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Santuari del Miracle,  
del divendres 15 d’octubre  

al diumenge 17 d’octubre de 2021

L’amor i eLs poetes

machado, martí i poL  
i Joan L’evangeLista:  

una aproximació a L’amor 

Andorra
La Seu d’Urgell

Puigcerdà
Berga

Cardona

Trencall cap  
a Bergús

Manresa
BarcelonaGuissona

Lleida
Tarragona

Hostal 
del Boix

Solsona

EL MIRACLE
Su

C-4
51

C-26

C-55BV-3001LV-3002

C-26

O bé escriviu a  
casespi.miracle@gmail.com; 

o truqueu al 649 465 814

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: 150 € (tot inclòs)
Estada: 100 €. Activitat: 50 €

(per raons econòmiques, però, no deixeu de 
participar-hi; parleu-ne en inscriure-us)

Lloc:  Casa d’Espiritualitat
 Santuari del Miracle

PER INSCRIURE-US, CLIQUEU AQUÍ

Amics de la Casa del Miracle. 
Consulteu el nostre web: 
https://amicscasamiracle.cat

Deixeu-vos posseir lentament per la joia, 
com la nit per l’esforç ignorat de la llum, 
i descobrireu la bellesa inicial de les coses. 
Car allò més insignificant de la nostra existència 
té importància vital si ens hi posem de cor, 
amb els ulls ben oberts 
i amb les mans fresques de l’aigua recent.

Tot consisteix a estimar finament les coses petites, 
esforçant-nos a lliurar els desencerts 
del pes angoixós de la fatalitat. 
Viure per damunt dels objectes 
i estimar-los amb quietud infantil; 
sense temor al fracàs.

Llavors descobrirem la nostra verdadera finalitat.

Miquel Martí i Pol

RogeR Canadell, filòleg

CaRles VentuRa, Psicòleg

antoni Pou, Monjo, biblista i Psicòleg

Las abejas de las flores 
sacan miel, y melodía 
del amor, los ruiseñores: 
Dante y yo –perdón, señores–, 
trocamos –perdón, Lucía–, 
el amor en Teología.

antonio Machado

Sou vosaltres qui coneixeu l’Esperit de la veritat, 
perquè habita a casa vostra i estarà dins de 
vosaltres.

joan 14,17

https://forms.gle/uk7P8dKjXLnAKZK69
https://amicscasamiracle.cat


Divendres, 15 d’octubre de 2021

18.00 h.  Obertura de la casa

20.45 h. Sopar

21.45 h. Començant a caminar

Dissabte, 16 d’octubre de 2021

07.00 h. Els tres retaules

09.00 h. Esmorzar

10.00 h. L’amor en la poesia de Martí i 
Pol, per Roger Canadell

11.30 h. Lectura de poemes

13.00 h. Els tres retaules

14.00 h. Dinar

16.30 h. Amor i individuació en l’obra 
d’Antonio Machado,  
per Carles Ventura

17.30 h. Lectura de poemes

20.00 h. Els tres retaules

20.45 h. Sopar

21.45 h. El so de la poesia, meditació 
musical

Diumenge, 17 d’octubre de 2021

07.00 h.  Els tres retaules

09.00 h. Esmorzar

10.00 h. Amor i individuació en l’evangeli 
de Joan, per Toni Pou

11.00 h. Taller de poemes.  
Per Roger Canadell

12.00 h. Els tres retaules

13.15 h. Taller de poemes.  
Per Roger Canadell

14.00 h. Dinar

15.30 h. Valoració i comiat


