
PROGRAMA D’ACTIVITATS

Les tradicions de saviesa
El cultiu de la qualitat humana

10
anys

Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa



2

CETR és un centre independent al servei de l’estudi i el cultiu de la qualitat humana. Des d’aquesta pers-
pectiva, vol donar a conèixer la saviesa de les tradicions religioses, dels seus mestres i els seus grans 
textos. 
 
El Centre d’Estudi es va obrir el 1999 per la iniciativa desinteressada de l’equip de professors. És fruit 
d’una llarga trajectòria d’estudi, de publicacions, d’organització de seminaris i d’altres projectes, en-
torn a les societats d’innovació i al fet religiós en el marc de la cultura contemporània.
 
ActivitAts
Cursos: per establir contacte amb les diverses tradicions de saviesa de la humanitat i 
amb el fet religiós en el món contemporani. 
 
Lectures: lectura comentada de les obres que configuren aquest llegat de saviesa, 
de les paraules dels mestres, aprofundint en el seu oferiment pel cultiu de la qualitat 
humana. 
 
Pràctiques de silenci: Introducció a la pràctica del silenci interior seguint les propostes de 
les diverses tradicions. Oberta la incorporació durant tot el curs. Inclou també: Pràctiques 
de silenci de cap de setmana, en plena natura (vegeu programa apart, o consulteu el web)
 
Cicle de cinema: una selecció de pel·lícules, acompanyades de presentació i comentari. Una  
proposta pels divendres a la tarda
 
informAcions complementàries 
En qualsevol moment, podeu demanar assessorament per tal de que la tria de curs s’adeqüi als vostres coneixements 
previs i als vostres interessos personals.
 
Diverses activitats han estat reconegudes com a crèdits de lliure elecció per ESADE i la UAB, i com a activitats de forma-
ció permanent per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (informació detallada a secretaria)

QUÈ És el cetr

Acte d’inici de curs 
2008-2009

 
dimecres 1 d’octubre,  

a les 19:30 h.

UNA PROFUNDA QUALITAT  
HUMANA ÉS IMPRESCINDIBLE 
PER L’ESPÈCIE I EL PLANETA

DESÈ  
ANIVERSARI DE 
CETR: deu anys  

de treball pioner,  
i ara, amb nous  

projectes
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os  Espiritualitat i societat contemporània 
 a càrrec de salvador juncà

Com interpretar la dimensió espiritual dels homes i dones de les societats de coneixement, en ple segle XXI? 
Quin és el seu fonament? I quin paper hi juguen les religions? El curs ofereix una aproximació multidiscipli-
nar al fet religiós (antropologia cultural, psicologia, sociologia) que ens donarà eines per interpretar la seva 
presència en el món contemporani, ens farà més fàcil el ressituar-nos personalment en aquestes qüestions i 
ens proporcionarà una porta d’accés al llegat espiritual de la humanitat.
6 d’octubre – 3 de novembre 
5 dilluns de 19:30 a 21:00  h.
87 €

 La música, vehicle espiritual
 a càrrec de bhakti das, griselda cos, naci domènech i lili castella 
Com pot la música ajudar al treball interior? El so instrumental, la veu, el cant, són ben presents en les di-
verses tradicions de saviesa. Veurem possibilitats i propostes de la mà de quatre músics compromesos en 
la recerca interior.
Bhakti Das, músic seguidor de la tradició hindú aportarà la perspectiva (teòrica i pràctica) del Nâda Yoga, o 
ioga de la música. (Dijous 23 d’octubre)
Griselda Cos (monja benedictina), amb la seva cítara, ho farà des de la tradició musical del 
monacat cristià (Dijous 30 d’octubre)
Naci Domènech, instrumentista d’ud i rebab, membre del grup ‘Ushâq,  pro-
posarà una aproximació des de tres elements musicals: el ritme, la melodia 
i el silenci.  (Dijous 6 de novembre)
Lili Castella, del grup musical sufí ‘Ushâq i pedagoga musical, treba-
llarà el so com a porta d’entrada al silenci. (Dijous 13 de novembre)
23 d’octubre – 13 de novembre 
4 dijous, de 19’00 a 20’15 h. 
77 €
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 Els Evangelis apòcrifs 
 a càrrec de josep montserrat

Designem “apòcrifs” els escrits evangèlics que no entraren a formar part del cànon, uns textos que reflecteixen 
la gran diversitat doctrinal del cristianisme primitiu. L’Evangeli de Pere segueix els sinòptics. Els evangelis 
de Tomàs, Felip, Maria i Judes són gnòstics. Hi ha escrits  que no tenen el títol d’evangelis però que contenen 
diàlegs de Jesús amb els seus deixebles (Apòcrif de Joan, Diàleg del Salvador…). El curs versarà sobre els tex-
tos més arcaics  i sobre els gnòstics. 
29 d’octubre, 5, 12 i 19 de novembre
4 dimecres, de 17,00 a 18, 30 h.   
77 €

 Fonaments de l’islam. Les societats islàmiques en el món contemporani 
 a càrrec de hawwa morales i halil bàrcena 
Introducció als fonaments religiosos i a la plural història de l’islam, tot atenent a les dinàmiques específiques de 
les societats islàmiques en diàleg no gens fàcil amb la contemporaneïtat. A partir dels textos fundants de l’islam, 
l’Alcorà i els hadiths, s’analitzaran tant els aspectes pròpiament religiosos i espirituals com aquells altres que 
tenen a veure amb el fiqh o jurisprudència islàmica i els reptes que planteja un món cada cop més global.
6 d’octubre - 15 de desembre
10 dilluns de 19:30 a 21:00  h. 
97 €

 El buddhisme, un camí espiritual sense creences ni déus
 a càrrec de marta granés 
Un apropament a una tradició espiritual que busca el desaferrament de creences i conceptes. El curs ens ofe-
rirà algunes claus per la interpretació del buddhisme i per a la lectura de textos d’aquesta tradició de saviesa. El 
Buddha en el seu context històric, la perspectiva de la seva recerca, conceptes com Nirvana o Buit, propostes de 
meditació, o les diverses escoles del buddhisme, seran alguns dels temes que es tractaran, sempre en contacte 
amb el ric llegat textual. 
8 d’octubre - 10 de desembre. 10 dimecres, de 19:30 a 21:00 h.
126 €
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 L’hinduisme: una aproximació
 a càrrec de josé reche

Una visió panoràmica de l’hinduisme: dels conceptes clau, de les pràctiques i del pensament hindú. La Via, o sa-
natana dharma. Els textos sagrats: sruti i smriti. La perspectiva dels Upanixads. El Bhagavad Gîta. La diversitat de 
yogues o vies d’alliberament i els seus mestres.
10 de novembre - 1 de desembre 
4 dilluns de 19:30 a 21:00 h. 
77 € 

           El camí interior o l’aprenentatge del coneixement silenciós
 a càrrec de marta granés

Tots els pobles, des de que en tenim notícia, han cultivat una dimensió de 
saviesa (que ha rebut denominacions diverses) i que es podria caracterit-
zar com el cultiu del camí interior o l’aprenentatge del conèixer i el sentir 
silenciós. Ens  acostarem a aquest peculiar “coneixement silenciós” i a les 
seves diverses vies de treball des del nostre específic entorn cultural, el de 
les societats del segle XXI. 
11 i 18 de novembre
2 dimarts de 19:30 a 21:00 h. 
30 € 
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r  Taller de T’ai-txi 
 a càrrec de montse castellà  
Amb la pràctica del T’ai-txi, l’energia vital augmenta deixant que flueixi lliurement per tot el cos, desbloque-
jant zones amb excés de tensió, tonificant tots els òrgans. Normalment, la nostra atenció està molt dispersa, 
allunyada de la pròpia experiència; el T’ai-txi ens ajuda a connectar amb nosaltres, a trobar el nostre centre. 
Tots els dijous 
de 18:00 a 20:00 h. 
57 € (mensuals)
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       CICLE: DIMENSIÓ ESPIRITUAL 
I TRADICIONS RELIGIOSES
Configurat pels cursos nº 1, 6, 7, 
14, 15, 16 i 26, que s’imparteixen 
els dilluns, el cicle ofereix una in-
troducció general al fet religiós i al 
món de les religions. La matrícula 
al cicle complet: 398 €. Es lliurarà 
Diploma del Cicle als alumnes (de-
maneu informació).
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es  L’Alcorà, una nova lectura
 a càrrec de marià corbí i halil bàrcena

Una lectura dels passatges alcorànics més significatius, despullada de tota creença i pressupòsit religiós, 
duta a terme des del pensar i el sentir contemporanis, a fi i efecte de comprendre la saviesa de l’islam pri-
migeni ensenyat pel profeta Muhàmmad en un context i amb uns codis culturals aliens als nostres.  
del 14 d’octubre al 26 de maig, el segon i quart dimarts de cada mes
de 19:30 a 21:00 h. 
curs sencer: 195 €

 Yoga Vâsishtha
 a càrrec de montse cucarull, marta granés i marià corbí

Què és la realitat? Què és l’ésser humà? Quin és el sentit de la vida? En forma dialogada, el savi Vâsishtha 
exposa el ioga del coneixement i mostra com dur a terme la recerca interior. L’obra, atribuïda a Valmiki, és 
un dels textos fonamentals del corrent vedânta advaita, la via de la no-dualitat, i els temes resulten del tot 
contemporanis.   
del 16 d’octubre al 28 de maig, dijous alterns
de 20:00 a 21:30 h. 
curs sencer: 182 €

 El Mathnawi de Rumi 
 a càrrec de marià corbí 
Històries, reflexions, diàlegs... per aprofundir més i més en el cultiu de 
la qualitat humana guiats per Rumi (1207-1273), poeta i destacat mestre 
espiritual, un dels grans exponents del sufisme –el moviment místic mu-
sulmà–. Anomenada sovint “l’Alcorà persa”, el Mathnawi resulta, verita-
blement, un pou de saviesa inexhaurible. 
del 9 d’octubre al 21 de maig, dijous alterns.
de 20:00 a 21:30 h.  
curs sencer: 182 €

La incorporació a  
qualsevol de les  

Lectures de durada anyal 
(números 9, 10 i 11  

d’aquest programa)  
és una possibilitat oberta 

durant tot el curs. 
Consulteu preus a la  
secretaria del CETR.
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1 Trimestre

 Lectura de Ramesh Balsekar 
 a càrrec de josé reche

Exploració de la filosofia advaita vedanta de l’Índia, a través del pensament d’un exponent contemporani cab-
dal, Ramesh Balsekar de Bombay, deixeble de Sri Nisargadatta Maharaj, a partir d’una de les seves obres 
més recents (¡A quién le importa!). Balsekar no dubta en fer servir fonts de les diverses tradicions de saviesa 
si ajuden a aclarir el que vol transmetre: que hi ha accions, però ningú que actuï. 
1 d’octubre – 5 de novembre
6 dimecres de 19:30 a 21:00 h.
97 € 

 Introducció al shivaisme de Kashmir: lectura dels Shivasutra de Vasugupta 
 a càrrec de josé reche

Menys conegut que l’advaita vedanta, el Trika o shivaisme del Kashmir constitueix l’altra gran tradició no-dual 
de l’Índia. Emmarcat dins del teisme shivaita, és per molts el punt culminant de la filosofia tàntrica. La lectura 
d’aquesta obra clau del shivaisme ens permetrà endinsar-nos en el no-dualisme d’aquesta escola, explorar 
semblances i diferències amb l’advaita vedanta de Shankaracharya, i revisar els mètodes que proposa per 
assolir la realització. 
12 de novembre – 17 de desembre
6 dimecres de 19:30 a 21:00 h.
97 €

Projecció i comentari d’una tria de pel·lícules amb aportacions d’interès en l’àmbit de l’espiritualitat, de la 
qualitat humana, i del coneixement de les savieses del món.
Organitza: guy giménez 
Dates: els divendres 24 d’octubre, 14 i 28 de novembre, 12 de desembre, 16 i 30 de gener i 13 de febrer   
Hora d’inici de les sessions: 18:30 h. 
Actualització del programa a: www.cetr.net

Cicle de cinema
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 Introducció al buddhisme
 a càrrec de montse castellà

Claus per a la interpretació de la proposta buddhista, una religió “sense Déu”. Veurem la figura del Buddha i 
els seus ensenyaments; l’evolució del buddhisme, els principals corrents i els seus sutres. Les sessions in-
clouran la lectura comentada de textos. 
12 de gener - 2 de febrer  
4 dilluns, de 19:30 a 21:00 h.
77 €

 Judaisme i judaismes 
 a càrrec de teresa guardans

Què és el judaisme? Aproximació a una realitat complexa i plural. Les claus del  seu missatge. Els fonaments 
de la fe: Torà i Talmuds. Evolució i figures cabdals del judaisme. La recerca espiritual; aportacions de la càbala 
i del hasidisme. Els judaismes  d’avui. 
9 de febrer - 9 de març
5 dilluns, de 19:30 a 21:00 h.
87 €

 Jesús i els orígens del cristianisme 
 a càrrec de teresa guardans

Una aproximació a les arrels del cristianisme: la persona i el missatge de Jesús des de la perspectiva jueva, 
l’hel·lènica i la romana, en uns temps de grans transformacions religioses. Els textos: els evangelis canònics, 
apòcrifs, gnòstics, les cartes... Des dels primers seguidors de Jesús fins a la consolidació de L’Església: les 
claus d’un procés. (vegeu també la proposta del curs nº27: Cristianisme, la consolidació d’una religió) 
16 de març - 27 d’abril
5 dilluns, de 19:30 a 21:00 h.
87 €

14

15

16
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 Ciència, religions i espiritualitat
 a càrrec de salvador juncà

En una societat marcada per la ciència i la tecnologia, sorgeix la pregunta de si és compatible ser una persona 
d’avui i cercar alhora una vivència espiritual. Per a reflexionar-hi, caldrà revisar l’enfrontament entre ciència 
i religió que es va generar a l’inici de l’època Moderna. Per cert, la més recent cosmologia, deixa lloc a Déu? 
Què té a veure la mecànica quàntica amb l’experiència mística? Tenen raó els qui defensen que la moderna 
ciència i la religió diuen el mateix sobre el món? De totes aquestes coses en parlarem en aquest seminari.   
17 i 24 de març
2 dimarts de 19:30 a 21:00 h.
30 €

 El Càntic Espiritual de Joan de la Creu i el Sutra del Lotus
 a càrrec de francesc torradeflot

Quin sentit té l’amor en el camí espiritual de la tradició cristiana i en la buddhista? Són tan diferents com s’ha 
dit sovint? Quins són els accents que aporten respectivament? La lectura comparada del Càntic espiritual i el 
Sutra del Lotus ens permetrà veure com el llenguatge d’amor no implica necessàriament el dualisme ni el 
teisme, alhora que ens mostrarà com es pot fer camí espiritual sense utilitzar cap imatge de Déu.

20 de gener – 10 de març 
8 dimarts, de 19:30 a 21:00 
115 €

 Rubaiyat  d’Omar Khayyâm, un altre sufisme 
 a càrrec de halil bàrcena 
Matemàtic i astrònom, a banda de filòsof i cèlebre poeta, el persa Omar Khayyâm  (m. 1125) constitueix una de 
les veus més singulars i fascinants de l’espiritualitat sufí. La seva poesia, revestida d’un ric simbolisme bàquic i 
eròtic, constitueix un revulsiu sense miraments enfront de la religió entesa com a submissió i mer formalisme 
extern. La lectura comentada dels Rubaiyât ens permetrà admirar una obra única de l’espiritualitat oriental.
19 de gener – 9 de març. 8 dilluns de 20:00 a 21:30 h. 
115 €

17
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23

UNA ESPIRITUALITAT LAICA: TEORIA I PRÀCTICA 

20 A. Comte-Sponville. El alma 
del ateísmo: introducción a 
una espiritualidad sin Dios 
(Paidós Ibérica). 
a càrrec de salvador juncà
14 i 21 de gener
2 dimecres de 19:30 a 21:00 h.  
30 €.

21 L. Ferry i Marcel Gauchet.  
Lo religioso después de la 
religión (Anthropos). 

a càrrec de montse cucarull
28 de gener i 4 de febrer,  
2 dimecres de 19:30 a 21:00 h. 
30 €.

22 Marià Corbí. Hacia una es-
piritualidad laica: sin creen-
cias, sin religiones, sin dioses 
(Herder). 
a càrrec de marta granés
de l’11 de febrer a l’11 de març, 
5 dimecres de 19:30 a 21:00 h.  
87 €.

Preu conjunt dels 3 mòduls: 130 €.

ESPIRITUALITAT LAICA: LECTURES COMENTADES
 L’espiritualitat sense religions és possible. El seminari convida a aprofundir-hi des de perspectives   
 complementàries. Cada mòdul és independent però la suma de tots tres ofereix una visió més completa.

ESPIRITUALITAT LAICA: CURS

 El cultiu de la qualitat humana
 a càrrec de marta granés

Després de delimitar de quina qualitat humana estem parlant, s’abordarà formes concretes de cultiu que es fona-
menten en mètodes mil·lenaris recollits per les tradicions religioses i espirituals de la humanitat.
del 18 de març al 15 d’abril
4 dimecres de 19:30 a 21:00 h.  
77 €

Quina espiritualitat per a la societat contemporània, laica i sense creences? Com desenvolupar aquests   
àmbits de qualitat humana, avui? Un conjunt de propostes per abordar aquesta qüestió i aquest repte.
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 De la religió a l’actitud sectària
 a càrrec de jordi font i rodon

Quins factors psicològics intervenen per a que un grup religiós passi a convertir-se en un grup sectari? Una 
anàlisi dels trets i de les arrels del fenomen sectari a cura del psiquiatre Jordi Font. 
21 i 28 d’abril 
2 dimarts, de 19:30 a 21:00 h. 
30 €

 L’ús de la imaginació en el camí interior
 a càrrec de montse castellà

Com transformar la nostra percepció de les coses i de nosaltres mateixos a través del poder de la imaginació? 
Veurem tècniques senzilles de meditació –originàries de la tradició buddhista– que podrem integrar en la 
nostra vida quotidiana com a pràctica personal.  
5, 12, 19 i 26 de maig  
4 dimarts de 19:30 a 21:00 h.  
77 €

 L’islam, una introducció
 a càrrec de hawwa morales i halil bàrcena

Aproximació a la proposta espiritual de l’islam, nascuda de l’experiència re-
ligiosa del profeta Muhàmmad, plasmada en les dues principals fonts es-
cripturàries islàmiques: l’Alcorà i els hadiths. Visió panoràmica dels nous 
corrents crítics del pensament islàmic.  
4 de maig - 8 de juny 
5 dilluns, de 19:30 a 21:00 h.  
87 €

24
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 Introducció a la Filocàlia, mil anys d’experiència espiritual de l’Església d’Orient
 a càrrec de xavier melloni

La Filocàlia, que literalment significa “Amor a la bellesa”, recull més de 1000 anys d’experiència espiritual del 
cristianisme oriental, és un convit a explorar les vies del treball interior: des de la vigilància i el do de llàgrimes 
fins la manifestació de la llum tabòrica, on el Crist exterior ha esdevingut el Crist interior. Guiarà la lectura 
Xavier Melloni oferint una selecció de textos i unes claus d’interpretació per estimular la lectura personal. 
20 d’abril – 18 de maig. 5 dilluns, de  19:30 a 21:00 h. 
87 €

 Confuci: lectura comentada de les Analectes 
 a càrrec d’antoni prevosti

“Sóc un amant dels antics, un que s’afanya a buscar-los”. Confuci no se sent creador, sinó transmissor. El 
seu objectiu és, en conseqüència, educatiu. Les seves Analectes són un dels llibres bàsics de la humanitat. 
Text vertebrador de la civilització xinesa, ha exercit una influència més àmplia i persistent. La lectura pausada 
–a càrrec del professor Prevosti,  traductor i responsable de l’edició catalana de les Analectes– ens aproparà 
aquest  antic mestre, el seu entorn i el seu ensenyament.  
23 d’abril – 28 de maig. 6 dijous, de  19:30 a 21:00 h.  
97 €

28

29

 Cristianisme: la consolidació d’una religió
 a càrrec de teresa guardans

De Jesús de Natzaret a l’organització eclesiàstica cristiana... Com s’orienta aquest trànsit? Quina és la influèn-
cia de les religions mistèriques o del gnosticisme en la formació del cristianisme? Per què es convoquen els 
primers concilis? Quin paper juga l’autoritat imperial romana? Quin és l’origen de les creences, pràctiques i 
costums que han caracteritzat la vida de l’Església? Comprendre el passat per interpretar el present: amb 
aquest objectiu, el seminari oferirà una visió panoràmica de la configuració del cristianisme (segles II-XI) 
acompanyada d’una selecció de textos cabdals.  
6 – 27 de maig  
4 dimecres, de 19:30 a 21:00.  
77 €

2727
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de silenci
El silenci interior ha estat explorat per mitjà de molt diverses vies. CETR ofereix la possibilitat d’una 
pràctica guiada en algunes d’elles. La incorporació a les pràctiques de silenci es manté oberta durant tot 
el curs (aportació mensual: 12 €) 

VIA SUFÍ  de silenci interior,  
segons l’escola  
de Mawlânâ Rumí 
amb halil bàrcena 
els dilluns, de 18:45 a 19:45 h. 
 
 
SILENCIAMENT A TRAVÉS  
DE L’ATENCIÓ SOSTINGUDA.  
(Raja Yoga)  
amb marta granés 
els dimarts de 18:15 a 19:15 h.

SILENCIAMENT A TRAVÉS DE LA MENT  
(Jñana Yoga).  El silenciament de la ment  
i del sentir a través de l’ús de la ment  
amb marià corbí
els dimecres, de 19:30 a 20:30 h.  
 
 
ASSANES I PRANAYAMA (Hatha Yoga).  
El silenciament per mitjà de les postures  
del cos i del control de la respiració 
amb lili beuter 
els dijous, de 18:15 a 19:30 h. 

de cap de setmana
Un cap de setmana al mes per treballar en l’orientació d’alguna d’aquestes vies 
de silenci.  
Programa i calendari a  www.cetr.net

Sessió informativa  sobre el programa de caps de setmana: 
dimarts 21 d’octubre, a les 19:00 h.

Pr
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es
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t Bhakti Das, estudiós i cultivador de l’espiritualitat hindú, presi-

dent de la Divine Life Society a Espanya. És violinista i virtuós en 
els diversos instruments de la tradició musical índia.

Halil Bàrcena, dirigeix l’Institut d’Estudis Sufís de Barcelona. És 
llicenciat en Ciències de la Informació, Màster en Estudis Àrabs 
i Diplomat en Llengua Àrab; professor del Màster d’Història de 
les Religions de la Universitat de Barcelona. 

Lili Beuter, és infermera i professora de Ioga.

Lili Castella, és llicenciada en dret i músic. Té el grau professio-
nal de piano i toca el rebab en el grup musical sufí ‘Ushâq.

Montse Castellà, practicant de buddhisme tibetà, traductora de 
textos buddhistes  (membre del projecte Marpa -Departament 
de Traducció i Interpretació. UAB). Instructora de meditació i 
T’ai-txi.

Marià Corbí, doctor en Filosofia, llicenciat en Teologia. Ha estat 
professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE i de la 
Fundació Vidal i Barraquer. Entre les seves publicacions desta-
quem: Conocer desde el silencio (Sal Terrae); El camí interior 
més enllà de les formes religioses (Viena; Bronce); Hacia una 
espiritualidad laica (Herder).

Griselda Cos, monja benedictina, de la comunitat del Monestir 
de Puiggraciós, toca la cítara. Participa activament en el grup 
de Diàleg Interreligiós Monàstic (DIM).

Montse Cucarull, llicenciada en Farmàcia i en Ciències Quí-
miques. 

Naci Domènech, instrumentista d’ud i rebab, membre del grup 
musical sufí ‘Ushâq. 

Jordi Font, psiquiatre, professor de la UB, cofundador de la 
Fundació Vidal i Barraquer, té un llarg itinerari com a terapeuta 
i com a docent. Ha publicat: Espiritualitat i salut mental (Claret); 
Religió, psicopatologia i salut mental (Abadia de Montserrat; 
Paidós).

Guy Giménez, promotor i assessor en l’àmbit del canvi organitzatiu i social. 
Director de projectes internacionals a l’IDEC.

Marta Granés, és llicenciada en Estudis de l’Àsia Oriental i professora de 
Ioga per l’escola Viniyoga. Coordinadora de CETR. 

Teresa Guardans, doctora en Humanitats, llicenciada en Filologia, és autora 
de: El saber marginat (Edicions 62); Les religions, cinc claus (Octaedro). 

Josep Montserrat, catedràtic de Filosofia de la UAB i professor de llengua 
copta, en l’actualitat dirigeix l’Escola d’Egiptologia del Museu Egipci de 
Barcelona. Entre les seves publicacions destaquem: Els evangelis gnòstics 
(Proa; El Almendro); El evangelio de Judas (EDAF); La sinagoga cristiana 
(Trotta).

Hawwa Morales, és coordinadora i docent de l’Institut d’Estudis Sufís.

Salvador Juncà, és enginyer industrial, diplomat en Ciències econòmiques 
i PDG a l’IESE. Empresari, ha estat professor del Departament de Ciències 
Socials d’ESADE.

Xavier Melloni, professor de Ciències de les religions, és antropòleg i teòleg.  
Des del Centre Espiritual «La Cova de Sant Ignasi», a Manresa, acompanya 
diverses formes de recerca espiritual. Entre les seves publicacions desta-
quem: Caminos del Corazón (Sal Terrae); L’U en la multiplicitat (Mediterrà-
nia); Escletxes de realitat (Fragmenta). 

Antoni Prevosti Monclús, professor titular de Filosofia de la Universitat de 
Barcelona i sinòleg, ha dirigit el Centre d’Estudis Asiàtics de la UB. De les 
seves publicacions destaquem: Filosofía de la Naturaleza (Scire); Pensa-
miento y religión en Asia Oriental (UOC); Analectes de Confuci (Fragmenta).

José Reche, antropòleg, especialitzat en la cultura i les religions de l’Índia, 
professor del Màster d’Història Comparada de les Religions (ICR, St. Fruc-
tuós de Tarragona). Realitza tasques de traducció i correcció de llengües i 
cultures asiàtiques per diverses editorials. 

Francesc Torradeflot, doctor en Teologia, llicenciat en Història de les Re-
ligions i en Filosofia, és secretari adjunt de l’Associació Unesco per al Di-
àleg Interreligiós i professor a l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Tarragona. Ha publicat: Diàleg entre religions: textos fonamentals (Trotta) i 
Mística i diàleg interreligiós (Fragmenta).
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Ca
le

nd
ar

i
1. Espiritualitat i societat contemp. ... 
2. La música, vehicle espiritual... 
3. Els Evangelis apòcrifs
4. Fonaments de l’islam... 
5. El buddhisme, un camí espiritual... 
6. L’hinduisme: una aproximació   
7. El camí interior o...
8. Taller de T’ai-txi
9. L’Alcorà, una nova lectura
10. Yoga Vâsishtha
11. El Mathnawi de Rumi
12. Lectura de Ramesh Balsekar  
13. El shivaisme de Kashmir 
14. Introducció al buddhisme 
15. Judaisme i judaismes
16. Jesús i els orígens del cristianisme 
17. Ciència, religions i espiritualitat
18. El Càntic Espiritual i el Sutra del Lotus
19. Rubaiyat d’Omar Khayyâm
20. El alma del ateísmo 
21. Lo religioso después de la religión 
22. Hacia una espiritualidad laica 
23. El cultiu de la qualitat humana
24. De la religió a l’actitud sectària
25. L’ús de la imaginació en el camí...
26. L’islam, una introducció
27. Cristianisme: la consolidació...
28. La Filocàlia, mil anys...
29. Confuci: lectura comentada 
      Cicle de cinema 

 Pag Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Jun

4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
8 10

anys



c. Rocafort 234, bxos. 08029-Barcelona (Metro: L5, Entença)
tel. 93 410 77 07   fax. 93 321 04 13

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30 h.

www.cetr.net      cetr@cetr.net 

Centre d’Estudi de les Tradicions de Saviesa




