
L'Scriptorium Biblicum et Orientale 
de Montserrat, nascut per a la 

promoció de l’estudi crític de la 
Sagrada Escriptura, és l’impulsor de 
les Jornades de Cultura Humanista.

apou@santuari-montserrat.com

Antoni Pou - 938 77 77 66 

Abadia de Montserrat - Sala de la Façana 

20 €

Quedereu inscrits quan notifiqueu 
la vostra assistència, enviant un correu a

apou@santuari-montserrat.com

I fent un ingrès de 20€ per al cost 
de l’activitat al n. C./C: 

ES67 1550 0001 2800 1112 3320

Consulteu el nostre web:
www.abadiamontserrat.cat 

Organització:  

Abadia de Montserrat 

Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona 

Institut de Psicologia Analítica 
C. G. Jung de Barcelona

Simbologia i Psicologia AnalíticaSimbologia i Psicologia Analítica

Abadia de Montserrat
Dissabte 11
de Març del 2023

Abadia de Montserrat
Dissabte 11 
de Març del 2023

V  Jornada de 
Cultura humanista

El Diluvi Universal, 
imatge del Llibre d’Hores Münich - Montserrat



11 de març
Dissabte
11 de març

10:00 h
Benvinguda, 
pel P. Abat de Montserrat Manel Gasch

12:15 h
Ricardo Carretero
La Simbología en María Zambrano,
una interpretación desde la Psicología Analítica

13:00 h
Taula Rodona

13:20 h
Descans

15:30 h
F. Xavier Marín
El simbolisme de les cúpules de l’Islam

16:30 h
Victòria Cirlot
 La recerca del Grial i procès d'individuació 

17:30 h
Cloenda

10:10 h
Pedro Yscadar. 
Los conceptos junguianos de Sí-mismo 
y Función trascendente

11:00 h
Descans

11:20 h
Antoni Pou
La simbologia religiosa cristiana. 
A propòsit del debat C. G. Jung – V. White

Coordinador
P. Antoni Pou, osb 

Conferenciants 
Ll. Pedro Yscadar. Psiquiatre i analista
Dr. Antoni Pou. Professor a l’Iscreb i analista
Dr. Ricardo Carretero. Psiquiatre i analista
Dr. Francesc Xavier Marín. Professor a la URL
Dra. Victòria Cirlot. Professora a la UPF

L’estudi dels mites i de la simbologia des 
d’un punt de vista estructural o formal, a la 
manera de Lévi-Strauss, ja podria ser una 
certa ajuda per entendre les mentalitats 
arcaiques de cultures que ens han prece-
dit, i veure com encara nosaltres som 
hereus del seu imaginari; però hi ha altres 
aproximacions d’un caràcter més sapien-
cial, i que són les defensades des de princi-
pis del s. XX i en les últimes dècades pel 
Cercle Eranos i l’hermenèutica simbólica, 
que tenen en C. G. Jung i la Psicologia Ana-
lítica una font d’inspiració i una metodolo-
gia d’investigació. 

No es tracta de perdre el sentit crític que 
hem guanyat des de la il·lustració i la 
modernitat, ni d’ofegar la raó amb el pen-
sament mític, sinó d’exercir una veritable 
logomítica per entendre l’ésser humà, 
recordant i rellegint les narracions i els ima-
ginaris simbòlics que al llarg dels temps i les 
cultures han influït els pobles i els individus. 
La Psicologia Analítica pot oferir també 
perspectives d’estudis interessants a les 
Ciències de la Religió pel seu interès en 
l’anàlisi de l’imaginari dels fenòmens mís-
tics, pel respecte a la dimensió espiritual i 
religiosa, i pel seu interès en els aspectes 
numinosos de l’existència, involucrats 
sovint en el desenvolupament de la perso-
na i la guarició de l’ànima.

C. G. Jung amb el dominic P. Victor White 


