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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
Aquesta assignatura té com a objectiu reflexionar en veu alta sobre les relacions existents
entre les manifestacions artístiques i culturals de la història de la humanitat (preferentment en
clau occidental), i les aspiracions i necessitats espirituals i religioses de les criatures humanes
de la nostra contemporaneïtat. El concepte de bellesa, el món del patrimoni artístic, els grans
mestres de la història de l'art universal, les exposicions, els museus i els conjunts monumentals
arquitectònics són llocs i temes sumament idonis per endegar un fructifer diàleg entre l’art i
les aspiracions religioses del nostre present. Sobre totes aquestes qüestions versa la present
assignatura. Cal formar-nos bé per saber transmetre bones vies de formació estètica en el si de
l’Església i la societat en general. L’art i la bellesa, al capdavall, ens haurien de permetre
respirar millor, a ple pulmó; ens haurien d’ajudar a ser més bons i més feliços.
2. PROGRAMA-TEMARI
1. El concepte de Bellesa en la història del pensament occidental. La Via Pulchritudinis (I). (X.C.)
2. El concepte de Bellesa en la història del pensament occidental. La Via Pulchritudinis (II).
(X.C.)
3. El concepte de Bellesa en la història del pensament occidental. La Via Pulchritudinis (III).
(X.C.)
4. El fet artístic. Selecció de grans obres de la Història de l’Art Universal (I) (L.C.).
5. El fet artístic. Selecció de grans obres de la Història de l’Art Universal (II) (L.C.).
6. Grans conjunts monumentals a lloança i glòria de Déu (L.C.).
7. El món dels museus. Els Museus eclesiàstics i diocesans (I) (M.M.).
8. El món dels museus. Els Museus eclesiàstics i diocesans (II) (M.M.).
9. El món dels museus. Tercera sessió. Visita guiada al Museu de Lleida amb un repàs preferent
a la iconografia cristiana (M.M.).
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
A) Examen de la matèria impartida en qualitat d’avaluació continuada: 40%.
B) Elaboració d’un treball pràctic escrit: 40%.
C) Interès en l’assistència i participació a classe: 20%.

