RESUM PER L’EXAMEN DE MÚSICA (10XII2015).
QUART CURS.
Haydn.
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èixer al compositor Porpora, que li va ensenyar a compondre música.
AlgunsNascut el 1732 a Àustria.
La seva família era humil, Per això, no podia anar a la ciutat a estudiar música.
Quan tenia 6 anys, gràcies a un familiar, va obtenir una formació musical bàsica.
Quant tenia 8 anys, el van triar per cantar al cor de la Catedral de Viena.
Als 17 anys, va perdre la seva veu infantil i el van expulsar del cor.
Malvivia en una habitació fosca compartida, fent algunes classes de música i tocant
l’orgue els diumenges a l’església.
Molts aristòcrates li van començar a encarregar obres.
Al 26 anys va compondre la seva primera simfonia.
El comte Esterhazy, molt ric i melòman (li agradava molt la música), el va contractar
com a director musical de la seva cort, on va treballar més de 30 anys.
Es va fer molt famós a tota Europa com a compositor.
Va viure una temporada a Londres, a on li van fer un gran encàrrec de composició.
En un dels seus viatges, a Bonn (Alemanya), va conèixer a Beethoven, que tenia 22
anys, llavors.
Els últims anys va viure tranquil a Viena. Va morir als 77 anys.
Obra: música vocal i instrumental, religiosa i profana. Trios, òperes, simfonies,
quartets…

Frase musical.
●

Una frase musical és un fragment de música amb un principi i un final clar (es nota
quan comença i quan acaba).

Solista.
●

Un solista és un músic que toca sol. Pot ser:
○ Que faci un concert completament sol.
○ Que, formant part d’un grup més gran, toqui una estona ell sol.
○ Que, formant part d’un grup més gran, toquin tots, però ell destaqui sobre els
altres (fent una part més difícil, per exemple).
Metrònom.
●
●
●

És un aparell que serveix per marcar la pulsació (els temps de la música).
Es pot variar la velocitat de la pulsació.
Pot ser mecànic, electrònic o informàtic.

Cor.
●

Un cor és un grup de persones que canten, normalment, sense instruments
(solament veus).

●

CLASSIFICACIÓ
○ Segons la seva composició.
■ Escolania:
● És un grup format per nens.
● Es divideixen en veus de soprano (agudes) i contralts (més
greus).
● De caràcter religiós.
● A Espanya destaquen
l’escolania dels Infanticos del Pilar de
Saragossa
i l
’Escolania de Montserrat
(Barcelona).
■ Cor femení:
● Format per dones, dividides en tres grups: s
opranos
(veus
agudes), 
mezzosopranos (
veus intermèdies) 
i

contralts 
(veus
greus).
■ Cor masculí:
● Format per homes, dividits en tres grups: t
enors 
(veus
agudes), 
barítons (
veus intermèdies) i b
aixos 
(veus greus).
■ Cor mixt:
● Format per homes i dones, dividits en 6 o 7 grups.
○

●

Segons el nombre de components.
■ Quartet
: Format per 4 persones, cada una amb un tipus de veu
diferent.
■ Octet:
Format per 8 persones. Igual que el quartet, però amb 2
persones de cada tipus de veu.
■ Cor de cambra:
Format per entre 10 i 20 persones, dividits en 4 tipus
de veus diferents.
■ Orfeó: T
ambé es diu 
cor simfònic.Entre 25 i 100 cantants, dividits en
6 o 7 veus diferents.
Els sis tipus principals de veus humanes, ordenats de greu a agut, són:
○ Baix, baríton, tenor, contralt, mezzosoprano i soprano.

Polirítmia:
●
●
●

Poli
significa 
diversos
i
ritmia
, vol dir 
ritmes.
Significa que s’interpreten 2 o més ritmes diferents al mateix temps.
Es poden interpretar amb qualsevol tipus d’instruments.

