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OBJECTIUS 
 
Aproximació a la pintura i a la miniatura dels segles XI i XII (i en alguns casos part del XIII), en 
la qual no es pretén fer un (impossible) recorregut cronològic ni geogràfic (que els manuals 
resolen àmpliament) sinó un tractament temàtic on s’abordaran aspectes que permetin un 
coneixement general (que no superficial) de les arts pictòriques del període i de les seves 
diverses circumstàncies (comitència, programes iconogràfics, estil), enteses en el context 
històric, litúrgic, etc. 
En cada bloc temàtic es dedicarà una atenció especial a les obres més representatives. 
L’estudiant, en acabar el curs, s’haurà d’haver familiaritzat amb la bibliografia i les obres 
tractades, i haurà d’haver adquirit uns recursos metodològics que  el capacitin per a enfrontar-
se a les imatges pictòriques des dels diversos punts de vista plantejats. 
 
TEMARI 
 
1.- Introducció. Plantejament del curs, raonament del programa i comentari de la bibliografia. 
Definició dels àmbits d’estudi. 
2.- Els formats de la imatge pintada en temps romànics. Obra perduda. Formats afins: vidriera, 
teixit, mosaic.  
3.- Els contemporanis de la imatge pintada romànica i els seus contemporanis: comitents, 
artífexs (pintors i miniaturistes). La pintura en els textos : aspectes estètics i tècnics. 
4.- La pintura mural. Espais i funcions. Arquitectura i pintura.  
5.- Pintura sobre taula. Tipologies, funcions. Context litúrgic 
6.- Il·lustració de manuscrits. Tipus de llibres. Litúrgia, hagiografia, ciència i exègesi. 
7.- Pintura i propaganda: la reforma gregoriana; relíquies i miracles. Estratègies visuals. 
8.- Les formes de la pintura: herències, corrents, influències, models. 
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AVALUACIÓ 
 
- Es farà un examen que s’haurà de preparar tant a partir del contigut de les classes impartides 
com de les lectures, tant les obligatòries (que ja s’especificaran) com de les que es puguin 
haver fet a partir de la bibliografia més àmplia que se subministrarà al llarg del curs. 
No es descarta que es pugui dur a terme alguna altra activitat puntuable, que ja es comunicaria 
oportunament. 
- A l’examen (i en qualsevol altre exercici que es pugui arribar a realitzar) s’exigiran uns 
coneixements adequats (en base als objectius plantejats per a l’assignatura), que s’hauran de 
traduir en: 

- demostrar que s’ha tret profit de les lectures requerides i que s’han assolit els 
objectius de l’assignatura; 
- la capacitat d’explicar una obra (no únicament descriure-la o reconèixer-la 
visualment), entesa com a fruit d’unes circumstàncies determinades, que caldrà 
exposar; 
- l’ús adequat del lèxic específic; 
- una redacció i ortografia pròpies d’un adult universitari. 

 


