
  

 

TALLERTALLER  DEDE  CULTURACULTURA  OCCITANAOCCITANA: :   
  
  

LITERATURALITERATURA  OCCITANAOCCITANA  
  

1000 1000 ANYSANYS  DEDE  LITERATURALITERATURA  OCCITANAOCCITANA  
 

El taller de literatura occitana vol donar una visió general de la història de la literatura       
occitana i dels seus autors més importants. Tastarem les obres literàries occitanes       
imprescindibles i en donarem les claus perquè els alumnes les puguin aprofundir       
posteriorment. Aquest any resseguirem la literatura occitana a través d'un dels fils que l'ha 
recorregut des dels seus inicis, la interacció constant entre la literatura culta i la cultura 
popular: dansa, cançó, conte, llegenda...  

 

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

Import del taller: 45 € (Preu de Soci: 35 €) 
 

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 
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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:  
Dimecres, 13 de febrer 2013 
19h00 - 20h30 

La lírica trobadoresca i la cançó tradicional.               
Punts de contacte i temes comuns 

SESSIÓ 2:  
Dimecres, 20 de febrer 2013 
19h00 - 20h30 

SESSIÓ 3:  
Dimecres, 27 de febrer 2013 
19h00 - 20h30 

SESSIÓ 4:  
Dimecres, 6 de març 2013 
19h00 - 20h30 

El segle XIX: Mistral, Aubanèl, Romanilha... 

Gèneres populars en el renaixement i el barroc  

El conte tradicional i la transformació en obra           
culta: Joan Bodon 

SESSIÓ 5:  
Dimecres, 13 de març 2013 
19h00 - 20h30 

El conte tradicional i la transformació en obra           
culta: Max Roqueta  

SESSIÓ 6:  
Dimecres, 20 de març 2013 
19h00 - 20h30 

Autors d'avui en dia: Chapduèlh, Carbona, Brun... 
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