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TALLER DE CULTURA OCCITANA

CÀTARS I RESISTENTS
L’IMAGINARI ALBIGESISTA
EN LA LITERATURA OCCITANA MODERNA
D’ençà que, a mitjan segle XIX, la Croada contra els càtars s’incorporà a l’imaginari dels
intel∙lectuals occitans, el mite d’una Tèrra d’Òc insurgent i rebel ha estat reprès
repetidament per l’occitanisme cultural, que s’hi ha emmirallat tot cercant‐hi una
legitimitat i la sublimació de les seves limitacions.
El taller serà impartit pel professor i traductor Jaume Figueras i Trull, llicenciat en
Filologia Catalana, doctorand en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
SESSIÓ 1:
13 d’abril
de 18.30
a 20.30h

SESSIÓ 2:
20 d’abril
de 18.30
a 20.30h

SESSIÓ 3:
27 d’abril
de 18.30
a 20.30h

SESSIÓ 4:
4 de maig
de 18.30
a 20.30h

Aproximació a la Cançon de la Crosada i a l’empremta que deixà en la producció
trobadoresca, tot considerant amb un cert detall la desfeta de Muret.

Formulacions literàries que l’albigesisme adoptà amb Mistral i els seus amics, o
amb els felibres «rojos» com ara Fourès o Gras, i la mitificació d’indrets i personat‐
ges, de Montsegur i Esclarmonda de Foix a Muret i el Rei En Pere, tot passant per
Lavaur i Dama Guirauda. I la seva persistència en l’obra d’autors com Antonin
Perbòsc, Prospèr Estieu, Miquèu Camelat, Filadèlfa de Gerda o Valèri Bernard.

D’ençà que, a mitjan segle XIX, la Croada contra els càtars s’incorporà a l’imaginari dels
intel∙lectuals occitans, el mite d’una Tèrra d’Òc insurgent i rebel ha estat reprès repeti‐
dament per l’occitanisme cultural, que s’hi ha emmirallat tot cercant‐hi una legitimitat i
la sublimació de les seves limitacions.
El taller serà impartit pel professor i traductor Jaume Figueras i Trull, llicenciat en
Filologia Catalana, doctorand en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Cadascuna de les sessions comptarà amb el suport visual d’un Power Point i d’un dossier
amb els textos que llegirem.
SESSIÓ 1:
13 d’abril
de 18.30
a 20.30h

SESSIÓ 2:
20 d’abril
de 18.30
a 20.30h

Nova orientació ideològica que la generació d’entreguerres infondrà en el mite, a
partir d’aportacions com les de Simone Weil, i el neocatarisme, en l’obra de Renat
Nelli o Loïsa Paulin, que es perllongarà en la novel∙lística de Joan Bodon o la poesia
de Denís Saurat.

SESSIÓ 3:

Confluència de l’imaginari càtar amb el mite resistent —dels camisards al maquis o
els «vinhairons»— en l’obra de Robèrt Lafont, Carle Camprós, Max Allièr, Leon
Còrdas o Ives Roqueta, per acabar amb la Nòva Cançon: Claudi Martí, Maria
Roanet, Josiana…

SESSIÓ 4:

Cadascuna de les sessions comptarà amb el suport visual d’un Power Point i d’un dossier amb els textos
que llegirem.

Import del taller 4 sessions: 45 € (socis 35 €)
*Fer l’ingrés a La Caixa al c/c 2100‐1006‐57‐0200061117 tot indicant nom i cognoms.
** Places limitades.
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*Fer l’ingrés a La Caixa al c/c 2100‐1006‐57‐0200061117 tot indicant nom i cognoms.
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