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Descripció/Justificació
L’objectiu del seminari és l’aprofundiment en el modernisme català des de les diferents vessants
històrica, cultural, artística, teològica i espiritual. Una part important de es sessions estan dedicades a
la vida i obra d’Antoni Gaudí.

Requisits i orientacions prèvies
No cal cap requisit concret.

Objectius
Generals:
Proporcionar les claus bàsiques per interpretar el modernisme des de les diferents vessants.
Específics:
Facilitar a l’alumne els instruments teòrics i crítics per al coneixement del modernisme i de la figura
d’Antoni Gaudí.
Competències
Competències transversals (genèriques):
Capacitat de sistematitzar i organitzar l’estudi de la matèria (periodització de l’estudi,
elaboració de les pràctiques plantejades pel professor...)
• Capacitat d’anàlisi i comentari d’obres d’art.
• Potenciació de l’esperit crític.
Competències específiques:
. Relacionar la imatge artística en el context cultural de l’època.
. Analitzar idees artístiques en el context cultural del Modernisme.
Continguts

1.

2.

El marc històric d’occident al tombant del segles XIX i XX
1.1

Aspectes demogràfics

1.2

Fets polítics

1.3

Economia

1.4

Societat i política a la Catalunya d’entre segles

2. Cultura, espiritualitat i teologia
2.1

Espiritualisme i sentiment de la naturalesa: de Verdaguer a Maragall

2.2

Simbolisme i parnassianisme: Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera

2.3

Prerafaelitisme i franciscanisme

2.4

El Foment de Pietat Catalana, la Biblioteca Balmes i l’Obra dels Exercicis espirituals

2.5 Aspectes religiosos i de cultura religiosa
3.

Art i arquitectura. El Patrimoni artístic religiós en temps del Modernisme

4.

El Modernisme i la música

5.

Antoni Gaudí. Vida i obra
5.1. Llum, origen de la creativitat d'en Gaudí
5.2. Obres d'en Gaudí com llavor de Sagrada Família i Sagrada Família com síntesis
5.3. Cripta, Façana de la Nativitat, Portal del Roser i claustre: llaves interpretatives de
Sagrada Família. Fonts d'estudi.
5.4. La façana de la Passió.5.5. Art i tècnica el l’obra de Gaudí.

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
- En cada bloc temàtic s’exposaran les línies generals que l’alumne haurà de completar amb les
lectures i anàlisis documentals.
- Es proposaran lectures específiques dels aspectes més rellevants.

Avaluació
Criteris d’avaluació:
Comprovació dels objectius i estratègies assolides a través de la tutoria personalitzada i d’un treball.
- Valoració de la participació a classe i a les activitats proposades.
- Es valorarà la redacció i pulcritud en els treballs escrits i altres activitats.
- Eventualment, es valorarà l’assistència a seminaris, simposis, conferències o activitats
complementàries relacionades amb l’assignatura.
Tècniques d’avaluació:
Les competències genèriques s’avaluaran en la tutoria personalitzada i la participació a classe.

- Les competències específiques s’avaluaran per un treball final que l’alumne haurà de triar entre els
blocs de l’assignatura. L’alumne elegirà no només el tema del treball, sinó també el professor que el
dirigirà. Aquest professor qualificarà el treball i en farà saber al coordinador de l’assignatura la
qualificació. El coordinador, després de rebre aquesta informació procedent de tots els professors que
hagin dirigit un treball final, s’encarregarà d’omplir i signar l’acta de l’assignatura.
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