Berenar amb història:
Comprendre l’Islam
Presentació

Tot i ser la segona religió del món en nombre de fidels; malgrat
la petjada durable que ha deixat a la Península Ibèrica -i també
per descomptat a les terres de parla catalana-, l’islam se’ns
presenta encara avui en dia com un gran desconegut, quan no
com una amenaça, degut fonamentalment al fenomen del
terrorisme que actua en el seu nom desvirtuant-lo. Per un altre
costat, un dels fets més rellevants del nostre temps és la
presència creixent de l’islam en la nostra societat, gràcies a la
immigració. En definitiva, l’islam constitueix una realitat viva
entre nosaltres que no pot deixar-nos indiferents, ans al contrari
ens demana un exercici d’aproximació i comprensió d’una tradició
religiosa que forma part ja del nostre teixit social.
Per tant, el nostre objectiu no és altre que oferir les claus
interpretatives que ens permetin comprendre més i millor l’islam:
la seva especificitat religiosa i la seva pluralitat d’expressions
espirituals i artístiques, socials i culturals, més enllà dels
prejudicis i tòpics reduccionistes que sovint veiem reflectits als
mitjans de comunicació social. En resum, volem donar una visió
més equànime i rigorosa dels diferents aspectes que configuren i
determinen l’islam en tant que tradició religiosa que ha engendrat
tota una cultura i una civilització. D’una banda, presentarem els
orígens històrics i els fonaments de la fe islàmica, així com les
seves intuïcions espirituals fonamentals. De l’altra, mostrarem la
clau de volta de l’islam des de dos vessants prou desconegudes:
la filosofia i la mística sufí i la fèrtil producció artística, que va de
l’arquitectura a la cal·ligrafia.

Professor

Dr. Halil Bárcena
Islamòleg, especialista en sufisme. Doctor en filologia àrab.
Director de l’Institut d’Estudis Sufís.

Accessibilitat

Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona interessada
a comprendre els fonaments de l’islam, una tradició religiosa molt
més rica i plural del que sovint pensem, que al llarg de la història
ha afaiçonat diferents pobles i cultures, des de l’Àfrica negra i el
món àrab, al subcontinent indi i l’extrem Orient.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dimecres, 19 de desembre de 2018
De 19.30h a 21h
Preu xerrada
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia. Places
limitades
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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