Santuari del Miracle,
del divendres 27 de maig
al diumenge 29 de maig de 2022

Pràctiques de lectura i escriptura
meditatives

Albert Soler, Alba Romanyà
i Arnau Vives

PER INSCRIURE-US, CLIQUEU AQUÍ
O bé escriviu a
casespi.miracle@gmail.com;
o truqueu al 973 291 699
Places limitades
Un cop confirmada la plaça caldrà fer una
bestreta de 30 € al compte
ES83 2100 0081 9602 0023 0145
indicant el vostre nom
Preu de les jornades: 160 € (tot inclòs)
Estada: 105 €. Activitat: 55 €
(per raons econòmiques, però, no deixeu de
participar-hi; parleu-ne en inscriure-us)

Andorra
La Seu d’Urgell

C-26

Els arquetips femenins
que ens habiten:
la literatura de Víctor Català

C-26

Solsona

Hostal
del Boix

Puigcerdà
Berga

Trencall cap
a Bergús

LV-3
002

Su
EL MIRACLE

Guissona
Lleida
Tarragona

001
BV-3

Cardona

C-55

En aquest curs llegirem en
profunditat un monòleg teatral
i un conte de Víctor Català
(Caterina Albert), autora d’una
literatura amb una dimensió
clarament simbòlica. En farem
una lectura meditativa, que
recolzarem amb pràctiques
d’escriptura creativa, activitats
artístiques i intercanvi entre els
participants. Llegirem Caterina
Albert com si hi parléssim,
doncs, i descobrirem què ens vol
dir. Els dos textos ens parlaran,
sobretot, de la feminitat i de la
masculinitat, i a partir d’aquí
descobrirem els arquetips
masculins i femenins que
poblen el nostre inconscient i
l’inconscient col·lectiu. Serà un
diàleg amb la literatura d’Albert,
però també un diàleg amb la
nostra interioritat, que ens portarà
a descobrir els arquetips que
formen part de nosaltres.
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ENTORN DE LA BASSA D’ÒRIA

Lloc:

Manresa
Barcelona

Divendres, 27 de maig de 2022
17.30 h. Obertura de la casa

Dissabte, 28 de maig de 2022

Diumenge, 29 de maig de 2022
08.00 h. Passejada contemplativa

20.00 h. Temps personal

08.00 h. Introducció a la meditació.
Lectura meditativa. La infanticida

20.45 h. Sopar

09.00 h. Esmorzar

21.45 h. Presentació del curs: literatura,
meditació i Víctor Català

10.00 h. Meditació

10.00 h. Lectura meditativa. “En Met de
les conques”, Drames rurals

09.00 h. Esmorzar de pícnic

10.15 h. Per a una lectura arquetípica de
La Infanticida I. El femení

12.00 h. Temps personal

11.15 h. Lectura i escriptura meditatives.
La infanticida

14.00 h. Dinar

13.15 h. Posada en comú
14.00 h. Dinar
15.30 h. Activitat musical
16.00 h. Per a una lectura arquetípica de
La Infanticida II. El masculí
17.30 h. Escriptura meditativa. Arquetips
personals
19.00 h.. Posada en comú
20.00 h. Temps personal
20.45 h. Sopar
21.45 h. Vetllada

13.00 h. Activitat artística
15.00 h. Conclusions
16.00 h. Endreça
17.00 h. Tornada

