Activitats

Xerrades amb Baraka
Novembre 2002
Cicle de conferències

ISLAM S.XXI. MÉS ENLLÀ DEL TÒPIC

Turisme actiu al Marroc

De febrer a març de 2000

Les mil y una nits

a càrreg de Roger Mimó
Escriptor afincat al Marroc i autor de varis
llibres sobre aquest pais.

Nass el Ghiwan
Un fenomen social al Marroc dels 70
a càrrec de Imed Laiti Hsaybi.
(Llicenciat en Història i especialista en
relacions internacionals amb el món àrab)

comentari d’una de les obres més
emblemàtiques de la literatura àrab
a càrrec de Dolors Cinca i Margarida Castells
(Llicenciades en Filologia Àrab i traductores
de l’edició en català de l’obra)

Aroma árabe. Recetas y relatos

Què tenim de musulmans?

comentari del llibre a càrrec del seu autor,
Salah Jamal
(Historiador i escriptor)

a càrrec de Pere Balañà i Abadia
(Historiador i arabista autor del llibre L’Islam a
Catalunya)

Dijous, 7 de novembre

Afganistan
Modernitzar a partir de zero

De novembre a desembre de 2000

a càrrec de Jaume Bartrolí
Periodista, historiador. Sotscap
d’internacional de Televisió de Catalunya.
Dijous, 14 de novembre

Comentari del llibre editat pel CIDOB a
càrreg del seu autor, Jordi Moreras
(Antropòleg, Màster d’Estudis Euroàrabs per
la Universitat de Girona i responsable de
l’Àrea de Migracions del CIDOB)

Marroc
L’Islam de l’extrem occident

Setembre / Octubre 1999

De març a juny ’98

Menors magrebís a Barcelona

Solo marroquí

El repte de viatjar al Marroc

a càrreg de Rachid Mostaïd
(Educador i responsable del programa
SAAEMI, Servei d’Atenció i Ajuda
Especialitzat en Menors Immigrants, de la
Fundació Mercè Fontanilles)

comentari del llibre editat per Plaza & Janés
a càrrec del seu autor Gabi Martínez
(Periodista i escriptor)

(Xerrada i projecció de diapositives).
a càrrec de Pep Gaia (Especialista en viatges
a peu pel Marroc)

Les músiques del Marroc

Ibn Arabî i la tradició sufí
de l’Àndalus

a càrrec de Víctor Pallejà
Arabista, professor de la UOC i de la UIC.
Dijous, 21 de novembre

Palestina
La batalla per la independència
a càrrec de Joan Roura
Periodista de Televisió de Catalunya.
Dijous, 28 de novembre

Iran
Regreso a las raíces preislámicas
a càrrec de Nazanín Amirian
Periodista i llicenciada en Ciències Polítiques.

Maig de 2001

Obertura a l’Islam
A càrreg de Dolors Bramon
Autora del llibre, doctora en filología semítica
i en història medieval per la UB.

Musulmanes en Barcelona

D’abril a juny de 2000

Paul Bowles i el Marroc
a càrreg de Valerie Miles (Periodista i
escriptora)

El xiisme dins de l’Islam
a càrrec de Mercè Viladrich
(Arabista i Doctora en Història Medieval per
la Universitat de Barcelona)

La lletra sonora
Cal.ligrafia i sufisme
a càrrec de Jalil Bárcena
(Cal.lígraf, arabista i director de l’Institut
d’Estudis Sufís de Barcelona)

(Xerrada i audició)
a càrrec de Mohamed Soulimane (Músic violinista del grup de l’Orquestra Àrab de
Barcelona)
De novembre ’98 a juny ‘99

Qui són els berbers?

Mil y una voces
El Islam, una cultura de la tolerancia
frente al integrismo

a càrreg de Carles Castellanos (lingüista)
y Abdelghani el Molghy (filòleg)

a càrrec de Jordi Esteve (escriptor, fotògraf i
autor del llibre) i Víctor Pallejà (Especialista
en el Món Àrab)

L’Islam desconegut
Una introducció a la cultura àrab,
musulmana i magrebí

Contes del Marroc

a càrrec d’Imed Layti Hsaibi
(Llicenciat en Història i especialista en
relacions internacionals i amb el món àrab)

a càrrec de Eliazid Asseyake (Narrador de
contes)

Activitats
Exposicions
MOHAMED LECHANI

Del 10 de desembre al gener de 2000

D’abril a setembre de 1998

Exposició de pintures i gravats.

BLAUS DE XAUEN

TEMES DE XAUEN

Exposició d’aquarel.les de Josep Maria
Cabayol

Exposició d’olis de Josep Maria Cabayol. A la
botiga hi ha un fons permanent d’obra de JM
Cabayol

Del 26 d’abril al 24 de maig de 2001

LAS DOS ORILLAS
Exposició de pintures de Monia Touiss

De setembre de 1998 a gener de 1999

MARRUECOS

De desembre de 1997 a març de 1998

Del 26 d’abril al 25 de maig de 2000

Fotografíes d’Enrique Crusellas

EL MARROC. TAN LLUNY,
TAN A PROP

LA LLETRA SONORA
Exposició de cal.ligrafia àrab.
Obra de Jalil Bárcena.

a càrrec de Víctor Pallejà de Bustinza
(Llicenciat en Filologia Àrab i traductor de Las
iluminaciones de La Meca de Ibn Arabî)

Fotografíes del Marroc de Jaume Balanyà,
Oriol Alamany, Carmen Vila i Luis Salinas

