SUFISME
LA RECERCA DE L’ESSÈNCIA

El Sufisme, com a cor espiritual de l’Islam sempre s’ha adaptat als homes i dones de
l’època amb la finalitat de tocar el més profund dels seus cors i amb la finalitat de
facilitar el camí cap a la recerca interior. I és així com, més enllà de les formes socials i
culturals on que vivim, la Saviesa Sufí anomena a tot aquell/a que transita per dins seu
com « El Fill de l’Instant ».
Via de Coneixement i despertar espiritual, el Sufisme encarna per si mateix el nucli
desconegut de l’Islam: la cortesia, l’obertura, la generositat, i la fraternitat són aspectes
especialment esmentats des de l’inici de la Revelació i que conformen el poliment del
caràcter. No calen imatges ni vestits especials, només una intenció sincera que permeti
accedir a un camí interior sigui quin sigui el nostre origen o procedència.
El mètode espiritual consisteix en quelcom simple: un ensenyament viu i operatiu
transmès de Mestre a deixeble que portarà en aquest a una percepció directa i
profunda de si mateix mitjançant la paciència i la perseverança. La forma no és un
altre que la pràctica viva i personal que toca a l’ésser humà en el seu centre més íntim,
el Cor, i és així quan podem parlar del gust o el sabor de la Via Sufí.
Savis com Ghazzali, Rumi, Ibn Arabí o Renè Guenón han estat les mostres més clares de
l’exemplaritat del Sufisme com a via espiritual de Coneixement a través de l’Art de
l’excel·lència del comportament, un treball artesanal amb nosaltres mateixos on el
principal és fer espai a la Llum i la Bellesa.

Taller d’Introducció al Sufisme
Programa: Dissabte 22 de Setembre
Recepció

Dissabte a les 10h
Té de benvinguda
Presentació del Taller
Introducció als continguts del taller
Reflexió

L’art en la recerca de l'essència
Audiovisual

Sufisme: El Cor de l' Islam
Comentaris i preguntes
Meditació
Breu introducció a les tècniques de
Meditació Sufí
Dinar -13,30h

Reflexió
Simbolismes de l' Unitat dins l’art
Islàmic
Meditació
Invocació/ Dikr

Cants i poemes
Breus cants espirituals i Hikams sufís.

Meditació
Invocació/ Dikr
Sama’a

Cants espirituals a càrrec de membres de
la Tàriqa Qadiriyya Bouchichiyya.
Cloenda – 19h

Taller d’Introducció al Sufisme
Presentació del Taller
Introducció als continguts del taller

La recerca del centre tot polint l’interior és el que dóna sentit al treball espiritual
personal i col·lectiu. La Via com a Camí recrea l’Art a través de les manifestacions
que fan tangible la Bellesa del Creador; Música, Invocació i Paraula exemplifiquen
l’anhel de proximitat a l’Absolut. El camí sufí és el terreny on l’ànima cerca la
brillantor de l’Esperit que acull en el seu centre, terreny a treballar amb la noblesa
del comportament com a eix de vida.
Reflexió
L’art en la recerca de l'essència
“Deu és Bell i ama la Bellesa”, diu la Tradició Islàmica, i és la Bellesa de la
Manifestació en tots els seus múltiples aspectes la que anima els cors i desperta
intuïcions a través de les formes i els sons, Temps i Espai on es conjuguen les
Revelacions i mostren als homes i dones les maneres de sentir-se part d’un Tot.

Taller d’Introducció al Sufisme
Audiovisual
Sufisme: El Cor de L' Islam
Documental històric sobre l’ inici i l'essència del sufisme tot fen un recorregut
geogràfic de les seves manifestacions en diferents països i de les seves personalitats
més rellevants.

Meditació
Breu introducció a les tècniques de Meditació Sufí
La Invocació, entesa aquesta com la possibilitat de recordar a la Unitat i al que som
en essència, esdevé la forma per la qual el deixeble es posa a l’escolta i en sintonia
amb el seu ésser més íntim i resta portat per aquell que guia, un Mestre espiritual.
Així doncs el que invoca, la invocació i el què s’invoca es fusionen en el cor. El
llenguatge dels cors doncs ens remet a un silenci intern on paulatinament s'acaben
les paraules per deixar pas a un Silenci ple de significats i atent a la Presència de la
Divinitat on la paraula és qualitativa, és símbol de quelcom que la despassa.

Taller d’Introducció al Sufisme
Reflexió
Simbolismes de l' Unitat dins l’art Islàmic
La recreació artística en el món islàmic i dins de tots els Arts i Oficis es correspon de
manera medul·lar amb un Origen atemporal que és afirmat en totes i cadascuna de
les seves expressions. Música, Cal·ligrafia, Arquitectura, Jardineria, Orfebreria són
Arts totes elles que constitueixen cares polièdriques d’un Tot, manifestacions
lligades a una espiritualitat en la que l’ Eternitat i la Temporalitat entren en fèrtil
conjunció tot mostrant la Veritat i la Bellesa de l' Unitat.
Meditació
Invocació/ Dikr
La invocació esdevé l’eina de treball més acurada per transitar el Camí Sufí des de la
sinceritat del Cor i amb l’objectiu de polir tot allò que entorpeix la claredat i
sinceritat envers la Divinitat. Són els Seus Noms, les Lloances i els Precs els que ens
apropen a l’Essència i és així com tota Tradició Espiritual disposa la Guia de tot ésser
humà que cerca la Veritat.

Taller d’Introducció al Sufisme
Cants i poemes
Breus cants espirituals i Hikams sufís.
Selecció de cants i poemes de diferents mestres i poetes de la tradició sufí que tenen
com a objectiu el despertar i elevar l’anima vers l’amor i l'enyorança d’Al.lah.
Sama’a
Cants espirituals a càrrec de membres de la Tàriqa Qadiriyya Bouchichiyya.

Concert de cants de lloança a Déu i al seu Profeta Muhàmmad com a clausura de
l’acte.

Aforament limitat
Per a fer les vostres reserves podeu entrar a:
www.zamdart.cat
o també podeu posar-vos
en contacte amb:
Eduard Duran
zamdart@zamdart.cat
938 568 695
651 840 396
Aportació Voluntària
Aquesta activitat està organitzada per
Zamdart, associació sense ànim de lucre que
impulsa esdeveniments amb el compromís
d’investigar i experimentar els vincles
entre art i espiritualitat.
Amb la Col·laboració:
Qalam

