Curs Història de la Música (II)
LES FORMES MUSICALS AL SEGLE XIX I XX.
CARACTERÍSTIQUES I DIVERSITATS

Presentació
Què és un minuet? I un rondó? Com està organitzada una
simfonia?. És complicada l’estructura d’una fuga?. Tot i que la
creació musical respon a una inspiració artística, cada una de les
peces que escoltem té una estructura concreta, sovint
emmarcada en un procés racional i objectiu que no pot escapar a
unes normes que varien en funció de l’època a la que pertany.
En aquest curs coneixerem a fons les estructures bàsiques de la
música i la seva evolució a través dels temps, des de l’Edat
Mitjana fins el segle XX, centrant-nos en les formes musicals
principals de cada període cronològic i contextualitzant-les en el
seu marc cronològic, geogràfic, social, històric i artístic, i
aprendrem a escoltar-la d’una manera més profunda.
Aquest curs està dirigit tant a persones que tinguin coneixements
musicals, com a les que no. El curs permetrà conèixer a fons les
principals formes musicals de cada període cronològic i estètic, i
observar l’evolució de les mateixes a través del temps. També
coneixerem les diferències dels diversos períodes estilístics
mitjançant l’estudi de les formes musicals corresponents a cada
època

Vinculacions
Aquest curs forma part del Història de la Música (II). Si
desitgeu conèixer els Estudis complets sol·liciteu-nos el programa
extens, on s’explica tota la programació.

Professora

Verónica Maynés Gutiérrez
Musicòloga, crítica musical i professora de piano, d’Història de la
Música i d’Història de l’Òpera.

Programa
1. Romanticisme I. Context social i estètic. Instruments
musicals
2. Romanticisme II. Preludi. Nocturn. Intermezzo.
Impromptu
3. Romanticisme III. Poema simfònic. Simfonia
programàtica
4. Romanticisme IV. Lied
5. Impressionisme
6. Dodecafonisme. Serialisme integral. Música minimalista

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet Aula Online

Les sessions online es faran en
directe. Un cop fetes, les persones
inscrites podran visualitzar de nou la
gravació.
Data i hora
Els dilluns, de l’1 de març al 3 de
maig de 2021 (el 8, 15 i 29 de març
i el 5 d’abril no hi ha classe)
De 19.30h a 21h.
6 sessions
Preu
140 €
Preu classes soltes
18 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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