
 
 

Es pot lloar Déu amb música Rock? 
Poden portar estils musicals com el 
Tecno,  el Reggae, o el Hip-Hop, a la 
pregària? Es pot crear un clima de 
contemplació amb una bateria i una 
guitarra elèctrica? 
 
Des de sempre els creients han utilitzat 
la música com a eina per a lloar, adorar i 
glorificar a Déu. Al llarg dels segles la 
música ha anat canviant, però el 
missatge sempre ha estat el mateix. 
Actualment, dins del món eclesial 
anglosaxó,ha arrelat amb força un 
gènere musical anomenat Música 
Cristiana Contemporània, que expressa 
en les seves cançons la fe cristiana dels 
seus autors. 
 
Aquest cap de setmana us proposem, 
doncs,  una aproximació a les Sagrades 
Escriptures a partir de la lectura 
contemplativa, silenci i de la música 
contemporània.  
 
Per a quí? Adreçat a joves, o no tan 
joves, que vulguin apropar-se a les 
Sagrades Escriptures d’una forma 
diferent, trobar una nova manera de 
pregar o descobrir una nova eina de 
catequesi. 

 
 

Lloc: Santuari del Miracle (Solsonès) 

Més informació i inscripcions: 

973 48 00 02 

649 46 58 14 

o millor: casespi.miracle@gmail.com 

 

Preu de les jornades (tot inclòs): 120 € 

100 € estudiants o en atur 

(per raons econòmiques, però, no deixis de 

participar-hi) 

www.santuarielmiracle.com 

IBAN ES83  2100  0081  9602  0023  0145 
 

Música, Paraula, 
Silenci 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pregar la Paraula de Déu 
amb música d’avui 

 
Carles-Xavier Noriega 

Monjo de Montserrat 

 
17-19 abril del 2015 

 



     
 
 
 

 
 
 
 
Divendres 17 d’abril 
 
17:30  Obertura de la casa 
20:00  [Vespres] 
20:45  Sopar 
21:30  Benvinguda 
21:45  Introducció a la Música Cristiana 

Contemporània 
 
 
 

 
Dissabte 18 d’abril 

 
7:00    [Pregària del matí] 
9:00    Esmorzar 
9:45    Conferència: Introducció a la Lectio 

divina 
10:30  Temps de silenci 
11:30   Audició: Cantar la Paraula de Déu 
13:00   [Eucaristia]  
14:00   Dinar 

 

 
 

 

16:00  Conferència: Importància i necessitat 
del silenci 

16.45  Temps de silenci 
18:30   Audició: Pregar amb la Paraula de 

Déu 
20:00   [Vespres] 
20:45   Sopar 
21:45   Projecció d’un ‘concert’ 

 
Diumenge 19 d’abril 

 
7:00   [Pregària del matí] 
9:00   Esmorzar 
10:00  Audició i diàleg: Panorama 

musical  
12:00  [Eucaristia] 
14:00  Dinar 

 
 

 



 


