre qualsevol tema proposat.

- Conèixer, analitzar i aplicar els principis i procediments fonamentals de l'anàlisi de la música dels segles XX i XXI.

- Estudiar, aprendre i aplicar adequadament conceptes, tècniques i protocols analítics relacionats amb l'anàlisi de la música dels segles XX i XXI.

- Reconeixement dels elements compositius més destacats i rellevants per a la realització de l'anàlisi del repertori canònic dels segles XX i XXI.

- Elaboració d'anàlisi d'obres musicals per assolir un coneixement ample i generós de la situació general de la música europea dels segles XX i

XXI. 

BLOCS TEMÀTICS 

- Coneixements fonamentals del fet musical en relació amb la cultura, des d'una perspectiva històrica i sistemàtica, utilitzant el mitjà escrit com a

base (partitures) i les execucions musicals com a complement (enregistraments o execucions en viu).

- Anàlisi i interpretació de les composicions i els contextos socials en què es produeix aquest fet.

- Integració de la recerca i interpretació de cara a una comprensió global del fenomen de la pràctica musical. 

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA 

- Classes expositives que tindran com a base la presentació dels principis compositius (metodològics o organitzatius) a través de paradigmes

auditius (audicions o visionats de DVD) amb l'objectiu d'assolir amb el màxim de transparència i eficàcia els punts de referència fonamentals per

desenvolupar la feina que es realitzarà en les classes pràctiques. 

- Pràctiques de classe/seminaris/tallers/sessions especials. Les pràctiques de classe es desenvoluparan en base a l'anàlisi de partitures

generals, audicions, així com els comentaris de textos teòrics. La participació es realitzarà bàsicament de forma individual, si bé no descartem

també el treball en petit grup. Els seminaris, tallers i sessions especials s'emmarcaran més en la presentació i discussió a l'aula dels treballs

individuals i/o de petit grup, en el disseny d'estratègies analítiques aplicades a fets musicals, així com també l'elaboració d'exemples musicals a

partir de les tècniques estudiades. 

Organització general

1. Conceptualització i localització per a l'estudi i anàlisi de la música dels segles XX i XXI. Música dels segles XX i XXI i música contemporània.

Avantguardes artístiques.

2. Antecedents i preludis en el canvi del segle XIX al segle XX. La crisi de la tonalitat i l'acord de Tristany (1865). Transformacions i innovacions.

La música dels segles XX i XXI i els seus nous

àmbits conceptuals.

3. L'Impressionisme i Simbolisme musicals. De l'art pictòric a l'art sonor. Claude Debussy (1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937), Paul Dukas

(1865-1935). Les aportacions de l'Impressionisme musical a la música del segle XX.

4. L'aparició de les avantguardes històriques i l'avanç cap a la dissolució de la tonalitat. Principals moviments d'avantguarda europeus. Futurisme,

Expressionisme, Surrealisme, Dadaisme i altres. Expressionisme pictòric i Expressionisme musical. Arnold Schoenberg (1874-1951).

....................................................................................................................................................................................................................................
PLA DOCENT HISTÒRIA DE LA MÚSICA DELS SEGLES XX I XXI   2018/2019 2/4



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

DOC-ENS17-002

5. L'anomenada Escola de Viena. Tòpics i realitats. Arnold Schoenberg, Alban Berg (1885-1935) i Anton Webern (1883-1945). El serialisme

integral.

6. La diversitat i amplitud de la música durant la primera meitat del segle XX. Figures musicals: Erik Satie (1866-1925), El Grup dels Sis, Olivier

Messiaen (1908-1992).

7. Nacionalismes musicals del segle XX. El paradigma de Béla Bartók (1881-1945).

8. La música a la fi de la Segona Guerra Mundial (1939-1945). Del serialisme integral a la música electroacústica. Pierre Boulez (1925), Karlheinz

Stockhausen (1928-2007), Bruno Maderna (1920-1973), Luciano Berio (1925-2003) i Luigi Nono (1924-1990).

9. Música oberta, aleatòria, estocàstica i músiques d'acció. John Cage (1912-1992), Morton Feldman (1926-1987). Fluxus. El concepte d'espai

sonor.

10. Minimalisme i altres expressions sonores dialogants amb altres cultures musicals (música contemporània popular, pop-rock, jazz, músiques

del món). La música cinematogràfica.

11. Breu Història de la música catalana al segle XX i XXI. De Robert Gerhard (1896-1970) a Enric Palomar (1964). 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L'APRENENTATGE 

- Assistència a classe (eliminatòria si l'alumne no assoleix un 80% d'assistència).

- Entrega final de composicions indicades pel professor (40% de la nota).

- Entrega de composicions al llarg del curs (60% de la nota). 

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA 

- Antokoletz, Elliot, La música de Béla Bartók: un estudio de la tonalidad y la progresión en la música del siglo XX, [trad. José Ángel García

Corona, Barcelona, Idea Books, 2006]

- Austin, William (ed.), Debussy: Prelude to "The Afternoon of a Faun", Norton Critical Scores, New York, Norton, 1970

- Bailey, Kathryn, The Twelve-Note Music of Anton Webern: Old Forms in a New Language, Cambridge, Cambridge University Press, 1991

- Bandur, Markus, Aesthetics of Total Serialism, Basel, Birkh1user, 2001

- Bayer, Francés, De Schoenberg a Cage, París, Ed. Klinsckieck, 1981

- Boucourechliev, André, Igor Stravinsky, Madrid, Turner, 1982

- Boulez, Pierre, Relevés d'apprenti, París, éditions du seuil, 1966

- Boulez, Pierre, Puntos de Referencias, Barcelona, Gedima, 1984

- Brown, F., La musique pour ordinateur, París, P.U.F., 1982

- Casella, A./Mortari V., Técnica de la orquestación contemporánea, Ricordi Americana, Buenos Aires, 1978

- Cureses, Marta, La música española desde las vaguardias, Tomás Marco. ICCMU. Madrid 2007

- Lendvai, Ernö, Béla Bartók - An analysis of this music, Londres, Kah & Averill, 1971. [Béla Bartók. Un análisis de su música. Barcelona, Idea

Books, 2003]

- Monelle, Raymond, The Sense of Music, Princenton, Princenton University Press, 2000

- Morgan, Robert, Antología de la Música del siglo XX, Madrid, Akal, 1998

- Perle, George, Serial Composition and Atonality, Londres, Faber, 1968

- Twelve-Tone Tonality, Los Angeles, University of California Press, 1977

- Samuel, Claude, Panorama de la música contemporánea, Madrid, Guadarrama, 1965

- Schaeffer, Pierre, Tratado de objetos musicales, Madrid, Alianza, 1988

- ¿Qué es la música concreta?, Buenos Aires, Nueva Visión, 1959

- Schoenberg, Arnold, Funciones estructurales de la armonía, Barcelona, Labor, 1990

- Smith Brindle, R., La nueva música (La vanguardia después de 1945), Buenos Aires, Ricordi Americana, 1975

- Stonwe, Kurt, Music notation in the twentieth century, Nueva York, Norton, 1980
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- Taruskin, Richard, Stravinsky and the Russian Traditions, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1996

- VV.AA., The New Grove Dictionary of Music and Musicians, MacMillan Press. London, 2001
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