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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA:
Resseguint en les seves característiques més generals la història de
l’escriptura llatina, hom dóna, simultàniament, una visió de la història del
llibre a l’Antiguitat greco-romana i medieval referida a tot l’Occident
europeu. Hom discuteix els diversos mètodes d’anàlisi en Història del
llibre i en Codicologia. Hom estudia les diverses formes del llibre al llarg
de la seva història, els materials escriptòrics, els instruments gràgics, les
tintes, els diversos sistemes de producció i de difusió dels textos, llur
censura, els escriptoris, les biblioteques i les escoles. Hom presta una
atenció especial a la fabricació dels còdexs medievals i els seus diversos
elements d’acord amb les ensenyances de la moderna Codicologia,
ciència de sosl mig segle d’existència. Hom posa èmfasi especial en la
història de l’escriptura i del llibre d’origen català. Hom planteja la
problemàtica de la reacció dels productors i consumidors de llibres
manuscrits enfront de la nova invenció de la impremta.

TEMARI:
1. Origen de l’escriptura.
2. Mètodes d’anàlisi en història del llibre.
3. El llibre a Grècia.
4. El papir i el rotlle.
5. L’escriptura llatina des del seu origen al segle VI a. C. Fins al segle
VI d. C.
6. El llibre a Roma.
7. El pergamí i el còdex.
8. El llibre i el sistema educatiu a l’Antiguitat.
9. El llibre a l’Antiguitat tardana.
10. La fragmentació gràfica altmedieval. Del llibre profà al cristià.
11. L’escriptura, el llibre i la lectura al regne visigot.
12. L’escriptura i el llibre a Catalunya. Segles VIII-IX.
13. L’escola a la Catalunya altmedieval.
14. El llibre i la lectura a la Catalunya altmedieval.

15. Scriptoria i biblioteques institucionals i privades a la Catalunya
altmedieval.
16. El llibre i la lectura a l’Europa altmedieval.
17. L’escriptura, el llibre i la lectura a la Catalunya baixmedieval.
18. Scriptoria i biblioteques institucionals i privades a la Catalunya
baixmedieval.
19. El llibre i la lectura a l’Europa baixmedieval.
20. L’aparició de la impremta.
21. La censura dels llibres.
22. Codicografia i manufactura dels llibres.
23. Els fragments de còdexs.
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COMPLEMENTÀRIA:
Es donarà a classe.

METODOLOGIA DOCENT:
I.
TEORIA
La teoria es combinarà en tot moment amb la pràctica.

PRÀCTIQUES:

Pràctiques amb manuscrits i documents originals en diversos arxius i
biblioteques preferentment de Barcelona.

SISTEMA D’AVALUACIÓ:
Examen final (50 % de la nota) i diversos treballs de curs amb
documentació original (50% restant de la nota)

ALTRES QÜESTIONS

OBSERVACIONS:

