


Qui eren els càtars? Per què, vuit-cents 
anys després, ens segueix fascinant la 
història d’aquesta heretgia medieval? 
Quant de cert i quant de fabulació hi ha 
en la seva llegenda? 

Aquest seminari a càrrec del medievalista 
Sergi Grau proposa un recorregut per la 
història del catarisme, un moviment 
religiós que va voler aportar solucions 
noves a les inquietuds religioses d'un 
món en transformació. Explicarà els seus 
fonaments i les raons per les quals ben 
aviat va ser percebut com un gran 
problema per la jerarquia eclesiàstica, 
que per fer-hi front va iniciar la croada 
contra els albigesos i el desenvolupament 
de les eines repressives de la Inquisició. 
El curs evocarà també els avatars del 
catarisme i els principals mites i ficcions 
que l’han envoltat. 

Totes les sessions tindran 
lloc al Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona, Montalegre, 5, 
de 19.00 a 20.30 h.

Preu
Normal: 45€
Reduït (estudiants, Amics del 
CCCB, Amics del MNAC, aturats, 
jubilats i més grans de 65 
anys): 30€

Places limitades

L’Institut estendrà un 
diploma d’assistència a totes 
les persones matriculades en 
aquest curs que ho demanin.

L’Institut es reserva 
el dret de canviar qualsevol 
aspecte particular 
d’aquest programa si les 
circumstàncies l’hi obliguen.

Institut d'Humanitats
Montalegre, 5,
08001 Barcelona
Matins de 10 a 14 h.
Tel.: 93 412 21 74
cursos@cccb.org
www.cccb.org/
instituthumanitats
    InstitutHumanitatsBarcelona
    @ihbcn

Historiador especialitzat en l’Edat Mitja-
na, és investigador vinculat a l’Institut 
d’Estudis Medievals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. La seva recerca 
s’ocupa preferentment de les heretgies 
medievals, com ara el càtars i els val-
desos, i del metge i reformador espiritual 
Arnau de Vilanova. Entre les seves publi-
cacions destaca Cátaros e inquisición en 
los reinos hispánicos, ss. XII-XIV (Cátedra, 
2012). Properament sortirà publicat el 
seu darrer llibre, La invenció dels càtars 
(Angle, 2015). Forma part de l’equip de 
Jordi Savall a la Fundació Centre Inter-
nacional de Música Antiga, on prepara la 
documentació històrica i dramatúrgica 
dels projectes musicals. 

Com et pots matricular?

Has de fer una transferència bancària, indicant el teu nom i 
cognoms i la paraula "càtars", al número de compte: 
2100 3275 20 2200043143. Un cop realitzat el pagament és 
imprescindible que ens enviïs per email (cursos@cccb.org) el 
comprovant de la transferència juntament amb la còpia del 
document que acrediti la reducció de preu quan correspongui.

Dilluns
29.06.15
El catarisme

Dijous
02.07.15
La croada contra els 
albigesos i la guerra 
contra l'heretgia 

Dilluns
06.07.15
Els inicis de la repressió: 
la Inquisició

Dijous
09.07.15
La invenció dels càtars: 
els mites

Sergi Grau
Els càtars,
realitat i mite


