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TALLERTALLER  DEDE  CULTURACULTURA  OCCITANAOCCITANA: :   
  

IINICIACIÓNICIACIÓ  AA  LALA  LITERATURALITERATURA  OCCITANAOCCITANA  

UNUN  TASTTAST  DEDE  DESCOBERTADESCOBERTA  DD’’ALGUNSALGUNS  DELSDELS  SEUSSEUS  AUTORSAUTORS  
�

 
Pensat tant per a persones que no coneixen la llengua d'oc com per a aquelles que ja en tenen 
coneixements, el taller vol ser una porta d'entrada a aquesta rica literatura, i fer una 
pinzellada d'alguns dels principals autors i la seva obra. No és un taller per a especialistes sinó 
per a tothom. 
 

Es llegiran i comentaran textos en occità i també algunes traduccions catalanes, amb l'aportació 
de  dades que ens ajudaran a comprendre i situar les obres. També es treballarà sobre poesia 
musicada o textos llegits pels mateixos autors.  
  

 
Lloc: Providència, 42 (Hotel d’Entitats de Gràcia. Barcelona) 
 

Import del taller: 25 €  
�

Professor: Joaquim Beseran 
 

Assistència: cal que feu una prèvia inscripció al taller 
 
* El curs es desenvoluparà amb un mínim d’inscrits (10 persones) 
** Fer l’ingrés a La Caixa al c/c 2100-1006-57-0200061117 
 

Més informació i inscripcions: 
 

CERCLECERCLE  D'AGERMANAMENT OCCITANO  D'AGERMANAMENT OCCITANO--CATALÀCATALÀ (CAOC) (CAOC)  
HotelHotel Entitats. Providència, 42. 08024 Entitats. Providència, 42. 08024    BARCELONABARCELONA    

TelTel : 93 284 36 34 //  : 93 284 36 34 //  e e--mail: caoc@mail: caoc@caoc.catcaoc.cat  ////  wwebeb: www.: www.caoc.catcaoc.cat  

SESSIÓ 1:  
Dijous, 10 de novembre 2011 
18h30 - 20h00 

Dels trobadors al segle XVIII: 
Veurem la lírica trobadoresca, hegemònica a Europa durant 
dos segles, i el renaixement de la literatura occitana durant el 
segle XVI. 

SESSIÓ 2:  
Dijous, 17 de novembre 2011 
18h30 - 20h00 

SESSIÓ 3:  
Dijous, 01 de desembre 2011 
18h30 - 20h00 

SESSIÓ 4:  
Dijous, 15 de desembre 2011 
18h30 - 20h00 

Narrativa contemporània: 
Una nova narrativa occitana que neix a partir de 1930 ens 
parla dels problemes de la societat i la cultura occitana.  

Mistral, el felibrisme i la seva època: 
Al segle XIX Frederic Mistral i algun dels seus seguidors  
renoven la literatura occitana i la insereixen dins els corrents 
europeus.  

Poesia i cançó: 
Com a Catalunya, els poetes occitans més moderns són     
musicats pels artistes de la Nòva Cançon per arribar a un   
públic més ampli.  


