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Descripció de l’assignatura:
L’estudi de l’arqueologia cristiana ens permet conèixer el testament de pedra de les primitives
comunitats de cristians. Disciplina nascuda en el si de l’Església del segle XVI, en plena
controvèrsia de la Reforma i la Contrareforma, la ciència moderna ha assolit els mètodes i
tècniques capdavanters de la investigació històrica i arqueològica. Sovint emparentada amb la
història de l’art, l’arqueologia cristiana ha passat a formar part de l’estudi general d’aquest període
en les universitats, denominat Antiguitat tardana, i rebatejada així com arqueologia de l’Antiguitat
tardana, de la qual el cristianisme segueix sent el factor principal i determinant de la transformació
del món antic al medieval.
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Introducció. Definició: arqueologia i història de l’art. Història de l’arqueologia cristiana.
Arqueologia cristiana i espais litúrgics. Mobiliari litúrgic: claus per a la seva identificació:
església, basílica, espais de culte martirial, baptisteris.
Terra Santa. Edilícia imperial constantiniana: Jerusalem, Betlem, Natzaret, Galilea, el mont
de les Benaurances. Madaba i el Memorial de Moisès al Mont Nebo.
Roma: la ciutat dels apòstols Pere i Pau. Edilícia constantiniana. Les catacumbes.
Els itineraris martirials damasians. Nocions d’epigrafia cristiana romana. Litúrgia
estacional i el Liber Pontificalis.
Constantinoble, la nova Roma. L’Església dels Sants apòstols, Santa Sofia i Santa Irene.
Litúrgia imperial i litúrgia constantinopolitana.
Els grans centres de peregrinatge d’Orient: Qalat Siman (Sant Simeó l’Estilita), Sant Mena,
Santa Caterina del Mont Sinaí.
Milà, Trèveris, i Ràvenna: capitals imperials occidentals.
Escenaris de culte litúrgic en Hispània, Gàl·lia i Àfrica: basíliques i baptisteris. Edificis de
“transició” d’època visigòtica: tradició i innovació.
Esquemes de distribució dels espais. Concepte de “províncies litúrgiques”.
Egipte copte i l’origen de l’arqueologia monacal.
Topografia urbana. De la ciutat romana a la ciutat cristiana i tardoantiga.
El territorium: la cristianització de les villae i els grans propietaris.
El paper i la figura del bisbe a l’antiguitat tardana.
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La ciutat i el cristianisme. La creació d’un nou paisatge. Els cristianisme com a motor de
canvi.
Els grups episcopals. Concepte i organització. Situació en la topografia urbana. Tipus
d’edificacions i funcions.
Urbs i suburbium a l’antiguitat tardana. Les basíliques i els monestirs, el cinturó espiritual
de la ciutat.
El món funerari cristià (I). Organització de les necròpolis, tipus de tombes, aixovars,
rituals, etc.
El món funerari cristià (II). Inhumacions privilegiades, concepte i localització.
Basíliques funeràries o martirials. De la tomba (sepulchrum) a la oració. De memòria a
església. La tumulatio ad sanctos.
Elements de mobiliari litúrgic; cancells, altars.. Petits objectes: capsetes, patenes,
reliquiaris, ungüentaris, llànties, lampadaris, ampolles, gerros, plaquetes. El simbolisme de
la matèria primera.
La simbologia cristiana als objectes de vida quotidiana. L’adopció del culte cristià per part
de l’estat: la iconografia cristiana a la moneda.
El lloc de culte cristià en època altmedieval.
Cristians sota l’Islam. Els vestigis dels mossàrabs.
Cementiris, sagreres i parròquies.
Topografia urbana de l’Alta Edat Mitjana.
Arqueologia de l’expansió cristiana baixmedieval. Arqueologia monàstica.
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