
LECTURES COMENTADES
La incorporació a les lectures de durada anual és oberta 
durant tot el curs.

La saviesa dels grans sutres budistes: el Sutra del Cor 
i el Sutra del Diamant 
Marià Corbí, Montse Cucarull, i Marta Granés

Es tracta d’escrits centrals del corrent Mahayana, curts i molt 
densos. Són un missatge de saviesa sense déus, religions, ni 
creences. Endinsar-se en el seu estudi resulta ser una guia 
pel silenciament per mitjà de la ment, molt adequada per 
adquirir qualitat humana profunda en les nostres condicions 
culturals.

15 gener - 28 maig, quinzenalment els dimarts  
de 19:30 a 21:00h 
Preu total: 130 €. Preu per classe: 13 €

La gran qualitat a la tradició cristiana: Mestre Eckhart
Jaume Agustí,  Montse Cucarull i Marià Corbí

Eckhart (1260-1328) és un mestre de la no-dualitat en 
llenguatge cristià. Parteix dels mites i creences de la seva 
tradició i els transcendeix, convertint-se així en un guia de la 
qualitat humana per totes les èpoques i cultures, i també per 
a les noves societats.

17 gener - 14 març, quinzenalment els dijous de 20:00 a 21:30h 
Preu: 72 €. Preu per classe: 14 €

Rûmî -poeta, pensador i savi sufí- en el Mathnawî 
Marià Corbí 

Rûmî (1207-1273), és un dels grans exponents del sufisme. 
Poesia i profunditat de pensament s’uneixen en el seu 
Mathnawi, anomenat sovint “l’Alcorà persa”. L’obra ens 
condueix a reconèixer i cultivar la qualitat humana profunda. 

19 gen. - 31 maig, quinzenalment els dijous de 20:00 a 21:30 h 
Preu: 110 €. Preu per classe: 14 €

 L’experiència directa de l’Absolut del mestre Abhinavagupta 
José Reche

Abhinavagupta (c. 950-1020) és, sens dubte, el màxim exponent 
del xivaisme no-dual del Caixmir, un dels corrents no-duals 
més importants de l’hinduisme –juntament amb el vedanta 
advaita– que va florir a l’Himàlaia entre els segles IX i XIV.

El poema Anubhava Nivedana Stotra (L’experiència directa de 
l’Absolut) ens servirà d’introducció al cultiu de l’espiritualitat 
no-dual. 

10 d’abril al 15 de maig, 6 dimecres de 19:30 a 21:00 h  
Preu 95 €

SEMINARIS
Fonaments de l’Islam. La pluralitat de les societats 
islàmiques   
Theodoro Loinaz 

Introducció a la plural història de l’Islam, atenent a les 
dinàmiques específiques de les societats musulmanes. A 
partir dels textos fundants -l’Alcorà i les dites de Muhàmmad-, 
s’analitzaran tant aspectes pròpiament religiosos i espirituals 
com culturals i societaris. Un curs que ens permetrà adquirir 
una visió àmplia de l’Islam, de les seves aportacions culturals i 
espirituals, i dels seus desafiaments en un món cada cop més 
global.

14 gener - 28 març, 10 dilluns de 19:30 a 21:00h. Preu: 145€
 
L’espiritualitat en l’obra i vida de Tolstoi  
Manuel Pérez Browne

Després d’una forta crisis, Lev Tolstoi va decantar-se per una 
literatura més explícitament religiosa, tant novel·lística com 
assagística. Li ho demanava el dolor per les contradiccions de 
la societat russa i les pròpies: les del pare de família nombrosa 
amb tendències eremítiques, l’asceta amb títol nobiliari... 
lluites interiors revelades també en els seus Diaris i la seva 
Correspondència. L’espiritualitat i l’amor per la Vida sempre 
van ser radicalment presents en la seva vida i obra.

Aquest curs proposa un apropament a com Tolstoi va expressar 
aquesta espiritualitat a partir de la lectura comentada de 
fragments dels seus escrits.

16 gener - 13 febrer, 5 dimecres de 19:30 a 21:00 h. Preu 85 €

Una nova aproximació a la mística universal  
Francesc Torradeflot

Què és el que empeny a homes i dones de totes les èpoques i 
cultures a endinsar-se en territoris que les paraules no saben 
descriure? Llegirem textos espirituals de diverses tradicions 
i de mestres tan diversos com ara Lao Tsè, Nagarjuna, Hui 
Neng, Ramana Maharshi, Gregori de Nissa, Agustí d’Hipona, 
mestre Eckhart, Angelus Silesius, George Fox, Rumi, Ibn 
Arabi, Wittgenstein, etc. El curs ofereix un recorregut 
pels àmbits del coneixement silenciós. Veurem com llegir 
textos espirituals sense els obstacles dels nostres prejudicis 
culturals, amb llibertat.

11 abril - 23 de maig 7 dijous de 19:30 a 21:00 h. Preu 110 €
 
Visió antropològica de l’home actual i l’espiritualitat 
que genera
Marta Granés i Raúl García

Durant molt de temps, fins als nostres dies, s’ha plantejat 
l’espiritualitat com una gran possibilitat per a la persona 
concebuda com un compost de cos i esperit. Quan ja no es pot 
tenir aquesta visió antropològica, com hauria de plantejar-
se l’espiritualitat? En el curs abordarem aquesta qüestió 
fent un breu recorregut per les principals interpretacions 
antropològiques al llarg de la història.

8, 15 i 22 maig; 3 dimecres de 19:30 a 21:00 h. Preu 50 €

Experiències contemporànies de no-dualitat  
Xavier Melloni

Les diverses tradicions de saviesa indaguen, exploren, 
comuniquen… l’experiència d’unitat, una visió de la realitat 
no dual, o advaita –si fem servir el terme sànscrit–. A partir 
dels testimonis i diàlegs de diversos autors neo-advaita 
(Eckhart Tolle, Tony Parsons, Jeff Foster i David Carse), autors 
advaita contemporanis, tractarem de comprendre en què 
consisteix l’experiència no-dual.

29 abril i 6, 20, 27 maig; 4 dilluns de 19:30 a 21:00 h. Preu 66 €

Amb el suport de:



SILENCIS SETMANALS

El silenci interior ha estat explorat per mitjà de moltes 
diverses vies. CeTR ofereix la possibilitat d’una pràctica 
guiada en algunes d’elles.
 
El silenci des de la ment (Jñana Yoga)
Marià Corbí
Els dimecres  quinzenalment, de 19:30 a 20:30 h

La música com a pràctica de silenci 
Marià Corbí
Els dimecres  quinzenalment, de 19:30 a 20:30 h
 
Assanes i Pranayama (Hatha Yoga)
Isabel Casas
Els dijous, de 18:15 a 19:30 h

CAPS DE SETMANA DE SILENCI

Yoga del coneixement (jñana yoga)
Marià Corbí  

Una iniciació a l’ús de la facultat raonadora de la ment 
al servei de trencar els motlles d’interpretació que ens 
imposa la necessitat i el desig, a fi de poder accedir al 
coneixement i sentir silenciós de la realitat.

27-28 d’abril  

Una introducció a la meditació
Teresa Guardans
Les capacitats humanes de coneixement poden quedar-
se giravoltant entorn del jo i les seves demandes, o bé, 
posar-se al servei de la indagació del que aquí hi ha i 
es mostra. Com fer-ho? Totes les tradicions de saviesa 
ofereixen orientacions per a treballar aquesta atenció 
silenciada. En aquest cap de setmana farem servir, 
sobretot, les indicacions del Núvol del no-saber (text 
anònim anglès, del s. XIV) 
16-17 de febrer  

Més informació contacteu amb CeTR 
cetr@cetr.net o 93 41077 07 

www.cetr.net  93 410 77 07
Carrer Rocafort 234, Baixos (jardins de Montserrat) 
08029 Barcelona

CREATIVITAT 

CeTR obre un nou camp d’estudi per adaptar l’empresa i les 
organitzacions a les noves dinàmiques que imposa la societat 
de coneixement, a través del foment de la qualitat humana. 
Tres cursos dirigits a líders, emprenedors i gestors d’equips en 
els que es treballarà amb procediments àmpliament verificats. 

Com fomentar la creativitat a l’empresa?
Queralt Prat-i-Pubill

Aquest curs mostrarà el ‘mapa teòric-pràctic’ dels instruments 
més utilitzats en el món de l’empresa per fomentar la creativitat, 
entre d’altres brainstorming, design thinking. Permetrà als 
gestors obtenir una visió ràpida i simplificada dels elements i de 
les condicions a considerar per portar-ho a terme.

14 gener - 11 febrer, 5 dilluns de 19:30 a 21:00 h. Preu 98 €

Condicions per la creativitat en les organitzacions
Queralt Prat-i-Pubill

Es parla de la importància de desenvolupar la creativitat a la 
feina, a l’empresa, a l’equip, però ningú ens diu com fer-ho. 
Històricament als personatges creatius se’ls ha anomenat 
‘genis’, tot suposant que la creativitat era una característica de 
naixement.

Aquest curs ofereix orientacions concretes des del convenciment 
que la creativitat pot ser desenvolupada i que hi ha procediments 
per a fer-ho.

18 febrer - 18 març, 5 dilluns de 19:30 a 21:00 h. Preu 98 €

La pràctica de la creativitat en les organitzacions
Queralt Prat-i-Pubill

Un cop conegudes les bases de la creativitat plantejades en el curs 
anterior, en aquest s’insistirà en els procediments per aconseguir 
que es converteixi en modus operandi habitual.

Ens centrarem, doncs, en l’estudi dels mètodes utilitzats per 
diverses organitzacions, enriquits pels nostres estudis sobre la 
qualitat humana i la comunicació. Aquest curs és continuació de 
l’anterior, caldrà haver-hi assistit per inscriure’s..

8 abril - 6 maig, 5 dilluns de 19:30 a 21:00 h. Preu 98 € 

 CeTR us desitja  
feliç Nadal i

bon any 2013!
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