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Pla setmanal de "fitness" auditiu ("Final Sprint")
Modalitat barroca - clàssica

Dilluns (30'): Sessió intensiva de corals de Bach. 

Desenvolupament de la sessió:

- Escollir un dels corals de Bach

(els pots trobar aquí: http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/8/84/IMSLP348824-PMLP385884-BACH_-_389_CHORALGESANGE.pdf )

- Agafar la partitura, trobar la tonalitat, ubicar les diferents tonalitats, cadències i modulacions.

- Buscar la tonalitat inicial del coral amb l'ajuda del diapasó (cantar l'escala, els arpegis dels graus 
tonals, si es vol, per situar-nos tonalment...)

- Cantar les melodies de les diferents veus, en aquest ordre: S, B, i després T o C indistintamentsent 
molt conscient de l'harmonia subjacent (podem analitzar el coral prèviament si no som capaços d'anar 
«veient» els acords i tonalitats per on passa, la seva funció...)

- Cantar el coral de la següent manera: cada acord sempre verticalment de baix a dalt (B, T, C, S), 
intentant escoltar cada inversió, cada acord com es forma, cada veu com es condueix... Si dubtem 
d'alguna nota ajudar-se del diapassó, no de l'instrument

- Escoltar el coral 4 vegades a spotify, youtube... intentant escoltar, cada vegada, una de les diferents 
veus del coral (S, C, T, B)

- Escoltar una última vegada el coral cantant les fonamentals dels acords que es van produint, no el 
baix, sinó la fonamental dels acords i percebent com es relacionen, com es produeixen les 
modulacions, la funció de cada acord...
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Dimarts (30'): Treball de les fibres ràpides auditives.

 Desenvolupament de la sessió:

- Triar un dels quartets de corda de Haydn, Mozart o Beethoven
(Mozart, alguns quartets de corda: http://imslp.nl/imglnks/usimg/e/ef/IMSLP296571-PMLP480874-Moz_10_quartets_Einstein_sc.pdf
Haydn, alguns quartets de corda (I): http://imslp.org/wiki/String_Quartets,_Op.64_%28Haydn,_Joseph%29
Haydn, alguns quartets de corda (II): http://imslp.org/wiki/String_Quartets,_Op.50_%28Haydn,_Joseph%29 
Haydn, alguns quartets de corda (III): http://imslp.org/wiki/String_Quartets,_Op.2_%28Haydn,_Joseph%29 )

- Posar la gravació i cantar la part de la viola o del segon violí, seguint la partitura. Orientar-se amb les
altres veus. Concentrar-se, també, en «ubicar» l'oïda en el registre i color d'aquests instruments. 

- Un cop haver acabat el moviment, o tot el quartet, tornar a escoltar-lo parant orella a les parts que 
hem cantat, sense cantar-les

- Escoltar una altra versió de la mateixa obra i escoltar quines diferències en la interpretació hi trobem

Dimecres (30'): Inversions

Desenvolupament de la sessió:

- Tria 3 o 4 Recitatius de les següents obres proposades: Passió segons St Mateu de J. S. Bach,
Passió segons St. Joan de J. S. Bach.
(Partitura de la Passió segons St. Mateu: http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/c/c6/IMSLP44964-PMLP03301-Bach-BWV0244FSeu.pdf
Partitura de la Passió segons St. Joan: http://imslp.eu/files/imglnks/euimg/2/29/IMSLP105296-PMLP03317-
Bach_Johannes_PassionBarenreiter_300dpi.pdf )

- Dedica uns minuts a mirar el xifrat dels acords fins que sàpigues quin tipus d'acord (M, m, V7...)
i quina inversió és cadascun.

- Escolta el recitatiu parant atenció a escoltar aquests acords i la seva sonoritat i funció. Pots,
inclús, cantar el baix o la fonamental dels acords. 

Dijous (30') Speed memory training (4x7)

Desenvolupament de la sessió:

- A spotify, youtube, tria 4 temes de 4 fuges diferents de El clavecí ben temperat de J. S. Bach, no
miris, però, la partitura. Anota'n número de catàleg i tonalitat per buscar-ne més tard la partitura.
(El clavecí ben temperat (I), partitura: http://imslp.eu/files/imglnks/euimg/2/29/IMSLP105296-PMLP03317-
Bach_Johannes_PassionBarenreiter_300dpi.pdf
El clavecí ben temperat (II), partitura: http://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/4b/IMSLP173660-PMLP05899-2.pdf )
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- Escolta'n el tema de la primera que hagis triat (només el tema, fins a l'entrada de la següent
veu). Quan creguis que te la saps de memòria transcriu-lo de memòria havent-ne trobat la tonalitat 
amb el diapasó. No t'ajudis del diapasó per trobar les notes: orienta't dins la tonalitat que has trobat

- Procedeix amb la següent melodia fins a completar els 30 min de l'activitat o el temps que vulguis 
dedicar-hi. Cada vegada hauries de poder anar més ràpid a realitzar-ho. 

Divendres (30') Modula't!

Desenvolupament de la sessió:

- Tria un dels primers moviments de les sonates per a piano de W. A. Mozart (excepte el de la
famosa "Alla turca", el primer moviment de la qual no és forma sonata). Hauràs d'escoltar-lo, primer, 
sense partitura. 
(Mozart, sonates per a piano:
http://imslp.org/wiki/19_Sonatas_for_the_Piano_%28Mozart,_Wolfgang_Amadeus%29 )

- Aquest exercici requereix d'una certa pràctica abans de poder-lo realitzar al 100%. Escolta
l'exposició de la forma sonata (les dues repeticions). Un cop acabat el tema B i abans que
comenci el desenvolupament, atura la gravació i intenta cantar la tònica de la tonalitat de la peça (la 
que sonava a l'inici, al tema A) sense l'ajuda de cap diapasó, només recordant com era aquest centre 
tonal... i percebent la realció que hi ha entre ambdues tonalitats.

- Torna a escoltar tota l'exposició. Mentrestant l'escoltes canta (sobretot durant el pont per
modular a la tonalitat del tema B) les fonamentals dels acords per on passa per modular.

- Per a usuaris avançats: escriu els graus i xifrats de la modulació.

- Aquest exercici es pot fer amb qualsevol petita modulació o peça.
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