
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ja fa temps que parlem de l’islam
seva història, la seva evolució? I el seu art, la seva música? 
Cap a on va? 
 
De tot això, i de molt més,  tractarà
de l’islam: 
 

DOLORS BRAMON,  

Dra. en Filologia Semítica
Dra. en Filosofia i Lletres
Dra. en Geografia i Història

 
 
 
 
 
 
 

 

 TEMARI:  

• Islam: religió, cultura i política

• Parlem d’islam i fem-ho bé: la terminologia no és innocent.

• Com s’ha anat establint l’estatus de les dones a l’islam.

• La mística de l’islam. 

• L’islam a la història: de la religió dels àrabs a una religió universal.

• Fonaments de l’islam: de l’Alcorà a la 

• Les dimensions místiques de l’islam: sufisme i xiisme.

• Hal·lāǧ, Ibn ‘Arabī i Rūmī: poesia, espiritualitat i pensament a l’isl

• Art i espiritualitat a l’islam: de la cal·ligrafia i la música a l’arquitectura.

• El llegat andalusí 

• Reptes de l’islam contemporani: entre la tradició i l’amenaça islamista.

Des del dimecres 29 març

fa temps que parlem de l’islam però, el coneixem? Coneixem els seus fonaments
, la seva evolució? I el seu art, la seva música? Quins reptes se li presenten? 

tractarà aquest seminari impartit per dos grans coneixedors 

   HALIL BÁRCENA 

Dra. en Filologia Semítica   Islamòleg 
Dra. en Filosofia i Lletres    Màster en Estudis Àrabs
Dra. en Geografia i Història Dir. Institut Estudis Sufís 

Islam: religió, cultura i política 

ho bé: la terminologia no és innocent.  

Com s’ha anat establint l’estatus de les dones a l’islam. 

la història: de la religió dels àrabs a una religió universal. 

Fonaments de l’islam: de l’Alcorà a la sunna o tradició profètica. 

Les dimensions místiques de l’islam: sufisme i xiisme. 

ī i Rūmī: poesia, espiritualitat i pensament a l’islam. 

Art i espiritualitat a l’islam: de la cal·ligrafia i la música a l’arquitectura. 

Reptes de l’islam contemporani: entre la tradició i l’amenaça islamista. 

dimecres 29 març al 14 de juny – 17.

Preu seminari: 282€ 

Coneixem els seus fonaments, la 
Quins reptes se li presenten? 

t per dos grans coneixedors 

Estudis Àrabs 
Dir. Institut Estudis Sufís Barcelona 

17.30h. 


