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Per tercer any consecutiu, el CAOC ofereix quatre sessions que pretenen ser un acosta‐
ment al fenomen trobadoresc, un dels episodis més brillants de la cultura occitana.
El taller serà impartit pel professor Jordi Cerdà Subirachs, doctor en filologia romànica.
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Curs reconegut com a activitats de formació permanent del professorat pel
Departament d'Ensenyament.
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SESSIÓ 1:

L’amor de lluny. Estimar a qui no és al nostre abast ha constituït un motiu
força recorrent en el mite de l’amor a Occident. Des del naixement de la
poesia trobadoresca fins a les seves acaballes, els trobadors van cantar un
amor de lonh, van posar‐se en camí per encalçar una dama ignota.
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SESSIÓ 2:

La fascinació per l’ultramar. Les croades marquen els relats que fem del
segle XII europeu. Un fenomen com el trobadoresc, lligat indefectiblement
11 de febrer
a la història, no va estar al marge d’aquesta circumstància que disposa
de 18.30
d’una gran ascendència política, espiritual o cultural.
a 21h
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SESSIÓ 3:

4 de febrer
de 18.30
a 21h

Trobar (en)vers. La poesia trobadoresca configura els orígens de la poesia
romànica. Tot i formar part d’aquesta fase preliminar, els trobadors van
18 de febrer
mostrar
una excel∙lent i madura destresa en l’art retòric, melòdic o mètric.
de 18.30
Les seves troballes formals són encara punt de referència insuperable per a
a 21h
la poesia universal.
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Sexualitat i transgressió. El sexe és present, com no podia ser d’altra ma‐
nera, en la poesia lírica, en la canso. També ho és, des de perspectives ben
25 de febrer
diferents, en la resta de gèneres conreats pels trobadors. El sexe esdevé,
de 18.30
com en qualsevol cultura, una clau d’accés per acostar‐nos a l’enigma de
a 21h
qui eren aquells homes i dones.

SESSIÓ 4:

Import del taller 4 sessions: 55 € (socis 45 €)
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*Fer l’ingrés a La Caixa al c/c 2100‐1006‐57‐0200061117
** Aquest taller és complementari al a les dues edicions anteriors.
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