
 

MÍSTICA I MÍSTIQUES:  

IDEES SOBRE LA PAU I LA GUERRA 
 

 

La presència de les tendències místiques en tots els aspectes de la dinàmica 

social és un fet universal o gairebé. Conèixer la relació que tenen amb 

actituds transgressores o convencionals resulta particularment interessant. 

Així, de l’aïllament a l’activisme, o del pacifisme a l’exaltació guerrera, totes 

aquestes actituds han trobat acollida dins de les experiències de la mística i 

les seves reflexions teòriques entorn dels ideals de pau i la realitat de la 

violència. 

Proposem un recorregut per conèixer millor els diversos posicionaments 

respecte d’un seguit de tradicions místiques i religioses, sense apriorismes ni 

restriccions i cercant-ne una aproximació aclaridora i crítica.  

 

Direcció: Víctor Pallejà de Bustinza 

CALENDARI I TEMARI: 

7 FEBRER PALLEJÀ, Víctor Èxtasi i mística per a la 
pau i la guerra: un 
assaig introductori 

14 FEBRER 
 

SION Francisco El judaisme modern i 
actual en finestres 

21 FEBRER 
 

MOEZZI, 
Muhammad-Ali Amir 

Reflexions sobre la 
diversitat de l’islam 

28 FEBRER  
 

ACOSTA, Pablo Heterodòxia, censura i 
càstig en les obres de 
beguines terciàries i 
beates de la llarga 
edat mitjana 

7 MARÇ PALLEJÀ, Víctor Islam, idees de pau i 
de guerra: introducció 
als conceptes històrics 
fonamentals 

14 MARÇ BOUSO, Raquel  El budisme i l’ètica de 
la no-violència: noves 
formes de radicalisme 
i d’activisme social i 
polític 

21 MARÇ 
 

CIRLOT, Victoria La violència del amor: 
Ricardo de san Víctor 



 

y la mística femenina 
medieval 

28 MARÇ GRAU, Sergi Els càtars entre la 
guerra i la pau 

  

  

Informació d’interès: 

 
Curs setmanal d’1 h 30 min. 

Horari: dijous de 18.30h a 20h 
Inici: 7 de febrer de 2023 

Final: 28 de març de 2023 

Curs doble modalitat: virtual i 
presencial 

  
 

 
Preu: 
 

150 € (no socis)* 
75 €  (socis) 

 
  
Inscripcions i pagament a Atenció al soci i en línia a través de l’Eventbrite. 

 
Per a més informació: info@ateneubcn.cat 

https://mistica-mistiques-idees-pau-guerra.eventbrite.es/
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