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Per segon any consecutiu, el CAOC ofereix quatre sessions que pretenen ser un acosta‐
ment al  fenomen  trobadoresc, a un dels episodis més brillants de  la  cultura occitana.      
El taller serà impartit pel professor Jordi Cerdà Subirachs, doctor en filologia romànica. 

Import del taller 4 sessions: 45 € (socis 35 €)*  / Preu d’una sessió: 14 €  
 

*Fer l’ingrés a La Caixa al c/c 2100‐1006‐57‐0200061117 
** Aquest taller és complementari al que fou impartit durant el curs 2013‐14. 
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      Els  
  Trobadors 

SESSIÓ 1: 
 
5/03/15 
de 19 a 21h 

Les històries de  la història. Els trobadors han estat una referència ineludible en 
les històries de  la  cultura  europea des que  l'Humanisme  italià  va  canonitzar‐los 
com  l'origen  de  la  lírica  occidental.  Les  reivindicacions  occitanistes  ‐i  també  les 
catalanistes‐ han  tingut present aquest  fet  tant en el període modern com en el 
contemporani. En aquesta  sessió  farem un  repàs d'aquest occitanisme  català en 
què s'ha    fet coincidir  la  recuperació del  trobadors amb  la  reivindicació política  i 
nacional.  

SESSIÓ 2: 
 
12/03/15 
de 19 a 21h 

Cavaller  troba  pastora.  Un  dels  primers  trobadors,  el  gascó  Marcabru,  és          
l'autor de  la primera pastorel∙la  coneguda en  la història de  la  literatura. Aquest 
gènere líric en què un cavaller pretén seduir una pastora ha disposat d'un singular 
tradició que arriba fins als nostres dies. El debat entre un home i una dona serà un 
motiu excel∙lent per posar en  contrast  sexualitats, estaments  socials,  llengües o 
polítiques en conflicte.  

SESSIÓ 3: 
 
19/03/15 
de 19 a 21h 

Origen,  cançó  i  dona. Molt s'ha discutit sobre els possibles orígens de la lírica a 
Occident i, de la trobadoresca, en particular.  En la recerca d'aquest origen s'hi ha 
trobat sovint la veu d'una dona. De les khardjas, la cantiga de amigo o la chanson 
de toile; de la malmonjada, la dansa o a la barcarola, la presència persistent d'una 
veu femenina ha servit per a explicar l'inici del lirisme, també de l'occità antic.  

SESSIÓ 4: 
 
26/03/15 
de 19 a 21h 

Càtars  i  trobadors. El fenomen trobadoresc coincideix en temps i en espai en un 
dels  intents més  destacats  de  construir  una  alternativa  a  l'església  de Roma.  El 
catarisme és un exponent més de la vitalitat de la cultura occitana a l'edat mitjana. 
En aquesta  sessió volem mostrar els punts de contacte  (i  també de divergència) 
entre el fenomen trobadoresc i el catarisme.  
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