
Benvolgut/da,

Et donem la benvinguda al curs Història de l’art I: Després de Roma. L’imperi bizantí: Constantinoble
i Ravenna. L’origen d’Europa: Carlemany i l’imperi carolingi.
Tot seguit trobareu el programa i calendari de les sessions previstes, tot desitjant-te un curs profitós i 
enriquidor.

PROGRAMA 1r trimestre
1. 11 d’octubre. Simbologia i estètica de l’art bizantí: mosaic i pintura. La màgia i el
poder de les imatges

2. 18 d’octubre. L’imperi bizantí. Justinià i el maridatge Església-Estat. La primera
Edat d’Or a l’arquitectura bizantina: Santa Sofia

3. 25 d’octubre. Història, estètica i simbologia de les icones. Màgia i espiritualitat a
les imatges de culte bizantines i de les relíquies

4. 8 de noviembre. Ravenna: el mausoleu de Gal·la Placídia, el baptisteri ortodox,
la capella palatina de Sant Vital

5. 15 de noviembre. L’art bizantí a Itàlia: Capella palatina de Palerm (Palau dels
Normands), Baptisteri de Florència

6. 22 de noviembre. La influència de l’art bizantí en el món musulmà: Mesquita de
Damasc, Cúpula de la Roca de Jerusalem, Mesquita de Còrdova

7. 29 de noviembre. La pintura romànica. Claus de comprensió d’un llenguatge
plàstic d’una força única

8. 13 de desembre. L’aliança entre els francs i el papat: l’imperi carolingi. Carlemany,
emperador cristià d’Occident. La restauració carolíngia: Aquisgrà, Corvey

9. 20 de desembre – Carolina. La pintura romànica. Claus de comprensió d’un llenguatge
plàstic d’una força única



CALENDARI

Notes:

Qualsevol canvi o modificació es notificarà mitjançant correu electrònic a la vostra adreça, i es pu-
blicarà a la pàgina web del Col·legi. La informació publicada es considerarà com a vàlida.

En cas que no disposis de correu electrònic habilitat, preguem que ens facis saber la millor manera de 
fer-te arribar els avisos i notificacions pertinents.

Restem a la teva disposició durant el curs per qualsevol dubte, aclariment o suggerència, que ens 
pots adreçar a l’adreça formacio@cdl.cat.

MES DIES

Octubre 11, 18, 25

Novembre 8, 15, 22, 29

Desembre 13, 20


