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Descripció/Justificació
Estudi de la història de Bizanci, entès com a imperi romà d’Orient, des del segle IV fins al segle XV,
i de les manifestacions artístiques i literàries cristianes, així com de l’evolució del pensament teològic
i de les relacions amb Occident.
Requisits i orientacions prèvies
Els propis del màster. No es demana saber grec.
Objectius
Generals: Aconseguir una visió global de l’Edat Mitjana a l’Orient de la Mediterrània que permeti
completar els coneixements sobre l’Europa occidental.
Específics: Conèixer els grans esdeveniments històrics de l’imperi bizantí, i identificar els principals
protagonistes culturals d’Orient i la importància del cristianisme en el desenvolupament artístic i
literari.
Competències
Competències transversals (genèriques):
Capacitat d’anàlisi crítica de textos i situacions amb perspectiva històrica.
Capacitat de situar les manifestacions culturals en el seu context.
Capacitat de treballar en grup
Capacitat de recerca de fonts històriques i documentals
Competències específiques:
Capacitat d’identificar textos i imatges bizantins i situar-los en el context històric.
Capacitat de lectura de textos bizantins en traducció.

Continguts
Constantí i la fundació de Constantinoble. El segle IV. Les controvèrsies teològiques dels segles IV i
V.
Justinià i l’expansió cap a Occident. Poesia i art. L’himnografia bizantina. Ravenna.

Les lluites iconoclastes i la defensa de les imatges. Argumentació teològica.
Les icones abans i ara. Principals característiques artístiques.
L’humanisme bizantí i la transmissió del saber als segles IX i X. L’escriptura i l’evangelització eslava
Foci, patriarca i filòleg: la controvèrsia teològica, les disputes amb Occident i l’aportació a la cultura.
La crisi del segle XI. El cisma d’Orient. Anna Comnena.
Les Croades. La quarta croada i el setge de Constantinoble. El repartiment de l’imperi.
Els grans textos cristians bizantins. La Filocàlia.
La fi de l’imperi. El segle XV i la caiguda de Constantinoble.

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
L’ensenyament combinarà sessions teòriques amb lectures de textos originals en traducció, anàlisi
d’imatges, lectura de bibliografia secundària, debat i exposicions orals.
Avaluació
Criteris d’avaluació: Es valorarà la capacitat de l’alumnat per localitzar referències i fonts
històriques i bibliogràfiques i per exposar correctament els continguts bàsics del curs, oralment i per
escrit.
Tècniques d’avaluació: Exposició oral a classe sobre un tema del programa, del qual s’haurà de
lliurar per escrit un esquema complet i la bibliografia i fonts utilitzades. En el cas que no sigui
possible per raons fonamentades presentar aquesta exposició oral, se substituirà per una monografia
escrita.
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