
CURSOS D’ESTIU L’Islam al sud del Sàhara
2 i 3 de juliol de 2006 

Director: Ferran Iniesta 
Professor titular d’Història d’Àfrica
Universitat de Barcelona

Secretària: Gemma Pinyol
Fundació CIDOB

Patrocina: Fundació CIDOB

Contingut: Després de l’enfonsament del model socialista al
1991, les pors i obsessions dels polítics
democràtics es van desplaçar cap a l’Islam. L’atac
del 2001 als Estats Units va semblar que
confirmava la perillositat intrínseca del model
musulmà, i les accions de la guerra a l’Afganistan
i l’Irak han incrementat aquesta idea. L’interrogant
dels analistes és si hi ha un Islam moderat en
alguna banda que es pugui contraposar al
fonamentalista. Però alhora la pregunta s’hauria
d’ampliar a si existeix una ideologia perfecta o
algun sistema polític definitiu: la fi de la història,
que algú va anunciar, sembla llunyà.
Moltes societats negroafricanes coneixen l’Islam
de fa segles, i la seva experiència històrica indica
una gran capacitat d’adaptació a pobles i
costums. Amb l’excepció de certes regions
turbulentes –Nigèria, Sudan–, la pràctica
musulmana general escapa a la tipificació
simplista de la globalització que en solen fer els
polítics. Present a tota la franja saheliana i als
països de l’est africà, l’Islam forma part de
l’economia, de la política i fins i tot de la identitat
de molts pobles. La vida quotidiana al sud del
Sàhara no sempre té l’Islam com a majoria social,
però sí com a factor de reagrupament, de reflexió,
de competència i de projecte. L’Islam no és estrany
a l’Àfrica negra, i el seu recorregut secular no es
pot comparar a la encara breu presència cristiana.
Especialistes africans i europeus, homes i dones
d’ambdós continents, analitzen les vies
històriques de penetració ideològica, les seves
relacions amb el poder polític abans i després de
la colonització, així com del seu funcionament en
la quotidianitat de camps i ciutats.

S’aborden conflictes oberts –Somàlia, Darfur–,
però també processos democràtics on l’Islam
intervé com a fonament crític –Senegal, Uganda–,
sense rebutjar fórmules parlamentàries. En línies
generals, en la rivalitat entre el sufisme popular i
el reformisme rigorista, no hi ha lluita per copar
els Estats, però sí dues sensibilitats musulmanes,
una més propera al dualisme wahabí i l’altra
–majoritària– més jeràrquica, però també més
oberta ala diversitat cultural. Si l’Islam és peça
clau del món globalitzat, a l’Àfrica és un aspecte
central per a l’orientació de bona part dels seus
pobles en aquest període confús.

Preu de la matrícula: 90.00€ Codi: 7001

Inscripció i matrícula: CUIMPB – Centre Ernest Lluch, Secretaria d’Alumnes
Edifici de l’Antic Teatre (accés pel CCCB) 
C/ Montalegre, 5 · 08001 Barcelona 
Tel. 933 017 555 / 933 020 634
Fax 933 021 347
info@cuimpb.cat / www.cuimpb.cat

Formes de pagament: Transferència o ingrés en efectiu a: La Caixa
Núm. de compte: 2100-3272-94-2200087659

Crèdits de lliure elecció: Els alumnes que vulguin obtenir crèdits de lliure
elecció hauran de posar-se en contacte amb la
Secretaria d’Alumnes que els informarà del nombre
de crèdits i del treball a realitzar.

Lloc de realització: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(C/ Montalegre, 5 · 08001 Barcelona) 

PROGRAMA:
Dilluns, 2 de juliol

09.30h-10.00h Inauguració
Ferran Iniesta
Professor titular d’Història de Àfrica. UB

Joan Fuster i Sobrepere
Director acadèmic CUIMPB – Centre Ernest Lluch 

10.00h-12.00h L’Islam al sud del Sàhara

Mil anys d’Islam negroafricà
Ferran Iniesta
Universitat de Barcelona

* Germandats musulmanes i moviments de Da’wa:
dues concepcions de l’Islam a l’oest africà
Eduardo Costa Dias 
CEA-ISCTE, Lisboa

12.00h-12.30h Pausa

12.30h-14.30h L’Islam a les societats subsaharianes

L’impacte de l’Islam a la construcció social dels
sexes
Yolanda Aixelà
Universitat d’Alacant

* Conquesta de noves fronteres: els Mourides, de
Touba al món globalitzat
Cheikh Guèye
ENDA, Dakar

Uganda i Moçambic: límits a l’expansionisme swahili
Albert Farré
CEA-ISCTE, Lisboa

14.30h-16.00h Pausa

16.00h-18.00h * Taula de debat: Sufís i fonamentalistes al sud del
Sàhara
J.C.Penrad, F.Iniesta, E.Costa Dias, A.L.Bargados,
Ch.Guèye

Dimarts 3 de juliol

09.30h-11.30h Estat i Islam després de les independències

L’Islam asiàtic a Madagascar
Albert Roca
Universitat de Lleida

L’Islam africà entre el localisme i la globalitat
Christian Coulon
IEP, Bordeus

11.30h-12.00h Documental: L’envol au sein du cercle
de J.C.Penrad

12.00h-12.30h Pausa

12.30h-14.30h L’Islam en la qüotidianitat

La convulsió dels cossos: controvèrsies sobre la
música a la Mauritània contemporània
Alberto López Bargados
Universitat de Barcelona

* El sufisme a l’Àfrica de l’Est
Jean Claude Penrad
CEA-EHESS, Paris

* Dona, Islam i política al Senegal
Katy Cissé
ENDA, Dakar

14.30h-16.00h Pausa

16.00h-18.00h * Taula de debat: La dona negroafricana a l’Islam
K.Cissé, A.Roca, Y.Aixelà, A.Farré, Ch.Coulon

18.00h-18.30h Cloenda

*Sessions amb servei de traducció simultània

Director: Ferran Iniesta 
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Entidades consorciadas: Colaboran:



CURSOS DE VERANO El Islam al sur del Sahara
2 y 3 de Julio de 2006 

Director: Ferran Iniesta
Profesor titular de Historia de África
Universitat de Barcelona

Secretaria: Gemma Pinyol
Fundación CIDOB

Patrocina: Fundación CIDOB

Contenido: Después del hundimiento del modelo socialista en
1991, los temores y obsesiones de los políticos
democráticos se desplazaron hacia el Islam. El
ataque de 2001 en Estados Unidos pareció
confirmar la peligrosidad intrínseca del modelo
musulmán, y las acciones de guerra en Afganistán e
Irak han incrementado esa idea. El interrogante de
los analistas es si hay en alguna parte un Islam
moderado, que pueda ser contrapuesto al
fundamentalista. Pero tal vez la pregunta debiera
ampliarse a si existe alguna ideología perfecta o
algún sistema político definitivo: el fin de la historia,
que algunos anunciaron, se presenta lejano.
Muchas sociedades negroafricanas conocen el Islam
desde hace siglos, y su experiencia histórica indica
una gran capacidad de adaptación a pueblos y
costumbres. Con la excepción de ciertas regiones
turbulentas –Nigeria, Sudán- la práctica musulmana
general escapa a la tipificación  simplista que suele
hacerse por parte de los politicos de la
globalización. Presente en toda la franja saheliana y
en los países del este africano, el Islam forma parte
de la economia, de la política e incluso de la
identidad de numerosos pueblos. La vida cotidiana al
sur del Sahara conoce el Islam, no siempre como
mayoría social, pero sí como factor de
reagrupamiento, de reflexión, de competencia y de
proyecto. El Islam no es extraño al Africa negra, y su
recorrido secular no es comparable a la todavía
breve presencia cristiana.
Especialistas africanos y europeos, hombres y
mujeres de ambos continentes, analizan en este
curso las vías históricas de penetración ideológica,
sus relaciones con el poder político antes, durante y
después de la colonización, así como su
funcionamiento en la cotidianidad de campos y
ciudades.

Se abordan conflictos abiertos –Somalia, Darfur-
pero también procesos democráticos en los que el
Islam interviene como fundamento crítico –Senegal,
Uganda- sin rechazar las formas parlamentarias. En
líneas generales, en la rivalidad entre el sufismo
popular y el reformismo rigorista, no hay lucha por
copar los Estados, pero sí dos sensibilidades
musulmanas, una más acorde con el dualismo
wahabí y otra –mayoritaria- más jerárquica pero
también más abierta a la diversidad cultural. Si el
Islam es pieza clave del mundo globalizado, en Africa
es un aspecto central para la orientación de buena
parte de sus pueblos en este período confuso.

Precio de la matrícula: 90.00 € Código: 7001 

Inscripción y matrícula: CUIMPB – Centre Ernest Lluch, Secretaría de Alumnos
Edificio del Antiguo Teatro (acceso por el CCCB)
C/ Montalegre, 5 · 08001 Barcelona 
Tel. 933 017 555 / 933 020 634
Fax 933 021 347
info@cuimpb.es / www.cuimpb.es

Formas de pago: Transferencia o ingreso en efectivo en: La Caixa
Núm. de cuenta: 2100-3272-94-2200087659

Créditos de libre elección: Los alumnos que deseen obtener créditos de libre 
elección deberán ponerse en contacto con la
Secretaría de Alumnos que les informará del número
de créditos y del trabajo a realizar.

Lugar de realización: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(C/ Montalegre, 5 · 08001 Barcelona) 

PROGRAMA:
Miércoles 18 de Julio

09.30h-10.00h Inauguración
Ferran Iniesta
Profesor titular de Historia de África. UB

Joan Fuster i Sobrepere
Director académico CUIMPB – Centre Ernest Lluch 

10.00h-12.00h El Islam al sur del Sahara

Mil años de Islam negroafricano
Ferran Iniesta
Universitat de Barcelona

* Hermandades musulmanas y movimientos de
Da’wa: dos concepciones del Islam en el Oeste
africano
Eduardo Costa Dias 
CEA-ISCTE, Lisboa

12.00h-12.30h Pausa

12.30h-14.30h El Islam en las sociedades subsaharianas

El impacto del Islam en la construcción social de los
sexos
Yolanda Aixelà
Universitat d’Alacant

* Conquista de nuevas fronteras: los Mourides, de
Touba al mundo globalizado
Cheikh Guèye
ENDA, Dakar

Uganda y Mozambique: límites al expansionismo
swahili
Albert Farré
CEA-ISCTE, Lisboa

14.30h-16.00h Pausa

16.00h-18.00h * Mesa de debate: Sufíes y fundamentalistas en el
sur del Sahara
J.C.Penrad, F.Iniesta, E.Costa Dias, A.L.Bargados,
Ch.Guèye

Martes 3 de Julio

09.30h-11.30h Estado e Islam tras las independencias

El Islam asiático en Madagascar
Albert Roca
Universitat de Lleida

El Islam africano entre lo local y lo global
Christian Coulon
IEP, Burdeos

11.30h-12.00h Documental: L’envol au sein du cercle
de J.C.Penrad

12.00h-12.30h Pausa

12.30h-14.30h El Islam en lo cotidiano

La convulsión de los cuerpos: controversias sobre la
música en la Mauritania contemporánea
Alberto López Bargados
Universitat de Barcelona

* El sufismo en el África del Este
Jean Claude Penrad
CEA-EHESS, Paris

* Mujer, Islam y política en Senegal
Katy Cissé
ENDA, Dakar

14.30h-16.00h Pausa

16.00h-18.00h * Mesa de debate: La mujer negroafricana en el
Islam
K.Cissé, A.Roca, Y.Aixelà, A.Farré, Ch.Coulon

18.00h-18.30h Clausura

* Sesiones con traducción simultanea

Director: Ferran Iniesta 
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