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TÍTOL
Els càtars i Occitània
DATES I HORARI
Dimarts 10 de juliol. 9.30 a 14.00 h i 16.00 a 20.00 h.
PREU
General: 95 € / Estudiants: 85,50 € / Residents Cerdanya: 63 €
PROFESSORAT
Sr. Antoni Dalmau i Ribalta
Llicenciat en Dret
President de la Diputació de Barcelona (1982-1987)
Vicepresident del Parlament de Catalunya (1988-1995)
Col·laborador habitual en mitjans de comunicació (premsa,
televisió i ràdio)
Escriptor, autor dels llibres: Els càtars, Els càtars: una veu silenciada, Una

escapada al país dels càtars: guia de viatge, Terra d’oblit: el vell camí dels
càtars, El testament de l’últim càtar
DESCRIPCIÓ
En el món religiós de l’Edat Mitjana el catarisme va ser el moviment cristià
dissident que va tenir més importància. Per aquest motiu va ser objecte d’una
persecució ferotge per part de l’església de Roma que va promoure la lluita
contra aquesta heretgia de la mà dels tribunals de la Inquisició i de
l’anomenada “croada albigesa”. D’aquesta manera el catarisme es va esborrar
de la història. L’objectiu d’aquest curs es poder conèixer de manera senzilla i
didàctica però sense perdre el rigor acadèmic el món dels càtars i la seva
tràgica història lligada a les terres occitanes.
PROGRAMA
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Occitània. El marc històric
Un projecte nacional?
Model d’organització
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La llengua
La poesia trobadoresca
Els templers
La fi del somni occità?
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El catarisme. Qüestions prèvies
Les fonts
La situació de l’Església catòlica
L’aparició del catarisme
L’abast territorial
Els noms
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La doctrina religiosa, la litúrgia, les regles
Una doctrina cristiana
Una religió dualista
L’origen del món
La transmigració de les ànimes
Jesucrist, el Fill de Déu
El consolament
L’abstinència de carn
La continència sexual
La pregària i la predicació
Els ritus
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L’organització de l’Església. La persecució
Bons cristians i creients
La casa, l’economia.
La dona càtara
La persecució: la croada contra els albigesos
La implicació de la corona catalanoaragonesa
El tractat de Meaux-París
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La Inquisició i la fi de l’Església
La Inquisició
El setge i la capitulació de Montsegur
La represa dels germans Autier
La fi de l’Església
La recuperació històrica
L’esoterisme
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Català

