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1.  Introducció

El Màster en Ensenyaments Artístics d’Estudis Avançats en Lied, Cançó Catalana i Canción Española 
“Victoria de los Ángeles” per a cantants i pianistes és l’únic d’aquesta especialitat en tot l’estat espanyol. 
És un màster oficial (BOE, 10 de maig, 2016).

El programa permet als estudiants especialitzar-se en aquest gènere mentre aprofundeixen en el reper-
tori específic (Lied, cançó catalana o canción espanyola) per desenvolupar-se de manera autònoma en 
el món professional.

En matricular-se a aquest màster, l’alumnat obté un carnet d’estudiant de l’Esmuc que li permet utilitzar 
les instal·lacions i el servei de préstec de la biblioteca del centre, així com gaudir de preus especials en 
les activitats de l’Escola. També tindrà accés a les beques de la Fundació Victoria de los Ángeles que es 
convoquen cada any per a les persones matriculades a aquest màster.

2.  Objectius

L’objectiu general del Màster en Ensenyaments Artístics d’Estudis Avançats en Lied, Cançó Catalana i 
Canción Española “Victoria de los Ángeles” és la formació de professionals (cantants, pianistes) espe-
cialitzats en la interpretació i/o la comprensió del Lied amb l’oferta d’un programa de domini i perfec-
cionament d’aquest gènere mentre s’aprofundeix en el repertori específic, perquè siguin capaços de 
desenvolupar-se de forma autònoma en el món professional.

De manera més detallada, aquest màster pretén:

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

2. Oferir una formació avançada i d’especialització professional en el gènere del Lied, promovent el 
sentit crític per potenciar el treball autodirigit o autònom.

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

4. Fomentar que els estudiants es considerin, es desenvolupin i es consolidin com a professionals 
intel·ligents, expandint i integrant els seus recursos intel·lectuals, emocionals i físics, reflectits en la 
pràctica de l’excel·lència musical, en el desafiament personal i en la presa de riscos en la seva espe-
cialització, planificant i implementant projectes personals, tant en un treball individual com formant 
part d’un conjunt o d’un projecte d’equip.

5. Proporcionar als estudiants un entorn d’aprenentatge i de reflexió que els permeti reconèixer i 
desenvolupar les seves potencialitats, reconèixer i superar els seus límits, retro-alimentar-se de di-
verses fonts, incloent els seus iguals, i integrar aquests elements en el seu desenvolupament, recol-
zant la seva necessitat individual d’estudi i de praxi conscient.

3. Coordinació

Prof. Francisco Poyato: francisco.poyato@esmuc.cat

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4465.pdf
http://www.victoriadelosangeles.org/
mailto:francisco.poyato%40esmuc.cat?subject=M%C3%A0ster%20de%20Lied
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4. Estructura

Especialitat: interpretació; itinerari: Lied alemany

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòria comuna 30
Obligatòria d’especialitat 8
Optativa 12
Pràctiques externes 4
Treball/Concert final de Màster 6

CRÈDITS TOTALS 60

Matèries Assignatures Crèdits ECTS Semestre
Obligatòries comunes
Interpretació especialitzada Interpretació I 15 1r

Interpretació II 15 2n
Pràctiques professionals Pràctiques artístiques externes i 

coaching vocal/instrumental
4 2n

Concert/Treball Fi de Màster Recursos documentals per a la inter-
pretació i metodologies d’investigació

3 1r

Concert Final 3 2n
Obligatòries d’especialitat
Poètica Poètica 4 1r i 2n
Repertori Lied 2 1r

Canción española i Cançó catalana 2 2n
Optatives (comunes a totes les especialitats)
Fonètica Fonètica, estètica i poètica de la 

Mélodie
4 2n

Fonètica i gramàtica alemanya 4 1r i 2n
Sensibilització corporal Sensibilització corporal 4 1r

5. Descripció de les matèries

La matèria d’Interpretació Especialitzada inclou dues assignatures: Interpretació I i Interpretació II. 
Aquesta matèria és comuna a totes les especialitats i està dissenyada per treballar a duo (cantant i 
pianista) amb un professor especialista en Lied (normalment un pianista) el repertori específic, segons 
l’especialització que hagi triat l’alumne/a i de mutu acord entre alumne/a i professor/a, tenint en compte 
els interessos de l’alumne/a i el consell del professor/a.

Les Pràctiques professionals són una matèria/assignatura que serà avaluada pel professor/a 
d’Interpretació I i II i consisteix en realitzar pràctiques interpretatives (a duo: cantant i pianista) en diver-
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ses sales de Catalunya i de la mateixa Esmuc. L’objectiu principal és desenvolupar, presentar i demostrar 
programes de concerts coherents.

El Treball/Concert Final de Màster consta de dues assignatures: 

 ■ Recursos Documentals per a la Interpretació i Metodologies de Recerca. Aquesta assignatura té 
com a objectiu que l’alumnat adquireixi un coneixement sobre els mètodes, tècniques i estratègies 
que permetin la iniciació a les tasques investigadores d’aspectes performatius/interpretatius i mu-
sicològics rellevants a la seva praxi instrumental. També es donaran recursos i eines tant bibliogràfi-
ques com audiovisuals als alumnes per aconseguir una major comprensió del repertori que estan 
treballant i de com ha estat concebut i s’ha anat interpretant al llarg de la història. L’objectiu és que 
l’alumnat adquireixi un coneixement prou profund del repertori que està treballant, perquè pugui fer-
se, amb fonament, la seva pròpia versió. 

 ■ Treball i Concert Final, que es completa amb una activitat basada en una interpretació (RD 
1614/2009). Aquest serà un projecte original que es fonamenti en la formació adquirida, i ha de 
reflectir l’aplicació i desenvolupament dels coneixements i les competències associades. Per tant, 
aquest treball és un projecte que té a veure amb l’especialitat escollida, però l’alumne ha d’incloure 
un estudi de caràcter interdisciplinari. Aquest estudi ha de contenir els següents elements:

 ▪ Un recital públic de 40-50 minuts de durada 

 ▪ Una memòria escrita (30.000-90.000 caracters)

 ▪ Una gravació del programa del recital. Per aquest apartat, l’Esmuc compta amb el suport de Sono-
logia i d’Audiovisuals, els quals enregistren molts dels concerts finals. Per altra banda, l’alumnat 
pot sol·licitar el prèstec d’equipament audiovisual per enregistrar-se el seu propi concert. 

La matèria Poètica inclou una única assignatura del mateix nom. 

L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’alumne/a experimenti de manera personal el text per compren-
dre com afecten els fonemes, les paraules, les frases i el subtext que aquestes tanquen, en l’estat anímic 
i la respiració del “jo” del Lied. Per això, l’alumne haurà de posar atenció des de la informació sensorial 
d’un fonema, passant per les paraules (significat i significant) i les seves tensions segons la seva situa-
ció sintàctica, fins arribar a la unitat d’emoció del poema. Es pretén, d’aquesta manera, despertar en 
l’alumnat l’estima pel gènere poètic, per les paraules i per l’expressió parlada. Es practicarà la recitació 
dels poemes.

La matèria Repertori inclou dues assignatures:

 ■ Repertori del Lied alemany: en aquesta assignatura es pretén que l’alumne adquireixi un coneixe-
ment exhaustiu a nivell teòric del repertori específic del Lied Alemany.

 ■ Repertori de la canción española i cançó catalana: en aquesta assignatura es pretén que l’alumne/a 
adquireixi un coneixement exhaustiu a nivell teòric del repertori específic del gènere en l’idioma de 
l’itinerari escollit.

Les Matèries Optatives, comunes per a totes les especialitats:

 ■ Fonètica, estètica i poètica de la Mélodie française. A part de la fonètica bàsica francesa, 
s’analitzaran els poemes, es parlarà dels diferents corrents estètics, del repertori i dels principals 
poetes i compositors francesos. Treball pràctic d’interpretació a duo (cantant-pianista) sobre el re-
pertori de la Mélodie.

 ■ Fonètica alemanya aplicada a la interpretació. A partir d’una presentació sobre els reptes de la 
fonètica alemanya, es treballarà la dicció i interpretació del repertori dels estudiants. El treball pràc-
tic serà inprescindible ja que, en el cas dels cantants, la parla i la projecció tècnica cantada dife-
reixen i, en el cas dels pianistes, s’han d’acostumar a tocar amb un text, reforçant-lo, respectant-lo i 
integrant-lo dintre de la seva interpretació. 

 ■ Sensibilització corporal. Treball del mètode rolfing per a músics. Teòric i pràctic. Col.lectiu i en dúo.
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6. Projecte Final de Màster

El treball inclou un treball escrit i la seva defensa. 

Pautes per a l’elaboració del Treball Final del Màster en Ensenyaments Artístics d’Estudis Avançats en  
Lied, Cançó Catalana i Canción Española:

 ■ Ha d’estar orientat directament a la interpretació musical, independentment del format o temática 
específica. 

 ■ Ha d’estar en relació amb el recital final, tot i que aquesta relació pot ser àmplia i diversa. El treball 
pot abordar temes molt diferents. 

 ■ A principis de curs, l’estudiant ha de comunicar les seves idees i interessos sobre el treball final al 
coordinador de l’assignatura Recursos documentals, per tal de poder escollir el director adequat. 

 ■ Extensió del Treball escrit: 83.000 caracters amb espais  o 13.500 paraules. 

 ■ Idiomes del Treball escrit: Català, Castellà, Anglés. 

 ■ El coordinador del màster (o a qui aquest designi) rebrà i avaluarà els avantprojectes en una data 
determinada. 

 ■ El coordinador del màster (o a qui aquest designi) rebrà els treballs acabats per verificar que com-
pleixen amb les normatives i orientacions del màster. 

Avaluació

 ■ Avaluació del director: 10% 

 ■ Avaluació Treball escrit per part del tribunal: 50% 

 ■ Avaluació de la Defensa: 40% 

Items a avaluar (entre altres): 

 ■ Avaluació contínua del delsenvolupament del TFM (per part del director) 

 ■ Adeqüació amb els objectius del màster 

 ■ Adeqüació i aplicabilitat a la interpretació musical 

7. Plans docents de les assignatures

Interpretació especialitzada I i II
Professors: Josep Surinyac, Alan Branch, Francisco Poyato

Objectius generals

 ■ Assoliment d’una tècnica de l’instrument i cambrística que permeti  la interpretació del repertori 
específic de l’especialitat, sigui Lied alemany, canción española o cançó catalana, amb consciència 
absoluta de tots els elements que hi participen: música, text, company de cambra i vivència.

 ■ Coneixement dels recursos estilístics i artístics per a la interpretació d’aquest repertori

Continguts

 ■ Treball sobre la relació musica-text i sobre la vivència d’aquesta relació.
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 ■ Treball per sobre la tècnica de l’instrument, corporal i cambrística.

 ■ Treball sobre diferents estils i confecció d’un programa de concert.

Metodologia a la classe

Interpretació per part dels estudiants de les obres. Comentaris i exercicis proposats pel professor. Diàleg 
entre intèrprets i professor. Treball de l’escolta activa i del flux cambrístic. 

Avaluació

 ■ Assistència: grau d’assistència. Es necessita un 80%

 ■ Participació: s’avaluarà l’actitud i interès, així com el rendiment tant a les classes com als concerts. 
Es demanarà a l’alumne sobre la seva pròpia avaluació.

 ■ Treballs: no hi ha treball. S’avalua pel rendiment a les classes i a concerts. 

Bibliografia: l’adient al repertori treballat en cada moment i a les dificultats o punts d’interès que sur-
geixin.

Materials que cal dur a classe: les obres que es treballen.

Estètica i poètica de la Mélodie française
Professor: Patrick Borne

Objectius generals

A partir de Fauré, Debussy, Poulenc, comparar tres maneres d’apropiar-se un text poètic. Això suposa:

 ■ Aprendre a llegir un text poètic, basant-se en la fonètica i en la prosòdia.

 ■ Conèixer les característiques estilístiques y estètiques dels poetes més utilitzats pels compositors

 ■ Establir els vincles estètics entre: Verlaine-Debussy, Verlaine-Fauré, Baudelaire-Debussy, Baudelaire-
Duparc, Apollinaire-Poulenc, Eluard-Poulenc.

Continguts 

 ■ Principals elements de fonètica i prosòdia francesa. 

 ■ Baudelaire: Les fleurs du mal: des del Romanticisme fins al Simbolisme.

 ▪ Contingut i evolució de l’obra i “mal del segle”.

 ▪ L’antropologia baudelairiana a través de l’estructura de l’obra.

 ▪ Les fleurs du mal: una visió de la modernitat. 

 ▪ Aportaciones estilístiques: relació so/sentit en la poesia francesa, formes perceptives, il·lustració 
de conceptes…

 ▪ Explicació de la seva estètica (realitzada por ell mateix en el seu judici).

 ■ Baudelaire/Debussy: Les cinq chansons: període wagnerià de Debussy comparat a Les ariettes 
oublées.

 ■ Verlaine: Introducció: la doble influència de Baudelaire i Rimbaud. 

 ▪ Temptatives modernes i regressions: diferències estilístiques entre La bonne chanson i Les ariet-
tes oubliées.

 ▪ L’estètica de Verlaine explicada al seu poema L’art poétique.

 ▪ El Simbolisme i l’Impressionisme de Verlaine: novetats quant a la fonètica, la rítmica, la  versifi-
cació, les formes perceptives…
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 ■ Verlaine/Debussy: des de l’Impressionisme poètic fins a l’impressionisme musical.

 ▪ Desarticulació de la sintaxi verbal i despolarització de la sintaxi musical.

 ▪ La versificació senar i les seves conseqüències sobre la intensitat de l’instant en la música de 
Debussy.

 ▪ Estudi comparat Fauré/Debussy a Il pleure dans mon coeur.

 ▪ Fauré/ Debussy: allò que entèn Jean Barbier entre “moment musical” i “esdeveniment poètic” en 
la manera d’apropiar-se el poema.

 ■ Apollinaire/Poulenc: introdució a “l’Esprit Nouveau”, els tres homes clau: influencia de Satie (retorn 
a la mélodie), Cocteau i el grup dels sis (lectura dels principals elements d’estètica a Le coq et 
l’arlequin) i Diaghilev (importància dels ballets russos sobre els sis i, sobretot, Poulenc.

 ▪ Apollinaire, un poeta entre dos segles.

 ▪ La premisa de l’Esprit Nouveau (poemes Zone, Caligrammes).

 ▪ Poulenc/Apollinaire: una veu, un ritme, una respiració: il·lustració amb la mélodie: Aussi bien que 
les cigales i Mutation.

 ▪ De la nostàlgia del passat al més insòlit: Les mamelles de tirésias; mélodies: Le bestiaire.

 ■ Eluard/Poulenc: Surrealisme en poesia i la importància de La Paraula (desestructuració de la sintaxi 
verbal). Evolució de la poesia, Romanticisme, Simbolisme i Surrealisme: ruptures i continuitats.

 ▪ El lirisme eluardià com a resistència a la deshumanització de l’ésser: lectures dels principals 
poemes on el Jo-Tu condueix a la universalitat del Nosaltres.

 ▪ Poulenc i el lirisme eluardià: el fracàs de la primera temptativa: il·lustració amb Les cinq poèmes 
de Paul Eluard.

 ▪ Evolució del lirisme en Poulenc: la mélodie com esdeveniment poètic: il·lustració amb les últimes 
melodies  Poulenc/Eluard i La courte paille de Maurice Carême.

Metodologia

 ■ Classes magistrals

 ■ Exercicis pràctics a l’aula: taller de correcció d’obres cantades i parlades.

Avaluació  

 ■ Presentació d’un treball individual a partir d’un dels models presentats pel professor.

 ■ Participació a l’aula (transcripcions, cants).

 ■ Dues transcripcions fonètiques (pianistes) o dues melodies cantades considerades com treballs sen-
se puntuació.

 ■ Assistència: 80 %

Treballs

Presentació d’un treball personal sobre la relació poesia-música entre un poeta i un compositor a elegir, 
prenent com a exemple els autors estudiats a classe. Aquest treball es realitzarà en tres fases: 

 ■ estudi estilístic i estètic del poema.

 ■ estudi estilístico i estètic de la música.

 ■ anàlisi de les relacions entre ambdós.
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Bibliografia

Imprescindibles:

Brigitte François-Sappey, Guide de la mélodie française et du lied, ed. FAYARD, Paris 1994 (també en 
anglès)

Brigitte François-Sappey, La musique en France depuis 1870, ed. Fayard/Mirare, Paris 2013 (també en 
anglès)

Debussy, Monsieur croche (senyor corxera), l’imaginaire Gallimard, Paris 1971, 1987

Fauré, Ravel, Poulenc, respectivamente en la mateixa editorial Le seuil, Paris 1995

Hervé Lacombe,  Francis Poulenc  1102 p, ed. Fayard, Paris 2013 (vegeu el meu dossier traduït al castellà 
que indica els principals elements d’estètica)

Francis Poulenc, Le journal de mes mélodies, Cicero Editeurs, Paris 1993 (també en anglès)

Jane Bathori, Sur l’interprétation des mélodies de Claude Debussy, prefaci de Daruis Milhaud, Les édi-
tions ouvrières, Paris 1953

Pierre Bernac, Francis Poulenc et ses mélodies, ed. Buchet-Chastel, Paris, 2014

Jean Cocteau, Le coq et l’arlequin, prefaci de Geoges Auric, Ed. Stock Musique, Paris 1979

Catherine Miller, Cocteau, Apollinaire, Claudel et le groupe des six, édition Mardaga, Bèlgica 2003

Xavier Darcos La poésie française, ed. Eyrolles Paris 2013

Sobre Baudelaire: vegeu l’explicació que ell mateix fa de la seva estètica durant el seu juici. Publicat en 
diverses editoriales. 

Tots els poetes citats es troben en editorials bilingües a Visor Editorial, o a Poesia Hiperión.

Literatura del gènere: Repertori de Canción Española i Cançó Catalana
Professora: Viviana Salisi

Presentació

Aquesta assignatura té per objectiu oferir una visió general de la cançó de concert amb piano, principal-
ment des de mitjans del segle XIX a mitjans del XX, així com motivar i donar recursos per a la descoberta 
de repertori menys habitual o inèdit i per a l’elaboració de propostes de concert interessants.

Objectius generals

Conèixer les principals influències estilístiques en la música espanyola per tal de poder comprendre’n els 
codis bàsics. Saber on i com buscar informació i conèixer les principals fonts i arxius on trobar material.

Continguts

I-  Context històric

II-  Arxius i fonts

III-  Sarsuela vs. cançó

IV-  La influència de la dansa en la cançó

V-  La invenció dels espanyolismes

VI-  Cafè concert i altres subgèneres

VII-  Cançó catalana 

VIII-  Canço catalana 2a part 
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Metodologia

Escolta i comentari de fragments relacionats amb cadascun dels temes. Assignatura participativa oberta 
a les qüestions que els estudiants considerin importants.

Avaluació

 ■ Assistència: 10%

 ■ Participació: 10%

 ■ Treballs: 80%

Bibliografia: Es donarà el primer dia de classe. 

Literatura del Gènere: Repertori de Lied Alemany
Professora: Viviana Salisi

Aquesta assignatura vol donar una visió general del repertori de Lied en llengua alemanya, principal-
ment del segle XIX i inicis del XX, incidint sobretot en la relació entre poesia i música per tal d’entrar en 
l’estètica del romanticisme i veure com deriva en els posteriors corrents de pensament.

Objectius generals

Conèixer els temes principals comuns a gran part de la literatura liederística, establint punts de referèn-
cia i connexió amb la pintura, la literatura i la filosofia de l’època. Donar idees per a la confecció de pro-
grames de concert amb un nexe en comú. 

Continguts

I-  Context general

II-  Viatges i paisatges

III-  L’enamorat davant del món

IV-  El pas del temps

V-  De països i gent llunyans

VI- Nocturns

VII-  Destrucció i mort

VIII-  Cicles

Metodologia

Escolta i comentari de fragments escollits relacionats amb cadascun dels temes. Assignatura participati-
va oberta als suggeriments dels estudiants.

Avaluació

 ■ Assistència: 10%

 ■ Participació: 10%

 ■ Treballs: 80%

Bibliografia: Es proporcionarà el primer dia de classe 



13

MÀSTER EN LIED
2017-2018

Poètica
Coordinador: Francisco Poyato

Professor: per decidir

Es tracta de remuntar de la cançó al poema. La feina de retornar del poema a la cançó ja la fan en les 
assignatures pràctiques centrals del màster. 

Objectius

Veure què vol dir que les cançons tinguin lletra. Veure per què els músics posen música a poemes, i veure 
què són aquests poemes que es deixen musicar pels músics. 

Continguts

Els continguts són els poemes, mirar d’entendre’ls, és a dir, veure de què estan fets, com estan fets, què 
diuen, com ho diuen, quin efecte fan i on van a parar, o on ens porten. Què són? 

Metodologia 

Sense teories, ni de poètica ni de res: tot treballat sobre exemples concrets de la poesia alemanya del XIX 
que forma el repertori central del lied, principalment, i també sobre altres poemes del “lied” o la cançó 
d’altres llengües (català, castellà, francès, anglès...). La lectura en veu alta, per part dels alumnes, com 
a forma d’entrar al poema per un camí diferent del del cant. El professor no vol explicar als alumnes el 
sentit i el significat dels poemes sinó que vol portar els alumnes cap al sentit i el significat dels poemes. 
Aquest sentit i aquest significat, ¿són encara els mateixos quan el poema s’ha convertit en cançó? 

Resultats 

Gràcies a la confrontació o comparació d’aquestes dues formes d’art, la poesia i la música, i aprofun-
dint-hi, s’obren unes panoràmiques i s’obtenen unes nocions que eixamplen els llindars de percepció i 
d’apreciació de les obres i, per tant, també els de la fruïció de l’art en general.

Bibliografia

Com que el context que envolta el lied és la poesia universal des de sempre fins a avui, és impossible de-
limitar una bibliografia. Els únics textos que necessitarem són els poemes de les cançons que anirem es-
tudiant, que es determinaran a partir de les obres que els alumnes vulguin treballar o estiguin treballant.

Pràctiques artístiques externes i coachig vocal
Professors: Ofèlia Sala, Assumpta Mateu, Dolors Aldea

Objectius generals

 ■ Assoliment de la tècnica vocal i cambrística que permeti la interpretació del repertori de l’àmbit. 

 ■ Pràctica de l’assoliment aconseguit en concert i en audicions públiques.

Continguts

 ■ Treball sobre la tècnica vocal i cambrística, així com de l’emissió del text cantat.

 ■ Treball tècnic sobre la situació del concert. Qüestions a tenir en compte en la presentació en concert 
públic.

 ■ Realització d’aquests concerts.

Metodologia a la classe

Interpretació per part dels estudiants -tant cantant com pianista- de les obres. Comentaris i exercicis pro-
posats pel professor. Diàleg entre intèrprets i professor. Treball imaginatiu sobre situacions de concert. 
Treball emocional sobre la vivència. Aprenentatge de la situació de concert.
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Avaluació 

 ■ Assistència: grau d’assistència. Es necessita un 80%

 ■ Participació: s’avaluarà l’actitud i interès, així com el rendiment tant a les classes com als concerts. 
Es demanarà a l’alumne sobre la seva pròpia avaluació.

 ■ Treballs: no hi ha treball. S’avalua pel rendiment a les classes i, d’una manera especial, als concerts. 

Bibliografia

L’adient al repertori treballat en cada moment i a les dificultats o punts d’interès que surgeixin.

Materials a dur a classe

Les dificultats tècniques, vocals i d’exposició en concert de les obres treballades.

Fonètica alemanya Aplicada a la Interpretació
Profesora: Rochsane Taghikhani

L’assignatura està formada per classes pràctiques i teòriques. A partir d’una presentació sobre els reptes 
a la fonética alemanya, es treballarà la dicció i la interpretació del repertori dels participants. Atès que, 
per motius de projecció de la veu i de tècnica i interpretació, la forma de parlar difereix molt de la dicció 
lírica, el treball pràctic és la base imprescindible de l’assignatura. 

Objetius

Capacitar els estudiants proporcionant-los eines perquè puguin interpretar correctament el repertori ale-
many respecte de la fonètica, articulació i comprensió del text que estan treballant aquest curs.

Continguts basats en el treball pràctic 

 ■ La producció dels sons i el seu lloc d’articulació.

 ■ La presa de consciència pràctica de la pronunciació de l’alemany a través del coneixement d’altres 
idiomes (espanyol, català, italià, anglès, francès).

 ■ L’alfabet fonètic (IPA) per un ús pràctic.

 ■ Presa de consciència de la dinèmica entre el text parlat i cantat i les seves conseqüències.

 ■ El domini sonor d’un lèxico bàsic de l’alemany (verbs, sustantius, preposicions, etc.)

 ■ L’articulació correcta i clara als textos cantats.

 ■ La interpretació del text basat en la partitura i el seu enquadrament cultural i històric.

Metodología

La dinàmica de l’ensenyament consisteix en classes magistrals colectives on es treballarà el repertori 
individual de cada estudiant. Cal la participació activa de tots els/les estudiants i la realització d’exercicis 
per fer a casa. Aquests treballs s’exposaràn posteriorment a classe.

Avaluació

S’avaluen l’atenció i participació activa a classe, la interpretació cantada en cada sessió i els treballs a 
preparar per a cada classe.
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Sensibilització corporal
Professor: Hervé Baunard

Rolfing Movement per a músics

La qualitat expressiva del gest musical, tant instrumental com vocal, depèn de les mateixes lleis que els 
moviments quotidians més trivials. És més: solem organitzar la nostra motricitat amb els mateixos hàbits, 
ja sigui per aixecar-se, com per caminar, respirar o tocar una peça de Bach o de Mozart. Estem impreg-
nats d’aquests hàbits, i són inconscients.

Aquest curs es proposa entendre i incorporar aquests mecanismes així com unes estratègies persona-
litzades per brindar a l’alumne una paleta de possibilitats expressives immediatament accessibles a 
l’audició. Es podrà així associar canvis viscuts, tant a nivell psicofísic com interpretatiu.

Es treballarà en un grup on cada alumne tindrà un temps per a la seva problemàtica específica. Els pro-
cessos de cadascú seran així compartits pels companys, alhora auditors i crítics. I ells podran aprofundir 
aquesta experiència psico-corporal des de la audició dels canvis.

En els moments purament col·lectius, tractarem de viure els fonaments de la dinàmica postural i una 
altra problemàtica que podrà triar el grup (ex: l’estrès, la interpretació en duo, presència corporal esce-
nogràfica etc ..).

Es proposaran unes “gammes”, o exercicis corporals, a mesura que avancem en el treball per memoritzar 
de manera psico-física els passos del procés i les adquisicions.

8. Professorat

Professorat d’interpretació

 ■ Lied alemany: Alan Branch, Francisco Poyato, Josep Surinyac.

 ■ Coaching vocal: Assumpta Mateu, Ofèlia Sala, Dolors Aldea.

 ■ Canción española i cançó catalana: Alan Branch, Assumpta Mateu, Francisco Poyato, Ofèlia Sala, 
Josep Surinyac.

 ■ Coaching vocal: Assumpta Mateu, Dolors Aldea, Ofèlia Sala.
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Annex 1: avantprojecte

Portada avantprojecte

 

AVANTPROJECTE (CALIBRI 18) 

Màster d'Estudis Avançats en Interpretació (Calibri 18) 

(MEAI, MIMA, Lied)(CALIBRI 18) 

CURS 2017-2018 (CALIBRI 18)

Títol del Treball (Calibri 14) 

Subtítol (Calibri 12) 

Paraules clau/Palabras clave/Key words 

1. Problemes fisiològics/problemes fisiológicos/physiological problems

2. 

3. 

Estudiant: 

Director/a: 

Vist-i-plau del  

Director /a del projecte 
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1. Introducció. Breu descripció del treball (Es pot parlar les seves motivacions per realit-
zar-lo; la pràctica professional (concerts, docència, recerca...) (1.000 caràcters aprox.)                                                                                                                  
Introducción. Breve descripción del trabajo (Se puede hablar de su o sus motivaciones para rea-
lizarlo; su práctica profesional (conciertos, docencia, investigación....) (1.000 carácteres, aprox.)                                                                                                               
Introduction.  Brief description of the project (it can include the motivation(s) to darry it out; professio-
nal experience (concerts, teaching, research). (1,000 character approximately).          

2. Breu contextualització/antecedents/marc teòric. Es pot fer servir documents bibliogràfics, entre-
vistes, articles i experiència pròpia que estigui mínimament argumentada. Breve contextualización/
antecedentes/marco teórico.  Se pueden utilitzar documentos bibliográficos, entrevistes, artículos 
y experienca pròpia que esté mínimamente argumentada. Brief contextualization / background / 
theoretical framework. You can use bibliographical documents, interviews, articles and personal ex-
perience which is minimally argued.

3. Preguntes de recerca o hipòtesis (de 1-5). Recordar que la diferència entre una pregunta 
d’investigació i una hipòtesi és que la pregunta és oberta i la hipòtesi és una possible resposta. 
Preguntas de investigación  of hipòtesis (de 1-5). Recordar que la diferencia entre una pregunta de 
investigación y una hipòtesis es que la pregunta es abierta y la hipòtesis es una possible respuesta. 
Research qüestions or hypothesis (de 1-5). Remember that the difference between a research ques-
tion and a hypothesis is that the question is open and a hypothesis is a possible answer.

4. Metodologia o principals tasques de la recerca. Plantejament dels passos o tasques que es realit-
zaran per respondre les preguntes o hipòtesis. Metodología o principales passos de la investigación.  
Planteamiento de los passos o tareas que se realizarán para responder a las preguntes o hipòtesis. 
Method or main steps of the research . Approach of the steps or tasks that will be performed to an-
swer the questions or hypotheses.

5. Possibles resultats esperats. Posibles resultados esperados. Potential expected results.

6. Bibliografia/discografia/webgràfica inicial (3 o 4 referències bibliogràfiques essencials). Bibliogra-
fía/discografia/webgráfica inicial (3 ó 4 referencias bibliográficas esenciales). Initial bibliography/
discography/webgraphic (3 or 4 essential bibliographic references)

7. Dades de contacte de l’estudiant i del director. Datos de contacto del estudiante y del director. 
Student and supervisor contact information.

Director/a
Supervisor

Estudiant
Estudiante
Student

Nom i cognoms
Nombre y apellidos
Name and Surname

Telèfon
Teléfono
Phone number

E-mail
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Annex 2: Treball Final de Màster

Treball escrit

 ■ Les llengües en què es pot redactar el treball escrit són: català, castellà i anglès,

 ■ L’extensió mínima exigida del text escrit és de 83.000 caràcters amb espais o 13.500 paraules, bi-
bliografia i annexos a part. Una extensió superior al mínim exigit és aconsellable.

 ■ En cas que el treball sigui escrit per més d’un autor, l’extensió mínima serà de 50 pàgines.

 ■ Una bibliografia àmplia i un aparell de cites resulten elements indispensables per sostenir el text del 
projecte.

 ■ El format i les indicacions d’estil per a redactar el projecte són les mateixes que la Guia d’estil del 
treball escrit.

Defensa

 ■ La defensa oral del projecte tindrà una durada aproximada de 60 minuts i constarà de: Exposició i 
justificació (defensa) del projecte amb una durada entre 20 i 30 minuts.

 ■  Torn de preguntes del tribunal (rèplica).

 ■ Respostes i aclariments addicionals de l’estudiant (contrarèplica).

 ■ El concert i la defensa es realitzaran en dies pròxims, però no coincidents, sempre que sigui possible 
pel que fa a l’organització.

Data i forma de lliurament d’avantprojectes

Abans del 10 de gener s’ha de lliurar al coordinador del màster la proposta d’avantprojecte en què s’ha 
d’incloure una descripció breu del mateix d’uns 1000 caràcters aprox., 3 o 4 referències bibliogràfiques 
essencials i un índex del treball escrit que no és necessari que sigui el definitiu (usar la plantilla oficial).

Data de lliurament del treball escrit

Els projectes s’han de lliurar enquadernats 15 dies naturals abans de la data fixada per a la defensa.

Cal lliurar 4 exemplars del projecte, 1 d’ells en CD; els altres 3 poden ser amb espiral. En cada exemplar 
hi ha d’haver el logotip de l’Esmuc (usar la plantilla oficial). Els exemplars es lliuraran al registre de Secre-
taria de l’Esmuc (1a finestreta). L’horari d’atenció al públic de registre és:

 ■ De dilluns a divendres de 11h a 13h

 ■ Dilluns de 15:30 h a 17:30

Tutors

L’assignació de tutors per al projecte el realitzarà l’escola. Qualsevol consulta sobre la pertinència del 
tema i el programa es pot realitzar al tutor assignat per al projecte i al profesorde instrument, que hauran 
de consensuar amb l’alumne una proposta.
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Avaluació

Nota % =

Director del projecte 10%

Treball escrit 50%

Defensa 40%

TOTAL
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Annex 3: Guia d’estil per al Treball Final de Màster

L’objectiu d’aquesta Guia d’estil és oferir unes pautes per a l’elaboració del Treball escrit de fi de màster, 
incidint en aspectes referents tant a la seva estructura interna (parts del treball), com a la seva presenta-
ció i visualització final. Amb aquest document pretenem proporcionar solucions i respostes als diferents 
dubtes formals que sorgeixen en el moment de redactar el treball, sobre com disposar la informació a la 
pàgina, l’ordre de les parts, la realització de les referències bibliogràfiques, etc. 

La seva lectura, però, ha d’anar complementada amb la consulta freqüent dels materials apuntats a la 
bibliografia final de la Guia, molt més amplis i detallats. Sobre altres aspectes normatius a l’entorn del 
treball escrit, consulteu la secció corresponent dins la Guia de l’estudiant, al web de l’Escola.

La imatge gràfica de la pàgina

Cal utilitzar folis de mida DIN-A4, impresos a una sola cara. En el cas de treballs de més de 30 pàgines, 
es poden fer servir les dues cares del full.

La lletra escollida ha de tenir una alta llegibilitat (lletres romanes com Times, Garamond; o lletres de pal 
sec com Arial, Helvètica, etc.), d’un cos de 12 punts i un interlineat d’1’5 línies. Aconsellem que s’utilitzin 
diferents estils, cos o tipus de lletra, per diferenciar els diversos nivells de títols -capítol, subcapítols- del 
text general. A banda dels estils, per establir les jerarquies entre els diferents epígrafs, recomanem uti-
litzar també números aràbics subdividits per punts (1, 1.1, 1.1.1, etc.) . En el text, suggerim utilitzar la 
distància de 6 punts entre paràgrafs. 

En referència als marges, proposem deixar els que els processadors de text solen tenir per defecte (2,5 
cm per als marges superior i inferior, i 3 cm per als laterals).

Es recomana utilitzar capçaleres i peu de pàgina. Les capçaleres són útils per indicar capítols, als peus 
de pàgina s’aconsella que hi consti el número de pàgina, ja que tots els fulls, excepte portada, resum i 
sumari, han d’estar numerats amb un número aràbic. 

Les figures i taules han d’estar numerades i acompanyades d’una llegenda explicativa del seu contingut 
així com també de l’origen o font d’on s’ha extret la informació.

Les parts del treball

El Treball escrit de fi de grau ha de tenir les següents parts i en aquest ordre:

 ■ Portada

 ■ Extracte trilingüe: resum del contingut en 8-10 línies, indicant objectius, metodologia i conclusions, 
en català, castellà i anglès.

 ■ Sumari: títols de tots els apartats i subapartats amb indicació de la pàgina on comença. 

 ■ Introducció: indicació dels objectius, motivacions, abast del treball, justificació, documentació con-
sultada, metodologia utilitzada i agraïments generals.

 ■ Cos del treball: dividit en els capítols que siguin convenients.

 ■ Conclusions

 ■ Bibliografia: documents consultats, citats o no, al llarg del treball, ordenada de forma alfabètica.

 ■ Annexos (opcionals): amb informacions que no s’han pogut encabir dins el cos del treball però que 
el completen (enquestes, glossaris, anàlisis, etc.). Si s’hi inclouen documents d’àudio o vídeo, han 
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d’anar indexats en un annex. Recordem que no s’hi poden adjuntar partitures senceres subjectes a 
drets d’autor.esmuc Guia d’estil per al Treball escrit de fi de grau (Pla LOE) 

Pel que fa a la redacció interna de les parts, tipus de llenguatge, usos de majúscules i minúscules, 
puntuació, estils de lletres (rodona, cursiva, etc.), citacions..., recomanem consultar el Manual d’estil: 
la redacció i l’edició de textos, especialment el capítol XIII (Mestres et al, 2000) i la resta de bibliografia 
referenciada al final d’aquest document. 

La bibliografia: realització de referències bibliogràfiques

Existeixen diferents manuals d’estil on es proposa la forma per elaborar les referències bibliogràfiques i 
les citacions enmig del text. Entre els estils més tradicionals utilitzats dins l’àmbit acadèmic destaquem:

 ■ APA: American Psychological Association

 ■ MLA: Modern Language Association of America 

 ■ Vancouver, promogut per l’International Committee of Medical Journal Editors (utilitzat principalment 
en l’àmbit de les ciències de la salut)

 ■ The Chicago Manual of Style

 ■ ISO 690:1987 (per a documents impresos publicats) i ISO 690-2:1997 (per a documents electrònics)

A banda d’aquestes propostes, algunes revistes científiques editen els seus propis manuals d’estil i fan 
referència a estils propis de citació i de referències bibliogràfiques. Ara bé, independentment de l’estil o 
normativa triat, el més important és ser consistent i utilitzar els mateixos elements de descripció en totes 
les referències bibliogràfiques. Es recomana l’ús de programes de gestió bibliogràfica que poden ser de 
molta ajuda per a aquestes tasques (Zotero, EndNote, etc).

A tall d’exemple, s’indiquen a continuació models de referències aplicables a la majoria de bibliografia 
utilitzada en l’elaboració de la part escrita del Treball de fi de grau. Per a d’altres casos més específics 
(facsímils, tesis doctorals, manuscrits, legislació, etc), podeu consultar la bibliografia al final d’aquest 
document.

1.  Llibres

a)  Complet

Cognoms, Nom o Nom de l’entitat responsable (Any). Títol del llibre. Lloc de publicació: Editorial, 
(Col·lecció) (opcional). Número ISBN (opcional).

Fallows, David (1999). A catalogue of polyphonic songs, 1415-1480. New York: Oxford University 
Press. ISBN 0-19-816291-X.

b)  Capítols o entrades d’enciclopèdies

Cognoms, Nom o Nom de l’entitat responsable (Any). “Títol del capítol”. A: Cognoms, Nom o nom de 
l’entitat responsable. Títol del llibre. Lloc de publicació: Editorial, situació en la publicació (volum, 
pàgines, etc.).

Pierce, J. R (1999). “The nature of musical sound”. A: The psychology of music. San Diego: Academic 
Press, p. 1-23.

Béhague, Gérard (2001). “Jobim, Antônio Carlos”. A: Sadie, Stanley [ed]. The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, Second edition. London: Macmillan Publishers Limited, vol. 13, p. 130-131.

2.  Articles de revista 

Cognoms, Nom o Nom de l’entitat responsable (Any). “Títol de l’article”. Títol de la revista. Edició, any, 
volum, número, pàgines.
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Gilliam, Bryan (2005). “Strauss, dance, and the interwar years in Vienna”. The Musical quarterly, vol. 
88, núm. 4, p. 590-593.esmuc Guia d’estil per al Treball escrit de fi de grau (Pla LOE)  

3.  Música impresa

Cognoms, Nom o Nom de l’entitat responsable (Any). Títol [Música impresa]. Lloc de publicació: Edi-
torial, (Col·lecció) (opcional). ISMN (opcional).

Ravel, Maurice (1975). Sérénade grotesque: pour piano [Música impresa]. [Paris]: Salabert, 1975. 
ISMN M-048-00025-4.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1980). Vedrai, carino, se sei buonino [Música impresa]. Milano: Ricordi, 
(Biblioteca lírica Ricordi).

4.  Documents sonors (CD, LP, etc.)

Cognoms, Nom o Nom de l’entitat responsable. Títol. [Enregistrament sonor]. Altres responsabilitats 
(opcional). Lloc de publicació: Casa discogràfica, (Col·lecció) (opcional). Número de control (opcional). 

Cabanilles, J. B (1998). Tientos y passacalles, pièces vocales [Enregistrament sonor]. Jan Willem 
Jansen, orgue; Los Músicos de Su Alteza, intèrprets; L. A. González, director. [S.l.]: Hortus, 1998. 

Segons el tipus de treball escrit, es pot optar també per referenciar els documents sonors amb els 
intèrprets tractats com a autors:

Jansen, Jan Willem; González, L. A.; Músicos de su alteza, Los (1998). J. B. Cabanilles: Tientos y pas-
sacalles, pièces vocales [Enregistrament sonor]. [S.l.]: Hortus. 

5.  Vídeos, DVDs

Cognoms, Nom o Nom de l’entitat responsable (Any). Títol [Enregistrament vídeo]. Altres responsabi-
litats (opcional). Lloc de publicació: Casa editora, (Col•lecció) (opcional). Número de control (opcio-
nal). Altres dades (opcional).

Wagner, Richard (2005). Das Rheingold [Enregistrament vídeo]. Intèrprets: Falk Struckmann, Wol-
fgang Rauch, Jeffrey Dowd, Graham Clark, Günter von Kannen; Orquestra Simfònica i Cor del Gran 
Teatre del Liceu; Bertrand de Billy, director. [Barcelona]: Gran Teatre del Liceu; [Heathfield (East 
Sussex)]: Opus Arte, cop. OA-0910D. Enregistrament: Barcelona, Gran Teatre del Liceu, 1 i 7 de juny 
2004.

6.  Documents en línia

Cognoms, Nom o Nom de l’entitat responsable. Títol [en línia]. Versió (opcional). Lloc de publicació: 
Editor, data de publicació, data d’actualització/revisió [Data de consulta]. Disponible a: <url>. 

Estivill, Assumpció; Urbano, Cristóbal. Com citar recursos electrònics [en línia]. Versió 1.0. Barcelona: 
Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 24 juliol 1997 [Con-
sulta: abril 2013]. Disponible a: <http://www.ub.es/biblio/citae.htm>. 

Quan es tracti de documents en línia procedents de documents en paper (com per exemple els arti-
cles de la base de dades JSTOR), se citaran com a documents en paper. De manera complementària. 
s’hi pot afegir al final la seva disponibilitat en línia i la seva URL.

7.  Aspectes generals

 ■ Si hi ha més d’un autor, se separen per punt i coma (;). Si n’hi ha més de tres, només s’indica el pri-
mer i s’afegeix l’abreviatura “et al.”. esmuc Guia d’estil per al Treball escrit de fi de grau (Pla LOE) 5 

 ■ Podem fer constar els noms d’editors científics afegint l’abreviatura [ed.] o [eds.], o bé [dir.] o [coord.] 
quan algú consti com a director o coordinador.

 ■ Si no figura cap persona o entitat responsable, s’ha d’ometre aquest element. 

Les citacions i notes a peu de pàgina
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Utilitzem les citacions dins un text per indicar l’autoria de la informació en la qual es basen les argu-
mentacions aportades. Per indicar la font d’on s’ha extret la citació, es pot utilitzar o bé el sistema 
de crida, que remet a una nota a peu de pàgina; o bé el sistema autor-data, indicant entre parèntesis 
l’autor, l’any de l’obra que citem i la pàgina (ex.: Lasarte, 2004: 60), dins el mateix cos del text, sense 
notes a peu de pàgina. 

En el cas de citacions no superiors a les cinc línies es poden introduir dins el paràgraf, entre cometes. 
Les cites de més de cinc línies es poden presentar sagnades per les dues bandes i amb lletra més 
petita o amb a un sol espai entre línies. Les omissions de frases del text original s’indiquen amb tres 
punts suspensius entre claudàtors: [...]. Recomanem posar les notes a peu de la pàgina i no a final 
de capítol.

Es recomana la citació en la llengua original de procedència, o bé en la llengua amb què s’ha llegit 
la font. Si es considera convenient, pot traduir-se la citació en una nota al peu, indicant-ne l’autoria 
entre claudàtors, com per exemple [traducció de l’autor].

La presentació del treball

L’Escola demana que es lliurin 3 exemplars, tant de la part escrita com dels materials annexats 
que en formin part, així com una còpia en suport digital per a la seva conservació a la Biblioteca de 
l’Escola. 
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Annex 4: Concerts. Pràctiques externes i concert final

Dos tipus de concert:

Pràctiques externes (assignatura obligatòria de 4 crèdits)

Dos concerts. 

Especificitats

 ■ Una hora de durada cadascun

 ■ En principi és per a solistes. Pot ser compartit: mínim 30 minuts per estudiant

 ■ Repertori: cal pactar-lo amb el professor. Pianistes i guitarristes: pot incloure alguna obra de cambra 
sempre i quan el seu paper sigui solístic

Avaluació

 ■ En les obres de cambra només s’avalua l’estudiant de màster

 ■ La nota serà APTE/NO APTE en funció de si podrà o no fer el recital final

 ■ Tribunal: professor d’instrument i/o professor afí delegat pel professor d’instrument i/o coordinador 
de màster i/o informe documentat del concert (programa que inclogui logo de l’Esmuc i la llegenda 
de que el concert forma part del màster i DVD)

Ubicació

 ■ Els concerts de les pràctiques externes es poden realitzar fora de la Esmuc o en les sales de l’Esmuc

 ■ En el cas de que es realitzi un concert fora de Catalunya i l’alumne/a desitja que compti com un 
concert de pràctiques externes, s’han de complir els següents requisits: 

 ▪ En el programa de concert ha de constar el següent text: 

 ▪ “Aquest concert forma part dels requisits del programa del “Màster  Artístic d’Estudis Avançats en 
Interpretació Musical:  Instruments de la Música Clàssica i Contemporània” de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya”.

 ▪ S’ha d’incloure el Logo de l’Esmuc en el programa

 ▪ S’ha de presentar un DVD del Concert

Concert Final (assignatura obligatòria de 6 crèdits)

Especificitats

 ■ Durada d’entre 50-60 minuts

 ■ Repertori lliure pactat amb el professor d’instrument (que tingui alguna relació amb el seu projecte 
de treball escrit)

 ■ Període: es fixaran períodes tancats d’una setmana

 ■ Obert a tot el públic i publicitat

Avaluació

 ■ La nota serà entre el 0 al 10 amb decimals 

 ■ Tribunal Màster piano: 3 professors; Altres màsters: 2 professors com a mínim.
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 ■ S’intentarà que en cada tribunal hi hagi un membre extern (pot ser un professor que estigui 
d’intercanvi d’Erasmus)

Práctiques Professionals

Les Pràctiques Professionals és una assignatura que serà avaluada pel professor d’instrument principal i 
consisteix en realitzar pràctiques interpretatives (com a solista o formant part d’un conjunt instrumental 
de dos o més instruments) en diferents sales de Catalunya o a la sala 4 de l’Esmuc durant el segon se-
mestre. L’objectiu principal és desenvolupar, presentar i demostrar programes de concert coherents en 
tres recitals públics en sales de concert.

Treball/concert fi de Màster

El Treball/concert fi de Màster consta de dues assignatures:

a. Recursos documentals per a la interpretació i Metodologies de Recerca. Aquesta assignatura té 
com a objectiu que els alumnes adquireixin un coneixement sobre els mètodes, les tècniques i les 
estratègies que permetin la iniciació a tasques investigadores d’aspectes performatius / interpreta-
tius i musicològics rellevants a la seva praxi instrumental. També es facilitaran recursos i eines tant 
bibliogràfiques com audiovisuals als alumnes per aconseguir una major comprensió del repertori 
que estan treballant; com va ser concebut i interpretat al llarg de la història. Amb aquesta matèria 
es pretén que l’alumne adquireixi un coneixement profund del repertori que està treballant perquè 
pugui fer la seva pròpia versió (amb fonament).

b. Treball i Concert final que es completa amb una activitat basada en la Interpretació (RD 1614/2009). 
Aquest serà un projecte original que es fonamenti en la formació adquirida i que ha de reflectir 
l’aplicació i desenvolupament dels coneixements i les competències associades. Aquest treball és 
un projecte que està relacionat amb l’instrument principal però l’alumne ha d’incloure un estudi de 
caràcter interdisciplinari. Aquest estudi ha d’incloure els següents elements:

 ▪ Un recital públic (d’una durada mínima de 40 minuts) amb una o dues obres pròpies de l’itinerari 
realitzat.

 ▪ Una memòria escrita (d’entre 40 i 50 pàgines, annexos a part)

 ▪ Un enregistrament del programa del concert






