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Informació general de l'assignatura

Denominació TEATRE, DANSA I EXPRESSIVITAT

Codi 12372

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Identitat Europea
Medieval

1 OPTATIVA Virtual

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

5

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3.5 1.5

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MASSIP BONET, FRANCESC

Departament/s HISTÒRIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores d'estudi 125

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellano

Distribució de crèdits Licia Buttà (1 crèdit) 
Francesc Massip (3 crèdits) 
Albert Cassanyes (1 crèdit)
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BUTTÀ , LICIA licia.butta@urv.cat 1
4 i 11 de maig, de 18 a 20h. Via xat
i videoconfer?ncia

CASSANYES ROIG, ALBERT albert.cassanyes@udl.cat 1
29 i 30 de mar?, de 17 a 18 h.Via
xat i videoconfer?ncia

MASSIP BONET, FRANCESC francesc.massip@urv.cat 3
6, 7, 20, 21, 27 i 28 d'abril de 18 a
20h.Via xat i videoconfer?ncia

Informació complementària de l'assignatura

CONTEXTUALITZACIÓ DE L'ASSIGNATURA

Parlar de "Teatre" durant l'Edat Mitjana és una qüestió que s'ha sotmès a un intens debat en els darrers temps.
¿Va existir un teatre a l'Edat Mitjana? Què entenem per teatre medieval? Estem parlant de ritu, de performance,
d'espectacle dramàtic? Què era per al període medieval el teatre? Com s'expressava aquest teatre i com es
percebia per part dels espectadors? Com es va produir la progressiva recuperació del concepte de teatre en el
sentit que avui atorguem al terme? Com podem aproximar-nos a una pràctica que ha deixat empremtes tan
tènues? A aquestes preguntes ens haurem d'enfrontar en aquest curs i intentar entreveure la teatralitat difusa que
va circular amplament per tota l'Edat Mitjana.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Valorar les diferents expresions de l'art escènic a l'edat mitjana, a partir dels textos conervats, els documents
descriptius i la iconograia que, de manera directa o indirecta, aporti algun vessant a l'actiivitat espectacular
desenolupada de diferent manera a l'època medieval.

Reconèixer les representacions figuratives de la dança a l'edat mtijan, atenent els significats alegòrics i als
símbols realitzats d'acord a ma mentalita de l'època

 

Competències

Competències generals
 

Competències bàsiques

* CB6.- Aplicar la interdisciplinarietat com a instrument vàlid i transversal en l'estudi de la identitat europea
medieval.

* CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions (i els coneixements i raons últimes que les
sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG3. - Adquirir competènciess en comunicar conclusions -y els coneixements i raonamentts últims en què
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es basen -a públics especialitzats i no especialitzats de manera clar i sense ambigüitats.
CG5. - Incentivar i contrastar el coneixement i valors de la societat medieval a fin de propiciar el respecte
als drets fonamentals d'igualtat entre homes i donces, la promoció dels drets umans i els valors propis d'una
cultura de pau d i de valors democràtics.
CG6. - Poseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitats per a ser originals en el
desenvolupament i /o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

 Competències específiques

CE3. - Profonditzar en els conceptes identitat, memòria i ideología a l'edat mitjana europea.
CE5. - Profonditzar el coneixement del període medieval mitjançant una suma de les aportaciones en
Història, Història de lArte, Literatura i Llengua.
CE6. - Desenvolupar i saber aplicar instruments interdisciplinars a manera d'instruments vàlids i
transversals a fi d'aproximiar l'estudi de lidentitat europea medieval.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

1. L'expressivitat a l'Edat Mitjana

       1. Sentiment i expressió

        2. Commemoracions, celebracions i funerals com a representació

 

2. De el ritu a el drama i les seves pervivències festives.

       1. De cerimònia litúrgica al drama: Visitatio Sepulchri, Ordo Prophetarum i Sibil·les, Ordo Stellae i
Representació dels Mags.

       2. El misteri urbà. La ciutat dins del temple: grans espectacles a les Catedrals. El Nadal, la Passió,
Pentecosta, Corpus Christi, l'Assumpció de la Verge.

       3.Manifestacions teatrals profanes. Entreteniment i diversió en la societat medieval. Joglaríi i festa popular. El
teatre del poder reial.

 

3 Danses en imatges

       1. Les fonts escrites

       2. Les representacions de dansa en les arts figuratives

       3. Interpretacions simbòliques i al·legories relacionades amb la dansa

Eixos metodològics de l'assignatura

 

Per crèdit Metodologia Activitat
Hores treball

dirigit
Hores treball no

dirigit

Valor

Evaluació

1 Treball escrit Resenya 1 4 20%

2 Lectures Lectura sense pes a la nota  5 0%

3 Fòrum
Debat sobre un tema
proposat pel profesorat

1 4 20%

4 Treball escrit escrito Investigació 1 9 60%

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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Resum hores de treball de l'estudiantat /avaluació

Activitats hores Percentatges

Investigació 9 60%

Resenyes
Estudis de casos

4 20%

Debats 4 20%

Lectures 6 0%

Sistema d'avaluació

L'avaluació consistirà en la realització d'unes ressenyes o treballs d'investigació que determini cada un dels 3
professors implicats, el valor anirà en relació als crèdits impartits pels mateixos.

Bibliografia i recursos d'informació

Llibres

Accaire, Maurice  (2004), Théâtre, littérature et société au Moyen Age, Nice, Serre Editeur.
Allegri, Luigi (1998, 5ª ed.), Teatro e spettacolo nel medioevo, Bari, Laterza.
Bernardi, Claudio (2012), Agenda Aurea, Festa, teatro, evento, Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore.
Konigson, Elir (1975), L'espace théâtral médiéval, París, CNRS.
Kovács, Lenke  & Francesc Massip (2017), La teatralitat medieval i la seva pervivència, Barcelona,
Edicions de la Universitat & Institut del Teatre.
Massip, Francesc  (1992), El teatro medieval. Voz de la divinidad, cuerpo de histrión, Barcelona,
Montesinos.
Sabaté. Flocel  (1994), Lo senyor rei és mort!, Lleida,. Edicions de la Universitat de Lleida.
Strubel, Armand (2003), Le Théâtre au Moyen Âge, Rosny, Bréal éditions.

Articles i Revistes

Bernardi, Claudio  (2005), «Teatro e teatralità nel medioevo», in Storia essenziale del teatro, Vita e Pensiero,
Milano, pp. 85-120.
Buttà, Licia  (2014), “La danza de los otros: rituales, ceremonias y fiestas en los márgenes”, in Danzas
imaginadas. Danzas relatadas. Paradigmas iconográficos del baile desde la Antgüedad clasica hasta el
Mediterraneo Tarragona, Institut Català d'Arqueologia Clàssica.
Johan Drumbl (2006), “Il dramma liturgico: aspetti filologici e storici”, in Francesco Mosetti ed., La scena
assente. Realtà e leggenda sul teatro nel Medioevo, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 123-142.
Legimi, Cristina (2000), “La danza nel pensiero medievale tra esegesi e predicazione”, Ludica. Annali di
storia e civiltà del gioco 5-6, pp. 26-52.
Massip, Francesc (2012), “Joglaria i teatre”, dins de Jordi Cerdà, Maria Reina Bastardas, Stefano Cingolani,
Francesc Massip, Isabel de Riquer, Mertixell Simó, Literatura europea dels orígens. Introducció a la
literatura romànica medieval, Barcelona, Editorial UOC.
Seebass T. “Iconography and Dance Research”, Yearbook for Traditional Music, Vol. 23 (1991), pp. 33-51

Referències web:

http://iconodansa.wordpress.com

http://lairem.wordpress.com

https://revistes.uab.cat/medievalia/issue/view/v15 (monográfico sobre Juglares, pp. 99-348)
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