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Professor de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Francesc D Assi Cortes Mir

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Francesc.Cortes@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Altres indicacions sobre les llengües
castellà, anglès, francès, italià

Prerequisits
Són necessaris uns coneixements adequats i suficients d'harmonia, i els fonaments bàsics d'estructures del
llenguatge musical. És aconsellable un coneixement suficient de repertori musical del Romanticisme. A tall de
suggerència, s'inclouen unes obres les quals és necessari que s'hagin escoltat prèviament. Aquestes
audicions seran avaluables, i caldrà analitzar-les auditivament a les classes. Sobre aquestes obres, que no
són un cànon sinó només una proposta al que es podria considerar un referent necessari per a seguir
l'assignatura, es realitzaran les sessions pràctiques. També s'aconsella un coneixement suficient de
l'escriptura orquestral, en els paràmetres habituals de meitat del Romanticisme. A la bibliografia i també al
Moodle de l'assignatura es troben materials per a tenir-ne un bon coneixement. És imprescindible la consulta
d'aquests materials de manera prèvia al seguiment de les classes.

Objectius
4.1. Contextualització. Estudi general de la història de la música corresponent al període romàntic. Es
defineixen els límits temporals dels moviments. S'estableixen les diferents subdivisions cronològiques i
conceptuals. S'estableixen les diferents subdivisions cronològiques i conceptuals del romanticisme musical -el
trànsit des del classicisme, el romanticisme ple, el neoromanticisme, el romanticisme tardà-, i es contextualitza
amb el canvi sociopolític del moment. S'estudien i analitzen els diferents estils i models de creació en les
vessants simfònica, instrumental, cambrística, lírica i música religiosa. S'avalua i estudia l'abast dels
moviments nacionalistes.
4.2. Objectius formatius:
1. Identificar els diferents corrents i models que es donaren a la música del Romanticisme.
2.Conèixer els trets tècnics, tant des de la vessant de la composició com de la interpretació i els elements
distintius de la recepció, de cadascun dels moviments, tendències i principals models del període cronològic.
3.Raonar analíticament a través d'audicions els trets cabdals d'obres pertanyents al moment històric estudiat.

4.Justificar sobre partitures dels diferents períodes les característiques d'estil, les tècniques de composició i
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4.Justificar sobre partitures dels diferents períodes les característiques d'estil, les tècniques de composició i
els diferents vincles que les uneixen amb l'estètica del moment.
5.Utilitzar amb coneixement crític i correcció científica la bibliografia i les fonts musicogràfiques del període
històric.

Competències
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
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.
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.
Vincular els coneixements adquirits amb la praxi musical, col·laborant amb els intèrprets a través de
l'anàlisi i la contextualització dels diferents repertoris, tant els relacionats amb la música històrica com
amb les diverses manifestacions de la música contemporània.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural
Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
Aplicar a la recerca musical les conceptualitzacions pròpies de la filosofia, la història, la literatura i
l'antropologia.
Comunicar per escrit, amb correcció, precisió i claredat argumentals i terminològiques, els
coneixements adquirits, tant en l'àmbit de l'especialització com de la divulgació musicals.
Considerar la matèria de manera integral i identificar el context en el qual s'inscriuen els processos
estudiats i la relació que tenen amb els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament
sociohistòric.
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.
Determinar la complexitat dels processos de recepció de la música.
Establir els fenòmens de circulació de les idees en el domini musical.
Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
Identificar correctament el repertori essencial i els principals compositors de cada un dels moments
històrics.
Identificar críticament les diferents orientacions de praxi musical que els intèrprets apliquen a la música
de cada època històrica.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics
Identificar els mètodes propis de la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets
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.

18. Identificar les propietats estilístiques de cada període històric.
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18. Identificar les propietats estilístiques de cada període històric.
19. Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit
comunicatiu acadèmic i d'especialització.
20. Interpretar els textos teòrics més importants de cada època.
21. Reconèixer en la praxi musical els elements de diverses cultures i de diferents èpoques històriques.
22. Relacionar els canvis tecnològics i científics de cada època amb la creació i la recepció de la música.
23. Resoldre problemes d'índole metodològica en l'àmbit de la musicologia.
24. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història
25. Utilitzar el vocabulari propi de la ciència musicològica relacionat amb cada època històrica.
26. 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. Orígens i significació del concepte "Romanticisme". Periodització.
2. La música com a llenguatge durant el romanticisme.
3. Nous condicionants del fet musical: nacionalisme, el culte al geni, la
musicologia, els canvis socials.
4. El llenguatge musical durant el segle XIX.
4.1. Aparició del concepte evolutiu en el llenguatge: l'afany de
novetat.
4.2. La forma musical: idealització, exageració, destrucció i referents.
4.3. Melodia i harmonia: la complexitat i l'originalitat.
4.4. L'orquestració: l'especulació tímbrica, la tècnica i l'evolució en la
construcció d'instruments.
4.5. La música sacra: un nou espai; crisi i "renovació" en l'esguard del
passat.
4.6. El concepte de model: focus i perifèries.
5. Dels inicis fins 1830.
5.1. Alemanya: fenòmens socials, música instrumental, lied, cambra.
5.2. França: pedagogia, la nova societat i la música de saló, el concert.
5.3. Aparició del Romanticisme musical a Europa: des de l'assimilació a
les manifestacions nacionals.
6. El torn ideològic i estètic de 1830 a 1848: la plenitud romàntica.
6.1. Alemanya: el nou simfonisme, el món coral i l'associacionisme.
6.2. El fenomen del virtuosisme.
6.3. França: influència de les seves propostes pedagògiques i
organitzavies, el nou model simfònic des de Berlioz, la mélodie.
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6.4. El consum musical: eina d'educació, eina d'ideologia, eina de
progrés.
7. La segona meitat de segle: Neoromanticisme i tardoromanticisme.
7.1. Formalisme, historicisme, naturalisme, simbolisme i corrents
espiritualistes.
7.2. Alemanya: la simfonia des de Brahms i Bruckner, el lied.
7.3. França: L'exotisme, l'Ars Gallica i el nou simfonisme. Canvis a la música de cambra francesa.
7.4. Significació de la música a la societat: músiques de ball i consum; el
fenomen de la música coral.
8. El nacionalisme en el decurs del segle.
8.1. Problemàtica i definició del concepte, periodització.
8.2. Models nacionalistes.
9. El context històric del canvi de segle:
9.1. Llenguatges i estètiques del canvi de segle.
9.2. L'aparent decadentisme.
9.3. Repertoris del fin de siècle.

Metodologia
L'assignatura combinarà aspectes teòric i pràctics, alhora que vetllarà per una connexió transversal dels coneixements.
No podem entendre el Romanticisme i la música del segle XIX sense posar-la en relació amb la resta del coneixement
artístic, literari i científic del seu temps, així com tampoc es pot comprendre deslligada de les circumstàncies
sociopolítiques i econòmiques que varen condicionar els canvis pregons en la societat contemporània. Es realitzaren
activitats de tipus pràctic, lliçons expositives, alhora que també es tindrà en compte la realització de l'estudi individual i
de treballs tan a l'aula com individuals.
1. Classes magistrals.
2. Sessions pràctiques, adreçades al coneixement de qüestions tècniques, com la instrumentació romàntica, la
interpretació en el Romanticisme, i la forma de viure la música en el segle XIX.
3. Estudi individual, que combinarà des d'audicions, estudis de tractats de l'època, realització de comentaris de
text i lectures d'obres literàries en les quals la música hi tindrà un paper destacat.
4. Recomanem la lectura d'obres literàries amb passatges de referències musicals. Per aquest curs 2017/18 es
proposa la lectura de la novel·la Madame Bovary (1856) de Gustave Flaubert.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

10

0,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26

Tipus: Dirigides
Anàlisi de partitures
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Seminaris de comentaris de textos i
audicions d'obres

10

0,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26

Sessions presencials, classe magistral

25

1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26

27

1,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26

Cerca d'informació i estudi

37

1,48

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26

Estudi i lectura d'articles

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26

Tipus: Supervisades
Comentaris i lectures, audicions i
instrumentacions
Tipus: Autònomes

Avaluació
El sistema d'avaluació continuada consisteix en la combinació poderada de dues avaluacions, que valen el
60% de la nota de l'assignatura. Cal haver tret un 5 com a nota mínima per aprovar els dos exàmens. Un
examen no realitzat a temps, sense justificar, es considera no reavaluable. En cas de suspendre un dels dos
exàmens, es podran reavaluar a la data que es publicitarà al Moodle, i que serà la fixada pel Deganat com a
data de reavaluació.
A més a més, caldrà realitzar un treball consistent en un comentari d'un concert de la temporada 2017/18,
integrat per obres del període Romàntic. El format pot ser de tipus simfònic, de cambra o coral. Aquest
comentari s'haurà d'adequar a la forma que s'indicarà al Moodle, i en tot cas haurà de contenir referències
bibliogràfiques -amb cites emprades en formats correctes-, un apartat analític auditiu, i una referència a la
tipologia de la interpretació, que es referirà a interpretacions amb criteris històrics informats propis del segle
XIX. Aquest treball pot ser substituït per un treball d'instrumentació d'una obra en format reducció per a cant i
piano. Caldrà triar una modalitat o altra de treball, i comptarà un 20% de la nota. Es fixarà una data de termini
que caldrà respectar per a què el treball sigui "reavaluat" si fos el cas. Es fixarà un dia per a portar a terme
una avaluació d'audicions, dins de l'horari lectiu de l'assignatura. L'avaluació d'audicions comptarà un 10%. Al
decurs de l'assignatura es realitzaran comentaris i anàlisis de partitures, en el transcurs de les classes
presencials. Aquests anàlisis seran realitzats de manera individual. Durant la segona setmana de docència
s'indicarà l'ordre de les exposicions, que sempre hauran de ser presencials.
El lliurament dels treballs es farà de manera presencial,en suport paper, en el termini que s'indicarà al Moodle.
Per a poder aprovar l'assignatura cal haver superat les dues proves d'avaluació, com a mínim. La no
superació d'una de les dues proves d'avaluació significarà que l'assignatura no està aprovada.
Els dies d'examen es publicitaran al Moodle. Per a la realització del treball o comentari caldrà fer una sessió
de tutoria. La realització d'una tutoria, com a mínim, és imprescindible.

Per a superar

1. (Criteris d'avaluació)

Reavaluació: N

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Anàlisi partitures

10

4

0,16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

5

%

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Avaluació d'audicions

10
%

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26

Comentari de concert i/o treball
d'orquestració

20
%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26

1a Prova d'avaluació

30
%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26

2a Prova d'avaluació

30
%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
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