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Disciplina dirijat coral se regă-

sește în aria curriculară de specialitate 

a domeniului artei corale atât în insti-

tuțiile universitare cât, și în cele pre-

universitare de profil. Una din compe-

tențele specifice ale disciplinei vizea-

ză formarea la elevi a abilităților de 

analiză a partiturilor corale, care se 

realizează și prin elaborarea acesteia 

ca cercetare în scris. 

Procesul de studiere a partiturii 

corale decurge în faze consecutive, 

care includ studiul personal al dirijo-

rului, cât și studierea acesteia cu co-

rul. Una din etapele studiului personal 

este elaborarea în scris a analizei par-

titurii, care se prezintă ca activitate in-

telectuală necesară și obligatorie a di-

rijorului. Este un proces în cadrul că-

ruia dirijorul reflectează asupra aspec-

telor muzical-literare, tehnice, vocal-

corale, de interpretare a partiturii, 

formându-și reprezentări proprii de 

creare a modelului sonor. 

Pentru a eficientiza activitatea 

elevilor în realizarea analizei partiturii 

corale, propunem un reper metodolo-

gic sub forma unui plan structurat. 

Compartimentele planului vor fi 

însușite de fiecare elev în funcție de 

nivelul comprehensiv individual. 

 

Planul analizei partiturii corale 

Prezentare istorico-estetică 

1. Identificarea creației: 

 denumirea corectă și completă; 

 clasificarea după gen (miniatu-

ră, prelucrare/ creație originală, 

parte componentă a formelor 

mari ca missă/ requiem, canta-

tă, oratoriu, cor/fragment din 

operă etc.); 

 clasificarea după tip (a cappella, 

creație cu acompaniament). 

2. Portretul de creație al compozito-

rului: 

 elemente biografice; 

 apartenență de epocă și stil; 

 creațiile fundamentale. 
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3. Scurtă caracteristică a creației poe-

tului.  

4. Analiza textului literar: 

 conținutul (traducerea textului 

la necesitate); 

 extragerea ideii și sensului ge-

neral al imaginii poetice; 

5. Istoria creării creației.  

 

Investigarea elementelor de structură 

și limbaj muzical 

1. Forma și particularități de structu-

ră: 

 apartenența la forme mari sau 

mici; 

 structurarea formei conform 

frazelor, perioadelor, etc.; 

 reprezentarea schematică a for-

mei. 

2. Melodia și particularitățile intona-

ționale: 

 caracteristica expunerii liniei 

melodice; 

 specificul intonațional al melo-

diei. 

3. Reprezentarea metro-ritmică: 

 stabilirea și caracteristica măsu-

rii sau măsurilor; 

 determinarea elementelor de 

ritm și formulelor ritmice spe-

cifice. 

4. Tempoul și modificările de tempo 

(agogica); 

 apartenența la grupurile lente, 

moderate, rapide de tempo; 

 indicația metronomului; 

 traducerea exactă a termenilor 

ce se referă la mișcare; 

 constatarea și argumentarea 

modificărilor agogice. 

5. Planul tonal și modal al creației: 

 determinarea tonalității de ba-

ză; 

 precizarea inflexiunilor și mo-

dulațiilor.  

6. Caracteristicile limbajului armo-

nic: 

 stabilirea planului armonic; 

 evidențierea înlănțuirilor speci-

fice. 

7. Dinamica muzicală: 

 traducerea și definirea termeni-

lor dinamici; 

 identificarea planului dinamic 

al creației; 

 valorificarea dinamicii muzica-

le în redarea mesajului artistic. 

8. Factura muzicală și evidențierea 

temelor: 

 determinarea tipului de factură 

(omofonică, omofono-armonică, 

armonică, polifonică etc.); 

 descrierea expunerii temei.  

9. Valorificarea rolului acompania-

mentului. 

10.  Raportul și relația dintre textul 

muzical și cel poetic: 

 

Studierea compartimentului vocal-

coral și metode de depășire a 

dificultăților 

1. Tipul de cor: 

 nominalizarea tipului de cor 

(omogen, de copii, mixt etc.); 

 componența corului (2 voci, 3 

voci, etc., desemnarea divizii-

lor); 

2. Diapazonul și tesitura: 

 constatarea diapazonului fiecă-

rei voci; 

 constatarea diapazonului coru-

lui în întregime; 

 definirea tesiturii și constatarea 

problemelor legate de ea. 

3. Respirația și dicția: 

 stabilirea tipului de respirație 

(individuală, înlănțuită, comu-

nă, pe grupe); 

 stabilirea dificultăților legate de 

dicție și depășirea lor. 
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4. Caracterul sunetului vocal: 

 precizarea hașurilor; 

 modalitatea de atac al sunetului 

în funcție de caracterul sonor. 

5. Ansamblul coral și echilibrul so-

nor: 

 crearea ansamblului în funcție 

de expunerea facturii partiturii 

corale (ansamblu în unison, 

metro-ritmic, melodic, timbral, 

armonic dinamic);  

 crearea ansamblului în funcție 

de tesitură (natural și artificial); 

 crearea echilibrului sonor în 

funcție de raportul cor-

acompaniament, solo-cor, solo-

cor-acompaniament ș.a. 

6. Intonația și acordajul coral: 

 identificarea greutăților de into-

nație în funcție de susținerea 

respirației, emisia sunetelor, 

execuția sunetelor repetate, in-

tonarea sunetelor alterate și 

cromatismelor precum și a 

intervalelor mărite și micșorate.  

 determinarea salturilor în inte-

riorul partițiilor; 

 identificarea greutăților de 

acordare „pe verticală”. 

7. Alte probleme definite în partitură. 

 

Determinarea planului interpretativ 

1. Frazarea în funcție de desfășurarea 

textului muzical-literar. 

2. Stabilirea culminațiilor particulare 

și generale. 

3. Măsura și reprezentarea ei în 

schema de tactare. 

4. Caracterul gestului dirijoral și pro-

cedee de dirijare:  

 descrierea gestului dirijoral 

conform hașurii și caracterului 

frazelor muzicale; 

 stabilirea tipurilor de auftacte, 

încheieri; 

 identificarea procedeelor artis-

tice de dirijat (sincope, fermata, 

accente, structuri metro-ritmice 

specifice, sforzando, etc.) 
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