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HISTORIA DA MÚSICA

INTRODUCIÓN

 

O ensino da materia de música no bacharelato tenta formar o alumno a través da análise,
da comprensión e da valoración das manifestacións musicais que se produciron no
pasado e no presente, e proponse crear unha actitude crítica e aberta en relación coa
creación, a difusión e o consumo da música na sociedade actual.

Este ensino debe contribuír á formación íntegra do alumno e permitir abordar outras
materias nas que se afronta a análise da historia, as manifestacións culturais ou a
evolución da sensibilidade artística.

Os contidos seleccionados para o bacharelato recollen aspectos históricos, sociolóxicos e
estéticos da linguaxe, da expresión e da propia audición, e teñen como obxectivo
principal a profundización no coñecemento da música desde distintas perspectivas:
artística, científica, técnica e social, etc., que orienten o alumno a campos específicos
afíns ou complementarios ás materias que cursan.

Así, pois, serían obxectivos prioritarios:

a) Percibir a música como unha manifestación artística producida nun momento histórico
concreto, suxeita á influencia de factores culturais, sociais e económicos. Análise de
protagonistas e de momentos relevantes para a evolución e transformación das liñas
estéticas.

b) Analizar as obras musicais que se elixan, atendendo os seus aspectos formais e
estilísticos máis importantes.

c) Avaliar e analizar a función do músico e a súa singularidade no contexto social e
cultural para o que compón.

d) Introducir o alumno no proceso dedutivo e na coherencia de razoamentos á hora de
analizar unha escoita, aínda que ben en fases iniciais o proceso indutivo apoiado pola
memoria axuda a conseguir aquelas metas.

e) Tentar que o alumno adquira e manexe un vocabulario básico que lle permita
expresarse cun mínimo de propiedade. Este vocabulario non debería presentarse illado
(en forma de diccionario) senón inserido en cada tema.

 

CONSIDERACIÓNS PRELIMINARES

Dada a complexidade e a amplitude dos contidos da materia e tendo en conta que o curso
académico 2003-2004 será o primeiro no que a Historia da Música será obxecto de
exame da selectividade, a comisión considera necesario establecer unha priorización dos
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exame da selectividade, a comisión considera necesario establecer unha priorización dos
mesmos, segundo os seguintes criterios:

a) Importancia de formas e compositores no desenvolvemento da Historia da Música
Occidental

b) Mostra significativa destes contidos desde os primeiros tempos da era cristiá ata os
nosos días.

A segunda premisa que cómpre  ter en conta á hora de formular o modelo de exame é a
modalidade deste; o feito de que se pretenda a comprensión do feito musical na súa
totalidade supón que un dos eixes fundamentais do exame sexa a audición, ó pretender,
seguindo os obxectivos marcados no Real Decreto 3474/2000, que haxa unha
comprensión auditiva o máis completa posible a través do documento sonoro.

Así, pois, as audicións que formarán parte do exame estarán necesariamente entre as
relacionadas a continuación.

 

PROPOSTA TEMÁTICA

Apartado I. A MÚSICA INSTRUMENTAL

I.1. Clasificación dos instrumentos e evolución da orquestra.

Obras de referencia,

1  B. Britten, Guía de orquestra para mozos

2 C. Debussy, La Mer

 I.2. Formas e estruturas: Rondó. Minueto. Suite. Tema con variacións. A música
programática e o poema sinfónico.

 I.3. A forma sonata. O cuarteto de corda. O "concerto" e a sinfonía.

 Obras obrigadas,

3  A. Vivaldi, "O inverno", de As Catro Estacións (Concerto para violín RV171)

4  J. S. Bach, Concerto de Brandemburgo, n. 2, BWV 1047 (1º mov.)

5  J. Haydn, Allegro spiritoso da sinf. Hob. I. 83, en sol menor, "A galiña"(1er mov.)

6    W. A.Mozart, Pequena Serenata Nocturna, K. 525 (4º mov.)

7  L. van Beethoven, Quinta Sinfonía, Op. 67, (1º mov.)
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I.4. Formas pianísticas (balada, impromptu, romanza sen palabras, mazurca, rapsodia,
etc.)                                                                                                                                            

Obras de referencia:

8  F. Chopin, Nocturno Mi bemol M, Op. 9, nº 2

 Apartado II. A MÚSICA VOCAL (relixiosa e profana)

II.1. A música na Idade Media:

II.1.1. O canto gregoriano. A reforma de Solesmes

Obras obrigadas, versión Solesmes/ Silos

9  Puer natus est nobis

II.1.2. Monodia galego-portuguesa: Martín Códax

Obras de referencia:

10  M. Códax, Ondas do mar de Vigo

11  Afonso X, Santa María, estrela do día

III.1.3. Formas básicas da polifonía primitiva. O Códice Calixtino (s. XII).

Obras obrigadas,

12  Códice Calixtino, Gratulante

II.2. A música vocal no Renacemento:

II.2.1. A música da Reforma e da Contrarreforma.

Obras obrigadas,

13  T. L. De Victoria, Ave María a 8 v.

14  J. P.- L. da Palestrina, Misa do Papa Marcelo ("Kyrie")

II.2.2. A música profana: o madrigal, a canción e a panxoliña.

Obras de referencia,

15  O. de Lasso, Matona mia cara

16  J. del Enzina, Todos los bienes del mundo

II.3. A música vocal no Barroco:
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II.3.1. A cantata, a paixón e o oratorio.

Obras obrigadas,

17  J. F. Haendel, O Mesías, HWV 56 ("Alleluia",coro)

18  J. S. Bach, Paixón segundo S. Mateo, BWV 244 (Coro inicial, "Kommt, ihr
Töchter)

II.3.2. O nacemento da ópera. La Camerata Bardi.

Obras obrigadas,

19  C. Monteverdi, Orfeo ("Vi ricorda i boschi ombrosi" (aria de Orfeo))

II.4. A ópera no Clasicismo.

Obras obrigadas,

20  W. A. Mozart, A frauta máxica, K. 626 (Segunda aria de A Raíña da Noite, "Der
Hölle Rache").

Apartado III. A MÚSICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÁNEA

III.1. A música teatral en España e os seus xéneros: cancións, cantiga, zarzuela e ópera.

A busca do teatro nacional.

21  F. A. Barbieri, El Barberillo de Lavapiés (Obertura)

22  R. Chapí, “La Revoltosa" (dúo de Felipe e Mari Pepa)

III.2. A ópera italiana: Verdi e Puccini.

Obras de referencia:

23  G. Verdi, La Traviatta (Libiamo/ brindis)

24 G. Puccini, Tosca ("Vissi d’arte")

III.3. A ópera alemá, a obra de arte total.

Obras obrigadas,

25 R. Wagner, Os mestres cantores (Obertura)

III.5. A música sinfónica do XIX.

Obras obrigadas,
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26 F. Mendelssohn, Sinfonía Italiana, Op. 90 (1º mov.)

27 J. Brahms, Terceira Sinfonía, Op. 90 (3º mov.)

III.6. O nacionalismo. Distintos conceptos e etapas.

Obras de referencia,

28  M. de Falla, El amor brujo ( "Danza ritual del fuego")

29  J. Montes, Negra sombra (balada)

III.7. As novas perspectivas na música do s. XX. As vangardas musicais.

Obras de referencia,

30  M.  Adalid, Adios meu meniño, adios

31  A. Schoemberg, Pierrot lunaire, Op. 21 ("Die Nacht")

32  I. Stravinsky, A Consagración da primavera 

III.8. As vangardas desde a segunda metade do século XX

Obras de referencia,

33  E. Varese, Ionisation

34 G. Ligeti, Atmosphères

35  C. Halffter, Tiento del I tono e Batalla imperial

 

PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE

 

I. OBXECTIVOS

Establecer, con carácter introdutorio, as conexións pertinentes do tema musical que se
desenvolve co marco histórico no que se encadra.

Saber diferenciar as distintas formas musicais enmarcándoas na súa función social e
artística.

Manexar correctamente e con precisión o vocabulario musical empregado, tanto xeral
coma específico, do tema ou audición que se desenvolva.
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Saber encadrar e analizar os instrumentos que interveñen nas obras que se escoitan.

Integrar os autores ou movementos, coas súas características peculiares, no marco
temporal e cultural para o que compón.

Adquirir patróns de diferenciación estilística a través da audición práctica.

 

II. MODELO DE PROBA Catro opcións; exemplo:

1.- Haberá dous bloques, teórico/ práctico, que globalmente terán a puntuación de 6/ 4
(6 o teórico, 4 o práctico).

2.- Tanto nun coma noutro apartado proporase para o exame dúas posibilidades
opcionais: TEÓRICO: A ou B; PRÁCTICO: C ou D, de tal maneira que o alumno, de
cada bloque, teña dúas opcións para elixir e que, á súa vez, se poidan combinar: A/C,
A/D, B/C, B/D

3.- Coa finalidade de que o alumno poida distribuír e regular o tempo do seu exame
como considere pertinente, realizarase en primeiro lugar a proba práctica escoitando as
dúas opcións, pasando a continuación á realización da proba teórica, na distribución do
tempo común a tódalas probas obxecto de exame.

4.- Como apoio da resolución práctica das audicións, este bloque, xunto a propia
escoita da música seleccionada, irá acompañado de preguntas orientativas relacionadas
coa música que se escoita, coa finalidade de centrar a liña metodolóxica que se
pretende.

5.- A efectos de redacción, valorarase a precisión e claridade na exposición, así como a
non contradición entre as súas afirmacións e as deducións establecidas tendo en conta
os datos ou feitos que presentou e desenvolveu.

 

Como exemplo orientativo (temas hipotéticos e puntuación estimativa)

 

PROBA TEÓRICA

Opción A (teórico 1)

O nacionalismo (Tema, 4 puntos, 2 puntos por pregunta)

a) Definición e contextualización do movemento

b) Peculiaridades do nacionalismo español (Centro e periferia; etapas; etc.)
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Definicións:

(valoración de 2 puntos, 1/2 por cada pregunta)

a) Suite de danzas

b) Poema sinfónico

c) A orquestra romántica

d) Xéneros pianísticos do s. XIX

 

Opción B (teórico 2):

A música teatral en España e os seus xéneros (Tema, 4 puntos, 2 puntos por pregunta)

a) O "xénero chico", precedentes e contextualización

b) Francisco Asenjo Barbieri: contribución.

Definicións:

(valoración de 2 puntos, 1/2 por cada pregunta)

a) Ópera bufa

b) Tipos de grafía musical

c) Aria

d) Canción escénica
 

PROBA PRÁCTICA

Opción C (práctico, primeira opción) catro puntos (uno por cada cuestión que se
formula)

Audición: F. Chopin, Balada nº 1 en Sol m op. 23. (tres minutos de audición)

a) Identificar esta obra situándoa no tempo e no espazo

b) Sinalar o seu autor e analizar a obra no seu contexto formal e ideolóxico

c) Instrumentos antecesores do piano

d) Estrutura formal da obra
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Opción D (práctico, segunda opción): catro puntos (un por cada cuestión que se
formula)

Audición: Martín Códax, Ondas do mar de Vigo (tres minutos de audición)

a) Identificar a obra situándoa no tempo e no espazo

b) Sinalar o seu autor e analizar a obra no seu contexto formal e ideolóxico.

c) Instrumentos / voces que interveñen

d) Estrutura formal da obra

 

III. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PROBA

Con carácter xeral, son válidos os criterios fixados no DOG. Valorarase, así mesmo, a
capacidade do alumno para encadrar adecuadamente a forma musical obxecto de
exame, ben en pregunta teórica, ben en audición, no contexto histórico que lle deu orixe,
achegando cantos máis datos poida sobre a devandita forma musical, as súas
características propias, o estilo do compositor, o seu lugar na sociedade do momento etc.

En canto á proba específica de audición, valorarase que o alumno poida encadrala
adecuadamente no seu período histórico exacto, determinando a súa forma musical, os
instrumentos que nela concorren, os trazos estilísticos que a caracterizan e o lugar que
ocupa na produción musical do compositor, naqueles casos nos que esta información
poida obterse/deducirse da audición.

Todos estes aspectos deberán ser desenvolvidos cunha lóxica interna na que prime,
ademais dos criterios antes sinalados, o principio da non existencia de ideas
contraditorias ou incompatibles, dentro do mesmo comentario en particular e en xeral
de todo o exame.

 


