
Assignatura 28936 Les Arts de l’Objecte a l’Antiguitat i l’Edat Mitjana 
Professor Orriols Alsina, Anna 
Cicle: Segon  Quadrimestre Segon Crèdits: 6 
Horari Teoria: Dimarts i Dijous 11:30 a 13:00 

Tutoria Integrada: Dimarts 13:00 a 14:00 Grup: 1 Tipus: 
Obligatòria 

 
 
CONTINGUT: 
 
Tipologies, funció, usos i significat dels diversos objectes artístics del món antic i 
medieval, entesos no pas com a obres menors sinó com a peces, en ocasions, molt 
notables des del punt de vista material, iconogràfic o estilístic, i possibles vehicles de 
transmissió. En alguns casos es valorarà també la consideració i vicissituds d’algunes 
de les peces fins l’actualitat. 
 
 
OBJECTIUS: 
 
Adquisició, per part dels estudiants, dels coneixements que els permetin identificar, 
interpretar i valorar la naturalesa de diversos objectes artístics del periode estudiat,             
així com saber utilitzar els recursos bibliogràfics necessaris per a consolidar i ampliar 
aquests coneixements.   
 
 
TEMARI: 
 
1. Plantejament de l’assignatura. Bibliografia. Aspectes generals: contra la idea d’arts 

“menors”. La vida dels objectes: tesaurització, botins, reutilitzacions. Fonts. 
2. Regalia L’objecte i la imatge del poder. 
3. Loca sancta. Pelegrinatges i relíquies a l’antiguitat i edat mitjana cristianes. Dels 

souvenirs als grans reliquiaris. 
4. L’objecte en la devoció i la litúrgia medievals. 
5. Teixits, del romànic al gòtic. La tapisseria de Bayeux i el brodat de la Creació de 

Girona. Tapissos gòtics. 
6. Objectes profans antics i medievals. Joies i jocs. Atuells de luxe.  
6 En els marges de l’art: amulets, insígnies i exvots. 
 
 
AVALUACIÓ: 
 
• Examen final on caldrà demostrar que s’han asolit els objectius proposats. 
• Si durant el curs hi ha alguna exposició o conferència relacionades amb 

l’assignatura, caldrà anar-hi, i el seu contingut podrà formar part de l’examen.  
• No s’aprovaran els exercicis i/o exàmens en els quals la redacció i l’ortografia no 

siguin els propis d’un adult amb estudis de batxillerat i amb intenció d’obtenir un 
títol universitari.  

 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 

• Només s’hi recullen algunes obres de caire general. La resta de la bibliografia 
(estudis monogràfics, articles de revista i capítols de llibres) es proporcionarà al 
llarg del curs. 



• Cal tenir en compte, a més dels títols citats a continuació, els manuals d’art 
antic i medieval (vegeu bibliografies de les assignatures corresponents), i en 
especial els catàlegs de museus i d’exposicions, aquests darrers 
absolutament imprescindibles, i dels quals es proporcionarà un llistat en 
començar el curs. Aquí només se’n recull algun. 

 
• CAUBET, A. (dir.), Cornaline et pierres précieuses. La Mediterranée, de l’Antiquité à 

l’Islam, La Documentation Française – Musée du Louvre, París 1999. 
• KENT, J.P.C.; PAINTER, K.S. (eds.), Wealth of the Roman World. Gold and Silver AD 

300-700, British Museum, Londres 1977. 
• LEADER-NEWBY, Ruth E., Silver and Society in Late Antiquity. Functions and 

Meanings of Silver Plate in the Fourth to Seventh Centuries, Ashgate, Aldershot 
2004. 

• CAILLET, Jean-Pierre, BAZIN, Pierre (dirs.), Les Trésors de sanctuaires, de 
l'Antiquité à l'époque romane, Nanterre, Université de Paris-X, Picard, (Cahier du 
Centre de recherches sur l'Antiquité tardive et le haut Moyen Âge, 7), 1996. 

• Tesori. Forme di accumulazione della ricchezza nell’alto medioevo (secoli V-XI); a 
cura di Sauro Gelichi e Cristina La Rocca, ed. Viella, Roma 2004. 

• CUTLER, A., The Craft of Ivory. Sources, techniques and uses in the Mediterranean 
World: AD 200-1400, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, 
1985. 

• CASTELFRANCHI VEGAS, Liana, Lo splendore nascosto del Medioevo. Arti minori: 
una storia parallela, V-XIV secolo, Jaca Book, Milà 2005 (trad. castellana:  
Esplendor oculto de la Edad Media : Artes menores : una historia paralela siglos V-
XIV, Lunwerg, Barcelona 2005. 

• LASKO, Peter, Arte sacro, 800-1200, Cátedra (Manuales Arte), Madrid 1999. (Ed. 
or. anglesa: Ars sacra, 800-1200, 2a ed. Yale 1994 (1ª ed. 1972). 

• GAUTHIER, Marie-Madeleine, Les routes de la foi. Reliques et reliquiaires de Jerusalem à 
Compostela, Bibliothèque des Arts, París 1983. Hi ha ed. en anglès. 

• BOZOKY, Eva, HELVETIUS A.-M. (dir.), Les reliques. Objets, cultes, symboles, Brepols, 
Turnhout, 1999. 

• Thesaurus. Objets religieux du culte catholique / Religious Objects of the Catholic 
Faith / Corredo ecclesiastico di culto cattolico [edició trilíngüe francès / anglès / 
italià], Joël Perrin (dir.), Editions du Patrimoine, París 2000.  

• GABORIT-CHOPIN, Danielle, Ivoires du Moyen Age, Office du Livre, Friburg 1978. 
• GAUTHIER, Marie-Madeleine, Émaux du Moyen Age occidental, Office du Livre, 

Friburg 1972. 
• BRUNA, Denis, Enseignes de plomb et autres menues chosettes du Moyen Âge, Le 

Léopard d’Or, París 2006. 
• BRUNA, Denis, Saints et diables au chapeau. Bijoux oubliés du moyen âge, Seuil, 

París 2007. 
 


