
SANTA
TERESA

DE JESÚS
cinc-cents anys de
recerca espiritual
des de la mística,
amb ulls de dona

Alma, buscarte has en Mí,
y a Mí buscarme has en ti.

Y si acaso no supieres
dónde me hallarás a Mí,

No andes de aquí para allí,
sino, si hallarme quisieres,
a Mí buscarme has en ti.



El dissabte 28 de març del 2015 se celebren els cinc-cents anys del naixement de Teresa de Jesús, una dona 
que demostra fins a quin grau pot evolucionar el gènere humà, una persona tan polièdrica que les 
aproximacions que hi podem fer són molt diverses. Pel que fa a la literatura, va ser una de les escriptores 
més destacades del Siglo de Oro: la seva obra literària és monumental i transparent. D’altra banda, va ser un 
punt de referència en el moviment d’alliberament de la dona en un segle en què les dones no comptaven per 
a res. I com a membre de l’Església, va redescobrir un cristianisme centrat en la persona de Jesús, amb un 
retorn a la humanitat de Crist. Sens dubte, va ser com a mestra espiritual que va revelar una saviesa 
extraordinària: es despullà de molts dels elements d’un cristianisme màgic, mític i infantilitzant per descobrir 
les trampes de la vida espiritual i de quina manera aquesta vida pot ser un vehicle de domini i de poder a 
través dels mediadors que apareixen en l’articulació i la mediació de la vida religiosa. L’experiència espiritual, 
convertida en experiència mística, és el gran horitzó que traspassa l’espai i el temps en què santa Teresa va 
viure i es converteix en una proposta de màxima actualitat en el context dels diàlegs entre cultures i la nova 
formulació de les diferents experiències de la consciència humana.

JORNADA ACADÈMICA, DIVENDRES 27 DE MARÇ, A LA SALA RAMÓN Y CAJAL
16.00 h «Teresa de Jesús. Espiritualitat des de la dona per al segle XXI »
Victòria Cirlot, catedràtica de Filologia Romànica a la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i 
directora de l’Institut Universitari de Cultura

16.50 h «El procés místic a Las Moradas de Teresa de Jesús»
Mercedes Navarro, llicenciada en Ciències Bíbliques, doctora en Psicologia i en Teologia, cofundadora de l’Associació 
de Teòlogues Espanyoles i membre de l’Associació Europea de Dones per a la Recerca Teològica i de l’Associació Bíblica 
Espanyola

17.40 h  Descans
18.00 h  «Teresa de Jesús. Experiència mística, visionària, i autoconeixement»
Audrey Barceló, psicòloga, infermera, especialista en Acompanyament Espiritual a la Universitat de Neuchâtel, 
especialista en Mística a la Universitat de la Mística d’Àvila i membre de l’equip de recerca de la Universitat 
Internacional de la Pau i de la Universitat Holística Internacional de Brasília

18.50 h «Teresa de Jesús. El camí espiritual, l’inconscient i l’afectivitat per la relació amb el Misteri»
Francesc Grané, doctor en Comunicació i Humanitats, director del màster d’Espiritualitat Transcultural sobre la saviesa 
de les religions des de la psicologia, la neurociència i les ciències, ofert per la Universitat Ramon Llull, la Universitat de 
Deusto i la Universitat Loyola Andalucía

20.00 h  Concert al Paranimf de la Universitat de Barcelona
Lídia Pujol. ITER LUMINIS: Treballs i plaers d’amor

Per inscriure-us a les jornades, envieu un missatge de correu electrònic a l’adreça següent: 
secretaria.dpuniversitaria@gmail.com


