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Descripció de l’assignatura 

 

Generalitats del símbol. Símbols musicals. Estils musicals com a aglutinadors de símbols. 

 

Temari abreujat 

 

1. Generalitats del símbol. Música, Poder i Símbol. Emoció, música i símbol 

* Es refereix als aspectes generals de la semiòtica, i en especial als emocionals, socials i de poder, referits a 

la música. 

2. Música i símbols visuals. Audiovisual, multimodalitat i símbols musicals 

* Es refereix als continguts simbòlics que reaccionen música i imatges, quietes o en moviment, en 

audiovisuals. 

3. Personatges i símbols musicals. Llengua i símbols musicals 

* Es refereix a l'anàlisi dels personatges i dels recursos lingüístics que actuen com a símbol sonor. 

4. Números, geometria i símbols musicals. Dansa, Moviment i símbols musicals 

* Es refereix a l'anàlisi de conductes musicals guiades per símbols numèrics i de moviment. 

5. Estils musicals com a aglutinadors de símbols 

* Síntesi dels temes anteriors aplicats a intentar definir l'estil musical com a selecció i xarxa de símbols 

sonors. 
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