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S'acaba d'inaugurar l'exposició "'El noble esforç': L'herència dels trobadors a Catalunya".
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Els trobadors han estat un pilar central de la cultura catalana i europea des del segle XII. Sense
la seva poesia refinada, transmissora de valors cortesos i també de tensions polítiques, avui no
parlaríem de l’amor en els mateixos termes, ni tindríem les mateixes nocions de l’home i la
dona ideals (filtrades més tard pel Romanticisme) ni la nostra poesia lírica hauria adoptat els
patrons formals que encara la defineixen. Alguns dels cançoners que ens han fet arribar
aquesta herència es van compilar a Catalunya. Després de l’Edat Mitjana se’n va perdre el
rastre, però a finals del segle xix diversos erudits catalans van esforçar-se per recuperar-los,
conservar-los en biblioteques institucionals i estudiar-los en detall. Aquesta dedicació també es
nodria d’una voluntat de construcció nacional, alimentada amb mètodes i instruments
internacionals: ho demostren les publicacions, els materials de treball i la nodrida
correspondència amb una xarxa europea de contactes acadèmics i bibliòfils. Gràcies a aquesta
nova recepció, els trobadors van tornar a incorporar-se plenament en la nostra cultura, com a
part de la boga medieval que havia impregnat l’imaginari cultural català. I va ser precisament en
aquest moment cultural quan es van posar les bases per llegir i entendre la seva poesia tal com
ho fem avui.

  

  

L'exposició es podrà visitar del 21 de febrer al 25 d'abril de 2019 a la Sala d'exposicions de
la Biblioteca de Catalunya
. Té com a comissàries 
Miriam Cabré
(Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona) i 
Anna Gudayol
(Secció de Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya).

  

És una producció de la Biblioteca de Catalunya, el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el Programa Recercaixa-ACUP i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes.

  

Com a complement, la Biblioteca de Catalunya ha obert un espai per fer-hi una visita virtual: fe
u clic aquí
.
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