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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 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 espirituals del nostre present. Sobre totes aquestes qüestions versa la present
assignatura. Cal formar-nos bé i adquirir sòlides vies de formació estètica en el si de l’Església i
la societat en general.

2. PROGRAMA-TEMARI

De forma concreta, el temari s’anirà explicant durant el curs. Les primeres 5 classes seran
impartides pel prof. Ximo Company; en diverses sessions s’abordarà el concepte de Bellesa en
la història del pensament occidental. Com és i què significa la Via Pulchritudinis (La via de la
bellesa). Aquest és l’eix vertebrador de l’assignatura.
Les altres 5 classes aniran a càrrec de la professora Montserrat Macià, i tindran un caràcter
més pràctic i aplicat. Per exemple: Com fer lectures i visites guiades en clau d’iconografia i
mirada cristiana. Per exemple, una visita a la Seu Vella o a l’església de Sant Llorenç de
Lleida..., o altres activitats com les endegades per Catalonia Sacra:
https://www.cataloniasacra.cat/; o algunes qüestions sobre Gestió i conservació del patrimoni
cultural i artístic, examinades, també, en clau cristiana.
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ

A) Assistència interessada i participativa a les classes presencials; hi haurà debat (col·loqui) i
preguntes en totes les classes. Es pot entendre com una mena de “formació continuada”: 60%.

B) Elaboració d’un treball pràctic escrit. Extensió màxima 15 pàgines: 40%.

.- Als que no puguin assistir a les classes se’ls farà un examen escrit.


