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1. Introducció 

 
El Màster Artístic en Jazz i Música Moderna està dissenyat com un màster oficial de 60 ECTS, d’una durada d’un any i 
mig, dividit en tres quadrimestres.  
 
Ha estat verificat y aprovat per la AQU (Agència de Qualificació Universitària) 
 
Aquest màster ofereix dues especialitats: Interpretació y Composició.  Està destinat a estudiants que vulguin: 

- accedir a una formació avançada i d’especialització professional en el camp de la interpretació i composició 
musical en Jazz i Música Moderna 

- Preparar-se per a l’entrada al món laboral professional al màxim nivell, i adquirir el coneixement, la 
flexibilitat, la imaginació i els instruments d’avaluació per poder contribuir al desenvolupament d’una praxi 
professional en la vida artística actual. 

 

2. Objectius 

 
 
L’objectiu general del Máster Artístic en Jazz y Música Moderna, es la formació de professionals especialitzats. 
Específicament, aquest màster pretén: 

 

1. Promoure en cada estudiant un procés de desenvolupament artístic continu I d’alta qualitat. 
 

2. Oferir una formació avançada y de especialització professional en el camp de la interpretació i composició 
musical en Jazz i Música Moderna, promovent el sentit crític per potenciar el treball auto dirigit o autònom. 

3. Preparar als músics per l’entrada en el món laboral professional al màxim nivell, i proporcionar el 
coneixement, la flexibilitat, la imaginació y els instruments d’avaluació per que puguin contribuir al 
desenvolupament d’una praxi professional en la vida artística actual, incrementant autoconfiança i la 
confiança de poder prosseguir la seva carrera artística de forma independent. 

4. Fomentar que els estudiants es considerin, desenvolupin i consolidin como músics intel·ligents, expandint i 
integrant els seus recursos intel·lectuals, emocionals i físics, reflectits en la pràctica de la excel·lència musical, 
en el repte personal i en la presa de riscs en la seva especialització, planificant i implementant projectes 
personals, sigui en un treball individual o sigui formant part d’un conjunt o d’un projecte d’equip. 

5. Proporcionar als estudiants un entorno de aprenentatge y de reflexió que els possibiliti reconèixer i 
desenvolupar el seu potencial, reconèixer i superar els seus límits, retroalimentar-se amb fonts diverses, 
incloent al seus iguals, i integrar aquests elements en el seu creixement, donant suport a la   necessitat 
individual d’estudi i de praxi conscient. 

 
 

3. Coordinació 

 
 
Direcció: Dra. Melissa Mercadal Coll  mmercadal@esmuc.cat 

Coordinació: Daniel PérezAmboage dperez1@esmuc.cat 

Secretaria acadèmica: Maria Franch Batllori  mfranch@esmuc.cat 

 

 
 

4. Estructura del Màster 
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Especialitat: Interpretació 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS ECTS 

Obligatòria Comú 20 

Obligatòria d’especialitat 18 

Optativa 6  

Pràctiques externes 4 

Treball/Concert Fi de Màster 12 

CRÉDITS TOTALS 60 

 

Matèries Assignatures Crèdits 
ECTS 

Hores Semestre 

MATÈRIES OBLIGATORIES COMUNS 

Ensenyament 
Individual de 
Especialitat    

Interpretació Instrumental I 10 15 h ind.   1º 

Interpretació Instrumental II 10 15 h ind.   2º 

Pràctiques 
Professionals 

Pràctiques artístiques externes 

(interpretació) 

4 10 h 2º o 3º 

 Tècniques de gravació y post-
producció 

3 18 h col. 2º 

Preparació projecte 3 6 h ind. 3º 

Concert, gravació y post-
producció projecte. 

6 20 hores en 
estudi de 
gravació 

3º 

 

MATÈRIAS OBLIGATORIES D’ESPECIALITAT 

Pràctica 
Interpretativa de 
Conjunt 

Combo  3 22,5 h col.  1º o 2º 

Improvisació (formació 
rítmica) 

2 16 h col.  1º  

Improvisació (instrumental) 2 22,5 h col. 1º o 2º 

Formació teòrica 
complementaria 

 

Arranjaments i orquestració 
(Jazz) 

4 30 h col. 1º  

Tècniques de composició i 
contrapunt 

4 24 h col. 2º 

Anàlisi i transcripció 3 26 h col. 1º 

MATÈRIAS OPTATIVES  
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 Anàlisi del flamenco 3 15 h col. 2º 

Compàs flamenco 3 15  h col. 2º 

Aprofundiment en 
improvisació lliure II 
(programa METRIC) 

3 72 h col. 1º i 2º 

Promoció professional 3 30 h. col. 1º o 3º 

Aspectes fisiològics y 
psicològics de la pràctica 
interpretativa 

3 30 h col. 2º 

Recursos documentals 3 online  
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Especialitat: Composició 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS ECTS 
Obligatòria Comú 20 
Obligatòria d’especialitat 18 
Optativa 6  
Pràctiques externes 4 
Treball/Concert Fi de Máster 12 

CRÈDITS TOTALS 60 
 

Matèries Assignatures Crèdits 
ECTS 

Hores Semestre 

MATÈRIES OBLIGATÒRIES COMUNS 

Ensenyament Individual 
d’Especialitat 

Composició I 10 12 h ind  1º 

Composició II 10 12 h ind 2º 

Pràctiques Professionals Pràctiques artístiques externes 

(Direcció) 

4 10 h ind 2º o 3º 

Treball/Concert Fi de 
màster 

Tècniques de gravació i post-
producció 

3 18 h col. 2º 

Preparació projecte 3 6 h ind. 3º 

Composició, direcció i estrena 
d’una obra o conjunt d’obres per 
a una determinada plantilla 
musical 

6 20 h ind. 3º 

MATÈRIES OBLIGATÒRIES D’ESPECIALITAT 

Pràctica Interpretativa 
de Conjunt 

Improvisació (formació rítmica) 2 16 h col.  1º  

Improvisació (para la 
composició) 

2 18h col. 1º 

 

Formació teòrica 
complementaria 

Seqüenciació MIDI 3 15 h col. 2º 

Arranjaments i orquestració 
(Jazz) 

4 30 h col. 1º  

Tècniques de composició i 
contrapunt 

4 24 h col. 2º 

Anàlisi i transcripció  3 26 h col. 1º 
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MATÈRIES OPTATIVES  

 Anàlisi del flamenco 3 15 h col. 2º 

Tècniques de composició del 
flamenco 

3 15 h. col 2º 

Aprofundiment en improvisació 
lliure I (programa METRIC) 

3 72 h. col 1º i 2º 

Fonaments d’orquestració i 
instrumentació (simfònic) 

3 20 h. col 1º 

Promoció professional 3 30 h. col. 1º o 3º 

Recursos documentals 3 online  
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5. Descripció de les matèries 

 
El màster està organitzat en matèries [obligatòries comuns, obligatoris d’especialitat I optatives] Cadascuna 

d’aquestes inclou un nombre determinat d’assignatures. 

 
Matèries Obligatòries Comuns 
 

• Ensenyament Individual d’Especialitat inclou les assignatures: Interpretació Instrumental I i Interpretació 

Instrumental II en la especialitat d’interpretació, i Composició I y Composició II en la especialitat de 

composició. En el itinerari d’interpretació, la matèria està dissenyada per treballar amb el professor 

d’instrument repertori específic i avançat que es triarà de mutu acord entre el alumne/a-professor/a tenint 

en compte els interessos de l’alumne/a i el consell del professor/a. Inclourà un total de 12 hores de classes 

individuals convencionals d’instrument, i 3 hores col·lectives per quadrimestre que poden ser amb 

acompanyament de trio. En l’itinerari de composició cada alumne rebrà 12  hores por quadrimestre de 

classes individuals. 

 

• Les Pràctiques Professionals:  Per aquesta matèria/assignatura, en  la especialitat d’interpretació, l’alumne 

oferia, com a mínim, un concert públic en un entorno professional, no com líder.  Serà tutoritzat pel professor 

d’instrument principal per a la preparació, assaigs, concert i valoració posterior. L’Esmuc es reserva la 

possibilitat d’establir acords amb sales específiques.  També pot incloure la participació en projectes d’Esmuc: 

projectes finals de companys o estudiants d’altres màsters (flamenco, antiga, clàssica y contemporània). Les 

dates de realització de la o les pràctiques hauran de ser entre els mesos de gener i juny.  

       Per l’especialitat de composició l’alumne/a realitzarà dues pràctiques: una primera pràctica consistirà en la 

direcció d’un fragment de música assignat pel seu professor, amb un grup piloto. La segona pràctica consistirà 

en compondre una peça breu per una plantilla assignada per la coordinació del màster. Les dates de 

realització de les pràctiques les fixarà la coordinació del màster, la primera abans de Nadal, la segona abans 

del mes de Setmana Santa.  

 

• El Projecte / Concert Final de màster consta de dos assignatures:  

            a) Tècniques de Gravació i Post-Producció. Aquesta assignatura consisteix en pràctiques de   

gravació, mescla, edició I post-producció en estudi, per que l’alumne es familiaritzi amb aquest entorn de 

treball. 

b) Memòria escrita, Concert Final (les dues especialitats) i Gravació, mescla y post-producció  d’un màster 

discogràfic (sols per a la especialitat d’interpretació).  

La preparació del projecte i la seva realització es duen a terme durant el tercer i últim quadrimestre del 

màster (tardor/hivern). 

 

1. Presentació d’un avantprojecte (veure annex 1) 

2. Presentació d’una memòria escrita (veure annex 2) 
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3. Un recital públic (veure annex 3) 

4. Per a la especialitat d’interpretació: Gravació, mescla y post-producció d’un màster d’àudio amb el repertori 

del projecte final (veure annex 4)  

5. Per a la especialitat de composició: lliurament previ de las partitures generals SCORES? i d’una maqueta 

d’àudio de les obres originals que s’estrenin en el concert final 

 

Matèries Obligatòries d’Especialitat 

• La matèria Pràctica Interpretativa de Conjunt inclou 2 assignatures per a la especialitat d’Interpretació 

(Combo e Improvisació) i 1 per a la de composició (Improvisació) per treballar cap a una major especialització i 

poder personalitzar els continguts en funció dels interessos de cada alumne/a I el seu projecte final. L’objectiu 

general d’aquestes assignatures es que l’alumne pugui profunditzar en el repertori avançat i fins i tot explorant la 

combinació d’estils diversos com pot ser Jazz, flamenc o música clàssica. 

• La matèria Formació Teòrica Complementària inclou 3 assignatures en l’especialitat d’interpretació i 4 en la 

de composició: Per a les dues especialitats:  

Anàlisi i transcripció, assignatura que implica investigar diferents estils compositius i interpretatius i 

l’aprenentatge de tècniques d’anàlisi i de transcripció per a una varietat d’estils dins el Jazz i la Música Moderna 

Arranjaments i Orquestració assignatura que incideix en la necessitat de poder realitzar arranjaments musicals 

per a una varietat de formacions musicals, i en una varietat d’estils. 

Tècniques de Composició i Contrapunt, que vol dotar a l’alumne de les eines i les tècniques bàsiques de 

composició y de escriptura contrapuntística per a el jazz y la música moderna.  

Per a la especialitat de Composició: Seqüenciació MIDI, assignatura que proporciona a l’estudiant les tècniques 

per fer servir eines d’instrumentació virtual (llibreries de so, programes de seqüenciació) Es una assignatura 

compartida amb el màster de Composició de Bandes Sonores. 

 

 

 

Matèries Optatives 

Assignatures optatives compartides amb el Màster Artístic d’Estudis Avançats en Interpretació Musical:  Instruments 

de la Música Clàssica i Contemporània i amb el Màster de Flamenc:  

 

Aprofundiment en la  improvisació lliure es una assignatura que  sorgeix del projecte d’investigació europeu 

METRIC en el que hi participen 13 universitats europees, entre elles Esmuc, i que està enfocada al aprenentatge i 

a l’ensenyament de la improvisació en tots els llenguatges i en tots els nivells 

 

 

Promoció Professional té com objectiu donar recursos als alumnes per a la autopromoció professional, tenint en 

compte tant mitjans més tradicionals com poden ser notícies de premsa, entrevistes... como la utilització de les 

TIC  i xarxes socials actuals  
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Per l’itinerari d’interpretació s’afegeix la assignatura Aspectes Fisiològics i Psicològics de la Pràctica 

Interpretativa, que té como objectiu conscienciar a l’alumnat dels problemes físics i psicològics que poden 

derivar de la pràctica interpretativa. Així mateix, oferirà recursos per prevenir i pal·liar aquests problemes.   

 

Assignatures optatives compartides amb el Màster de Flamenc: 

Anàlisi del Flamenc (per a ambdós itineraris) Compàs Flamenc: Palmas i Recursos Rítmics, (per el itinerari 

d’interpretació) Tècniques de Composició del Flamenc (per l’itinerari de composició) Aquestes assignatures estan 

dissenyades per donar a conèixer i profunditzar en aspectes estilístics propis del flamenc, estil que actualment es 

combina amb el jazz, per que l’alumne/a pugui incorporar-los en les seves activitats interpretatives o de 

composició. 

 

Assignatura optativa compartida amb el màster de Composició de Bandes Sonores: 

Fonaments d’instrumentació i orquestració amb la que es pretén que l’estudiant es familiaritzi amb els 

instruments i les seves famílies i adquireixi tècniques bàsiques i avançades d’instrumentació i orquestració 

simfònica. 

 

 

 

 

 

 

6. Projecte Final de Màster 

 

El Projecte Final del Barcelona Jazz Màster consta dels següents elements:  

1. Presentació d’un avantprojecte una setmana abans del concert final (veure annex 3), que s’ha de remetre al 

coordinador de màster, que ho valorarà conjuntament amb el tutor escollit per el projecte final. Per defecte 

el tutor es el professor d’ensenyament individual. A matricular el projecte final (tercer i últim quadrimestre), 

l’estudiant haurà d’indicar si desitja un altre tutor, i el coordinador de màster valorarà i aprovarà aquesta 

petició, si la considera oportuna. 

2. Presentació d’un dossier escrit (10-12 pàgines)—(Veure annex 4 per una descripció completa dels elements 

del dossier) S’haurà de lliurar a la secretaria acadèmica del màster 15 dies naturals abans de la data del 

concert. Aquest dossier serà avaluat pel tribunal del projecte final (veure annex 2) 

Els estudiants de l’especialitat de composició hauran d’adjuntar al seu dossier els scores de les obres 

compostes que hagin de ser interpretades, i les maquetes (MIDI o àudio) d’aquestes composicions.  

3. Un recital públic (40 - 60 minuts de durada)  

Especialitat d’interpretació: El recital haurà de ser abans de la gravació en estudi, i haurà de presentar part o 

la totalitat del repertori que es vagi a gravar, en el mateix format i amb la mateixa plantilla instrumental. 

(veure annex 3) 
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Especialitat de composició: El recital haurà de presentar les composicions originals de l’estudiant, per a la/les 

plantilla/es pre-assignade(s) per la coordinació del màster (veure annex 3) 

4. Especialitat d’Interpretació: Gravació, mescla y post-producció del repertori del projecte en un estudi 

professional (es disposa de  l’estudi dos dies) S’haurà de lliurar una copia de la mescla final en dues pistes a la 

secretaria acadèmica (veure annex 4) 

 

5. Composició dels tribunal: Els tribunals estaran formats per una persona nomenada per la direcció del màster, 

pel coordinador del màster i pel tutor del projecte final. En el caso de que aquest no coincidís amb el 

professor d’ensenyament individual, aquest professor s’afegirà al tribunal.  

6. Avaluació dels projectes finals:  

Especialitat d’Interpretació:  Avaluació del tutor (10%) Avaluació del dossier escrit (20%) Avaluació del 

concert (35%) Avaluació del resultat de la gravació (35%) 

Especialitat de Composició: Avaluació del tutor (10%) Avaluació del dossier escrit (20%) Avaluació de les 

partitures y les seqüencies MIDI (35%) Avaluació del concert (35%) 

 

7. Competències avaluables  

7.1 Capacitat de concebre, planificar y portar a l’escenari un projecte artístic amb una plantilla musical 

determinada. 

7.2 Capacitat de assumir el lideratge, durant  l’elaboració del projecte, i en la seva execució en un concert 

públic 

7.3 Capacitat de concebre I elaborar un dossier de qualitat professional, que expliqui el projecte i contingui 

suficients elements de reflexió i anàlisi musical. 

7.4 Per a l’itinerari d’interpretació: capacitat de realitzar una gravació de qualitat professional, i de assumir 

els rols de lideratge i direcció en el procés de gravació i de post-producció.  

7.5 Per l’itinerari de composició: capacitat de plasmar les obres creades en un format de partitura (general y 

parts) professional, i capacitat per elaborar una maqueta d’àudio de qualitat suficient per que les obres 

puguin ser valorades també independentment de la seva audició en concert.  
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7. Plans docents de les assignatures 

 

 

COMBO 

• Tipologia de l’assignatura: Obligatòria d’especialitat (interpretació) 

• Impartició: Primer o Segon semestre 

• Crèdits ECTS: 3 Valor total en hores (1 crèdit=25h): 75 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 22,5 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats assaigs, 

sessions amb acompanyants, activitats d’avaluació presencial....):  
7,5 

Estimació hores per a treballs dirigits (no presencials):  30 

Estimació hores d´estudi i aprenentatge autònom 15 

 

 

Presentació 

La assignatura de combo forma part dels ensenyaments de pràctica interpretativa de conjunt. L’estudiant 
d’instrument s’incorpora a una plantilla instrumental determinada, amb la que realitza assaigs col·lectivament, i 
prepara individualment el(els) repertori(s) assignat, sota la direcció del professor de combo.  
 
 
Objectius generals 

Conèixer el repertori més significatiu de cada estil, així com els seus principis estètics fonamentals 
Aplicar els aspectes propis de la interpretació de peces en cada estil 
Llegir a primera vista, improvisar i interpretar en el llenguatge jazzístic adequat, amb especial èmfasi en aspectes 
rítmics, fraseig i articulació. 
Memoritzar i interpretar correctament arranjaments del repertori, a diverses veus, amb obligats en la secció rítmica, 
equilibrant timbres i establint las dinàmiques adequades. 
Utilitzar creativament i amb coherència estilística la interacció entre solista i els diversos elements de la secció rítmica. 
Prendre decisions i iniciatives musicals ad hoc que contribueixin a la construcció de dinàmiques musicals col·lectives 
Interpretar les formes musicals de manera coherent, saber utilitzar recursos genèrics per introduccions i finals en cas 
de  absència d’arranjament pre-establert. 

Continguts 

Selecció de temes (aprox. 8 a 10) 
Pràctica d’interpretació de melodies 
Pràctica d’interpretació rítmica 
Pràctica d’improvisació i acompanyament 
Interiorització de la forma 
Audició i aprenentatge de fragments de versions de referencia.  
Canvis harmònics per a solos I per a comping 
Arranjaments i recursos genèrics: intros, finals, estructuració 
Interpretació col·lectiva i interacció entre els diferents elements musicals 

Metodologia 

Classes col·lectives presencials, pràctica interpretativa en conjunt, i assignació d’exercicis i tasques individuals: 
memorització, articulació, improvisació, acompanyament, interacció 

Audició crítica de versions de referencia, pràctica del repertori proposat, assaigs autònoms sense professor, 
transcripció o creació d’arranjaments per a la plantilla instrumental concreta.  

 
Avaluació  
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Assistència Tot el quadrimestre 30% 

Participació Tot el quadrimestre 20% 

Treballs Tot el quadrimestre 20% 

Exàmens/audicions Audició final de quadrimestre 30% 

 
 
 

Fonts d’informació bàsica 

Al començament de curs es proporciona una selecció discogràfica de diferents versions dels possibles temes que 
conformen el repertori, així també com algunes partitures i transcripcions.  
També  recomana la consulta de discografia representativa del repertori de cada combo, disponible en la biblioteca 
del centre.  
També es fan servir els diversos Real Books i play-alongs (Aebersold, etc.) amb el repertori propi de cada combo.  
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IMPROVISACIÓ 

 

• Tipologia d’assignatura: Obligatòria d’especialitat 

• Impartició Anual 

• Crèdits ECTS: 4 Valor total en hores (1 Crédito=25h): 100 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 34-38 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats assaigs, 

sessions amb acompanyants, activitats d’avaluació presencial....): 
5 

Estimació hores per a treballs dirigits (no presencials): 27-31 

Estimació hores d’estudi i aprenentatge autònom 30 

 

• Professor/a, professors/as de l’assignatura: 

DANI PÉREZ    dperez1@esmuc.cat 

JOAN MONNE  jmonne@esmuc.cat 

ELADIO REINON  ereinon@esmuc.cat 

JOAN DIAZ jdiaz@esmuc.cat 

DANI FORCADA dforcada@esmuc.cat 

JOSEP PÉREZ CUCURELLA  jperez@esmuc.cat 

GORKA BENÍTEZ gbenitez@esmuc.cat 

 

Presentació 

La pràctica de la improvisació es l’eina principal per el músic de jazz, ja sigui intèrpret o compositor. El seu estudi i 
pràctica abasten la formació auditiva i la formació rítmica, així com l’harmonia, les escales i els modes.  
 
Objectius generals 

Expressar-se lliurement i amb veu pròpia com solista o formant part d’un ensemble 
Conèixer, valorar i interpretar la improvisació en diferents estils de jazz i música moderna, i tenir coneixements de la 
seva historia, estètica I tècnica  
Adquirir els coneixements necessaris per a poder improvisar amb fluïdesa. 
Desenvolupar la capacitat d’escolta conscient (audició activa) per poder-se integrar, participar i influir en una 
improvisació. 
Estimular i fomentar la creativitat. 
Desenvolupar espontaneïtat amb l’instrument 
Ser capaç d’improvisar lliurement I saber aplicar aquesta capacitat en qualsevol context. 
Augmentar la memòria auditiva i la capacitat de comunicar-se amb els altres membres de l’ensemble. 
Aprendre a tocar escoltant i sent conscient del resultat sonor global.  
Augmentar la capacitat de reacció i interacció musical durant una improvisació o acompanyament. 
 
Continguts 

Estructura, interpretació rítmic-harmònica i creativitat en la improvisació. 
Patrons melòdics, rítmics i harmònics per a la improvisació: relació acord/escales, intervals, acords.  
Tècniques de construcció melòdica.  
Cicles de quintes i altres cicles simètrics.  
Harmonies de l’escala major i menor 
Harmonies modals   
Conceptes I límits  d’acompanyament i improvisació en els diferents estils de jazz i música moderna 
Improvisació atonal 
Tècniques de acció / reacció 
Metodologia 
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Classes presencials, organitzades en torn a tres blocs de 10 hores cadascun: formació auditiva (classes amb i sense 
instrument) formació rítmica (classes amb I sense instrument) improvisació melòdica i harmònica (classes amb 
instrument)  

Pacte amb els estudiants sobre el/els enfocament/s estilístic/s de l’assignatura, tenint en compte les seves 
inclinacions.    
Pràctiques de: atenció al so real, imitació, reflexos, acció/reacció,   utilització de l’espai musical, silencis actius, ús de 
centres tonals/atonals, tècniques instrumentals, concentració, equilibri sonor, rols, estratègies de posicionament, 
tensió-relax, tempos intern i extern, exploració de límits i 
contrastos, estructures formals simètriques, asimètriques o lliures, polimetries y polirítmia, composició instantània, 
captura de la inspiració. 
Gravació de pràctiques, audició i anàlisi crític. 

Pràctica autònoma dels diferents exercicis proposats 

Recerca d’estratègies de pràctica per proposar al col·lectiu 

Exercicis de anàlisi de gravacions fetes a classe 

 
Avaluació  

 

Assistència Tot el curs 40% 

Participació Tot el curs 20% 

Treballs tot el curs 20% 

Exàmens/audicions Final de cada trimestre 20% 

 
 

 
Fonts d’informació bàsica 

 

Jazz Improvising, Jerry Coker 

How to Improvise, Hal Crook 

How to Comp, Hal Crook 

Fresh Music, Jon Damian 

 

 

ANÀLISI I TRANSCRIPCIÓ 

 

• Tipologia d’assignatura: Obligatòria d’especialitat 

• Impartició:  Primer semestre 

• Crèdits ECTS: 3 Valor total en hores (1 crèdit=25h): 75 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 25 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats assaigs, 

sessions amb acompanyants, activitats  d’avaluació presencial....):  
5 

Estimació d’hores per a treballs dirigits (no presencials):  30 

Estimació d’hores d’estudi i aprenentatge autònom 15 
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• Professor/a, professores/es de l’assignatura: 

MARIO ROSSY mrossy@esmuc.cat 

 

Presentació 

L’assignatura de transcripció i anàlisi respon a la necessitat d’adquirir una sòlida base analítica de la música de jazz, 
partint de la transcripció i l’estudi analític de materials de referencia, com solos, arranjaments, re-harmonitzacions. 
etc. 
 
 
Objectius generals 

Descriure les diverses formes d’organització de materials musicals en els diversos estils i períodes del jazz i de la 
música moderna. 
Aplicar discriminadament i amb flexibilitat les metodologies d’anàlisi més adequades al material a analitzar i als 
propòsits d’aquesta anàlisi. 
Mostrar domini dels recursos idiomàtics i expressius instrumentals i compositius en la música de jazz i moderna, 
controlant els paràmetres(rítmics, formals, melòdics, harmònics, tímbrics, etc.) que li son propis. 
Mostrar la capacitat precisa per a la comprensió vertical-harmònica característica de la música de jazz i moderna. 
Elaborar material melòdic, harmònic i rítmic propi sobre estructures formals jazzístiques i de la música moderna. 
Classificar i identificar, a través dels diferents testimonis històrics, historiogràfics i audiovisuals, les etapes i els 
processos de transformació de la música actualment englobada en el jazz, en relació amb els seus contextos socials i 
culturals. 
 

Continguts 

Paràmetres i elements que estructuren el discurs musical i la seva jerarquització. 
Metodologies analítiques. Tècniques diversificades en funció dels paràmetres a estudiar. 
Identificació d’elements que configuren les obres i els determinants dels seus estils. 
Aplicació de tècniques d’anàlisi a materials seleccionats personalitzats, en funció de les àrees d’interès de l’estudiant 
Estratègies i tècniques per a la transcripció. Sistemas de notació 
Tècniques harmòniques: relació de patrones harmònics amb determinades característiques estètiques, harmonització 
i re-harmonització 
Tradicions i estils compositius, tradicions I estils interpretatius I els seus respectius processos de transformació 
 
Metodologia 

Classes col·lectives presencials. 
Pacte amb els estudiants sobre el(els) enfocament(s) estilístic(s) de l’assignatura, tenint en compte les seves 
inclinacions 
Exposició i correcció de treballs realitzats pels alumnes 
Exercicis exemplars d’audició anàlisi i transcripció   
Els treballs autònoms consisteixen en: exercicis de transcripció i anàlisi, estudis d’obres i treballs escrits i de creació i/o 
re-creació musical. Es contempla la possibilitat de realitzar treballs en grup, sempre i quan siguin coherents amb un 
projecte de curs individualitzat. 
 

Avaluació  

 

Assistència Durant tot el semestre 20% 

Participació Durant tot el semestre 20% 

Treballs Durant tot el semestre 30% 

Exàmens/audicions Final de semestre 30% 
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ARRANJAMENTS I ORQUESTACIÓ 

 

• Tipologia d’assignatura: Obligatòria d’especialitat 

• Impartició Primer semestre 

• Crèdits ECTS: 4 Valor total en hores (1 Crédito=25h): 100 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 30 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats assaigs, 

sessions amb acompanyants, activitats d’avaluació presencial....):  
5 

Estimació hores per a treballs dirigits (no presencials):  35 

Estimació hores d’estudi i aprenentatge autònom 30 

 

• Professor/a, professores de l’assignatura: 
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 LLUÍS VERGÉS     lverges@esmuc.cat 

 

Presentació 

L’assignatura incideix en l’estudi i el maneig de les tècniques d’arranjament i orquestració, fonamentals per l’exercici 
de la composició de jazz, i també per l’intèrpret.  
 
Objectius generals 

Mostrar domini dels recursos idiomàtics i expressius dels instruments de la música de jazz i de la música moderna, 
sabent utilitzar-los orquestralment, controlant el fraseig que estèticament els hi és propi. 
Dominar diferenciadament tècniques d’arranjaments i de composició en els diversos estils del jazz i de la música 
moderna. 
Mostrar la capacitat precisa per la comprensió vertical-harmònica característica de la música de jazz i moderna. 
Aplicar diferenciadament tècniques diverses d’arranjament i composició de jazz i música Moderna per grups 
instrumentals de format divers, en funció de les necessitats I disponibilitats instrumentals i d’altres factors. 
Classificar i identificar, a través dels diferents testimonis històrics, historiogràfics i audiovisuals, les etapes i els 
processos de transformació de la música actualment englobada en el jazz, en relació amb els seus contextos socials i 
culturals. 
 
Continguts 

Textures instrumentals. Formacions instrumentals. Tècniques de composició i expressió.  
Estructures formals. Harmonització. Instrumentació per diferents formacions instrumentals.  
Construcció de diverses estructures formals característiques de la música de jazz.  
Tècniques harmòniques característiques del jazz i la música moderna.  
Relació entre estils, plantejaments harmònics, seqüencies rítmiques i elements tímbrics. Tècniques tradicionals i 
modals d’harmonització i re-harmonització d’obres. Relacions harmòniques tradicionals i modals. 
Arranjaments i composició d’obres de perfils estilístics concrets. Arranjaments i composició d’obres de contingut 
jazzístic o de música moderna. 
 
Metodologia 

Classes col·lectives presencials:  
Pacte amb els estudiants sobre el (els) enfocament(s) estilístic(s) de l’assignatura, tenint en compte les seves  
inclinacions 
Classes magistrals (exposició de temes) 
Exposició y correcció de treballs fets pels alumnes 
Sessions d’anàlisi i debat 
Els treballs autònoms consisteixen en: arranjaments, composicions, estudis d’obres i treballs escrits, individuals o en 
grup. 
 

Avaluació  

 

Assistència Tot el curs 20% 

Participació Tot el curs 20% 

Treballs Tot el curs 60% 

 
 

 
Fonts d’informació bàsica 

EL LENGUAJE DE LA ARMONIA (Lluís Vergés) 

EJERCICIOS EL LENGUAJE DE LA ARMONIA (Lluís Vergés) 

INSIDE THE SCORE (Rayburn Wright) 
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SOUNDS AND SCORES (Henry Mancini) 

THE COMPLETE ARRANGER (Sam Nestico) 

THE CONTEMPORARY ARRANGER (Don Sebesky) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÈCNIQUES DE COMPOSICIÓ I CONTRAPUNT 

• Tipologia d’assignatura: obligatòria d’especialitat (interpretació) 

• Impartició: Segon semestre 

• Crèdits ECTS: 4 Valor total en hores (1 crèdit=25h): 100 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 22,5 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats assaigs, 

sessions amb acompanyants, activitats  d’avaluació presencial....):  
7,5 

Estimació hores per treballs dirigits (no presencials):  35 

Estimació hores  d’estudi i aprenentatge autònom 35 
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• Professor/a, professores de l’assignatura:  

 

Presentació 

La composició de jazz s’ha convertit en part substancial i indeslligable del treball de qualsevol intèrpret. 
La necessitat d’escriure música original sorgeix amb naturalitat a partir de la pràctica continuada de la improvisació, i 
pressuposa el coneixement i el domini de tècniques de composició, i requereix d’una sèrie de consideracions formals, 
melòdiques, harmòniques, mètriques, etc. 
 
Objectius generals 

Dominar diferenciadament tècniques de composició en els diversos estils del jazz i de la música moderna. 
Elaborar material melòdic, harmònic i rítmic propi sobre estructures formals jazzístiques i de la música moderna. 
Plantejar treball d’imitació contrapuntística des de el punt de vista de l’equilibri formal i la intenció estètica que  
persegueix. 
Desenvolupar la sensibilitat per la conducció i relació entre les veus i aconseguir un enteniment sòlid del contrapunt 
harmònic.  
Adaptar les seves obres a les demandes estètiques necessàries, fent servir el color harmònic i l’idea melòdica com 
elements expressius. 
Ser capaç de compondre obres jazzístiques amb formes específiques diverses. 
Ser capaç de compondre obres jazzístiques per plantilles instrumentals específiques diverses. 
 
Continguts 

Consideracions fonamentals: economia, balanç, contrast i varietat, tensió - relax, unitat, focalització 
Consideracions melòdiques: escales, patrons intervàlics, variació melòdica, elements i desenvolupaments motívics, 
contrapunt 
Consideracions harmòniques: Harmonia cromàtica, harmonia modal, variació harmònica, ritme harmònic, modulació, 
harmonització i re-harmonització 
Consideracions mètriques, modulacions mètriques, polirítmia, polimetria, polipulsació 
Consideracions formals:  formes típiques del jazz (blues, 32 compassos, variants) formes episòdiques, formes esteses.  
Tècniques de conducció de veus i diferents formes d’imitació contrapuntística 
Estudi i aplicació de tècniques de conducció de veus, construcció polifònica i imitació contrapuntística  
Relació de les tècniques de contrapunt amb la resta d’elements que intervenen en l’organització d’una obra musical. 
 
Metodologia 

Classes col·lectives presencials:  
Classes magistrals (exposició de temes) 
Exposició i correcció de treballs realitzats pels alumnes 
Sessions d’anàlisi i debat 
Els treballs autònoms consisteixen en: composicions, estudis d’obres i treballs escrits, individuals o en grup. 
 
 
Avaluació 

 

Assistència Tot el curs (mínim 75%) 40% 

Participació Tot el curs 20% 

Treballs Tot el curs 40% 

 
 

Fuentes de informació bàsica 

ORQUESTACIÓN (Walter Piston) 

THE STUDY OF ORCHESTRATION (Samuel Adler) 

A CHROMATIC APPROACH TO JAZZ HARMONY AND MELODY (David Liebman) 
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JAZZ COMPOSITION THEORY AND PRACTICE (Ted Pease) 

JAZZ COMPOSING AND ARRANGING: A LINEAR APPROACH (Bill Dobbins) 

CONTRAPUNTO (Walter Piston) 

EJERCICIOS PRELIMINARES DE CONTRAPUNTO (Arnold Schoenberg) 

CONTEMPORARY COUNTERPOINT (Beth Denisch) 

MODAL JAZZ COMPOSITION AND HARMONY VOL. 1 & 2 (Ron Miller) 

A GUIDE TO JAZZ COMPOSITION & ARRANGING (Jerry Coker) 

JAZZ COMPOSER’S COMPANION (Gil Goldstein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÈCNIQUES DE GRABACIÓ I POST-PRODUCCIÓ 

• Tipologia d’assignatura: Obligatòria d’especialitat 

• Impartició Segon semestre 

• Crèdits ECTS: 3 Valor total en hores (1 crèdit=25h): 75 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 18 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats assaigs, 

sessions amb acompanyants, activitats d’avaluació presencial....):  
7 

Estimació hores per treballs dirigits (no presencials):  30 

Estimació hores per estudi i aprenentatge autònom 20 

 

• Professor/a, professores de l’assignatura: 
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FERRAN CONANGLA  fconangla@esmuc.cat 

 

Presentació 

El coneixement i el domini bàsic de tècniques de gravació i de post-producció es imprescindible en l’activitat 
professional del músic de jazz, tant intèrpret como compositor.  

 
Objectius generals 

Conèixer els criteris de sonorització i microfonia per les diverses situacions de concert i gravació. 
Adquirir els recursos i coneixements necessaris per un procés d’edició mescla I post-producció d’àudio. Aplicar aquests 
recursos de forma coherent amb la proposta estilística. 
 
Continguts 

Tècniques de gravació en directe i en estudi. La taula de mescles digital i el software/hardware Pro Tools. Tècniques y 

criteris d’edició, masterització i post-producció d’àudio.  

Estratègies per l’optimització del temps en l’estudi de gravació.  

Disseny de les sessions de gravació i de mescles  post-producció. 
 
Metodologia 

Aprenentatge basat en exercicis pràctics i en estudi de casos que permetran il·lustrar l’aplicació pràctica dels 
conceptes teòrics.   
Pràctiques en situació real  d’estudi de gravació. 
Mescla i producció d’un màster d’àudio de format professional. 
 
Avaluació  

 

Assistència Tot el semestre 20% 

Participació Tot el semestre 30% 

Treballs final de semestre 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQÜENCIACIÓ MIDI 

 

• Tipologia d’assignatura: Optativa (compartida amb el Màster de Composició de Bandes Sonores) 

• Impartició: Segon semestre 

• Crèdits ECTS: 3 Valor total en hores (1 crèdit=25h): 75 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 15 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats assaigs, 

sessions amb acompanyants, activitats d’avaluació presencial....):  
5 

Estimació d’hores per Treballs dirigits (no presencials):  40 

Estimació d’hores d’estudi i aprenentatge autònom 15 

 

Professor de la assignatura:  
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XAVI IBÁÑEZ  xibanez@esmuc.cat 

 

Presentació 

L’orquestració i seqüenciació mitjançant llibreries de so es una eina imprescindible per el compositor actual, doncs es 
una eina para mostrar el treball realitzat, una eina creativa de gran utilitat, y una eina per l’estudi i assaig dels músics 
 
Objectius generals 

Ser capaç d’utilitzar llibreries de so virtuals de forma eficaç i coherent. 
Ser capaç d’elaborar una maqueta MIDI que reflecteixi amb la màxima fidelitat possible el resultat sonor de la(les) 
obra(es) composta(composades) Demostrar capacitats compositives i d’orquestració d’alta excel·lència dins de la 
producció de la música de jazz I moderna,  en tota mena de contextos.  
 
Continguts 

Coneixement i valoració de les possibilitats musicals de diverses plantilles instrumentals.  
Orquestració a partir de sintetitzadors i samplers. Coneixement del software de seqüenciació. Coneixement I 
classificació de les principals llibreries de so.  
Tècniques de simulació i estratègies: articulacions, efectes 
Coneixement dels diversos plugins i recursos de post-producció virtuals: Equalitzadors, efectes. 
Seqüenciació midi de maquetes a mida que es realitzi(n) la(les) composició(ns) 
 
Metodologia 

Aprenentatge basat en exercicis pràctics de casos que permetin il·lustrar l’aplicació dels conceptes teòrics. 
Activitats formatives relacionades amb l’assignatura: treball individual, pràctica amb diverses llibreries de so, pràctica 
amb diversos softwares de seqüenciació, estudi de repertoris relacionats. 
Realització d’exercicis que, plantejats a partir de problemàtiques determinades, requereixen la necessitat de trobar 
solucions específiques. 
Traducció d’una creació musical, en partitura o no, a un producte sonor realitzat mitjançant la seqüenciació de fonts 
de so virtuals. 
 

Avaluació 

 

Assistència Tot el curs 20% 

Participació Tot el curs 20% 

Treballs Tot el curs 60% 

 

 

PROFUNDITZACIÓ EN LA INSTRUMENTACIÓ LLIURE  

• Tipologia d’assignatura: Optativa (compartida amb el Màster Artístic d’Estudis Avançats en Interpretació 

Musical:  Instruments de la Música Clàssica i Contemporània i amb el Màster de Flamenc) 

• Impartició: Primer i segon semestre 

• Crèdits ECTS: 3 Valor total en hores (1 crèdit=25h): 75 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 72 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats 

assaigs, sessions amb acompanyants, activitats d’avaluació presencial....): 
3 

Estimació d’hores per treballs dirigits (no presencials):  0 

Estimació d’hores d’estudi i aprenentatge autònom: 0 

 

• Professor/a, professores de l’assignatura: NÚRIA ANDORRÁ nandorra@esmuc.cat 
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• Professores invitats de diversos centres europeus i americans: Liudas Mockunas, Alistair McDonald, Arno Pett 

 

Presentació 

Assignatura dirigida a estudiants de màster de totes les especialitats.  
 
Objectius generals 

Ser capaços d’improvisar amb fluïdesa en diversos llenguatges musicals contemporanis 
Sintetitzar una sèrie de enfocaments de ensenyament i aprenentatge en la pròpia pràctica de la improvisació.  
Col·laborar amb èxit en un conjunt. 
Desenvolupar l’habilitat d’escoltar activament en l’execució de la improvisació. 
Mostrar un enfocament creatiu en la improvisació instrumental / vocal /electrònica. 
 
Continguts 

Diverses aproximacions estètiques a la improvisació individual i col·lectiva 
Recursos tímbrics i rítmics 
Recursos pedagògics 
Recerca en tipologies de partitures obertes, sistemes de notació per situacions musicals aleatòries o espontànies 
Sistemes de conducció d’ensembles d’improvisació lliure 
 
Metodologia 

Quatre workshops intensius de tres dies amb 6 hores de pràctica diàries, dirigits cadascun per un professor 
especialista invitat, amb l’assistència de la professora responsable de l’assignatura. Entre els mesos de desembre i 
abril.  
 
Avaluació 

 

Assistència Tot el semestre (mínim 80%) 60% 

Participació Tot el semestre 20% 

Exàmens/audicions Final de semestre 20% 

 

 

 

 

COMPÀS FLAMENC: PALMAS I RECURSOS RÍTMICS 

• Tipologia d’assignatura: Optativa (compartida amb el Màster de Flamenc) 

• Impartició: Segon semestre 

• Crèdits ECTS: 3 Valor total en hores (1 crèdit=25h): 75 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 15 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats 

assaigs, sessions amb acompanyants, activitats d’avaluació presencial....):  
7,5 

Estimació d’hores per treballs dirigits (no presencials):  22,5 

Estimació d’hores per estudi i aprenentatge autònom 30  

 

• Professor/a, professores de l’assignatura:  

• JOAN ASENSIO jasensio@esmuc.cat 

• JORGE MESA   jmesa@esmuc.cat 
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Presentació 

 
Assignatura adreçada a aquells estudiants que vulguin aprofundir en el coneixement i la pràctica dels diversos patrons 

rítmics del flamenc. 

 
Objectius generals 

Conèixer l'inventari de recursos rítmics del flamenc  
Conèixer i ser capaç d'interpretar les diferents pulsacions dels compassos flamencs, conèixer les subdivisions en els 
patrons.  
Conèixer, valorar i interpretar els patrons de palmes als diferents contextos musicals  
Ser capaç d'adaptar-los i aplicar-los a la seva pròpia especialitat instrumental                                                       
Comprendre els diferents ritmes harmònics i assimilar-los de forma creativa. 
 

Continguts 

 
El terme de compàs flamenc i la seva indissoluble associació amb el ritme harmònic.  

Patrons i recursos tècnics per a la rítmica en la varietat estilística del flamenc.  

Diferents formes d'entendre els compassos flamencs.  

Diferents formes de portar el pols (peu) en els compassos flamencs, les subdivisions en els patrons.  

L'acompanyament al cant, l'acompanyament al ball, contextos de flamenc-fusió.  

Coneixement de les seves estructures formals. Crear i desenvolupar diferents variacions a partir d'exemples concrets. 

La precisió rítmica en el flamenc. 

El ritme harmònic en el Flamenc: reconeixement i anàlisi dels principals elements i estructures com ara les “llamadas” 
de la guitarra i del ball.  
El seu coneixement, assimilació i recreació personal en l'instrument propi.  
La improvisació rítmica.  
Les formes i estructures més representatives de les formacions de flamenc.  
Acompanyament al cant i al ball.  
El compàs flamenc de 12 temps.  
La polirítmia i el medi compàs. Estudi rítmic de les rematades i falsetas dels guitarristes més representatius. 
 
Metodologia 

Classes teòric-pràctiques col·lectives amb la col·laboració d’un professor guitarrista i un professor assistent cantaor i/o 
d’altre professor/a bailaor/a 

Avaluació  

Assistència Tot el semestre  40% 

Participació Tot el semestre 40% 

Proves objectives Final de semestre 20% 

 
ANÀLISIS DEL FLAMENC 

• Tipologia d’assignatura: Optativa (compartida amb el Màster de Flamenc) 

• Impartició: Segon semestre 

• Crèdits ECTS: 3 Valor total en hores (1 crèdit=25h): 75 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 17,5 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats 

assaigs, sessions amb acompanyants, activitats d’avaluació presencial....):  
5 

Estimació d’hores per treballs dirigits (no presencials):  30 

Estimació d’hores per estudi i aprenentatge autònom 22,5 
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• Professor de l’assignatura:  JOAN ASENSIO jasensio@esmuc.cat 

 

Presentació 

Assignatura dirigida a aquells estudiants que desitgin profunditzar en el coneixement i en l’anàlisi de la varietat 
estilística del flamenc, des de un punt de vista harmònic formal. 
 
Objectius generals 

Conèixer les estructures harmòniques i formals del flamenc 
 

Tenir una visió que abasti tota la varietat estilística del flamenc.  

Adquirir eines per a l'anàlisi rítmic, harmònic, estructural, textural i estètic del flamenc. 

 
Continguts 

Coneixement de les estructures harmòniques i formals del flamenc.  
Anàlisi auditius i anàlisi de partitures de les obres i autors més representatius del gènere flamenc, passant per les 
diferents etapes del gènere ressaltant els aspectes estructurals i instrumentals del seu discurs.  
Anàlisi rítmic del flamenc. Complexitat dels patrons rítmics propis. La polirítmia.  
El tractament de la heterofonia i la polifonia en el llenguatge flamenc: textures.  
El tractament de l'Harmonia: Mode Flamenc, maneres Major i menor.  
El bimodalismo característic del gènere flamenc. Escales pròpies i escales prestades. 
 
Metodologia 

Classes presencials col·lectives on l'estudiant participa del seu propi aprenentatge. Anàlisi de partitura i auditius. 
Transcripcions dels autors més rellevants. Revisió de treballs d'anàlisi concrets. 
 

Avaluació 

 

Assistència Tot el semestre  33% 

Participació Tot el semestre 33% 

Realització de treballs Tot el semestre 33% 

 

 

 

TÈCNICAS DE COMPOSICIÓ DEL FLAMENC 

• Tipologia d’assignatura: Optativa (compartida amb el Màster de Flamenc) 

• Impartició: Segon semestre 

• Crèdits ECTS: 3 Valor total en hores (1 crèdit=25h): 75 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 20 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats 

assaigs, sessions amb acompanyants, activitats d’avaluació presencial....):  
5 

Estimació d’hores per treballs dirigits (no presencials):  25 

Estimació d’hores per estudi i aprenentatge autònom 25 

 

• Professor de la assignatura:  ALFONSO AROCA  info@alfonsoaroca.com 
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Presentació 

Assignatura adreçada a aquells estudiants que vulguin adquirir eines per a la composició de peces de música flamenca, 
originals o adaptades. 
 
Objectius generals 

Conèixer les estructures harmòniques i formals del flamenc, així com les seves tècniques compositives bàsiques. Tenir 
una visió que abasti tota la varietat estilística del flamenc Adquirir eines per a la composició de peces de música 
flamenca, originals o adaptades 
 
 
Continguts 

Coneixement de les estructures harmòniques i formals del flamenc per aplicar-los en el camp de la composició. 
Tècniques compositives tonals i modals, recursos orquestrals per a la composició en el flamenc.  
Procediments compositius característics. Estudi de la curvatura melòdica i la seva potenciació enfront de l'ús de 
recursos harmònics característics.  
Tècniques instrumentals, fent especial èmfasi en aquelles formacions menys habituals en l'estètica flamenca. 
Procediments texturals característics. Anàlisi de les obres d'autors més representatius dels últims períodes, ressaltant 
aspectes estructurals de discurs i instrumentals que els caracteritzen. 
 
Metodologia 

 
Classes presencials col·lectives on l'estudiant participa del seu propi aprenentatge. Audicions. Anàlisi de temes 

representatius. Transcripcions dels autors més rellevants. Estudi de les estructures harmòniques i formals pròpies, i de 

conducció de veus. Realització i revisió dels exercicis i les tasques proposades. 

 
Avaluació  

 

Assistència Tot el semestre  33% 

Participació Tot el semestre 33% 

Realització de treballs Tot el semestre 33% 

 

 

 

ASPECTS FISIOLÒGICS I PSICOLÒGICS DE LA PRÀCTICA INTERPRETATIVA 

• Tipologia d’assignatura: Optativa (itinerari d’interpretació) (compartida amb el Màster Artístic d’Estudis 

Avançats en Interpretació Musical:  Instruments de la Música Clàssica i Contemporània) 

• Impartició: Segon semestre 

• Crèdits ECTS: 3 Valor total en hores (1 crèdit=25h): 75 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 30 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats 

assaigs, sessions amb acompanyants, activitats d’avaluació presencial....):  
5 

Estimació d’hores per treballs dirigits (no presencials):  20 

Estimació d’hores per estudi i aprenentatge autònom 20 

 

• Professores de l’assignatura:   
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MARGARIDA BARBAL  mbarbal@esmuc.cat 

MIREIA MORA   mmora@esmuc.cat 

JONATHAN CAMPS  jcamps@esmuc.cat 

 
Presentació 

Aquesta assignatura té com a objectiu que l'alumnat adquireixi un coneixement sobre els diferents elements 
fisiològics i psicològics que intervenen en l'en la interpretació en públic. 
 
Objectius generals 

Disposar de les habilitats físiques i psicològiques per a la interpretació en públic. Aplicar a la interpretació tots aquells 
recursos corporals i psicològics que permetran comunicar-se i expressar-se a través del propi instrument. Adquirir 
coneixement dels diferents elements que intervenen en la en la interpretació pública. Adquirir uns bons hàbits 
d'estudi amb consciència corporal. 
 
Continguts 

Coneixement dels elements fisiològics (anatomia) i psicològics que conformen el fet interpretatiu així com el seu 
manteniment i desenvolupament. L'estudi com a eix essencial de la construcció d'una interpretació. L'intèrpret com a 
element actiu que interactua amb el seu entorn per crear un discurs personal (acadèmic o divergent), creatiu i rigorós. 
El concepte de por escènica. Causes i solucions. Anàlisi històrica de la interpretació pública i dels diferents models 
conductuals que presenta. Lesions físiques i psicològiques tipificades. Detecció i tractament. El concepte d'higiene 
instrumental 
 
Metodologia 

Classes presencials. Ensenyament dels diferents conceptes. Classes pràctiques col·lectives on es treballaran tècniques 
psicològiques determinades. Treball individual professor-alumne on el professor observa i fa aportacions que puguin 
contribuir a una millor interpretació. 
 
Avaluació  

 

Assistència Tot el semestre  20% 

Prova escrita Final del semestre 40% 

Avaluació d’actuacions públiques Durant el semestre 40% 

 

PROMOCIÓ PROFESSIONAL 

• Tipologia d’assignatura: Optativa (compartida amb el Màster Artístic d’Estudis Avançats en Interpretació 

Musical:  Instruments de la Música Clàssica i Contemporània) 

• Impartició Primer semestre 

• Crèdits ECTS: 3 Valor total en hores (1 crèdit=25h): 75 

• Desglossament del nombre total d’hores en:  

 

Hores presencials lectives (classes individuals, classes col·lectives, pràctiques): 30 

Estimació d’altres hores presencials (atenció personalitzada, assistència a altres activitats 

assaigs, sessions amb acompanyants, activitats d’avaluació presencial....):  
5 

Estimació d’hores per treballs dirigits (no presencials):  20 

Estimació d’hores d’estudi i aprenentatge autònom 20 

 

• Professor de l’assignatura:  XAVIER FINA     xfina@esmuc.cat 

 

Presentació 
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Aquesta assignatura té com a objectiu donar recursos als alumnes per a la autopromoció professional, tenint en 
compte tant mitjans més tradicionals com poden ser notícies de premsa, entrevistes ... com la utilització de les TIC i 
xarxes socials actuals 
 
Objectius generals 

Adquirir coneixement sobre els diferents marcs legals que regulen l'activitat de producció amb especial èmfasi en el 
paper que juguen les noves tecnologies. Dotar-se d'uns coneixements bàsics sobre els processos, les estructures, els 
rols i les funcions de la promoció professional Tenir les eines necessàries per aplicar estratègies de màrqueting per a la 
promoció professional. 
 
Continguts 

El sector musical: realitats i reptes de futur L'impacte de les TIC al sector musical: les noves cadenes de valor. 
Nous canals de distribució i comercialització musical. Propietat intel·lectual: dels drets d'autor al pro comú.  
Programari social i comunicatiu del Web 2.0: comunitats, xarxes i blocs. 
Nous canals d'e-màrqueting i e-business 
 
Metodologia 

Classes col·lectives presencials. Pràctiques col·lectives on es treballaran els diferents conceptes i elements presentats 
a classe. Preparació d'un treball. 
 
 
Avaluació  

 

Assistència Tot el semestre  30% 

Prova escrita Final del semestre 30% 

Presentació d’un treball Final del el semestre 40% 

 

 

 

8. Professorat 

 

ASSIGNATURES INDIVIDUALS  

Composició Lluís Vidal, Joan Sanmartí, Lluís Vergés, Joan Díaz, Francesc Capella 

Interpretació Instrumental Baix elèctric Gary Willis, Ignasi Zamora, Josep Pérez Cucurella 

Bateria David Xirgu, Jo Krause, David Gómez 

Cant Ana Finger, Carme Canela, Mireia Lara 

Clarinet Xavier Figuerola 

Contrabaix Mario Rossy, Horacio Fumero 

Flauta Gorka Benítez 
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Guitarra Daniel Pérez, Joan Sanmartí 

Percussió Daniel Forcada, Nan Mercader 

Piano Albert Bover, Joan Díaz, Lluís Vidal, Joan Monné, Ignasi 

Terraza, Francesc Capella, Eduardo Tancredi 

Saxofon Eladio Reinón, Xavier Figuerola, Gorka Benítez 

Teclats Xavier Ibañez, Joan Díaz, Txema Riera 

Trombó Toni Belenguer 

Trompeta Matthew Simon 

Violí Apel·les Carod 

Treball/Concert Final Per defecte, el professor d’ensenyament individual d’especialitat 

ASSIGNATURES COL·LECTIVES 

Improvisació Daniel Forcada, Daniel Pérez, Joan Monné, Gorka Benítez, Ignasi Zamora, 

Eladio Reinón, Albert Bover, Josep Pérez Cucurella, Joan Díaz, Nuria Andorrà, 

Agustí Fernández 

Combo Joan Monné, Lluís Vidal, Daniel Pérez, Xavier Ibañez, Joan  Díaz, Eladio 

Reinón, Mario Rossy, Mireia Lara, Eduardo Tancredi, Ignasi Zamora, Josep 

Pérez Cucurella, Horacio Fumero, Daniel Pérez 

Arranjaments  Orquestació, 

Tècniques de Composició i 

Contrapunt 

Lluís Vidal, Lluís Vergés, Francesc Capella, Joan Sanmartí, Joan Díaz 

Anàlisi i transcripció Mario Rossy 

Fonaments d’instrumentació i 

orquestració  

Lluís Vergés, Albert Guinovart 

Tècniques de gravació i post-

producció d’àudio 

Ferran Conangla,  

Seqüenciació  MIDI Xavier Ibañez 

Anàlisi del flamenc Joan Asensio 

Compàs flamenc Joan Asensio, Jorge Mesa 

Tècniques de composició del 

flamenc 

Rafael Cañizares 
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9. Altres informacions d’interès 

 

Règim de preus 

- Certificació acadèmica: 22,20 € 

- Altres certificacions 11,00 € 

 
Pagaments i devolució de pagaments 
Com a condició prèvia de matrícula o d'expedició de títols o certificats, caldrà abonar el pagament de les quantitats 
pendents per matrícules de curs acadèmics anteriors o simultanis, oficials o no oficials.  
 
El fet de no pagar la matrícula a algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableix l'Esmuc comportarà la 
suspensió temporal dels drets del / la alumne / a, inclòs l'accés a tots els serveis de l'Esmuc, i si és el cas, l'anul·lació de 
la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït, sense cap dret a devolució.   
 
El recàrrec que s'aplicarà a l'import dels rebuts no satisfets serà de 20 € en concepte de devolució i 20 € en concepte 
de gestos de gestió. 
 

Aspects fisiològics i psicològics de la 

pràctica interpretativa  

Mireia Mora, Margarida Barbal, Jonathan Camps 

Promoció Professional Xavier Fina 
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Es procedirà a la devolució dels imports efectivament ingressats en els casos següents:  

 

1) Quan per causes no imputables als estudiants no es presti el servei acadèmic que obligava al pagament  

 

2) Que s'hagin produït pagaments superiors als preus en vigor, tant per errors materials o de fet, com per errors 

aritmètics en la liquidació  

 

3) Que amb posterioritat al pagament de la matrícula es justifiqui que en el moment de realitzar aquesta es trobava 

en situació administrativa o legal d'exempció o bonificació 

 

Anul·lació de convocatòria 
 
L'estudiant pot sol·licitar anul·lació de convocatòria dins el termini establert pel centre d'una o més assignatures 

matriculades que no pugui cursar o que decideix que no cursar, de manera que no se li qualifiqui com a suspens ni li 

computi en el nombre màxim de convocatòries autoritzat per superar una assignatura. L'anul·lació es pot sol·licitar 

abans que hagi transcorregut el 50% del temps destinat a la docència de l'assignatura. L'anul·lació de convocatòria no 

comportarà la devolució de l'import abonat en concepte de matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

PLANTILLA AVANT-PROJECTE  

 

 

AVANTPROJECTE/ANTEPROYECTO/RESEARCH PROPOSAL 

BARCELONA JAZZ MASTER Màster Artístic en Jazz i Música Moderna 
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 CURS 2019-2020 

 

Tema/Títol 

 

Subtítol (si és el cas) 

 

 

Estudiant:   

Director/a: 

 

Vist I plau 

Director/a del projecte  

 

DADES DE CONTACTE 

 Director/a 
Supervisor 

Estudiant/a 
Estudiant 

Student 

Nom i cognoms 
Nombre y apellidos 

Name and surname 

  

Telèfon 
Teléfono 

Phone number 

  

E-mail   

 

 

ANNEX 2 

GUIA D’ESTIL PER A LA REALITZACIÓ DEL DOSSIER DEL PROJECTE FINAL  

 
Extensió: Entre 4500 i 5000 paraules o 27.000 i 30.000 caràcters amb espais. (Es correspon amb 9/10 pàgines) 

 

Data de lliurament: En paper, per triplicat, 2 setmanes abans de la data assignada per al concert, ja que part del seu 

contingut pot ser usat per a l'elaboració de notes de programa.  

 

Idiomes acceptats: castellà, anglès, català Imatge gràfica de les pàgines: Utilitzar folis DIN A4 impresos per una sola 

cara. Triar tipografies d'alta llegibilitat (Times, Garamond, Arial, Helvètica, etc.) Utilitzar cos 12, interlineat d'1,5 línies. 
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Utilitzar els marges que apliquen automàticament els processadors de text: 2,5 cm marges superior i inferior, 3cm. 

marges laterals Jerarquitzar correctament els diferents epígrafs 

 

Estructura general:  

        1. Títol del projecte. Opcional: subtítol   
         
        2. Introducció: motivació, planificació, Expectatives    
 

3. Descripció musical del projecte: Descripció estilística, plantilla instrumental, noms, fotografies i breu biografia 
de tots els participants en el concert.  

 

       4. Descripció analítica dels temes que conformen el repertori, tant arranjaments com composicions originals   
 
        5. Pla d'escenari, llistat de requeriments tècnics (rider)   
 
         6.  Adjunts:  

 

- Per als estudiants d’interpretació: proposta de continguts per al disseny gràfic de la hipotètica edició 
discogràfica: crèdits artístics i tècnics, agraïments i dedicatòria (en el cas que hi hagi), possible(s) text(s) 
d’acompanyament, proposta (encara que sols sigui descriptiva) de concepte gràfic (pot anar 
acompanyada d’imatges)  

 

-       Per als estudiants de composició: adjuntar els scores de les composicions (en paper i en pdf),  adjuntar 

maquetes MIDI que s’hagin realitzat (del repertori del concert) 

 

 

 
1. Annexos (opcionals)  

1.1 Possible URL (pàgina web o anàlegs) que allotgi informació i/o material de promoció del projecte 
1.2 Fonts: discografia de referencia, bibliografia (en el cas que hi hagi), consultes electròniques en-línia, etc. 

Llistar les fonts per tipus (llibres, articles, partitures, discos, adreces electròniques) i per ordre alfabètic: 
Cognoms, Noms, Títol, Any de publicació, Lloc i Editorial.  

 
 
 

 

 

 

ANNEX 3 

NORMATIVA PER EL CONCERT DEL PROJECTE FINAL 

1. Per poder realitzar el concert és un requisit indispensable haver lliurat la memòria del projecte final 

amb 15 dies naturals d’antelació a la data fixada para al concert. En cas contrari el concert s’ha 

d’ajornar.  

2. Les dates per a la realització del concert seran les compreses entre el  ……       i el  ……..           de 

gener de 2020, i es fixaran d’acord amb el tutor del projecte i el coordinador del màster.  
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3. La durada del concert ha de ser de 40 a 60 minuts.  

4. Caldrà comunicar els requisits tècnics específics (instrumental, amplificació) igualment amb un 

mínim de 15 dies naturals d’antelació, al coordinador de màster i al tutor del projecte.  

5. Els concerts tindran lloc a la sala 4 de l’Auditori. En cas que l’estudiant vulgui fer el concert en un 

altre lloc, haurà d’assumir totes les possibles despeses derivades de aquest canvi d’emplaçament.  

6. Plantilles instrumentals:  

5.1 En el cas dels concerts corresponents a l’especialitat d’interpretació, la plantilla instrumental 

amb la que es vagi a gravar el projecte haurà de coincidir amb la del concert final, i la data del 

concert ha de ser preferiblement prèvia a la de l’enregistrament. La durada del concert pot ser 

inferior a la durada de la música que es vagi a gravar.  

5.2 En el cas dels concerts corresponents a l’especialitat de composició, la plantilla instrumental 

vindrà determinada pel avant-projecte, que ha de ser aprovat pel tutor  el coordinador del 

màster.  

Es fixarà segons els següents criteris: L’escola posa a disposició de l’estudiant un màxim de 8 

músics. Qualsevol avant-projecte que excedeixi aquest nombre implicarà que l’estudiant 

sufragarà les despeses derivades de la contractació d’aquests músics addicionals.  

Les plantilles proposades per els projectes finals de composició son:  

- trio o quartet base (bateria o percussió, piano/teclats, guitarra, contrabaix/baix elèctric) i 

combinació d’instruments de vent – fusta (trompeta, trombó, saxos, opcionalment flauta o 

clarinet) 

- trio o quartet base (bateria o percussió, piano/teclats, guitarra, contrabaix/baix elèctric) i 

quartet de corda (2 violins, viola, violoncel) 

- Combinació miscel·lània d’instruments, fins un màxim de 8, preferentment de la tradició del 

jazz i la música moderna. 

- Qualsevol combinació amb un nombre inferior de músics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4 

ENREGISTRAMENT DEL PROJECTE FINAL DE L’ESPECIALITAT D’INTERPRETACIÓ 

 

L’enregistrament es durà a terme després del concert. L’escola pagarà fins a 800€ en concepte de despeses d’estudi, 

segons els preus del mercat, l'estudiant disposa d’aproximadament 2 i mig dies per a realitzar l'enregistrament i la 

mescla. Si l'estudiant desitgés disposar de més temps, haurà negociar-ho amb l'estudi i assumir-ne les despeses 

derivades.  
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En el cas que l'estudiant vulgui fer el seu enregistrament en l'estudi de l'escola, haurà de sol·licitar-ho amb un mínim 
d'un mes d'antelació, podent fer-lo servir fins a un màxim de 30 hores, sempre en franges d'ocupació d'un mínim de 4 
hores. Un cop acabada la mescla, l'estudiant haurà de lliurar tres còpies del màster en format de CD d'àudio a la 
coordinació, que les farà arribar al tribunal corresponent. L'estudiant és el propietari únic d'aquest màster, les còpies 
només són a efecte d'avaluació del projecte. Posteriorment podrà doncs fer qualsevol ús, difusió, edició, explotació, 
etc. que desitgi, sempre fent constar que es tracta d'un projecte final del màster de jazz de l'Esmuc. 
  


