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Dc, 01/03/2017 - 10:20

CULTURA /

Dolors Bramon presenta el seu llibre "L'Islam avui" a
l'espai F del Foment

Anna Gual

L'Espai F del Foment acollirà aquest vespre la presentació del llibre "L'Islam avui" de la
doctora en filologia semítica i història medieval i professora emèrita d'estudis àrabs de la Universitat de
Barcelona, Dolors Bramon. Un llibre que pretén desmuntar tòpics, alhora que aprofundir en alguns dels
aspectes més controvertits de l'islam. Es toquen temes com la islamofòbia, una pensament present en
certs sectors de la societat, que l'autora atribueix al desconeixement i a una visió distorsionada de
l'islam. Bramon també analitza en profunditat el procés, que porta a alguns joves nascuts i educats a
occident a unir-se al "mal anomenat estat islàmic". Un procés que va molt relacionat amb amb un
entorn amb poques oportunitats, sovint en barris marginals on l'índex d'atur és molt elevat i la població
queda molt aillada de la resta de la societat. Un context on l'oferta que fa "Estat Islàmic" d'una aventura
i un propòsit pot acabar resultant atractiva, però que molt sovint té molta poca relació amb la religió. 

Bramon analitza també el paper de la dona dins l'islam, la imatge de submissió que es percep a occident i els
seus drets. Explica l'autora que la dona musulmana compta en ocasions amb més llibertats que la catòlica, tot i
que no sempre coneix aquests drets o no sempre els pot aplicar en l'entorn en el que es troba. Una situació que
no té perquè ser exclusiva de la dona musulmana i que es pot donar en qualsevol lloc del món.

En el llibre l'autora també parla de la necessitat de lluitar contra la deformació de la doctrina de l'Islam on
apareixen situacions com la condemna a mort per adulteri, que tot i no quedar recollides a l'Alcorà, provenen
d'una interpretació absolutament alterada del que és l'Islam. Una visió que arriba des de determinats sectors,
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que treballen per difondre-la més enllà de les seves fronteres. La presentació del llibre "L'Islam avui"  arrencarà
a les 7 del vespre al Foment i estarà conduïda per Josep Palacios, tècnic assessor de ciutadania de
l'Ajuntament de Nataró. 
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