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Prerequisits

Cap.

Objectius

El programa del Mòdul 2 enllaça amb el del Mòdul 1 i constitueix el segon pilar del curs pel que fa a la
introducció a la investigació. Pel plantejament de les classes i pels seus continguts específics, el programa
d'aquest mòdul té per objecte introduir perspectives noves o originals a l'estudi d'un conjunt de temes de
naturalesa molt diversa, tant des del punt de vista conceptual com espacial i temporal.

Competències

Dominar la llengua, lexpressió i els recursos retòrics en lelaboració i presentació dinvestigacions,
projectes i tasques professionals.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes en
què es basen al públic especialitzat i al no especialitzat duna manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats daprenentatge que els permetin continuar estudiant duna
manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònoma.
Relacionar conceptes i coneixements de diferents àrees de lestudi de la història de lart que
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Relacionar conceptes i coneixements de diferents àrees de lestudi de la història de lart que
habitualment estan dissociats.
Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o loportunitat de ser originals en el
desenvolupament i laplicació didees, sovint en un context dinvestigació.
Treballar en equip i en grups interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

Dominar la llengua, lexpressió i els recursos retòrics en lelaboració i presentació dinvestigacions,
projectes i tasques professionals.
Establir connexions entre les manifestacions artístiques de diverses èpoques, comprovar les seves
connexions amb moviments artístics, corrents de pensament, llocs, i també determinar possibles
connexions interdisciplinàries.
Obtenir un coneixement més avançat de la història de lart, del pensament artístic i de les arts
audiovisuals.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes en
què es basen al públic especialitzat i al no especialitzat duna manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats daprenentatge que els permetin continuar estudiant duna
manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònoma.
Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o loportunitat de ser originals en el
desenvolupament i laplicació didees, sovint en un context dinvestigació.
Treballar en equip i en grups interdisciplinaris.

Continguts

Programa:

a) Barcino. De Colònia romana a seu visigòtica

 Montserrat ClaveriaProfessora:

1.  a l'antiguitat tardana.Barcino

2. Visita al Museu d'Història de Barcelona. Els vestigis en el seu context.

b) De l'aula a la recerca i al monument: dos exemples medievals.

 Anna Orriols (UAB)Professora:

La Seu de Manresa.

1. La Manresa medieval. L'esplendor del s. XIV. La Seu: del romànic al gòtic. El patrimoni perdut. Els
retaules de la Seu: un recorregut per la pintura gòtica catalana. La Seu després de l'Edat Mitjana.

2. Visita a la Seu de Manresa i al Museu de la Seu.

La Cardona Medieval

3. El castell i la vila a l'Edat Mitjana. Vescomtes i mercaders. Sant Vicenç de Cardona: un paradigma del
primer romànic. Una nova clientela per al gòtic a Cardona: l'església "dels mercaders". Les peripècies del
patrimoni gòtic cardoní.

4. Recerca a postgrau: la Creu dels Sants Màrtirs de Cardona.

Amb Montse Barniol (doctora en història de l'Art per la UAB) i Joan Duran-Porta (professor de la UAB
idoctorand)

5. Visita a Cardona. La col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona. Sant Miquel de Cardona: una
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5. Visita a Cardona. La col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona. Sant Miquel de Cardona: una
parròquia gòtica, retaules i orfebreria. L'arquitectura civil dels s. XII-XIV: el Casal Graells, seu de l'Arxiu
Municipal i de la Fundació Cardona Històrica.

c) El Llibre d'Hores i el Breviari Flamencs d'Isabel la Catòlica. Art, Devoció i Política a l'entorn del Manuscrit
Il·luminat

: Anna Muntada (UAB)Professora

1. El manuscrit il·luminat i la mirada de l' historiador de l'art. Qüestions historiogràfiques i metodològiques.

2. Els llibres de la litúrgia i la devoció: missal, breviari i llibre d'hores. Continguts i ús.

3. Context històric i artístic. La cort dels Reis Catòlics i el gust per l'Art Flamenc. El projecte polític i les
dobles noces amb els fills de l'emperador. L'ambaixador a Flandes: Francisco de Rojas.

4. La Miniatura Flamenca, en l'avantguarda de la creació artística.

5. El Llibre d'Hores de Cleveland.

6. El Breviari de la British Library.

d)  Elements per a l'estudi del paisatgeEls artistes i el paisatge.

: Núria LlorensProfessora

1. L'art dels paisatge: gèneres, valors i transformacions, I i II.

2. Les teories modernes del paisatge : visió, imaginació, raó i sentiment.

3. Ampliant horitzons: el viatge i el dibuix de paisatge.

4. Llocs, experiències, interrogants, records: els artistes actuals i el paisatge, I i II.

Conferència:

Térence Le Deschault de Monredon (Université de Genève-UAB), Adornar la vivienda en el medioevo: las
 (divendres 28 novembre)pinturas murales figurativas en las casas antes del 1350 .

Activitat complementària: Jornades de Música i Art a l'entorn de «El Cant de la Sibil·la», 20 i 21 de
novembre.

Metodologia

Classes expositives a l'aula, conferències i visites a exposicions o conjunts artístics. Es valorarà la
participació dels estudiants a les classes.

*A banda de les sortides incloses en el programa, al llarg del període lectiu es poden organitzar altres
sortides o viatges de caràcter opcional en funció dels interessos dels estudiants, de la disponibilitat dels
professors i del calendari d'exposicions. De la mateixa manera, la coordinació del Màster també pot
programar noves conferències de professors convidats.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Conferències, visites a exposicions i conjunts artístics 13 0,52 3

Avaluació

Assistència i participació activa a classe: 20 %

Preparació d'una exposició oral adreçada a la classe, d'uns 20 minuts aproximadament, d'un tema relacionat
amb una de les temàtiques del programa del Mòdul 2: 80 %. Per la preparació de la presentació, l'estudiant
comptarà amb l'assessorament dels professors.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 20
%

229 9,16 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Preparació d'una exposició oral adreçada a la classe, d'uns 20 minuts
aproximadament, d'un tema relacionat amb qualsevol temàtica de les classes
del Mòdul 2

80
%

8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Bibliografia

Cada professor oferirà i comentarà a classe la bibliografia corresponent al seu tema del programa.
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