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III Circular 
 

Programa i inscripció de participants 
 
 
Benvolguts/des col·legues: 
 
Ens complau enviar-vos el programa del Primer Simposi Internacional sobre 
Místiques i Heterodòxies Religioses, amb el tema "La dissolució del sagrat en el món 
contemporani”, que tindrà lloc del 8 al 10 de setembre de 2021, en modalitat virtual.  
 
La participació és gratuïta i limitada, i cal fer la inscripció. A la 
web https://ladissoluciodelsagrat.com podeu trobar tota la informació sobre el 
simposi.  
 
 
El Simposi: 
 
El tema que convoca aquest simposi és "La dissolució del sagrat en el món 
contemporani". Evadida del lloc tancat i apartat on el procés de laïcització de les 
societats modernitzades ha intentat recloure-la, la religió –entesa com l’àmbit de 
comunicació amb allò sobrenatural- s’ha dispersat per tots els racons de la vida 
social i ara actua sense un centre, dislocada, colant-se pels intersticis que, sovint, 
ella mateixa obre adoptant pautes i continguts culturals nous, reciclant els vells i 
emprant discursos provinents d’àmbits tradicionalment "separats" com les ciències 
i la tecnologia. La religió tendeix a estar, avui en dia, a tot arreu i enlloc. Es pot 
presentar en formats tradicionals, però també adoptant expressions implícites: 
rituals, místiques, terapèutiques, endevinatòries o “màgiques”. I podríem parlar, 
també, de la creixent preeminència de la informalitat en matèria religiosa, 
concretada en la multiplicació de fes sense dogma, creients sense església, líders 
espirituals sense comunitat i espiritualitats sense seu. Per això convoquem aquest 
simposi per tal de parlar de “dissolució” del sagrat, prenent la idea d’un text de Pierre 
Bourdieu sobre l’esclat d’allò religiós a les societats contemporànies. 
 
El grup GREMHER, Grup de Recerca en Místiques i Heterodòxies Religioses, de la 
Universitat de Barcelona, des de 2013 aglutina i convoca persones investigadores 
de l’àmbit de l’Antropologia Religiosa, promovent la indagació, la publicació i la 
difusió dels estudis relacionats amb aquesta temàtica.    

https://ladissoluciodelsagrat.com/
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Panels:  
 

‐ La irrupció de l’ocult 
‐ Velles i noves formes de pràctica religiosa a l’Àfrica 
‐ Espiritualitats unipersonals i noves congregacions 
‐ Déus antics, cultes remots, sabers arcànics 
‐ Noves devocions populars 
‐ La religió com a domesticació o resistència 
‐ L’abordatge administratiu de la pràctica religiosa en contextos 

secularitzats 
 
Les intervencions es distribuiran en un total de nou sessions paral·leles que 
consistiran en dues taules temàtiques per a cada franja horària. Aquestes sessions 
es desenvoluparan de manera simultània en dues sales virtuals diferents. Cada una 
de les sessions tindrà una duració de dues hores. La presentació de les 
comunicacions no pot excedir els 15 minuts per tal de deixar espai per la discussió 
entre els i les ponents i assistents.  
 
Uns dies abans de l’inici del simposi farem arribar a tots els i les participants i 
assistents inscrits/es els enllaços a les sales virtuals i les indicacions per accedir-
hi.  
 
 
Us convidem a participar al simposi i a difondre’n la informació en els àmbits que 
considereu pertinents. 
 
 
Salutacions cordials 
 
Manuel Delgado Ruiz  
(Gremher, Universitat de Barcelona) 
 
Sibila Vigna Vilches 
(Gremher, Universidad de la República, Uruguay) 
 
 
 

Convoquen i organitzen:  Amb el suport de: 

 
 


