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En un entorn mediàtic on l’islam es presenta com una religió violenta
i intolerant, creiem imprescindible i urgent donar altres visions de
l’islam per establir ponts de diàleg i enfortir la convivència.

Enguany la segona edició de la mostra programarà dos llargmetratges
de ficció, quatre llargmetratges documentals, dues conferències i dos
concerts, i ho farà en quatre jornades estructurades temàticament.



A punt d'enrolar-se en l'exèrcit israelià per fer el servei militar,
Joseph s’assabenta que no és el fill biològic dels seus pares,
sinó que al néixer va ser intercanviat amb un nen d'una família
palestina.

Aquest descobriment trastornarà la vida de les dues famílies,
obligant-les a reconsiderar quina és la seva identitat, els seus
valors i les seves conviccions.

Dijous 27 de Novembre de 2014

20:00h Benvinguda
Presentació per part de la direcció de la mostra

20:15h Projecció de la pel.lícula:
El hijo del otro

Lorraine Levy (França, 2012) VOSE
Un film sobre la identitat. Som qui creiem ser?



El documental és una mirada a la condició de les dones al Pakistà
a través de la lluita d'una parella fora de sèrie: Abdul Sattar Edhi
i la seva dona Bilquis Edhi. Junts han creat la xarxa d'assistència
social i mèdica més eficaç del país, la Fundació Edhi. Amb el
suport només de les donacions de pakistanesos, la Fundació Edhi
s'ha convertit en l'ONG més gran del Pakistà, construïda a partir
d'una xarxa més o menys estructurada d'edificis i d'oficines
atapeïdes de gent.

Amb la presència de la directora.

Divendres 28 de Novembre de 2014

L'Islam vist des de Catalunya
Dues mirades al Pakistà, una del país i l’altra de l’exili,

de dues directores estrangeres que treballen a Catalunya.

19:30h Projecció de la pel.lícula:
El reino de Mr. Edhi

Amélie Saillez (Bèlgica-Espanya, 2012) VOSE
La lluita per la dignitat dels més desfavorits



Durant set anys, la documentalista mexicana Maritza García
es va endinsar en l'hermètica comunitat pakistanesa de
Barcelona per conèixer la vida de tres immigrants del Punjab:
Wajid, Hussein i Mohammed, documentant el seu complex
i sorprenent camí, on la poesia és el mitjà catàrtic per
excel·lència.

Amb la presència de la directora i dels protagonistes.

Divendres 28 de Novembre de 2014

L'Islam vist des de Catalunya
Dues mirades al Pakistà, una del país i l’altra de l’exili,

de dues directores estrangeres que treballen a Catalunya.

22:00h Projecció de la pel.lícula:
El plor de la gasela

Maritza García i Marius Wehrll (Catalunya, 2012) VOC
La poesia com a mitjà de supervivència



A principis de 1920, Leopold Weiss, jueu d'origen vienès, viatja
a l'Orient Mitjà com a periodista, on acaba instal·lant-se, es
converteix a l'islam i canvia el seu nom per Muhammad Asad.

Amb els anys arriba a ser una figura important de l'islam polític
del segle XX, entre d'altres per ser conseller en la cort real
d'Aràbia Saudita i jugar un paper destacat en la fundació del
Pakistà. A més va ser traductor i comentarista de l'Alcorà a
l'anglès. La seva intensa vida es converteix en un testimoni per
apropar móns.

Dissabte 29 de Novembre de 2014

El viatge
El viatge és un element fonamental en totes les tradicions espirituals

i molt especialment en l’Islam.

18:00h Projecció de la pel.lícula:
El camino a La Meca. El viaje de Muhammad Asad

Georg Misch (Àustria, 2008) VOSE
Una vida dedicada a l'espiritualitat i la política



Aquesta xerrada vol ser en ella mateixa un viatge on, per
començar, ens envoltarem de les experiències de la pel.lícula
anterior sobre Muhammad Asad i com ha influenciat aquest
personatge l'islam del segle XX (també a casa nostra). Recorrerem
també la gran importància del desplaçament en la cultura islàmica,
veient alguns aspectes del hajj (la peregrinació a La Meca i un
dels pilars de l'islam), però també altres peregrinacions destacades
i multitudinàries (per exemple a Tuba, Senegal). I per finalitzar,
intentarem copsar l'objectiu principal de tot viatge conscient, amb
la vessant transformadora i terapèutica que comporta.  

Dissabte 29 de Novembre de 2014

El viatge

19:45h Conferència:
La peregrinació: aprenentatge en moviment

Dídac P. Lagarriga
Sortir a l'exterior per arribar a l'interior

20:15h Pausa:
Convit a te i pastes



La pel.lícula narra el viatge d'un pare i el seu fill des del sud de
França fins a La Meca. Els dos pertanyen a una cultura en la
qual la comunicació entre tots dos és difícil, però no impossible.

L'abisme entre ells (generacional, cultural i lingüístic) és més
gran a causa del seu estatus d'exiliats a França. Al llarg d'aquest
viatge aconseguiran entendre què els separa, però també què
els uneix.

Dissabte 29 de Novembre de 2014

El viatge
El viatge és un element fonamental en totes les tradicions espirituals

i molt especialment en l’Islam.

20:45h Projecció de la pel.lícula:
El largo viaje

Ismaël Ferroukhi (Marroc-França, 2004) VOSE
Un viatge per arribar al cor



El gnawa és un estil hipnòtic que es va gestar al sud del Marroc
per població provinent de zones més interiors d'Àfrica. El resultat
és una música rítmica i ballable que condueix a estats de trànsit
i de connexió amb un mateix.

Gnawa beat, grup fundat a Barcelona, incorpora també elements
de fusió, en especial del jazz.

Dissabte 29 de Novembre de 2014

El viatge
El viatge és un element fonamental en totes les tradicions espirituals

i molt especialment en l’Islam.

22:45h Concert
Gnawa Beat

(Marroc-Catalunya)



Miguel Valls, realitzador de documentals y director de la sèrie
televisiva El viaje a la tradición mediterránea (emesa per La 2
de Rtve) i l'especialista en Islam i jesuita Jaume Flaquer parlaran
en aquesta introducció de la figura d'Ibn Arabi. Referent clau del
misticisme islàmic en l'època andalusí, les seves obres encara
són una referència imprescindible en l'àmbit del sufisme.

Diumenge 30 de Novembre de 2014

Ibn Arabi
El murcià Ibn Arabi representa una de les fites més importants
del misticisme andalusí i continua com a figura clau de l'Islam

18:00h Conferència
Miguel Valls i Jaume Flaquer

Ibn Arabi i l'esplendor d'Al-Àndalus



Aquest episodi de la sèrie El viaje a la tradición mediterránea
tracta sobre la vida i l'obra de Ibn Arabi, el savi musulmà
de la Múrcia andalusí, reconegut com el major dels mestres
des del segle XII fins al Renaixement, i en l'actualitat, un
dels referents més sòlids del pensament islàmic.
Probablement, el major exponent de la tolerància, el
coneixement i la integració de tots els corrents del
pensament mediterrani. El documental ha estat enregistrat
a Espanya, Marroc i Tunísia.

Diumenge 30 de Novembre de 2014

Ibn Arabi

19:00h Projecció de la pel.lícula:
Ibn Arabi, el esplendor de Al-Ándalus

Miguel Valls (Espanya, 2011) VOE

20:00h Pausa:
Convit a te i pastes



Recital de poesies d'Ibn ‘Arabi i altres místics musulmans a càrrec de l’actriu Marta Millà
acompanyada per Pedro Burruezo & Nur Ensemble.

Diumenge 30 de Novembre de 2014

Ibn Arabi
El murcià Ibn Arabi representa una de les fites més importants
del misticisme andalusí i continua com a figura clau de l'Islam

20:30h Concert:
Marta Millà & Nur Ensemble



www.visionsdelislam.org

Amb el suport de:

Baraka Produccions oozebap
oozebap.org

visionsdelislam@altervideo.tv
93 323 32 74

Entrades per dijous i divendres: 5 €
Entrades per dissabte i diumenge: 6 €
Conferències: Gratuït
Abonament per tota la mostra: 27€
Abonament per disabte: 15€ (projeccions i concert)
Abonament per diumenge: 10€ (projeccions i concert)

Organitza:

Associació Cultural

Qàlam


