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Assignatura 28894 Art Català Medieval 
Professora Durán Porta, Joan 
Cicle Primer Quadrimestre Segon Crèdits 6 Tipus Obligatòria 

Curs Segon Horari Teoria: Dilluns i Dimecres 11:30 – 13:00 
Tutoria Integrada: Dimecres 9:00 – 10:00 

 
 
CONTINGUT 
 
S’estudia l’arquitectura i l’art de l’àmbit territorial català durant els segles de l’alta i la plena edat 
mitjana, des de la tardorromanitat visigoda fins a l’inici de l’època del gòtic.  
 
 
OBJECTIUS 
 
L’objectiu de l’assignatura és oferir una panoràmica àmplia del desenvolupament arquitectònic i 
plàstic de la Catalunya medieval, posant especial interès en la interrelació entre el fenomen 
artístic i l’univers socio-econòmic que hi actua de marc-condicionant. S’analitzaran en profunditat 
les obres claus de cada època, però sense renunciar a una visió historicista i a un enfocament 
interdisciplinari de l’estudi de les arts. 
 
 
AVALUACIÓ 
 
El mètode d’avaluació serà plantejat en la presentació de l’assignatura a classe. Es proposarà un 
sistema doble que combini activitats d’avaluació continuada i un examen final on primarà la 
reflexió teòrica al voltant de la matèria explicada a classe. 
 
 
TUTORIA INTEGRADA 
 
L’horari oficial de la Tutoria Integrada és cada dimecres de 9 a 10 del matí. 
 
 
TEMARI DE L’ASSIGNATURA 

 
1. Presentació. Objectius i metodologia del curs.  
 
2. Introducció: l’art medieval a Catalunya. Límits geogràfics i cronològics. Fonts i Arqueologia. La 
historiografia. 
 
3. De la Hispània visigoda al domini àrab. Evolució històrica: política, economia,  
societat, religió. Les dades de l’arqueologia recent: noves propostes. 
 
4. Art i arquitectura altmedieval (segles VI-IX): restes conservades i síntesi diacrònica.  
 
5. La Catalunya carolíngia. Època de transformacions (segle IX-X). La conquesta carolíngia i els 
canvis socials i religiosos. Rastres arqueològics. 
 
6. El pre-romànic. arquitectura i art abans de l’any 1000. Els nous referents en l’evolució 
arquitectònica. Pervivències i nous impulsos en l’àmbit de la plàstica 
 
7. La construcció de la societat feudal. Transicions i ruptures entre els segles X i XI. Aristocràcia i 
església en la definició d’un nou model social. La qüestió de la  
frontera. 
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8. La primera època del romànic (segle XI). Aproximació teòrica a l’anomenat primer romànic: 
gènesi i difusió, aspectes formals. Renovació dràstica o continuisme.  
 
9. Casuística del primer romànic: Experimentació i diversitat en l’arquitectura religiosa. Catedrals 
i monestirs. La pervivència del model.  
 
10. Arquitectura no religiosa (s. XI-XII). Arquitectura militar i organització social: del castell de 
marca al castell feudal. L’arquitectura civil. 
 
11. Arts plàstiques al segle XI. La qüestió dels dintells rossellonesos. Inicis i recepció de 
l’escultura romànica. Ripoll i la il·luminació de manuscrits. 
 
12. El romànic ple. Adopció de noves solucions arquitectòniques. El nou paper de l’escultura 
arquitectònica: portades i claustres. 
 
13. Arts pictòriques del romànic ple. La pintura al fresc i la pintura sobre taula. Vies d’entrada 
dels models europeus. Miniatura i arts del tèxtil. 
 
14. El tardorromànic. La conquesta de la Catalunya Nova i les necessitats constructives. La 
qüestió de l’art cistercenc. Arquitectura i escultura. El model  
bizantinitzant en les arts pictòriques: l’estil 1200. 
 
15. Introducció a l’època del gòtic. Una nova època: de la consolidació feudal a l’auge 
mediterrani. La religiositat nova dels ordes mendicants. El mercat artístic: promotors, clients, 
artistes. 
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