
LA MÚSICA COM A DISCURS
Aquest curs és una iniciativa concebuda per a 
persones adultes interessades en el fet musical i 
no pressuposa cap tipus de coneixement especial 
per part dels participants. 

Les sessions presentaran els elements bàsics del 
llenguatge musical de manera assequible i, 
especialment, a través de l’audició de peces 
principalment del repertori de la música clàssica. 
El reconeixement d’aquests elements suposarà un 
increment de la capacitat d’escolta i de gaudi d’un 
llenguatge, la música, que d’entrada, i a diferència 
d’una llengua extrangera, l’oient ja entén.

CURS PER A ADULTS 
Professor Marcos Bosch 

Horari 
Dimarts de 11 a 12h. 
De gener a juny del 2015 

Matrícula. 48€ 

Inscripcions al 
Conservatori de Badalona 
C/Pare Claret 2  
Tel. 93 389 39 57 
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CONTINGUTS

1.	   Els	  ingredients	  bàsics	  i	  els	  rudiments	  de	  la	  	  	  	  
notació	  musical 

En	  aquest	  primer	  bloc	  exposarem	  les	  principals	  
variables	  musicals:	  ritme,	  melodia,	  harmonia,	  
tonalitat	  i	  timbre.	  També	  introduirem	  els	  elements	  
bàsics	  de	  la	  notació	  musical:	  pentagrama,	  clau,	  
alçada,	  valor,	  compàs,	  etc. 

2.	   Els	  teixits	  	  	  	  

En	  aquest	  apartat	  coneixerem	  les	  diferents	  ‘teles’	  en	  
què	  es	  materialitza	  la	  música.	  Des	  de	  les	  més	  
lleugeres,	  com	  la	  monofònica,	  Gins	  a	  les	  més	  tupides,	  
com	  la	  contrapuntística.	  

3.	   Les	  narratives 	  	  	  

En	  aquest	  bloc	  mostrarem	  què	  és	  el	  que	  fa	  avançar	  
la	  música,	  és	  a	  dir,	  quins	  són	  els	  recursos	  
organitzatius	  més	  generals	  de	  la	  música:	  la	  repetició,	  
el	  contrast,	  la	  imitació,	  etc.	  També	  es	  presentaran	  els	  
fenòmens	  formals	  associats	  a	  aquests	  recursos. 

4.	   Els	  colors	  	  	  	  

Un	  recorregut	  per	  la	  inGinita	  gama	  tímbrica	  de	  la	  
música	  que	  ens	  portarà	  a	  distingir	  	  les	  famílies	  
instrumentals	  així	  com	  les	  seves	  combinacions	  més	  
característiques.	  

5.	   Els	  gèneres	  	  	  	  

Al	  llarg	  d’aquestes	  últimes	  sessions	  presentarem	  els	  
gèneres	  musicals	  més	  importants:	  des	  de	  la	  música	  
de	  cambra	  Gins	  a	  la	  simfònica,	  passant	  per	  la	  música	  
concertística,	  vocal,	  coral,	  operística	  i	  incidental.	  


