
Patrocina:BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de 
formalitzar la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels cursos i la 
disponibilitat de places:

CODI TÍTOL
 
 
 
 

Import de la matrícula dels cursos   
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits   A
 
Reducció del 15%, si s’efectua l’ingrés fins 
el dia 31 de maig de 2011* A x 0,85 B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 17 de juny de 2011* A x 0,90 C

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar aquesta inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Es-
tiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703 390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de 
pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, Caixa de Catalunya o Banc Santander.

DNI o passaport Data naixement
 
Sexe     H        D Nom

Primer cognom Segon Cognom
 
Adreça  
 
Població CP 
 
Comarca/província Tel. 
 
Adreça electrònica   

Dades acadèmiques o professionals:
 
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No       En cas afirmatiu indiqueu:

Centre  Curs Titulació 

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No      En cas afirmatiu indiqueu:

Universitat  Curs Titulació 

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió 
 

 Vull rebre el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes edicions. 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades s’incorpora-
ran en un fitxer degudament registrat del que és titular la Universitat de Lleida 
amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat d’activitats que realit-
za la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i 
d’ús exclusiu de la universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades. El titular de les dades por exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit adre-
çat al responsable del fitxer, Plaça Víctor Siurana, 1 de Lleida, C.P. 25003.

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals ni al seminari Música Instrumental a la 
Península Ibèrica 1750-1800



Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa  25001 Lleida
Per a més informació / Para más información: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT
 Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el Centre (compta des de l’hora de sopar fins a la 
de dinar de l’endemà): 
 

 
Dilluns 11

 
Dimarts 12 

 
Dimecres 13

 
Dijous 14

 
Divendres 15

 
Dissabte 16

 
Diumenge 17

 
Dilluns 18

 
Dimarts 19

 
Dimecres 20

 
Dijous 21

 
Divendres 22

      

Nombre total de nits  D

Import de l’allotjament  28,00 € *D E

Import total a ingressar (matrícula + allotjament) A/B/C + E 

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar aquesta inscripció a l’Oficina de la 
Universitat d’Estiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.
udl.cat) i us lliuraran el full de pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, 
Caixa de Catalunya o Banc Santander.

Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu (sopar fred gratuït)

La Seu d’Urgell  
 Dimecres 13  Dimarts 19

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:

Trajecte 
 
Dia

Hora

Tinc vehicle:  Sí      No  

 Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el mateix  
 desplaçament

La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de cap 
inconvenient que pugui sorgir

SEMINARI CIENTÍFIC

MÚSICA INSTRUMENTAL A LA 
PENÍNSULA IBÈRICA, 1750-1800: 
ESTIL, GÈNERE, MERCAT

Del 21 al 22 de juliol
La Seu d’Urgell

Aquest Seminari Internacional pretén ser un fòrum en el qual els 
participants puguin intercanviar els darrers resultats de les seues 
recerques, així com un estímul per a l’estudi d’algunes de les qües- 
tions centrals del procés de modernització de la música instrumen-
tal durant el segle XVIII aplicat al cas concret de la Península Ibèrica. 
La recerca sobre la vida musical de les ciutats peninsulars ha estat 
centrada de forma majoritària en les institucions i activitats vincula-
des o promogudes per la cort o bé per l’església. Aquesta tendència 
ha impedit avaluar la forma com es van produir les transformacions 
detectades en el context europeu que la musicologia ha associat 
amb el sorgiment de la modernitat musical i cultural: l’establiment 
del públic com a audiència; la consolidació de determinats gèneres 
angulars en la història de la música (com és el cas de la simfonia, 
la sonata de tecla o, sobretot, el quartet de corda); la creació de 
xarxes comercials d’edició i distribució de música impresa; la re-
cepció de formes i trets estilístics propis del classicisme europeu; i 
la convivència d’espais musicals propis de l’Antic Règim amb altres 
completament nous, com el concert públic. L’objectiu del Seminari 
és justament abordar aquestes transformacions.
El Seminari, en el que participen els membres del projecte “Públic, 
ciutat, estil: la vida musical a Espanya durant la Il·lustració (1759-
1808)” (Programa Nacional de Projectes d’Investigació Fonamental 
del Ministeri de Ciència i Innovació), s’inscriu dins la programació 
d’activitats paral·leles del I Festival de Música Antiga dels Pirineus.

Coordinació Màrius Bernadó Tarragona (Departament d’Història de l’Art i 
Història Social de la UdL)

Participants Màrius Bernadó Tarragona (UdL), Joseba Berrocal Cebrián 
(Centre de Musique Baroque de Versailles), José María Do-
mínguez Rodríguez (Universitat d’Extremadura), Xosé Cri-
santo Gándara Eiroa (Universitat de La Rioja), Ana Lombar-
día González (Universitat de La Rioja), Miguel Ángel Marín 
López (Universitat de La Rioja), Judith Ortega Rodríguez 
(Instituto Complutense de Ciencias Musicales), Thomas 
Schmitt (Universitat de La Rioja), Christian Speck (Univer-
sitat Koblenz-Landau), Lluís Bertrán Xirau (Universitat de 
París IV-Sorbona), Josep Borràs Roca (Escola Superior de 
Música de Catalunya), Loukia Drosopoulou (Universitat de 
York) i Guido Olivieri (Universitat de Texas)

Espai Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, de la Seu d’Urgell
Preu 40 €
Places 25

PROGRAMA                                                                                       

Les sessions (dijous tarda i divendres matí i tarda) s’articularan a 
partir de les següents perspectives d’estudi:

• Establiment i desenvolupament del mercat musical: innova- 
cions tècniques, procediments compositius, etc.

• Relacions i intercanvis entre Europa i la Península Ibèrica
• Qüestions relacionades amb les fonts manuscrites i impreses, 

i amb la seva producció i difusió
• La problemàtica de la recuperació i de la interpretació actual 

d’aquest repertori

Els participants i inscrits al Seminari podran assistir al Concert Inau-
gural del I Festival Internacional de Música Antiga de Catalunya que 
tindrà lloc a la Seu d’Urgell el divendres 22 de juliol (22.30 h)

Reial Companyia Òpera de Cambra
Director: Juan Bautista Otero
Obres de Domènec Terradelles

 


