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No podem passar per alt el nostre reconeixement a totes aquelles persones i entitats
que ha contribuït a la realització d’aquest
curs. Així, doncs, volem expressar la nostra gratitud a la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa, al Centre Cultural del Casino i als conferenciants que han
acceptat la nostra oferta per a participar-hi.

Amics de l’Art Romànic del Bages

Conferència a càrrec de Francesc Tous i Prieto
Doctor en Filologia Catalana

Divendres 20 de novembre 2015
La novel.la de cavalleries a Catalunya

Conferència a càrrec de Lluís Calderer i Cortasa
Llicenciat en Filologia Catalana

Dissabte 28 de novembre 2015
Sortida de tot el dia a Folgueroles

Visita guiada a la Casa-Museu Verdaguer
i ruta verdagueriana.
l
El
romanticisme
històric revifa el
a
medievalisme i la identitat nacional.
Esbós biogràfic del poeta i
comentari del poema èpic CANIGÓ,
ambientat a l’època alt medieval.
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Dins el panorama de la literatura catalana medieval, és també
digna d’interès la presència considerable en les nostres terres
d’un fenomen de gran volada per tota l’Europa occidental: la novel·la de cavalleries. I, així mateix, el seu conreu per escriptors
d’ací i en la nostra llengua, amb dues aportacions de primer ordre: el Curial i Güelfa, anònim, i el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, no tan sols valuoses pels seus mèrits intrínsecs sinó pels
seus trets de renovació i originalitat que van aportar al gènere.

Divendres 13 de novembre 2015
Ramon Llull: un escriptor i missioner
laic de la baixa edat mitjana
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No podia mancar un espai dedicat a la figura gegantina de Ramon Llull, amb l’afegit de commemorar així el 700 aniversari de la seva mort. La seva vida apassionant i la seva obra tan
rica i variada, fonamentada en la creació del català literari ric
en possibilitats d’expressió infinites, són sempre mereixedores
d’atenció i coneixement del “català universal” per excel·lència.
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Enguany donem entrada a la paraula escrita, és a dir, la literatura, sense menyscapte de les manifestacions orals de caire
més popular. La nostra literatura medieval, deixant de banda
alguns textos, com les Homilies d’Organyà, i la poesia trobadoresca escrita en provençal, sorgí a partir de la segona meitat
del segle XIII, bé que en segles anteriors ja existia una literatura
oral que no ha quedat fixada. Tot aquest procés fou empès per
la parla, que es va anar desempallegant del llatí vulgar configurant progressivament la llengua catalana, al mateix temps que
es forjava la nostra nació. Hi ha doncs un conreu important de
la poesia que, havent-se desenvolupat pet via estrictament oral,
no ha deixat gairebé rastre, però sí un conjunt d’indicis que permeten aproximar-nos a la realitat viva d’aquest gènere literari
en el període més fosc de l’Edat Mitjana.

Divendres 6 de novembre 2015
Abans dels trobadors, què?

Conferència a càrrec de Lluís Calderer i Cortasa
Llicenciat en Filologia Catalana
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Ens plau oferir-vos, una vegada més, un
nou Curs de Cultura Medieval organitzat
pels Amics de l´Art Romànic del Bages,
obert a totes les persones que hi estiguin
interessades. Aquesta activitat, que duem
a terme des de fa molts anys i de manera
ininterrompuda, ha assolit un gran interès, fet avalat per la bona acollida que
sempre ha tingut per part dels assistents.
Així, doncs, esperem que aquesta nova
edició sigui també del vostre grat.

Conferència a càrrec de
Joan Vilamala i Terricabras,
Llicenciat en Filologia Catalana.

*Aquesta conferència,
que podrà ser participativa,
es farà en el transcurs de la visita.

Totes les conferències del Curs
començaran a les 20 h i tindran lloc a la
Sala d´Actes del Centre Cultural
del Casino de Manresa.
Curs gratuït, no cal fer inscripció prèvia.

La sortida a Folgueroles es farà amb
autocar i se sortirà de la Pl. dels Infants de
Manresa a les 9 h.

Inscripcions a Viatges Masanés de Manresa.
Socis AARB a partir del dilluns 2 de
novembre de 2015 i no Socis a partir del
divendres 6 de novembre de 2015.

