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Descripció de l’assignatura 
 
L’assignatura té com a objectiu posar en relleu la importància de les manifestacions artístiques 
d’època renaixentista i barroca en relació a la religiositat del moment. S’analitzarà la incidència de la 
irrupció de l’humanisme en l’art religiós, així com l’impacte i les directrius del Concili de Trento en 
matèria artística. Així mateix, també s’estudiarà també la relació entre la Il·lustració i l’Església i la 
seva repercussió en l’art.  
Un altre dels principals objectius serà analitzar un ampli espectre geogràfic que a nivell europeu 
permeti contrastar l’evolució de l’art religiós en països catòlics i protestants i que més enllà d’Europa 
posi de manifest la “globalització” del barroc per la seva presència tant en els continents asiàtic com 
americà.  
Finalment, malgrat la vocació àmplia de la matèria a l’hora de plantejar exemples internacionals, val 
a dir que es procurarà també puntualitzar aspectes de l’art català del Renaixement i del Barroc en 
relació amb els continguts impartits i en aquest sentit es plantejarà la possibilitat de realitzar algunes 
visites a conjunts singulars que permetin entendre la relació entre art i religiositat al Renaixement i al 
Barroc com a conceptes d’època. 

 

Temari abreujat 
 

1. L’HUMANISME RELIGIÓS I L’ART. 

-La representació “humanitzada” de Crist i la Verge. Mecenes i espai sagrat. 

2. PROGRAMES RELIGIOSOS HUMANISTES 

-Les “tombes per a la la fama”. 

-Les sibil·les en programes religiosos: Miquel Àngel i Rafael.  

3. ESPIRITUALITAT I REALITAT EN L’ART RELIGIÓS CENTREUROPEU 

-Dels “primitius” flamencs al Bosch i Grünewald.  

4. EL CONCILI DE TRENTO I L’ART 

-El concili de Trento i l’art: Borromeo, Paleotti, etc.  

-La Roma “triumphans” dels Papes “barrocs”. 

5. DESPRÉS DE TRENTO:  

-L’Escorial com a idea i materialització.   

-De l’espiritualitat a la persuassió: naturalisme i classicisme en la plàstica religiosa del 

barroc.  



6. ELS ESPAIS DEL BARROC: FORMA I FUNCIÓ 

-La substitució dels llocs sants: els “sacri monti” italians, les recreacions de la basílica del 

Sant Sepulcre.  

-Les esglésies en el món anglicà (esglésies londinenques de Christopher Wren després de 

l’incenci de Londres de 1666). 

-Capelles, santuaris i cambrils.  

 8. IMATGE ESCULTÒRICA I FUNCIÓ: DEL RETAULE A LA IMATGE 

PROCESSIONAL. 

-El retaule com a moble litúrgic. 

-La retòrica de la imatge processional.  

-Entre la història i la qüotidianitat: els pesebres napolitans.  

9. ESPLENDOR LITÚRGIC I DEVOCIÓ: L’ARGENTERIA BARROCA 

-El Tresor de la Capella de San Gennaro del Duomo de Nàpols. 

-Exemples catalans: Joan Matons, Francesc Via.   

10. EL BARROC DEL CENTRE I L’EST D’EUROPA 

-El barroc germànic del segle XVIII: de la Baviera catòlica a la Saxonia protestant. 

- Arquitectura religiosa a la Rússia del Barroc. 

11. CRISTIANISME I IL·LUSTRACIÓ:  

-L’estètica de Mengs i Canova: la recuperació de Rafael.  

-La capella Sansevero de Nàpols: un programa il·lustrat.   

-La litúrgia “neogal·licana” a França i l’arquitectura neoclàssica.  

12. RELIGIOSITAT I ART A L’AMÈRICA COLONIAL (I) 

-L’arquitectura conventual: 

 -Convents mexicans del segle XVI. 

 -La “ciutat-convent” com a tipologia: l’exemple de Santa Catalina de Arequipa. 

-L’arquitetura catedralícia i parroquial. 

13. RELIGIOSITAT I ART A L’AMÈRICA COLONIAL (II) 

-Iconografia religiosa: sincretisme i relectures. 

-La singularitat luso-brasilera: la importància de les “ordes terceres”. 
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