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Santuari del Miracle,  
del divendres 8 d’octubre  

al dimarts 12 d’octubre de 2021

Treballem la nosTra 
inTerioriTaT amb  

El SEnyor dElS AnEllS

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: 230 €  
(180 € estada + 50 € activitat)

Preu per a estudiants universitaris: 180 € 
(160 € estada + 20 € activitat)

(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

AlbA RomAnyà, AlbeRt SoleR,  
Antoni Pou, ARnAu ViVeS

La història, la geografia i els personatges de 
tota mena que habiten la Terra Mitjana de 
Tolkien poden llegir-se com un símbol de 
la varietat infinita que pobla la interioritat 
humana. Muntanyes, coves, llacs, palaus, 
caus, fortificacions, hòbbits, espectres, 
mags, herois, llops, orcs, elfs… són imatges 
arquetípiques de l’inconscient col·lectiu 
i personal. Les aventures que viuen els 
protagonistes de la Tercera Edat (l’Edat 
dels Anells de Poder), les seves trifulgues, 
penalitats o victòries expressen els avatars 
de la peripècia humana.

La lectura en clau simbòlica d’El Senyor 
dels Anells pot acompanyar el creixement 
personal. Treballar el significat simbòlic 
dels seus components literaris ajuda a 
prendre consciència dels trets particulars 
dels components del nostre inconscient, de 
com s’expressen, de com ens condicionen 
o de com ens poden ajudar. Per això diu C. 
G. Jung: “Qui mira a fora somia; qui mira a 
dins, desperta”.

—He estat tan ocupat amb la idea de 
marxar de l’Atzusac, i d’acomiadar-me, 
que ni tan sols no he pensat en la direcció 
a seguir —va dir en Frodo. On he d’anar? 
I per què m’he de regir? Quina haurà de 
ser la meva empresa? En Bilbo se n’anà a 
buscar un tresor, anar-hi i tornar-ne, però 
jo me n’he de desempallegar d’un, i no 
he de tornar, segons puc esbrinar. 

El Senyor dels Anells, J.R.R. tolkien

https://forms.gle/8AUnMvhdZ4H1sLrb6
https://amicscasamiracle.cat


Divendres 8 

17.30 Obertura de la Casa
20.00  Temps personal 
20.45 Sopar
21.30 Presentació del curs

Dissabte 9  
La Comarca

07.00 Meditació (I). 
Benvinguts a La 
Comarca 

09.00 Esmorzar
09.45 Introducció. l’univers 

mític de la Terra 
Mitjana de Tolkien 

11.15  Lectura (I). La festa 
d’en Bilbo 

13.00 Temps personal 
14.00 Dinar 
16.00 Lectura (II) i Escriptura 

(I). Cançons de la Terra 
Mitjana 

18.30 Toni Pou, conferència. 
“Els arquetips 
psicològics, literaris, 
mítics”

20.00 Temps personal 
20.45 Sopar
21.30 Vetllada literària

Diumenge 10 
Ròhan i Góndor

07.00 Meditació (II). A la 
mort d’en Théodred, 
cants meditatius 

09.00 Esmorzar
10.00 Lectura (III). Herois i 

heroïnes i Escriptura 
(II). Escriptura mítica 

12.00 Temps personal 
14.00 Dinar
16.00 Lectura (IV). La missió 

de l’heroi, el Fat i el 
món del logos 

18.00 Meditació (III). Abans 
de la Gorja d’en 
Helm. tècniques de 
gestió de l’estrès 

20.00 Temps personal 
20.45 Sopar
21.30 Vetllada literària 

Dilluns 11 
Lothlórien i Mórdor

07.00 Meditació (IV). 
Arribada a Lothlórien 
amb els ulls tapats 

09.00 Esmorzar
10.00 Lectura (V). El món 

màgic 
11.30 DeStRuiR l’Anell. 

Escriptura (III). Com 
em temptaria l’Anell o 
l’origen de Gòl·lum 

14.00 Dinar de pícnic. El 
consell de n’Èlrond

15.00 Viatge al Mont del Fat. 
Meditació (V). L’amor 
pel Gòl·lum 

18.30  Posada en comú
20.00 Temps personal 
20.45 Sopar
21.30 Vetllada literària 

Dimarts 12  
Les Rades grises

9.00 Esmorzar
10.00 Lectura (VI). La 

coronació de 
l’Àragorn, la 
resurrecció d’en 
Gàndalf i salpar cap a 
Valinor 

11.00 Recapitulació. els 
arquetips i El Senyor 
dels Anells (amb Toni 
Pou)

12.00 Cloenda. Un camí cap 
a La Comarca o cap a 
Valinor? 

14.00 Dinar
16.00 Comiat

Aquest curs està pensat a partir d’exercicis pràctics de lectura, d’escriptura i de meditació sobre l’obra El Senyor dels Anells. Per seguir-lo no és imprescindible haver 
llegit prèviament l’obra, encara que és molt recomanable. Haver vist les tres pel·lícules de Peter Jackson (2001-2003) pot ser interessant. En tot cas, durant el curs es 
proposarà la lectura de capítols o passatges extensos de l’obra i és important, per aquesta raó, que cadascú porti els tres volums. A més, es proporcionaran diversos 
materials complementaris per al seguiment del curs, resums i selecció de capítols de lectura recomanada.


