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Cultural CETRES es …

Una asociación cultural sin ánimo de lucro 
y totalmente privada.

Una entidad con un único objetivo, la difu-
sión cultural.

Un centro de formación permanente.

Un centro abierto a toda persona adulta y 
con inquietudes culturales.

Una entidad veterana fundada en 1974.

Un punto de encuentro donde compartir y 
discutir ideas. 

Un lugar donde se combina lo cultural y lo 
lúdico.

CETRES es… un espacio,
 donde “aprender
 se convierte en
 un placer”.

www.culturalcetres.com
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CLUB D’ASSOCIATS

Per participar en les diferents activitats de CETRES, 
existeixen tres possibilitats.

1 – ASSOCIAR-SE AL CLUB

Associar-se al club CETRES dóna la possibilitat de 
participar en activitats culturals d’una manera flexi-
ble, còmoda i econòmica.

Com funciona?

Totes les persones associades reben cada primer de 
mes, en el seu domicili, un programa on es proposen 
conferències, visites i totes les activitats que realitza-
rà el centre. De totes elles, l’associat/da pot escollir 
les que li interessin i assistir-hi. No hi ha cap obligació 
d’assistència mensual. El programa d’associats s’estén 
des d’octubre fins a  juny.

El cost anual de ser soci del club d’activitats és de  
150 €.

Les activitats que proposem als associats són:

Conferències

Més de 100 en tot el curs, tocant temàtiques diverses 
com:
 • Art • Literatura
 • Política • Economia
 • Música • Arqueologia
 • Història • Filosofia
 • Psicologia • Cine fòrum

Visites per Barcelona

Les visites poden ser urbanes, a llocs de la ciutat amb 
interès artístic-cultural, o també a museus i galeries 
d’art.

A més l’associat té accés a totes les activitats 
que CETRES programi.

2 – INSCRIURE’S EN UN CURS

Les persones inscrites en un curs podran participar en 
les restants activitats. El preu dels cursos dependrà 
del número d’hores de cadascun dels mateixos.

3 – ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC EN GENERAL
 

Les úniques activitats a les que pot accedir qualsevol 
persona sense necessitat de ser associat o pertànyer 
a un curs, són: Seminaris intensius, Sopars, Dinars 
tertúlia i Viatges culturals, però sempre acompanyats 
per un associat.
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Cursos i Seminaris

CETRES es compromet a complir rigorosament el 
programa, tant en dates i horaris, com en nombre 
de classes de cada curs i activitat, excepte per ra-
ons de força major, que seran calibrades durant el 
propi curs.

En cada curs o seminari hi ha la possibilitat de con-
vidar a algun conferenciant que desenvolupi temes 
relacionats amb el curs en qüestió.

L’Associació es reserva el dret de no iniciar i/o sus-
pendre un curs en funció del nombre d’alumnes.

L’import dels cursos i seminaris haurà de ser abo-
nat una setmana abans del seu inici.

Matrícules

Per als nous associats o els qui no hagin efectuat 
cap activitat durant els últims cinc anys, és requisit 
indispensable satisfer una matrícula d’admissió a 
l’associació cultural de 100 euros.

Beques

El centre disposa d’un fons especialment destinat a 
concedir beques i ajuts a l’alumnat que ho hagi de 
menester. Aquest fons és aplicable també a obra 
benèfica i de col·laboració ciutadana.

De conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem de que totes les 
dades que ens faciliti s’inclouran en els fitxers automatitzats de Clients del 
que és responsable l’Associació Cultural CETRES.
CETRES guardarà aquestes dades amb la finalitat de remetre-li informació 
sobre les  seves activitats o de serveis que puguin ser del seu interès.
L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel-
lació per correu electrònic dirigit a info@culturalcetres.com o mitjançant 
sol·licitud escrita i signada.

INFORMACIÓ GENERAL
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El nostre equip

• Carles AGELL
  Arquitecte.  
  Cap àrea restauració Institut Gaudí Construcció.
• Lluís AMIGUET
  Periodista. Professor a la UB i la URV.
• Roger ALIER
  Prof. de Música Clàssica I Òpera a la UB. 
  Crític musical. Historiador.
• L’ALTRANGE
  Assessor artístic. Pedagog.
• Joan ASTORCH
  Historiador de l’Art. Màster MBA per ESADE.
• Neus BARRANTES
  Dra. en Psicologia per la UAB. Prof. del Dept.  
  Psicologia Clínica i de la Salut de la UAB.
• Mariana BEDOS
  CAP de l’Escola Oficial d’Idiomes. 
  Tècnic en empreses i activitats turístiques.
• Antoni BOLINCHES
  Llic. en Psicologia.  
  Màster en Sexualitat Humana. Escriptor.
• Marc Antoni BROGGI
  Humanista. Pres. Comitè Bioètica Catalunya.  
  Metge-cirurgià.
• Màrius CAROL
  Periodista. Escriptor.
• Joaquim COLOMINAS
  Politòleg. Professor de Ciència Política a la URL.
• Irene CORDÓN i SOLÀ-SAGALÉS
  Dra. en Història Antiga i Medieval per la UAB.  
  Màster en Egiptologia.
• Joan B. CULLA
  Catedràtic d’Història Contemporània a la UAB.  
  Escriptor.

Consell Assessor 
Responsable de l’àrea de viatges i  
Coordinadora, Susanna L. Carnicer
Grup de voluntariat

Claustre de Professors i conferenciants
Curs Acadèmic 2014-2015
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• Manuel FORCANO
  Dr. en Filologia Semítica. Escriptor. Traductor.
• Jaume GINÉ DAVÍ
  Llic. en Dret. Dipl. Organitzacions Europees i Dret  
  Comparat. Prof. ESADE
• Xavier GUIX
  Llic. en Psicologia. Màster i Trainer PNL.  
  Postgrau en Neurociència.
• Marc HEILBRON
  Dr. en Musicologia. Prof. Escola Superior Música  
  de Catalunya. Llicenciat en  Història de l’Art.
• Francesc LOZANO WINTERHALDER
  Llic. en Ciències. Màster en Humanitats.  
  Prof. ESADE
• José Ramón MAGDALENA
  Catedràtic de Filologia Semítica.
• Andreu MAYAYO
  Catedràtic d’Història Contemporània.
• Manuel MILIÁN MESTRE
  Politòleg i periodista.
• Víctor POU
  Prof. de l’IESE i de la UIC. Conseller de Relacions  
  Exteriors de la Comissió Europea. Doctor en Dret.
• Anna POU
  Llicenciada en Història de l’Art. Gestora Cultural.
• Begoña ROMÁN
  Dra. en Filosofia. Prof. d’Ètica a la UB.
• Francesc ROSSELL
  Professor de Coaching Ontològic.
• Francesc ROVIRA
  Dr. en Psicologia. Llic. en Pedagogia.
• José Enrique RUIZ-DOMÈNEC
  Dr. en Història. Catedràtic d’Història Medieval.
• Joan SUBIRATS
  Catedràtic de Ciència Política a la UAB
• Francesc TORRALBA
  Dr. en Filosofia. Teòleg. Professor a la URL.
• Vicenç VILLATORO 
  Periodista. Escriptor. 
40
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CURSOS

40
El plaer d’aprendre, 
pel plaer de saber!! 

Des de 1974
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ALTA CULTURA IMPRESCINDIBLE
ALLÒ QUE NO PODEM IGNORAR

JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC: 
•  Estar o salir del Jardín del Edén: el lado extremo de 

la curiosidad. 
•  La memoria de Ulises: trabajo sobre los mitos clásicos.
•  El reino perdido: apogeo y caída del Rey Arturo y la 

Tabla Redonda. 
•  La invención de la invención: la experiencia de Fausto. 
•  Pasear por Ferrara: memoria y paisaje entre el Rena-

cimiento y el Barroco. 
•  Atender las grâces o cómo la educación crea una forma de ser europea. 
• La decisión de una reina: la agenda oculta de la Revolución Gloriosa de 1688. 
• Lecturas del Grial: Parsifal, el modernismo y la tradición oculta. 
• La Belle Époque vista desde las ciudades cosmopolitas que ya no existen.
•  Entrar o no entrar en el laberinto: el legado del descubrimiento de 

Cnossos. 
•  Creer o no creer la fábrica de los sueños: notas sobre Hollywood ayer 

y hoy. 

MANUEL FORCANO
• Zoroastre, el primer monoteísta?
• La llengua aramea, viva o morta?
• Les mil i una nits, original o traducció?
• El Llibre de Zóhar, una obra espanyola en arameu?
• El rei Herodes, culpable o innocent?
• La reina de Saba, real o imaginària?
• El Gólem, monstre o salvador?
• La torre de Babel, veritat o mentida?
• Els antievangelis jueus, un atac o una defensa?

VICENÇ VILLATORO:
•  L’enfonsament del Titànic. La ciència no és totpo-

derosa. Llibres de Joseph Conrad, Hans Magnus 
Enzensberger, Pere Calders.

•  Esclat i caiguda dels grans imperis.
La marxa Radetzky. Un món d’ahir.

•  El tecnoptimisme. La ciència com a esperança. 
Verne. Vint mil llegües de viatge submarí.

•  Tots els homes són iguals. La cabanya de l’Oncle Tom.
El raïm de la ira. El neorealisme italià.

•  La invenció de l’amor romàntic. Werther. 
•  El mal enmig de la civilització. L’Holocaust. Si això és un home.
•  L’honor i la sang contra el diner i el comerç. La Contrareforma i el seu 

sistema de valors. Antologia poètica de Quevedo. Calderón i Lope.
•  Els límits de la raó científica. L’home que vol ser com Déu. Babel. 

Prometeu. Frankenstein. El Gólem.
•  La selva de les ciutats. Bertolt Brecht. Vida Privada, de Segarra.

	

PROFESSORS
José Enrique RUIZ-DOMÉNEC. Doctor en Història. Catedràtic 
d’Història Medieval a la UB.
Manuel FORCANO. Doctor en Filologia Semítica. Escriptor i 
traductor
Vicenç VILLATORO. Escriptor i periodista.
PRESENTACIÓ
Dimarts 16 setembre, 18.30h
HORARI CURS
Dimarts de 17.30 a 19.30 hores
INICI: Dia 14 d’octubre FINAL: Dia 16 de juny  Curs bilingüe

TEMARIO

Una original lectura del pasado hecha con imaginación y rigor. 
Un comentario de los periodos más significativos de la historia en 
Oriente y Occidente con sus repercusiones en la creación literaria. 
Y todo ello con un estilo pedagógico, ameno, abierto al comentario 
y el debate con el público asistente. Una oportunidad para entrar 
en directo con el universo de la creación intelectual. 
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EL SEGLE DELS TOTALITARISMES A EUROPA

•	 El gresol dels totalitarismes: la Gran Guerra
•	 La sorpresa: el comunisme victoriós a Rússia
•	 La consolidació del règim soviètic, fins a la NEP
•	 	Les frustracions de la victòria italiana i l’eclosió del 

feixisme
•	 Mussolini i els primers passos del Ventennio
•	 La travessa del desert del nazisme alemany
•	 L’impacte de la crisi econòmica del 1929
•	 	L’expansió dels feixismes a l’Europa dels anys 30: 

l’Europa occidental
•	 	L’expansió dels feixismes a l’Europa dels anys 30: 

l’Europa oriental
•	 	La Unió Soviètica de Stalin i el comunisme internacional fins al 1939
•	 L’eix Roma-Berlín i el camí cap a la guerra
•	 La Segona Guerra Mundial, apoteosi i tomba dels feixismes
•	 Un totalitarisme vençut i abominat, l’altre victoriós i prestigiat
•	 	La imposició del comunisme a l’Europa de l’Est: de Potsdam a la 

Guerra Freda
•	 	Els mecanismes de l’exercici del poder i del control social: 

Polònia, Hongria, RDA 
•	 	El paper dels partits comunistes a occident
•	 	La desestalinització i les primeres crisis del sistema comunista. 

El “policentrisme”
•	 Els comunismes “nacionals”: Iugoslàvia, Albània, Romania
•	 Praga 1968 i els seus efectes
•	 La grisor dels anys de Breznev
•	 Solidarnosc i Perestroika
•	 	La desintegració del bloc comunista 

europeu
•	 	El col·lapse de l’URSS i la crisi dels 

partits occidentals
•	 	Balanç i llegats: la creu gammada i 

la falç i el martell, avui
 

Cada dia es dedicarà un temps al col·loqui

	

PROFESSOR
Joan B. CULLA I CLARÀ, Catedràtic d’Història Contemporània 
a la UAB
PROFESSORS CONFERENCIANTS
Andreu Mayayo, Catedràtic d’Història Contemporània a la UB
Joaquim Colominas, Doctor en Ciències Polítiques. 
Professor a la URL
PRESENTACIÓ
Dijous 18 de setembre, 18.30h
HORARI CURS
Dijous d’11 a 13 hores
INICI: Dia 16 d’ octubre FINAL: Dia 11 de juny Curs en català 

El curs descriurà i analitzarà el sorgiment, en la ressaca de la Gran 
Guerra, dels dos grans sistemes totalitaris, dels dos bessons-ene-
mics que han sacsejat i han ensangonat Europa al llarg del segle 
XX: el comunisme i el feixisme. Explicarem les seves experiències 
fundacionals, a Rússia a partir del 1917 i a Itàlia a partir del 1922, 
l’expansió dels feixismes durant els anys 30 a favor de la crisi eco-
nòmica, l’experiència de la Unió Soviètica i el paper del moviment 
comunista internacional fins al 1945, la derrota del feixisme a la fi 
de la Segona Guerra Mundial i la immediata imposició del comunis-
me sobre mitja Europa, fins al 1989.

TEMARI
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ENTENDRE EL MÓN DEL SEGLE XXI

• Relacions internacionals
• Esdeveniments històrics clau
• Prospectiva
• Visions sobre el segle XXI
• Història present i futura
• Les lliçons de la història
• El retorn de la geopolítica
• La venjança de la geografia
• Poder i política
• Economia mundial 
• La globalització
•  Desplaçament del poder econòmic cap a l’est 

i cap el sud
• La revolució tecnològica
• La revolució energètica
• Les crisis econòmiques i financeres
• La demografia
• El canvi climàtic
• La sostenibilitat
• Els països emergents
• Pobresa i desenvolupament
• Organitzacions internacionals
• La governació global 
• Les grans regions del món
• Àsia marca el rumb
• El sentit de la història

Cada dia es dedicarà un temps al col·loqui

Al llarg del curs es programarà alguna taula rodona  
amb assistència dels professors

	

PROFESSORS:
Víctor POU. Dr. en Dret. Llic. en Econòmiques. Prof. de l’IESE i de 
la UIC
Manuel MILIÁN MESTRE. Polític. Periodista. Historiador
PROFS. CONFERENCIANTS:
Jaume GINÉ. Llic. en Dret. Dipl. Organitzacions Europees i Dret 
Comparat. Prof. ESADE
Francisco LOZANO WINTERHALDER. Llic. Ciències. Màster 
Humanitats. Prof. ESADE
PRESENTACIÓ
Dijous 18 de setembre, 18.30h
HORARI CURS
Dijous de 17.30 a 19.30 hores
INICI: Dia 16 d’octubre FINAL: Dia 11 de juny Curs bilingüe

Afrontem un segle XXI ple d’incerteses i incògnites que cal 
conèixer i sobre les que cal reflexionar. Afrontem un escenari 
mundial de grans canvis que impulsen una nova geopolítica. 
En conseqüència, una distinta configuració del món i de les 
nostres societats.
Per això, considerem molt oportú un curs ampli i ambiciós per 
intentar comprendre aquest nou segle. 
Es tracta d’una anàlisi de la realitat d’avui projectada, en un 
exercici de prospectiva, cap a la definició probable del demà, 
en el que s’analitzaran diversos eixos.

TEMARI
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FILOSOFÍA
LECTURA ACTUAL DE LA FILOSOFÍA CLÁSICA

BEGOñA ROMáN:
• El Fedro. Platón. LA BELLEZA
• Utopía. T. Moro. EL PROGRESO
•  El arte de la conversación. 

M de Montaigne.  
LA DIPLOMACIA COTIDIANA

•  Sobre el suicidio. D. Hume. 
EUTANASIA Y SUICIDIO

•  Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los 
hombres. J.J. Rousseau. LA EQUIDAD

•  Qué es la Ilustración. I. Kant AUTONOMIA Y SERVI-
DUMBRE

•  Eichmann en Jerusalén. H. Arendt. 
EL MAL Y LA PERVERSIÓN

•  Normas para el parque humano. 
P. Sloterdijk. EL POTSHUMANISMO

•  Una vida de calidad: reflexiones sobre bioética. 
V. Camps. LA CALIDAD DE VIDA

•  La sociedad de la transparencia. Byung-Chul Han.
LA CORRUPCIÓN

MANEL FORCANO:
• El origen de la Cábala
• La Cábala medieval
• La Cábala de la Redención
• La Cábala Mesiánica

	

PROFESORA 
Begoña ROMÁN MAESTRE, Dra. en Filosofía. Profesora en 
la Facultad de Filosofía de la UB
PROFESOR CONFERENCIANTE
Manuel FORCANO, Dr. en Filología Semítica. Escritor. 
Traductor
PRESENTACIÓN
Martes 16 de septiembre, 18.30h
HORARIO CURSO
Martes de 17.30 a 19.30 horas
INICIO: Día 14 de octubre FINAL: Día 16 de junio 
Curso en castellano

El curso pretende una lectura atenta de 10 textos filo-
sóficos breves. Por un lado, se hará un comentario de 
la tesis filosófica que defiende el autor. Por otro lado, 
se hace una actualización de dicha problemática. Se 
han escogido textos de toda la historia de la filosofía 
occidental, lo que supone distintas metodologías filo-
sóficas, distintas problemáticas y distintas manera de 
abordarlas.
El curso pretende ser divulgativo para quien quiera in-
troducirse en el ámbito filosófico y de profundización 
de análisis de los textos y problemáticas escogidas.

TEMARIO
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ANTONI BOLINCHES:

•		Una teoria de la felicitat
•		Els quatre pilars de la seguretat personal
•		Les quatre facultats del potencial humà
•		El procés de maduració personal
•		El diàleg interior
•		El patiment productiu
•		Les conductes d’autoafirmació
•		El projecte de vida i els al·licients vitals. 
•		La felicitat de les persones adultes
•		Cada edat de la teva vida pot ser la millor

XAVIER GUIX: 

•		La programació neurolingüística (PNL)
•		La persona segons Carl Rogers
•		La voluntat i el mite de l’esforç
•		Funcionament de la ment
•		Sistema de creences
•		Estratègies de canvi mental
•		Comunicació assertiva
•		El camí espiritual
•		El sentit de l’autorealització 
•		Claus per a una vida harmònica 

PSICOLOGÍA POSITIVA
BUSQUEM L’EQUILIBRI PERSONAL

PROFESSORS
Xavier GUIX, Llic. en Psicologia. Postgrau Neurociència. Escriptor
Antoni BOLINCHES, Llic. Filosofia i Ciències Educació. Psicòleg. 
Escriptor
PROFESSORS CONFERENCIANTS
Francesc ROVIRA, Dr. en Psicologia. Llic. en Pedagogia
Neus BARRANTES, Psicòloga. Professora a la UAB 
PRESENTACIÓ 
Dimarts 16 de setembre, 18.30h
HORARI CURS
Dimecres d’11.00 a 13.00 hores
INICI: Dia 15 d’octubre FINAL: Dia 10 de juny Curs bilingüe

Què fàcil d’escriure i què difícil d’assolir. El seminari pre-
tén donar-nos eines i coneixements psicològics per inten-
tar apropar-nos a aquest estat tant desitjat per tots. La 
felicitat. Treballarem sobretot el coneixement de nosal-
tres mateixos com a base fonamental de partida per po-
der entendre millor als altres. De la mà de conceptes com  
empatia, intel·ligència emocional, autoestima, voluntat, 
amor, estimació, etc., ens endinsarem en el món dels sen-
timents a la recerca de la nostra felicitat, que sobretot es 
fonamenta en la felicitat dels qui estimem.

TEMARIS
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GRANS OBRES DE LA HISTÒRIA  
DE L’ÒPERA I LA MÚSICA CLÀSSICA

PROFESSORS
Roger ALIER, Professor de Música Clàssica i Òpera a
la Universitat de Barcelona. Crític musical. Historiador.
Marc HEILBRON, Dr. en Musicologia. Prof. Escola Superior 
Música Catalunya
PRESENTACIÓ
Dijous 18 de setembre, 18.30h
HORARI CURS
Dijous d’11 a 13 hores
INICI: Dia 16 d’octubre FINAL: Dia 11 de juny  
Curs en català

El curs explica les claus per entendre algunes de les obres 
més emblemàtiques del repertori operístic i que tenen la 
veu com a protagonista en el món de la música clàssica. 
Cada sessió serà dedicada monogràficament a una obra 
per fer de forma planera i fàcil una anàlisi detallada de 
cadascuna d’aquestes obres mestres.

•   L’ORFEO de Monteverdi 
•   LA PASSIÓ SEGONS SANT MATEU 

de Bach
•   EL MESSIES de Handel
•   L’ORFEO de Gluck 
•   LE NOZZE DI FIGARO de Mozart
•   COSÌ FAN TUTTE de Mozart
•   DON GIOVANNI de Mozart
•   LA FLAUTA MÀGICA de Mozart
•   REQUIEM de Mozart
•   LA CENERENTOLA de Rossini
•   IL BARBIERE DI SIVIGLIA de Rossini
•   LA NOVENA SIMFONIA de Beethoven
•   NORMA de Bellini
•   I PURITANI de Bellini
•   L’ELISIR D’AMORE de Donizetti
•   LUCIA DI LAMMERMOOR de Donizetti
•   MACBETH de Verdi
•   LOHENGRIN de Wagner
•   TANNHAUSER de Wagner
•   RIGOLETTO de Verdi
•   LA TRAVIATA de Verdi
•   AIDA de Verdi
•   REQUIEM de Verdi
•   FAUST de Gounod
•   SIMFONIA núm 4 de Mahler
•   LA BOHÈME de Puccini 
•   TOSCA de Puccini
•   SALOME  de Strauss
•   TURANDOT de Puccini.
•   PETER GRIMES de Britten

Aquestes obres seran analitzades de forma minuciosa. 
Mai més les oblidarem.

Al llarg del curs tindrem una conferència musical a  
càrrec de JOAN VIVES professor d’història de la música.

TEMARI 
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ART I HISTÒRIA EN L’EUROPA MODERNA
LES CORTS DEL BARROC. EL SEGLE D’OR

PROFESSOR
Joan ASTORCH, Historiador de l’Art. Màster MBA per 
ESADE
PROFESSORA CONFERENCIANT 
Anna POU, Historiadora de l’Art. Gestora Cultural
PRESENTACIÓ:
Dimarts 16 de setembre, 18.30h
HORARI CURS
Dimarts d’11 a 13 hores
INICI: Dia 14 d’octubre FINAL: Dia 16 de juny  
Curs en bilingüe

Us proposem un fascinant recorregut per les opulen-
tes corts del segle XVII a Roma, Madrid i Versalles, 
quan el Barroc s’aferma com l’estil propi de l’esplen-
dor de les corts catòliques, en contrast amb el nou 
món protestant i burgès que es desenvolupa a Holan-
da i Anglaterra. Reviurem amb intensitat els esdeve-
niments històrics i les manifestacions artístiques més 
importants de l’anomenat Segle d’Or, l’època daurada 
de les arts.

TEMARI

•		El Barroc com estil i època
•		Les corts pontifícies del Barroc. Innocenci 
X Pamphili

•		Bernini i Borromini al servei de la 
Renovatio Romae

•		Felip IV i el Segle d’Or a Espanya
•	Sevilla, la nova Roma: Zurbarán, Murillo 
•		Velázquez, pintor de cambra i 
aposentador de Felip IV

•	Carles II, l’últim dels Àustries a Espanya
•	La guerra de successió: Felip V
•	La grandeur de França sota Lluis XIV
•	El grand goût a Versalles
•	El classicisme francès: Poussin i Lorena
•	Els Països Baixos en el segle XVII
•		Rubens, pintor cortesà. Grans cicles pictòrics a París i 
Madrid

•	El retrat aristocràtic de Van Dyck
•	El Segle d’Or a Holanda
•		La imatge de l’Holanda burgesa: l’intimisme de Vermeer 
de Delft

•	La genialitat de Rembrandt i Franz Hals 
•	Anglaterra en el segle XVII: Carles I i Cromwell

Cada final de mes hi haurà una conferencia d’Anna Pou
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Cuatro genios de la OBSERVACIÓN:
¿LEONARDO DA VINCI, accionando su labora-
torio de ideas?
¿VELÁZQUEZ y el horizonte de sus perspecti-
vas serenas?
¿REMBRANDT, el cursor viviente entre las 
Tinieblas y la Luz? 
¿GOYA, como abuelo de las innovaciones artísticas modernas?

Cuatro INDEPENDIENTES para ser comprendidos:
¿CÉZANNE, envuelto por el mal genio de ir a su bola?
¿GAUGUIN, pintando las maletas de su mente hacia otros pa-
raísos?
¿VAN GOGH, conmovido dentro de un magnetismo imparable?
¿TOULOUSE LAUTREC, ángel caído en medio de la promiscuidad?

Cuatro referencias ineludibles en otra dimensión:
¿PICASSO y su voluntad de nunca conformarse con lo fácil?
¿MIRÓ, el más inconfundible de todo el siglo XX?
¿DALÍ, hacia el perfeccionismo de las investigaciones estram-
bóticas?
DUCHAMP: ¿Por qué el peor enemigo del arte es el gusto fácil?

Mujeres universales, destacables entre muchas otras:
¿GENTILESCHI y la habilidad manual al percibir y copiar?
¿CLAUDEL, la sombra o la bomba de RODIN?
¿O’KEEFFE experimentando la sublimación epidérmica?
¿LEMPICKA, el estereotipo de la “mujer fatal”?
¿KHALO, la expresión de un cuerpo/mente que ama y sufre?
¿VARO y la conexión con el mundo de los sueños?
¿BOURGEOIS, en la batalla con sus emociones reprimidas?
¿ONO sin LENON, pensando en la estética de lo efímero?
¿SHERMAN, cuerpo como soporte, acción, imagen…?
¿NIKI de SAINT PHALLE entre su jardín del TAROT y el ARCA de NOÉ?

APRENDER A DISFRUTAR DEL ARTE

PROFESOR
L’ALTRANGE, Asesor artístico y pedagogo
PRESENTACIÓN
Jueves 18 de septiembre, 18.30h
HORARIO CURSO
Miércoles de 17.30 a 19.30  horas
INICIO: Día 15 de octubre FINAL: Día 10 de junio  
Curso en castellano

TEMARIO

El arte, considerado como la manifestación de las sensacio-
nes y los pensamientos humanos, tiene una historia que no 
corresponde obligatoriamente a lo que más “me gusta”. Sino 
que es el resultado de una experiencia única para compartir 
entre los que quieren disfrutarlo.
¿Existe, entonces, alguna diferencia entre LEER y EXPERI-
MENTAR el arte?¿De qué manera podemos COMPRENDER una 
obra como si se leyera una persona, y PERCIBIR una persona 
como si fuera una obra de arte?
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• El mite d’Amílcar Barca. La creació de la ciutat. 
• La Barcino romana. 
• La Barcelona visigòtica.  
• Els comtats de Catalunya, defensa de les fronteres de l’imperi.
• Les razzies musulmanes i la invasió d’Almansur.(985). 
•  Una nova vitalitat amb els primers comtes-reis: Ramon Beren-

guer III i Ramon Berenguer IV. Enllaç amb el regne d’Aragó.
• La política de Pere II. Jaume I. 
• El gran monarca integrador: Pere III. 
• La música catalana dels segles XIII i XIV. El “Llibre Vermell de Montserrat”. 
•  Eixamplament dels límits de la ciutat fins a la Rambla. Jaume d’Urgell i 

els Trastàmara.
•  La reina Maria i el seu marit Alfons V. Joan II. Decadència de Barcelona 

en l’inici del Renaixement. 
•  La unió amb Castella pel matrimoni de Ferran II amb Isabel Trastàmara 

de Castella. 
• Carles I d’Habsburg. 
• Música catalana a Castella: les “Ensaladas” de Mateu Fletxa. 
•  La nova decadència barcelonina en els primers temps de 

la monarquia dels Habsburg. 
•  Barcelona en l’època de Felip III. Felip IV i el comte-duc 

d’Olivares. 
•  La pesta. La submissió de Barcelona a Felip IV. La Pau 

dels Pirineus i la cessió del Rosselló a França. 
• El darrer monarca Habsburg. El bandolerisme català. 
•  Mort de Carles II i la nova dinastia dels Borbó. 
•  La Guerra de Successió. Carles III i Elisabet de Brunswick 

i llur cort a Barcelona. 
• L’ocupació de la ciutat (1714). La Nova Planta. 
• La Barcelona borbònica. La introducció definitiva de l’òpera.
• Reconciliació de Barcelona amb els Borbó amb Carles III.
• El nou capità general Comte de Ricla. Casanova.
• L’ocupació napoleónica. Ferran VII i Barcelona.
• La Barcelona anti-carlina i Isabel II. Els primers conflictes obrers.
•  El conflictiu enderrocament de les muralles. L’Eixample barceloní. Falsifi-

cació del projecte Cerdà. L’Exposició Universal del 1888.
•  La febre de l’or. De la Setmana Tràgica a la proclamació de Primo de Rivera. 
•  La República a Barcelona i la primera autonomía. La guerra civil. El fran-

quisme. La restauració de la democràcia. La Barcelona d’avui dia. 

EL CURS COMBINARÀ CLASSES I VISITES A DIFERENTS PUNTS DE LA CIUTAT

CONÈIXER BARCELONA
UN VIATGE A LA NOSTRA CIUTAT

PROFESSOR
Roger ALIER, Historiador. Professor de Música Clàssica i 
Òpera a la UB. Crític musical
PROFESSORS COL·LABORADORS
Anna POU, Historiadora de l’Art. Gestora Cultural
Carlos AGELL, Arquitecte. Membre Institut Gaudí
PRESENTACIÓ
Dijous 18 de setembre, 18.30h
HORARI CURS
Dijous de 17.30 a 19.30 hores
INICI: Dia 16 d’octubre FINAL: Dia 11 de juny  
Curs en català

Barcelona és una de les principals capitals del món. És la quarta 
ciutat europea i la dècima del món en nombre de visitants. Una de 
les ciutats mes importants del món.
Us proposem un viatge a la nostre pròpia ciutat. Coneixerem la 
història i entendrem per que Barcelona és com és. Parlarem de 
gents i descobrirem racons que ens sorprendran. Descobrim la 
nostre pròpia ciutat. 

TEMARI
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LA VIDA QUOTIDIANA A L’ANTIGUITAT
EGIPTE, GRÈCIA I ROMA

IRENE CORDÓN:
Egipte
 • Els Temples egipcis com a espais sagrats
 • Mites de l’antic Egipte
 •  Ordenació i articulació del món diví a 

l’antiguitat
 •  Cànons artístics de l’antic Egipte; mestres i 

artesans
 • Els Textos de les Piràmides i d’altres textos religiosos
 • El monoteisme atonià
 • Banquets funeraris
 • El Serapeum: culte als animals sagrats
 • Medicina, higiene i cosmètica a l’antic Egipte
 • Amor i sexualitat a l’antic Egipte
 • L’art de l’orfebreria: les joies d’Ahhotep
 • Dret públic i privat a l’antic Egipte: tribunals de justícia?
 • Les màximes de Ptahhotep: primer codi de moral i bona conducta

ANNA POU:
Grècia
 • El Minotaure i el mite del Laberint
 • La Grècia d’Agamenó
 • El naixement de l’art grec
 • Pitàgoras, pare de la filosofia
 • La vida quotidiana a l’antiga Grècia
 • Sòcrates i Plató, els fundadors del pensament occidental
 • L’Atenes de Pèricles 
 • L’amor i el sexe a la Grècia Antiga 
 • Aristòtil i els orígens de la ciència
 • Alexandria d’Alexandre Magne
Roma
 • Vida quotidiana a Pompeia
 • Sèneca i Neró
 • Bizanci, capital de l’Imperi Romà d’Orient
 • Els orígens del cristianisme 

PROFESSORES
Irene CORDÓN I SOLÀ-SAGALÉS. Doctora en Història 
Antiga. Màster en Egiptologia
Anna POU, Llicenciada en Història de l’Art. Gestora Cultural
PRESENTACIÓ
Dimarts 16 de setembre, 18.30h.
HORARI CURS
Dimarts d’11 a 13 hores
INICI: Dia 14 d’octubre FINAL: Dia 16 de juny 
Curs en català

Fins a quin punt pensem, vivim i sentim com un egipci, un grec o 
un romà?
Som realment hereus d’aquestes civilitzacions?
Aquest curs té per objectiu acostar-nos a aquestes tres grans ci-
vilitzacions des de perspectives diverses: observant el seu art; 
analitzant les seves obres escrites; aprofundint en el pensament 
filosòfic; aproximant-nos a les seves creences religioses... què hi 
ha i tenim de semblant i què ens és totalment aliè?

TEMARI



18

40• Autobiografia
• Història de la meva família o la meva pròpia
• Quin guió de la meva vida estic interpretant ara?
• Qui era? Qui soc ara?
• La meva família i jo mateix... 

En ocasions, comptarem amb la presència dels 
autors o de crítics especialitzats.

Alguns dels autors analitzats (en algun cas en 
presència dels mateixos autors o d’especialistes en la 
seva obra) seran: 

Rafael Nadal, Manuel Cuyàs,  
Baltasar Porcel, Amos Maalouf, 
Joan Francesc Mira, Sergio Vila 
Sanjuan, etc.

LECTURA I/O ESCRIPTURA
AUTOBIOGRAFIA I MEMÒRIA FAMILIAR 

L’EXPERIÈNCIA D’EXPLICAR LA PRÒPIA VIDA I  
ELS ORÍGENS FAMILIARS

PROFESSOR
Vicenç VILLATORO. Escriptor i periodista.  
PRESENTACIÓ
Dimarts 16 de setembre, 18.30h
HORARI CURS
Dimarts d’11 a 13 hores / Dimecres de 17.30 a 19.30 horas
INICI: Dia 14 d’octubre FINAL: Dia 16 de juny   
Curs bilingüe

“La recerca dels avantpassats és un viatge fas-
cinant a la nostra història familiar”.
Taller pràctic de novel·la històrica. Està dirigit a 
persones amb inquietuds literàries que necessi-
ten, per iniciar els seus treballs, una metodolo-
gia en la investigació històrica posada al servei 
de la literatura.
El curs, tan teòric com pràctic, està destinat a 
aquelles persones que, sigui com a lectors o 
com a possibles autors, tenen interès per la li-
teratura sobre la pròpia vida i les pròpies ar-
rels, l’autobiografia o la recerca literària sobre 
els orígens familiars.

TEMARI
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AULA D’IDIOMES

PROFESSORA
Mariana BEDOS. C.A.P. de l’Escola Oficial d’Idiomes. 
Tècnic en empreses i activitats turístiques.
Altres professors nadius en cada idioma
HORARI
Consultar a secretaria de Cetres
INICI: Setmana del 6 d’octubre

Generals – Intensius – Conversa:

	 •	 Anglès
	 •	 Francès

Primer cicle. 1er i 2ºn nivell.

Segon cicle. 3er nivell. Avançat i conversa.

Altres possibilitats:

	 •	 Alemany
	 •	 Italià
	 •	 Català

Els cursos es divideixen en grups d’un màxim de set 
alumnes, i les classes s’imparteixen a raó d’1 hora 
i mitja – 2 hores setmanals, excepte en el cas dels 
cursos intensius.

Un nivell de 62 hores lectives aproximadament.

En tots els nostres cursos no només tenim en 
compte el nivell dels alumnes si no també el rit-
me de cada persona.

CURSOS D’IDIOMES
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TERTULIAS EN INGLÉS Y EN FRANCÉS

PROFESOR
L’ALTRANGE, Asesor artístico. Pedagogo
REUNIONES PRáCTICAS INFORMATIVAS
Preferentemente: Jueves de 17 a 18.30h i de 
18.30 a 20h
INICIO: Semana del 6 de octubre

Nuestro nivel nos permite conversar. 

Pero si no practicamos un idioma corremos 
el riesgo de perderlo...

Tenemos la solución para ti:

¡Ven a nuestras tertulias en  
inglés y en francés!

Potenciaremos nuestra comprensión me-
diante la escucha de retransmisiones, pro-
gramas, noticias, etc.

Conservaremos y mejoraremos nuestra 
conversación a través de amenas tertulias 
donde hablaremos de viajes, restaurantes, 
anécdotas, lecturas, películas...

Incidiremos en aquello que más necesite-
mos, interactuando y alcanzando el nivel 
que nos permitirá comprender, expresar-
nos y acceder al mundo a través del idio-
ma.

Todo ello dirigido, moderado y guiado por 
el profesor L’Altrange.
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ACTIVITATS
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VISITES PER BARCELONA

EXCURSIONS PER CATALUNYA

ACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALS

Visites a museus, exposicions,
visites per Barcelona exclusives per CETRES

L’àmplia oferta de cursos la complementem amb un se-
guit d’activitats culturals i també lúdiques que, junta-
ment amb els viatges, configuren un conjunt cultural de 
primer ordre.

Les activitats que proposem al llarg del curs son moltes 
i variades, les anunciem regularment i estan obertes a 
tothom.

Catalunya és un país preciós, variat, ple d’història, d’art, 
de gastronomia, de gent que val la pena conèixer.  Re-
gularment us proposarem una excursió a algun racó del 
nostre país.

•			Visites a museus de Barce-
lona, a les col·leccions per-
manents o temporals. Art 
contemporani, art romànic, 
arts aplicades o Egipte. Una 
oferta museística de primer 
ordre que cal aprofitar.

 

•			Visites urbanes, palaus, 
jardins, carrers, ce-
mentiris, etc. Barcelona 
sempre ens dona una 
excusa per visitar-la.
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Un format molt atractiu 
per tractar temes d’in-
terès. Primer una con-
ferència, per part d’un 
expert en la matèria i un 
bon col·loqui desprès. La 
millor tertúlia és sempre 
al voltant d’una taula.

Amb un format de mig dia o de dia complet, és un espai 
per aprofundir en algun tema específic. Sempre de la mà 
d’experts. 

Oferim les nostres instal-
lacions per celebrar ex-
posicions d’art, principal-
ment pintura. També or-
ganitzem presentacions 
de llibres i alguna repre-
sentació teatral i musical. 

Depenent dels esdeveniments 
puntuals que es celebrin en 
alguna ciutat, exposicions 
d’art, espectacles, etc, pro-
gramem regularment esca-
pades d’un dia: Madrid, Va-
lència, Saragossa, Mallorca, 
Roma, Paris, Londres, etc.

DINARS I SOPARS TERTÚLIA

SEMINARIS INTENSIUS

EXPOSICIONS D’ART  
I PRESENTACIONS DE LLIBRES

ESCAPADES D’UN DIA

INTENSIUS, ESCAPADES...INTENSIUS, ESCAPADES, EXPOSICIONS... 

Intensius interessants de diferents temes,  
de mig, un o dos dies.

Presentació de llibres, es llegiran textos i 
s’interpretaran petites obres de teatre.



26

40
UniversitatUniversitat

CURSOS UNIVERSITARIS

Cetres ha tingut sempre la voluntat de difondre la cultu-
ra al màxim nombre de persones possibles.

Amb aquesta voluntat, hem estès els nostres cursos i 
activitats al món universitari.

Hem signat un conveni de col·laboració amb la Universi-
tat Autònoma de Barcelona per  oferir a estudiants uni-
versitaris cursos de crèdits de lliure elecció.

Per a Cetres és una satisfac-
ció haver aconseguit aquest 
acord amb una de las prin-
cipals universitats catalanes, 
i esperem que aquest sigui 
només el principi d’un nou 
camí en la nostra tasca cul-
tural.
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40VIATGES 
CULTURALS

Monuments - Ciutats - Illes - Muntanyes 
- Selves desèrtiques - Dunes - Camins de 

pedres - Oasis

Viatjar és viure “més vegades”

Quan ets viatger,
els llocs que visites

els fas teus per a sempre

Des de 1974
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VIATGES D’AUTORVIATGES D’AUTOR 

Viatjar és una de les màximes  
expressions de la cultura.

Art, cultura, societats, persones, gastronomía, etc.
El coneixement del món i de la seva gent ens apropa. 

Un viatge incentiva la nostra curiositat i ens enriqueix 
personalment

Compartirem experiències i tindrem una  
conferència diaria sobre les visites del dia a dia

Organització tècnica a càrrec d’una agència de viatges autoritzada

Característiques principals dels
viatges d’Associació Cultural Cetres:

Itinerari cultural molt estudiat
Professorat especialista en cada viatge

Hotels de màxim confort
Restaurants de qualitat
Transport confortable

Ambient cordial i d’amistat

El centre es reserva el dret a suspendre un viatge si no es 
forma el grup mínim de persones necessari, a anul·lar-lo per 
causes imprevistes o a modificar-lo, de forma no significativa, 

respectant l’esperit del viatge. Reservat el dret d’admissió.

Els nostres professors-acompanyants aporten valor afegit 
als viatges, tant pels seus especials lligams amb els llocs 

que visitem com pels amplis coneixements de l’art, la 
història i la societat que tenen dels mateixos.

Programes complets a secretaria de Cetres
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ViatgesViatges

POLÒNIA

Amb una rica i llarga histò-
ria, Polònia va perdre 6 mi-
lions de ciutadans durant la 
guerra i en va emergir com 
a República Popular sota la 
influència soviètica. Avui és 
una República Parlamentaria 
i pertany a la UE.

VARSÒVIA – CZESTOCHOWA  
(SANTUARI DE JASNA GÒRA) 

- CRACÒVIA-AUSCHWITZ

BERLIN

Berlin, la capital 
d’Alemanya, és la 
ciutat més poblada 
del país i un centre 
cultural i artístic de 
primer ordre. 
Potsdam és plena de 
monuments i parcs. 
Una ciutat per pas-
sejar.

BERLIN I POTSDAM

Acompanyats per:
ANNA POU

Del 21 al 24 de novembre 2014

Acompanyats per: 
JOAN B. CULLA

Del 20 al 26 de setembre 2014
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ViatgesViatges

CAP D’ANY A LISBOA
Monuments, ponts, tramvies... Lisboa és una ciutat viva i 
plena d’història. Els seus barris amb vistes espectaculars 
de la ciutat i el mar, la seva gastronomia i la seva gent 
afable ens faran gaudir del nostre viatge de cap d’any.

Del 29 de desembre a l’1 de gener

 

 BUDAPEST

El Danubi, font 
d’inspiració per 
a tants artistes, 
separa Buda de 
Pest.

La capital d’Hongria és coneguda com “la perla del 
Danubi” i considerada una de les ciutats més belles 
d’Europa.

Acompanyats per:
MANUEL FORCANO

De l’11 al 14 de març de 2015

“Sopar de Gala i  
Gran Festa de Cap d’Any”

Acompanyats per:  
L’ALTRANGE

Feliz Ano Novo!
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ViatgesViatges

MARRÀQUEIX I FES
Al peu de l’Atles, Marràqueix és 
una ciutat fascinant on les mes-
quites, palaus i jardins evoquen 
la seva història.
La laberíntica i misteriosa Fes 
és seu de la Universitat més 
antiga del món i conserva anti-
gues tradicions ja perdudes a la 
resta del món.

NÀPOLS
La capital de Campània és la tercera ciutat més gran 
d’Itàlia. Vora el Vesuvi, Nàpols és vivaç, desorganitzada 
i màgica. La seva cultura mil·lenària no deixa indiferent.

Primera quinzena de maig de 2015

Acompanyats per:
VICENÇ VILLATORO

NÀPOLS - COSTA AMALFITANA  
– POMPEIA - ERCOLANO

Acompanyats per:
JOAN ASTORCH

Del 17 al 20 de juny de 2015
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CETRES ART

Des de 1974
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CETRES I L’ARTCETRES I L’ART

www.cetresart.com
CETRES ART
ESPAI DE SUPORT I MECENATGE PER ARTISTES

Hem creat aquest nou espai dedicat al món de 
l’art i especialment pensat pels artistes i crea-
dors.

Coincidint amb el 40 aniversari de l’associació 
cultural obrim un nou espai de cultura

CETRES’ART
QUI SOM CETRES ART 
Cetres Art, mecenatge d’artistes 

Des de Cetres Art volem aportar la nostra col-
laboració als artistes que ho desitgin. L’art, en 
general, és una de les millors expressions de 
creativitat que té la humanitat i per tant és una 
peça clau en la nostra cultura.

L´artista necessita donar a conèixer la seva 
obra i una de les maneres de fer-ho és exhibint 
les seves creacions en una exposició.

La nostra aportació és justament aquesta: per-
metre als artistes exhibir les seves obres en un 
entorn físic, en diferents exposicions organitza-
des, a més de donar una varietat d’avantatges 
que facilitin als artistes la difusió de la seva obra.
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CETRES I L’ARTCETRES I L’ART

No només parlem d´exposicions físiques. Les 
noves tecnologies han fet que la presència a 
internet sigui molt important. Cetres Art ofe-
reix als artistes un entorn professional on poder 
administrar la seva obra a internet, a més d’un 
lloc de consulta professional per tot allò relatiu 
a l’art. 

QUÈ OFERIM ALS ARTISTES

Exposicions d’art 
•	A la nostre seu
•	Per tot Catalunya
•	Per Europa

Disposar d’una pagina web personalitza-
da, àgil i fàcil d’administrar, on poder mostrar 
al món la seva obra i tot allò que per a l’artista 
és important

www.cetresart.com
Àrea de formació

•	Artística
•	Tècnica

Visiteu la web i descobriu el nou món de Cetres

www.cetresart.com




