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L’islam avui: presentació del nou llibre de Dolors Bramon
Del mal anomenat “Estat Islàmic” a la condemna a mort per adulteri, que no apareix mencionada a l’Alcorà, fins a la xaria, una
pretesa llei de l’islam fruit de la suma al llarg dels segles de diferents fonts de dret que barregen “la paraula de déu” del llibre sagrat
amb interpretacions d'alguns juristes.

De tot plegat en parla el llibre L’islam avui, que ha presentat avui la seva autora,  Dolors Bramon, en un col·loqui a l’IEMed. En un
moment en què la islamofòbia i l’estigmatització dels musulmans penetren cada cop més en el pensament d’alguns sectors de
l’àmbit social i polític occidental, la doctora en filologia semítica i en història medieval pretén clarificar alguns dels conceptes més
controvertits d’aquesta religió i desmentir-ne d’altres que, com diu, no tenen res a veure amb la seva doctrina, “com les accions de
l’autoanomenat Estat Islàmic, que a més no és ni Estat, perquè no té fronteres, ni islàmic”.

En aquest sentit, Bramon ha posat molt d’èmfasi en l’ús correcte de la terminologia pròpia de l’islam, una lluita constant de l’autora
amb els mitjans de comunicació. “La terminologia no sempre és innocent, i a vegades l’utilitzem amb intencions negatives”, ha explicat Bramon, i ha posat com a exemple
el mal ús de la paraula “gihad”, que s’utilitza per fer referència a “guerra santa” quan en realitat significa “esforç”, en un sentit majoritàriament espiritual, per ser millor
musulmà.

Autora d’altres obres com Ser dona i musulmana  (2009) i Entorn de l’islam i de les musulmanes (2010), Bramon ha estat acompanyada en la presentació pel periodista
Tomás Alcoverro, corresponsal a Beirut de La Vanguardia; per Ignasi Moreta,  professor d'humanitats a la UPF i editor de Fragmenta, que ha publicat el llibre; i per
Lurdes Vidal, responsable de l'àrea Món Àrab i Mediterrani de l’IEMed.
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Vídeo 

Col·loqui presentació del llibre L'islam avui.

   Alguns aspectes controvertits, de Dolors Bramon

19/01/2017 
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