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ART DE LA PREHISTÒRIA (ca. 25000-3000 a. C.)
L’art prehistòric és el que desenvolupà l’ésser humà des del paleolític superior 
fins al neolític, períodes on van sorgir les primeres manifestacions que es poden 
considerar com a artístiques.

• PALEOLÍTIC: L’home es dedicava a la caça i vivia en coves, elaborant l’anomenada 
pintura rupestre.

• NEOLÍTIC: L’home es torna sedentari i es dedica a l’agricultura, amb societats 
cada vegada més complexes en les que té més importància la religió. S’inicia la 
producció de peces d’artesania. Representades com a escultures, apareixen unes 
exuberants figures femenines de pedra en una exaltació artística de la fertilitat.



PALEOLÍTIC 
Cova de Lascaux

NEOLÍTIC
Venus de Willendorf

NEOLÍTIC
Venus de Lespugue

PALEOLÍTIC 
Cueva de Lascaux
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ART ANTIC (3000 a. C.-1000 a. C.)
A Egipte i Mesopotàmia van sorgir les primeres civilitzacions, i els seus artistes/artesans van 
elaborar complexes obres d’art que suposen ja una especialització professional.

• ART EGIPCI: El seu art era intensament religiós i simbòlic. Destacant en arquitectura, com les 
piràmides. L’escultura i la pintura mostren la figura humana de forma realista, encara que 
pequen de hieratisme i esquematisme a causa de la rigidesa dels seus cànons simbòlic-religiosos.

• ART MESOPOTÀMIC: Es desenvolupa a la zona compresa entre els rius Tigris i Eufrates, on es 
van succeir diverses cultures. En l’arquitectura destaquen els zigurats (grans temples de forma 
escalonada piramidal), mentre que l’escultura es desenvolupa en escenes religioses o de caça i 
militars, amb la presència de figures humanes i animals reals o mitològics.
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ART EGIPCI
Pintura mural de Amenemhet

ART EGIPCI
Piramides de Giza

ART MESOPOTÀMIC
Lamassu de Khorsabad

ART EGIPCI
Triada de Micerinos



ART CLÀSSIC (1000 A. C.-300 D. C.)
• ART GREC: A Grècia es van desenvolupar les principals manifestacions artístiques que han marcat l’evolució de l’art occidental.  

En arquitectura van destacar els temples, on es van succeir tres ordres constructius: dòric, jònic i corinti. En escultura va 
predominar la representació del cos humà, amb una evolució des de formes rígides i esquemàtiques, passant pel naturalisme del 
període clàssic, fins a l’estil recarregat i sinuós del període hel·lenístic.

• ART ROMÀ: L’art romà va rebre una gran influència de l’art grec. Gràcies a l’expansió de l’Imperi romà, va arribar a gairebé tots 
els racons d’Europa, nord d’Àfrica i Pròxim Orient, creant les bases de l’art occidental. Van destacar en arquitectura civil, amb la 
construcció de carreteres, ponts, aqüeductes i obres urbanístiques, així com temples, palaus, teatres, amfiteatres, circs, termes, 
arcs de triomf, etc. L’escultura, inspirada en la grega, se centra igualment en la figura humana, encara que amb més realisme, no 
els importava mostrar defectes que eren ignorats per la idealitzada escultura grega. La pintura és coneguda sobretot per les restes 
trobades en Pompeia, destacant especialment el mosaic.
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ART ROMÀ 
Bust de Marc Porci Uticense

ART GREC
El discòbol de Milo

ART ROMÀ
La vida d’ÍxionPompeia

ART GREC 
Partenón d’Atenas



EDAT MITJANA  (900-1400)
• ART ROMÀNIC: Representà el primer estil de la cultura europea occidental de caràcter internacional. De caràcter eminentment 

religiós, quasi tot l’art romànic està dirigit a l’exaltació i divulgació del cristianisme. L’arquitectura destaca per l’ús de la volta de 
canó i l’arc de mig punt, iniciant-se la construcció de grans catedrals i monestirs, que continuarà durant el gòtic. L’escultura es va 
desenvolupar principalment en el bastiment arquitectònic; era de caràcter religiós, amb figures esquematitzades, sense realisme, 
d’un signe simbòlic. La pintura és preferentment mural, també de signe religiós i amb figures esquemàtiques.

• ART GÒTIC: Va desenvolupar-se entre els segles XII i XVI, una època d’una gran expansió econòmica i cultural. L’arquitectura va patir 
una profunda transformació, amb formes més lleugeres i amb una millor estructura que va permetre fer edificis més estilitzats, amb 
més obertures i, per tant, una millor il·luminació. Van aparèixer noves tipologies com l’arc ogival, la volta de creueria, i la utilització de 
contraforts i arcbotants que permetien sostenir millor l’estructura de l’edifici, fent possible interiors més amplis, decorats amb vitralls i 
rosasses. El retaule va ser el suport per a la pintura narrativa i l’escultura va lluir de manera destacada a les portades de les catedrals.
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ART ROMÀNIC 
Absis Sant Climent de Taüll

ART ROMÀNIC
Església Sant Climent de Taüll

ART GÒTIC
Portic catedral de Magdeburg

ART GÒTIC 
Santa Maria del Mar



EDAT MODERNA - 1 (1400-1800)
• RENAIXEMENT: Fou una època de gran esplendor cultural a Europa; la religió va deixar pas a una concepció més científica 

de l’home i l’univers. La civilització europea s’expandí per tots els continents, i la invenció de la impremta va suposar una 
universalització més important de la cultura. L’art s’inspira en el classicisme grecoromà. Inspirat en la natura, sorgeixen nous 
models de representació, com l’ús de la perspectiva. L’arquitectura va recuperar els models clàssics, tornats a elaborar amb un 
concepte més naturalista i amb bases científiques. L’escultura va cercar igualment la idealitzada perfecció del classicisme.

• MANIERISME: representà l’evolució de les formes renaixentistes; es va abandonar la natura com a font d’inspiració per cercar un to 
més emotiu i expressiu, cobrant importància la interpretació subjectiva que l’artista fa de l’obra d’art. L’arquitectura adquireix un 
signe més efectista i equilibrat. En escultura, sobresurt Miquel Àngel, amb unes obres d’un gran dinamisme on ressalta l’expressió de 
la persona representada. La pintura té un segell més capritxós, extravagant, amb gust per la forma sinuosa i estilitzada.
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RENAIXEMENT 
Cupula SM Fiore, Florencia

Brunelleschi

MANIERISME 
L’origen de la Via Làctia

Ticià

MANIERISME 
Laocoon y sus hijos

Miquel Àngel

RENAIXEMENT 
La Mona Lisa 

Leonardo da Vinci



EDAT MODERNA - 2 (1400-1800)
• BARROC: Fou una època de grans disputes en el terreny polític i religiós. L’art es tornà més refinat i ornamentat, amb un cert racionalisme 

classicista però amb unes formes més dinàmiques, amb gust pels efectes teatrals. L’arquitectura, sota unes línies clàssiques, assumí unes 
formes més dinàmiques, amb una exuberant decoració. L’escultura adquirí el mateix caràcter dinàmic, sinuós, expressiu i ornamental. La 
pintura es va desenvolupar en dues tendències contraposades: el naturalisme i el classicisme. A part d’aquests dos corrents, hi va haver 
infinitat d’escoles, estils i autors de signe molt divers, però destaquen dues escoles regionals: la flamenca i l’holandesa. A Espanya sobresurt 
la figura de Velázquez, així com José de Ribera, Francisco de Zurbarán i Bartolomé Esteban Murillo.

• ROCOCÓ: Es desenvolupà durant el segle XVIII. És un estil amb un gran sentit de la decoració i el gust per l’ornament, portats a un 
paroxisme de riquesa, sofisticació i elegància. L’arquitectura rococó s’assentà sobretot a França i Alemanya. L’escultura presenta 
un aire gràcil, refinat. La pintura, mostra l’exaltació religiosa o el paisatgisme, les escenes cortesanes, passant pel conreu del retrat. 
Francisco de Goya en els seus començaments va practicar un cert estil rococó que va anar evolucionant fins al romanticisme.

• NEOCLASSICISME: Després de la Revolució francesa, representa l’apogeu de la burgesia i afavorí el ressorgiment de les formes clàssiques, 
més pures i austeres, en contraposició als excessos ornamentals del barroc i el rococó, que s’identificaven amb l’aristocràcia. L’arquitectura 
neoclàssica passa a ser més racional. L’escultura segueix el referent de l’art grecoromà. La pintura va mantenir un segell auster i equilibrat.
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ROCOCÓ 
El gronxador

Fragonard

NEOCLASSICISME 
El jurament dels Horacis

Jacques Louis David

BARROC 
Las meninas

Velázquez

BARROC 
Retaule d’Arenys de mar 



SEGLE XIX  
L’arquitectura vuitcentista va evolucionar molt intensament a causa dels avenços tècnics que van acompanyar la Revolució Industrial; 
la incorporació de nous materials, com el ferro i el formigó, van permetre la construcció d’estructures més sòlides i diàfanes. La 
primera meitat de segle es va caracteritzar per un cert eclecticisme de les formes, així com un retorn dels estils precedents que es 
reinterpretaren a partir de concepcions més modernes, és l’anomenat historicisme. A la fi del segle va sorgir el modernisme.

• ROMANTICISME: Van posar especial atenció en el terreny de l’espiritualitat, de la imaginació, la fantasia i el sentiment. 

• REALISME: Va sorgir a partir de mitjans de segle. Fou una tendència que va posar èmfasi en la realitat, en la descripció del món 
circumdant, especialment d’obrers i pagesos situats en el nou context de l’era industrial. El moviment anava acompanyat d’un 
cert component de denúncia social, lligat a moviments polítics.

• IMPRESSIONISME: Fou un moviment profundament innovador, que va suposar una ruptura amb l’art acadèmic i una 
transformació del llenguatge artístic. Els artistes s’inspiraven en la natura, de la que pretenien captar una «impressió» visual, la 
plasmació d’un instant –per influx de la fotografia–, amb una tècnica d’una pinzellada solta i tons clars i lluminosos.
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ROMANTICISME 
La llibertat guiant el poble

Delacroix

IMPRESSIONISME 
El beso
Rodin

REALISME 
Las espigadoras

Millet

IMPRESSIONISME 
Impressió del Sol Naixent

Monet


