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 GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV  Curs /Curso  

 GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV  2020/2021  

 
AVÍS COVID-19 
AVISO COVID-19 
 
Per al present any acadèmic 2020-2021 i a causa de la situació generada per la COVID-19 i la normativa de 
sanitat que cal aplicar en els centres docents públics, tots els continguts que integren aquesta guía docent 
s’aniran adaptant als diferents escenaris. 
 
Para el presente año académico 2020-2021 y debido a la situación generada por la COVID-19 y la normativa 
de sanidad que hay que aplicar en los centros docentes públicos, todos los contenidos que integran esta guía 
docente se irán adaptando a los distintos escenarios. 
 
 
 

 

        1. Dades d’identificació 
 

DADES DE L’ASSIGNATURA 

Centre ESCOLA SUP. D’ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA 

Títol Superior  ART DRAMÀTIC 

Departament  DIRECCIÓ ESCÈNICA I ESCENOGRAFIA 

  Teoría Teatral Mail del departament  

Nom de l’assignatura ESCENIFICACIÓ EN EL MUSICAL I TEATRE LÍRIC 

Horari de l’assignatura DIMARTS, 11:00 – 15:00 h /DIJOUS, 09:00 – 11:00 h  

Lloc on s’imparteix   Hores setmanals   6     

Codi  Crèdits ECTS   6    

Cicle  Curs   4t.    

Duració   Semestral 

Caràcter de l’assignatura   Teòrica / Pràctica 

Tipus d’assignatura   Formació bàsica (FB) 

Llengua en què s’imparteix   VALENCIÀ/CASTELLÀ 

DADES DELS PROFESSORS 

Professor/s responsable/s JAUME MARTORELL CABOT 

Correu electrònic  jaimemartorellcabot@hotmail.com 

Horari de tutories   Dijous, de 13.00 a 15:00 h 

Lloc de tutories   Departament de Direcció Escènica i Escenografia 
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2. Introducció a l’assignatura 
 

Des dels Jocs Olimpics de la Grècia clasica fins la darrera pel·lícula estrenada aquesta 
setmana  la lírica juga un rol important dins l’espectacle. 
 
Comprendre aquesta importància i manetjarla es un art camviant que s’actualitza com 
les formes creatives a cada instant. 
 
La forma lírica com a expresió teatral s’ha anat incrementant des de Calderón i 
Monteverdi fins als musicals de rabiosa actualitat.  
 
La Lírica, com la dansa, te un punt d’expresió diferent al teatre parlat però 
conjuntament amb ells conforma un tot teatral. 
 
Es important coneixer les ventatjes i dificultats que te la part lírica del teatre per 
poderles usar a favor de l’obra, del montatje, del actor i del públic.  
 
Igualment importante es obrir els sentits d’actors i directors, que moltes vegades veuen 
en la parte lírica d’una obra un mur que es deu circundar, però impossible d’integrar 
dins l’actuació o dirección de l’obra. 
 
La formació de la professió deu integrar esta part como una cara de la polièdrica 
teatral imprescindible, tant per a directors com per a actors. 

 
 

 

 

3. Competències a adquirir 
 

Amb esta asignatura i mitjançant les clases teòriques, les práctiques, documentació 
visual, i la assistencia a assatjos de montajtes d’òpera, zarzuela i musicals als teatres 
de la ciutat, dins de la temporada lírica de València; els alumnes coneixeran el medi 
líric de primera ma i amb les seves propies experiencies. 

 

1. Planificar y conducir el proceso general de creación del espectáculo, 
aplicando la metodología de trabajo pertinente. 

 

  2. Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos. 

 

3. Utilizar de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, 
inteligencia  emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; 
desarrollando su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los 
demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo. 
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 4. Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo 
de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una 
relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue. 

 

  5. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
 adecuadamente. 

 

  6. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

 

   
 
 

 
 
 
 

4. Resultats de l’aprenentatge 
 

Al final de l’assignatura l’alumne sabrà: 
➢ Com enfrentarse a l’estudi d’una peça lírica, ópera, zarzuela o musical. 

➢ Quines son les pautes escèniques per a cada personatje lìric. 

➢ Quines formes, espais i temps d’assatjos tenen les produccions teatrals líriques. 
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5. Unitats Didàctiques 
 

 
 
 
UNITAT  1ª     INTRODUCCIÓ AL TEATRE LÍRIC:  

   ESCENIFICACIÓ I DIRECCIÓ D’ESCENA 

• L’Escenificació i el Director d’Escena.  

• Evolució des de les primeres obres lírica fins avui.  

• L’expresió lírica.  

• Formes arcaiques.  

• Mùsica i Circ.  

• Teatre musical a Grècia i Roma.  

• Edat Mitja i Joglars.  

• Lírica Relligiosa.  

• Naixement de les formes musicals modernes.  

• Naixement de l’Òpera.  

• Primeres Zarzueles.  

• Els inicis del Musical, el Singspiel y l’Òpera Comic.  

• La Dansa dins l’espectacle líric. 

 

 
 
 
UNITAT 2ª      L’ÒPERA.  PARTICULARITATS DE LA SEVA ESCENIFICACIÓ. 

 
▪ Components d’un montatje d’ópera. 

▪ Monteverdi i la seva època 

▪ Òpera Renaixentista. 

▪ L’Òpera Barroca i el seus aparats escènics. 

▪ L’Òpera Neoclásica decadent. 

▪ Esplendor de l’Òpera Romàntica. 

▪ Lo social dins l’Òpera Realista. 

▪ Segle XX i l’Òpera Moderna 

▪ Temps, llocs i ritme de treball dins la producciò d’una òpera. 

▪ Forma d’afrontar un montatje d’òpera. 

▪ El Ballet com a forma teatral dins l’òpera. 
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UNITAT 3ª    LA ZARZUELA, EL MUSICAL ESPANYOL: ESCENA I DIRECCIÓ. 
 

▪ Primeria del gènere amb Calderón de la Barca. 

▪ La Zarzuela antiga. 

▪ La direcció de la gran Zarzuela, el Romanticisme. 

▪ La Zarzuela Costumbrista, “Género Chico” i “Sainete lírico” com a 

reflexe de la realitat social. 

▪ Noves idees amb la Zarzuela Regional i Americana. 

▪ Els Montatjes de la Zarzuela avui. 

▪ El “Libro” i la “Parte de Apuntar” a la Zarzuela. 

▪ Diferències i similituts amb un montatje teatral de prosa. 

▪ El “Paso Peligroso”, de text a mùsica i de mùsica a text. 

▪ Els Bailables a la Zarzuela, com a expresió teatral. 

         
 
 
UNITAT 4ª     ELS MUSICALS, MISCELANEA DE GÈNERES I DIRECCIONS. 

 
▪ Antecedents antics. 

▪ Musical Alemàn, Singspiel 

▪ Musical Vienés. 

▪ Musical Anglés. Ballad Ópera. 

▪ Musical Americà. 

▪ Musical Francés. Opera Comic. 

▪ Els Musicals internacionales d’avui. 

▪ El Ball, element catalizador dins l’escenificació del Musical. 

 
 

PRÀCTIQUES   Assistència a espectacles 
Assistència als assatjos d’un mínim de 4 espectacles 
professionals, amb l’objectiu d’analitzar i debatre el treball de 
direcció dels espectacles des del punt de vista de la  creació. 

  Aquesta pràctica comportarà l’encontre amb els responsables 
  artístics i directors dels espectacles visionats. 
  

Pràctica 1:  La Sibil·la; Catedral de València 
Pràctica 2: Traviata en el sofà; CSM de València. 
Pràctica 3: La Cenerentola; Les Arts. 
Pràctica 4: Les Contes d’Hoffmann; CSM de València. 
Pràctica 5: Falstaff; Les Arts. 
Pràctica 6: Lucia di Lammermoor; CSM de València. 
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TEMPORITZACIÓ 

 

SETEMBRE  Unitat didàctica 1ª. 

    

OCTUBRE  Unitat didàctica 2ª. 

      

 

NOVEMBRE  Unitat didàctica 3ª. 

Pràctiques 1ª i 2ª  

 

DESEMBRE   Unitat didàca 4ª.  

Pràctica 3ª  

 

GENER  Avaluacions 

   Pràctica 4ª 

    

FEBRER  Pràctica 5ª  

 

MARÇ  Pràctica 6ª 

 

 

 
 
6. Metodologia 
 

Els conceptes teòrics i els esquemes bàsics de les produccións escèniques, així com 
totes les Unitats Temàtiques passaran de la teoria a la pràctica, així com a la posada 
en comú i a les aportacions personals dels alumnes, per a una millor comprensió, 
assimilació i ordenament dels coneixements.  
Per a això, seran fonamentals els contactes amb professionals de les diferents 
produccións valencianes, les seues experiències i el coneixement dels seus espais 
de treball. 

 
 

 
 
 
7. Recursos 
 

Els propis de les classes teòriques, els audiovisuals, informàtics i els propis dels 
centres visitats durant les classes pràctiques. 
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8.   Avaluació 
 

 
 
Per a la convocatòria ordinària: 
 
Instruments d’avaluació: tipus de proves 
 
L’avaluació dels alumnes serà continua i personalitzada, i es tindrà en compte tant la 
seua participació en les investigacions i en les pràctiques com les seues aportacions 
personals. A partir de les capacitats i els interessos de cada alumne, s’avaluaran 
també els treballs personals voluntaris sobre les diferents unitats temàtiques de 
l’assignatura. 
 

Criteris d’avaluació i dates d’entrega. 

 

L’assistència a les classes teòriques significaran el 50% de la nota. 

L’assistència a les classes pràctiques, el 35% 

La participació en projectes pràctics d’analisis i creativitat, el 15% 

 
 
 
Per a la convocatòria extraordinària: 

 

Sistemes de recuperació, criteris i dates d’entrega 

 

L’alumne presentarà tres treballs d’analisis i proposta escènica de producció lírica 
d’una òpera, una Zarzuela i un Musical; concretant l’estudi del text i la partitura, les 
etapes de assaj i els personatjes. 

 

Les dates seran 12 i 13 de Juny. Les actes es publicaran el 14 de Juny 
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9. Volum de treball 
 

ACTIVITATS PRESENCIALS HORES 

Assistència a classes teòriques 60 

Assistència a classes pràctiques, projectes dirigits o audicions 30 

Assistència a tutories  

Realització d’exàmens  

ACTIVITATS DE TREBALL AUTÒNOM  

Preparació de treballs, projectes o audicions 20 

Realització autònoma de projectes i treballs 15 

Assistència a exposicions o representacions 10 

Recopilació de documentació per a treballs 15 

Recopilació de documentació per a exàmens  

Preparació d’exàmens  

TOTAL VOLUM DE TREBALL 150 

 
 
10. Bibliografia bàsica 
 

Archivo de Artes escénicas.   http://artesescenicas.uclm.es 
 
Red Española de Teatros.   http://www.redescena.net 
 
Portal de Música    http://www.opusmusica.com 
 
¿Qué es esto de la ópera?  http://www.robinbook.com/libro/detalle/id/1445 
 
La puesta en escena de ópera.  Revista ADE-Teatro nº 37/38/39/40.    
 

Peter Sellars en el Teatro Real de Madrid. Revista ADE-Teatro nº 139    
 
Palco, cazuela y paraíso. Margarita Pollini. Ed Sudamericna. 2002. 
 
Escenografía y escenificación en el teatro español en el siglo de oro. Universidad de 
granada, 2005 
 
Sobre la ópera.  Berbard Williams. Alianza Música. 
 
La Zarzuela.  Roger Alier. Robinbook, Ediciones. 2011 
 
Sociología de la música: Introducción a los conceptos fundamentales con especial atención 
a la sociología de los sistemas musicales.   
 HYPERLINK "http://www.elargonauta.com/autores/blaukopf-kurt/914/"Kurt Blaukopf. Ed. Real 
M
u
s
i
c
a
l
.
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