Santuari del Miracle,
del divendres 8 de novembre
al diumenge 10 de novembre de 2019

Ramon Ribera-Mariné,
monjo i biblista;

Maria Sevilla Paris,
poetessa i filòloga;
Olga Nicolau,
monja, economista i biblista.

Santuari del Miracle
25287 El Miracle (El Solsonès)
www.santuarielmiracle.com
casespi.miracle@gmail.com
Telèfons: 649 465 814
Places limitades
Preu de les jornades: 150 € (tot inclòs)
(per raons econòmiques, però, no deixeu de
participar-hi; parleu-ne en inscriure-us)
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David Jou,
poeta i físic;

Menaran el present taller Ramon RiberaMariné, monjo i biblista, David Jou, poeta i
físic, Maria Sevilla Paris, poetessa i filòloga, i
Olga Nicolau, monja, economista i biblista.

Inscripcions

Informació i inscripcions:

C-26

ELS SALMS, POESIA D’AVUI?

Amb el nom del taller, vora la bassa d’Òria,
s’evoca la font, en concret al Miracle, lloc
de descans per refer les forces i compartir
l’experiència del camí; és precisament aquí on
apareix la Verge Nena, encarnació de la Saviesa
salvadora, veritable estrella de l’alba.

Casa d’Espiritualitat
Santuari del Miracle

Lloc:
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VORA LA BASSA D’ÒRIA

Com a continuació de l’activitat la veu dels
poetes, que servia de cloenda a les sessions
del vell Natura & Espiritualitat, organitzem
de fa anys un racó de literatura, especialment
poesia, i vida. Prèviament hem tocat temes
com l’epopeia de l’Èxode, ran d’una pel·lícula,
i la poesia com a coneixement, el llibre dels
Proverbis bíblic, Ramon Llull, l’Odissea i la
Bíblia: les dues columnes de l’experiència
d’Occident… Ara us proposem per fer-nos
ressonar de la mà de dos poetes un clàssic de
la literatura hebrea, el llibre dels Salms, que en
néixer portem tots a les entranyes; més enllà
del seu valor religiós, és una poderosa eina per
expressar i elaborar els nostres sentiments més
profunds, i per admirar la saviesa i la tècnica
dels antics.

Manresa
Barcelona

Divendres 8 de novembre
17,30
[20,00
20,45
21,30
22,30

Obertura de la Casa
Vespres, temps de reflexió ]
Sopar
Acollida i presentació [Ramon]
Descans.

Dissabte 9 de novembre
[7,00
9,00
9,45
10,45
11,45
[13,30
14,00
16,00

17,00

18,00
[19,30
20,45
21,30
23,00

Laudes, temps de reflexió o de
descans]
Esmorzar
El llibre dels Salms: l’ordre del
cantoral [Ramon]
Lectura personal del primer bloc de
Salms [Sl 1,2,8,19,34,45,63,72,84,89]
Lectura Jou/Sevilla del primer bloc
de Salms i col·loqui
Temps de reflexió o de descans]
Dinar
El llibre dels Salms: maneres de
fer poesia en l’antic orient [Olga
Nicolau]
Lectura personal del segon bloc de
Salms
[Sl 92,100,103,104,110,111,113]
Lectura Jou/Sevilla del segon bloc de
Salms i col·loqui
Vespres, temps de reflexió o de
descans ]
Sopar
Activitat
Descans.

Diumenge 10 de novembre
[7,00

Laudes, temps de reflexió o de
descans]
9,00
Esmorzar
9,30
Lectura personal del tercer bloc de
Salms
[Sl 122.127,130,137,139,145,150]
10,30
Lectura Jou/Sevilla del tercer bloc de
Salms i col·loqui
[12,00
Eucaristia, temps de reflexió o de
descans]
13,15-13,45
Valoració i cloenda
14,00
Dinar

