
NATURA
 & 

ESPIRITUALITAT

El curs de Natura & 
Espiritualitat manté el ritme 
de les estacions, distribuït 
en quatre sessions de cap 
de setmana: tardor, hivern, 
primavera i estiu.

Integra propostes molt 
diverses: el silenci, la 
pregària, la contemplació de 
la natura, el treball manual, 
però també viure el fred, la 
calor, la foscor, la llum, la 
boira, la pluja, la neu i el vent 
si s’escau. 

Els fruits del curs són 
també diversos: una major 
sensibilitat per tot allò que 
té a veure amb la natura 
i amb la seva explotació, 
sovint irresponsablement 
forçada; una consciència més 
ecologista; una obertura a la 
transcendència, dins la qual 
també s’hi reconeixen moltes 
persones no cristianes; una 
revaloració de la litúrgia; una 
iniciació a la contemplació. 

Tot un regal.

La poesia, la música, 
l’espiritualitat, les caminades,  
el cinema, la reflexió formen 
part de l’experiència, no 
tant des de la raó, sinó 
especialment des de la 
vivència compartida.

Contemplar la natura ajuda a 
recuperar i a assumir el ritme 
natural de la nostra vida: el 
despullament, la mort i la 
pèrdua, valorant l’aportació 
i els fruits de tots els qui ens 
han precedit, el creixement en 
la foscor i el silenci, el plaer 
de veure rebrotar nova vida 
i allò que semblava mort, la 
satisfacció de la collita... 
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Creu-me en la meva experiència: 
trobaràs quelcom de més en els 

boscos que en els llibres.

Els arbres i les roques t'ensenyaran 
allò que no podràs aprendre  

en els mestres.

(Carta de Bernat de Claravall  
a Enric de Murdach).



TARDOR - TERRA HIVERN - AIRE PRIMAVERA - AIGUA ESTIU - FOC

 
15, 16 i 17 de  

novembre de 2019
28, 29 de febrer, 

1 de març de 2020
1, 2 i 3 de maig de 2020 3, 4 i 5 de juliol de 2020

El místic i el poeta són u:

aquell que somia els teus somnis
abans que tu no els somiïs,

aquell que té la mà que veu i guia,
l’ull que palpa i que coneix,

aquell que encén la llum
que ni mor ni neix: que és,

aquell que crea una nova llengua
amb la qual dir el no-res,

aquell que descriu un itinerari
del qual no en resta ni traç,

aquell que fa del silenci 
un clam contra el callar.

Antoni Clapés,  
Crepuscle de mots (1982-1985)

Els corbs odiosos
damunt de la neu blanca,
i de bona hora!

Matsuo Bashõ (1644-1694)

Un vent lentíssim
converteix el silenci
en melodia.

Miquel Martí i Pol (1929-2003)

De bon matí anirem a les vinyes 
per veure si broten els ceps 
i es desclou la seva florida, 
si als magraners els esclaten les 
gemmes. 

M’has robat el cor,  
germana meva, esposa, 

amb una sola mirada  
m’has robat el cor.

– Desvetlla’t, tramuntana, 
vine, migjorn, 
bufa sobre el meu jardí 
i que s’escampin els seus perfums. 

Del Càntic dels Càntics

Tal com la pluja i la neu
cauen del cel i no hi tornen,

sinó que amaren la terra
i la fecunden,

i la fan germinar
fins que dona llavor als sembradors

i pa per a aliment,
així serà la paraula

que surt dels meus llavis:
no tornarà a mi infecunda.
Realitzarà el que jo volia,

complirà la missió
que jo li havia confiat

Isaïes 55,10-11

...caminar en silenci ...audició musical ...lectura de poesia ...servar l’entorn ...àpats ...contemplació natura ...interiorització ...reflexió ...repòs ...cinema ...intercanvi d’experiències ...caminar en silenci


