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CONTINGUT
Aquesta assignatura optativa de segon cicle es va pensar per complementar el mapa geogràfic,
històric i artístic d’Ameríndia, començat amb el ja fet sobre la Zona Andina. El punt de partida
està en l’explicació de Mesoamèrica, i les seves característiques geogràfiques que tant van
influir en el seu art. S’incidirà al llarg del curs en l’anàlisi de les característiques generals de les
successives cultures: lloc on es desenvoluparen, cronologia, història i religió. A continuació,
s’estudiaran aquelles obres d’art clau, de cadascuna d’aquestes cultures, tant a nivell
arquitectònic, escultòric com pictòric, fins al moment de l’arribada dels espanyols (1532).
OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta assignatura és aconseguir una aproximació a l’art de Mesoamèrica. Acabat
el curs, l’estudiant haurà de ser capaç de reconèixer o identificar les obres clau de les cultures
estudiades, així com situar-les correctament en un context històric i artístic.
Competències específiques:
•
•
•
•
•
•

Ordenar i sintetitzar informació específica sobre aquesta temàtica
Conèixer i comprendre les diferents cultures que es van desenvolupar a
Mesoamèrica.
Interrelacionar les característiques generals de l'art de cada període i disciplina
a les imatges amb que es tractarà el tema
Reconèixer i identificar les obres clau de les cultures tractades i emmarcar-les
en un context històric i cultural
Interpretar la iconografia de les obres
Utilitzar informació addicional com a complement al treball amb les imatges

TEMARI
1. INTRODUCCIÓ
1.1 Poblament d'Amèrica: les races. Teories antigues i modernes sobre el
poblament. Àrees culturals. Els estudis americanistes.
1.2 Prehistòria: Principals troballes. L'art rupestre (gravats i pintures).
2. MESOAMÈRICA
2.1 Concepte de Mesoamèrica. Etapes i cultures. Característiques generals del
seu art. Religió: déus i cultes. Societat. L'agricultura del blat de moro.
2.2 Època Arcaica. Cultura Olmeca. Primera cultura de Mesoamèrica.
Expansió.Arquitectura (La Venta, Tres Zapotes). Escultura: exempta i relleus.
Ceràmica
2.3 Època Clàssica. Cultura Teotihuacan. Evolució de la societat. Religió.
Arquitectura: palaus i temples. Pintura, escultura i ceràmica.
2.4 Època Clàssica - Postclàssica. Cultura Maia. Societat i religió.
Periodització. Arquitectura: tècniques, elements, tipologia i estils.
Les ciutats:
a) zona central(Tikal, Bonampak i Palenque)
b) zona nord (Chichén Itzá i Uxmal).
Escultura: materials (fusta, pedra i fang), tipus i estils. Pintura. Ceràmica

2.5 Època postclàssica. Cultura Asteca. Societat i religió. Fonts escrites.
Arquitectura: Tenochtitlán, Malinalco i Calixtlahuaca. Escultura en pedra: exempta
i relleus. Ceràmica. Arts menors i orfebreria.
AVALUACIÓ
L’avaluació de l’assignatura consta de dues parts:
¾ Examen final (60 %) el dia establert per secretaria com a data d’examen.
L’ exàmen es farà a partir de les imatges que s’hauràn vist a classe.
Totes les imatges hauràn de ser analitzades amb els següents paràmetres: 1.
Identificació o títol de l'obra. Periodització. 2. Context històric i cultural en què es pot
situar l’obra. 3. Característiques generals de l'estil (escultura, arquitectura...), que en
funció de l'època, poden ser aplicables a l’obra en concret. 4. Anàlisi formal de l'obra
(atenent a qüestions formals de la peça, aspectes compositius, volums...). 5. Anàlisi
iconogràfica o interpretativa. Aquí també es poden fer comparacions amb altres obres,
ja sigui des del punt de vista formal, temàtic o iconogràfic.
¾Treball de curs. ( 40 % de la nota). Al començament del curs es donarà una llista de
possibles temes per fer el treball, que cadascú escollirà. A través de les tutories
integrades es durà a terme el seguiment de la seva progressió, fins al final. Es donarà
molta importància a la bibliografia consultada i al desenvolupament del treball.
TUTORIA INTEGRADA (TI)
Les tutories integrades (TI) consistiran en la realització de (dues o tres) trobades
periòdiques al despatx amb cadascun dels estudiants, per tal de fer el seguiment del
treball de curs que hauran triat al començament, i així es podrà ajudar a buscar la
bibliografia adient i a desenvolupar el tema.
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