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Descripció de l’assignatura
L’estudi d’aquesta matèria es centra en la comprensió, configuració i exercici del rol Pontifici des de
l’era del Renaixement fins a l’edat contemporània. Es cerca d’identificar els reptes i dificultats de
cada període, així com les subsegüents respostes que el Papat i els seus assessors van anar generant.
L’estudi es centra en aquesta dinàmica de diàleg i confrontació permanent durant aquests cinc segles
d’història, fent esment específic a determinats pontífexs, que tant per la seva personalitat o la seva
acció, com pels temps i situacions que van haver d’afrontar esdevenen uns elements d’estudi
imprescindible per comprendre l’evolució i configuració del rol Pontifici. També, al llarg del curs
farem una mirada sintètica sobre les aportacions que des de la realitat del papat s’han anat aportant al
llarg d’aquest període en el camp de les arts, l’arquitectura, la pintura, la música, el pensament i la
política.

Temari (abreujat)
Tema 1- Una mirada sobre el rol Petrí del s. I al s. XV: Introducció
Tema 2 – El Papat durant el Renaixement.
Tema 3 – El Papat durant l’edat moderna.
Tema 4 – El papat i el segle Breu.
Tema 5 – El Papat i el Post concili.
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