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· SEMESTRE :  Primer semestre 
· NÚMERO I TIPUS DE CRÈDITS: 6 crèdits de lliure elecció 
· HORARI :  Dilluns i dimecres de 13.00 a 14.30  
· PROFESSOR : Jordi CERDÀ 
·   TELÈFON: 93.581. 23. 20 
.    E-mail : jcerdas@uoc.edu 
 
OBJECTIUS 
 
L’assignatura pretén introduir l’estudiant en els orígens dels discurs amorós a Occident: els 
trobadors, com un dels elements constitutius de la nostra cultura.  La lírica medieval construeix, 
col·locant l’amor al centre, una poderosa xarxa conceptual amb la qual  pensa el món; de tal 
manera que l’amor és el vehicle pel qual passa aquesta reflexió.  Quan el signes del món medieval 
arriben al seu final, l’amor ha gestat una novíssima visió de l’home; visió que té una continuació 
directa amb els stilnovisti i tot el petrarquisme europeu fins a la lírica dels nostres dies. Prenent 
com esperó el conegut assaig de Denis de Rougemont L’Amor i Occident, aquest curs vol també 
analitzar el discurs amorós com un dels elements claus per a la constitució d’un discurs 
europeista de talant cultural. 
 
PROGRAMA  
 
L’Amor i Occident. Europeisme i Denis de Rougemont 
 
La fin’amors: la codificació del desig 
 
Els trobadors: Guilhem de Peitieu, Jaufré Rudel i Bernat de Ventadorn 
 
Amor i poder: Les  altres líriques àuliques romàniques 
 
Recepció dels trobadors i de la seva fin’amors en el pensament contemporani. 
 
 
AVALUACIÓ 
 
Durant el curs es treballarà un dossier. Cada estudiant haurà de treballar una composició que 
ponderarà la nota  de curs. Hi haurà un examen a final de curs i l’opció de millorar nota amb la 
presentació d’un treball. 
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