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I TU, QUÈ HI DIUS?

1.1. Com definiries amb les teves paraules el terme religió?

1.2. Què vol dir per a tu l’expressió experiència religiosa?

1.3. Què és l’Alcorà?

1.4. Quin és el significat de la paraula interreligiós?

1.5. Enumera quatre religions diferents que coneguis.

1.6. Què consideres tu que és una falsa religió?

L’experiència
religiosa

La trobada amb el Transcendent 

U N I TAT

1

Quan parlem de religió, ens referim a una experiència profunda de l’ésser humà, una
experiència que podem resumir com la seva relació amb el Transcendent.

Aquesta experiència és un fet present des dels inicis de la humanitat, forma part de la vi-
da dels pobles i és inseparable de la vida de les persones: l’home busca sentit a la seva
vida i percep l’existència de la realitat transcendent.

Les religions són les diferents formes culturals per mitjà de les quals s’ha viscut i s’ha
expressat l’experiència religiosa. Quan les religions obliden que són una mediació entre
l’ésser humà i el Transcendent (Déu), esdevenen un obstacle per a l’experiència religiosa.

En aquesta primera unitat didàctica veurem què és l’experiència religiosa i com es con-
creta en les religions. També farem una breu referència al que s’anomena diàleg interreli-
giós, és a dir, veurem com les diferents religions s’apropen les unes a les altres per com-
partir la seva experiència de relació amb el Transcendent.

L’EXPERIÈNCIA RELIGIOSA

Elements

Diàleg interreligiós

Relació: Transcendent Persona

Un camí que es pot seguir: la religió
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La fe El comportament La comunitat Les mediacions

– Confiança
– Revelació – Coherència – Compartició

– Relació
– Culte 
– Pregària 
– Llocs, temps i 

textos sagrats 
– Persones 

sagrades 
– Temple
– Sacrificis
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Hi ha qui pensa que la religió no està de moda. Però si fem una radiografia de la nostra societat ens ado-
narem que moltes persones es defineixen com a religioses i creients i que hi ha moltes formes de viu-

re la religiositat i expressar la fe. 
Primer de tot, cal tenir present que totes les religions proposen camins que ajuden les persones a rela-

cionar-se amb el Transcendent (Déu). Així doncs, un creient d’una religió determinada pot buscar-hi res-
postes a les preguntes que la ciència no pot
respondre; cercar-hi valors per viure, o 
desenvolupar la seva pròpia vida a partir
d’una espiritualitat concreta, per exemple. 

Les religions pretenen acostar-se a la
realitat transcendent o Absolut. Des d’a-
questa actitud, els creients poden enriquir-
se els uns als altres. Així, quan les religions
d’arreu del món treballen amb respecte
mutu i amb esperit de diàleg, contribuei-
xen a establir una relació harmònica entre
les diferents cultures i tradicions i a fer pos-
sible la pau al món.

Com a exemple d’aquest esperit de dià-
leg et presentem el text següent, perquè t’a-
judi a reflexionar i a introduir-te en la im-
portància del coneixement i de l’acceptació
de l’altre.

—Jo tenia una dona —va dir el guerrer de
la lluna—. Però un dels teus la va assassinar
a l’última croada. Per això ara m’he de ven-
jar.
Havia ja entrat la nit fosca quan el guerrer
del sol va preguntar al de la lluna:
—Digue’m, com era la teva dona?
—Era molt bonica. Ens vam estimar molt,
des de petits.
—Quina sort! Jo, en canvi, quan era petit,
el meu pare ens obligava a treballar molt
—va dir el guerrer del sol—. Havíem d’a-
nar al camp tot el dia i si ens queixàvem,
ens pegava molt fort.
—Vaja, si que ho sento —exclamà el guer-
rer de la lluna.
I fou així com van començar a entaular una conversa sobre la seva infantesa
i sobre la seva vida en general. Van xerrar tant tota la nit, que gairebé no van
dormir gens, només un parell d’hores. I ho van fer l’un repenjat en l’altre, al
costat de les espases i els escuts i a la llum de la lluna.
Es va fer de dia i als campaments respectius estaven preparant l’esmorzar. Els
primers raigs de sol il·luminaven el camp de batalla i van despertar els dos
guerrers. Amb molta dificultat es van posar tots dos drets. Durant uns minuts
els dos homes es van mirar fixament, l’un a l’altre, i tot seguit es van fondre
en una abraçada. Van deixar allà les seves espases i els seus escuts i van tornar
als seus campaments.
Ja no eren capaços de lluitar l’un contra l’altre. No es pot lluitar contra algú
quan coneixes la seva història.»

MARGARET SILF

100 cuentos para alcanzar sabiduría (traducció i adaptació) 
Mensajero

A C T I V I T A T S

1.7. Coneixes cap persona que tingui una religió diferent de la cristiana?
Com has copsat l’experiència de conèixer-la? Què et pot aportar o ense-
nyar aquesta persona?

1.8. El conte Els dos guerrers acaba amb la frase següent: «No es pot lluitar
contra algú quan coneixes la seva història.» Què creus que vol dir aquesta
expressió?

1.9. Quina importància té el diàleg entre les persones a l’hora de conèi-
xer com és l’altre? Escriu i justifica quatre raons a favor del diàleg.

Per a què serveix la religió?

Els dos guerrers

«Hi havia una vegada dos regnes que tenien una frontera comuna. En un veneraven el Sol com a divini-
tat; en l’altre adoraven la Lluna. A causa de les seves diferències religioses, tots dos regnes es van decla-

rar la guerra... Fileres i fileres de soldats, els uns enfront dels altres...
Van decidir que cada bàndol enviés un guerrer disposat a lluitar en un combat a vida o mort. L’home més fort
de cada exèrcit va avançar-se, l’un enfront de l’altre, amb l’espasa en una mà i la cuirassa en l’altra. A la cui-
rassa de l’un hi havia la imatge d’un sol, a la de l’altre, la d’una lluna.
Van lluitar durant tot el matí, i també sota la calor del migdia. El combat fou molt ferotge durant la tarda, però
tots dos eren tan forts, que cap d’ells no podia guanyar l’altre. Van continuar la seva lluita fins que el sol es va
amagar per l’horitzó.
Llavors van quedar exhausts, tant, que tots dos es van desplomar a terra; no tenien prou força per tornar al cam-
pament.
—T’odio —va dir el guerrer del sol.
—Jo sí que t’odio —va replicar el guerrer de la lluna.
—T’he d’eliminar —va amenaçar el del sol—. A casa m’espera la meva dona, que m’adora, i un fill petit que
vol ser guerrer com jo. He de protegir-los de gent que pensa com tu.



– Tercer moment: és el més intens, perquè la persona es proposa
viure la fe com si fos una trobada personal i comunitària amb el Trans-
cendent (Déu). 

És una trobada personal, perquè la persona assumeix la fe d’una
manera individual, i és comunitària, perquè no la viu o l’expressa sola,
sinó amb altres persones que participen de la mateixa experiència.

Aquest moment culmina amb la plena i lliure incorporació a la
comunitat creient de referència. Aquesta incorporació implica una
vida personal en coherència* amb l’experiència religiosa.
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Els animals i les plantes no poden fer-se pre-
guntes sobre les coses i sobre el món. La
capacitat de fer-se preguntes diferencia les
persones dels altres éssers vius. Segurament,
en alguna ocasió deus haver fet un munt de
preguntes als teus pares i familiars o profes-
sors sobre moltes coses que desconeixies. 

Així, la persona es pregunta sobre el seu
origen i el de la humanitat i sobre el sentit
de la vida: «Qui o què ha decidit que jo exis-
teixi? Qui o què ha estat la causa de l’evolu-
ció de la humanitat?» També es pregunta so-
bre el seu destí últim: «La mort, és el punt final
o el pas cap a una altra realitat?»

Aquesta inquietud de recerca de la persona pel que fa, d’una
banda, a l’origen, el sentit i el destí de l’existència, de l’altra, a la
capacitat de preguntar-se i de generar respostes, i, finalment, a la pos-
sibilitat d’escollir lliurement aquelles respostes que l’ajuden a situar-
se en la vida, l’apropa i la predisposa a viure allò que s’entén com a
experiència religiosa.

1.1. L’experiència religiosa: un procés

L’experiència religiosa és una elecció personal. Això significa que
no és obligatòria ni es pot imposar, que ningú no la pot viure per
l’altre, i que cada persona que la viu ho fa de manera individual. Es
tracta d’una successió de passos, d’un procés que et presentem tot
seguit:

– Primer moment: la persona se situa
davant el món i vol descobrir el significat
i el valor de moltes de les coses que pas-
sen. S’inicia la possibilitat de fer-se pre-
guntes de sentit, d’obrir-se al Transcen-
dent (Déu) i de descobrir-lo.

D’aquesta manera, neix l’experiència
religiosa com un possible camí que es pot
seguir.

– Segon moment: la persona opta
lliurement per conèixer més a fons tot
allò que pot aportar la religió a la seva
vida.

És la presa de consciència de la relació
entre la persona i el Transcendent (Déu).
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L’experiència religiosa és un
camí de resposta a les inquie-
tuds de la persona.

L’experiència religiosa és una
elecció personal.

«—I tu, ¿creus que hi ha un Déu?
—Sí, ho crec. Crec que és l’única explicació de
l’existència del món i de l’evolució del desordre
inicial a l’organització d’avui; a tota aquesta
fantàstica organització de la natura, dels cossos,
de l’Univers. Això només ha succeït perquè algú
ho ha volgut. Però, a vegades, tampoc ho tinc tan
clar, també dubto.
—¿Tu tens dubtes?
—A vegades. És normal. Fins i tot està bé.
—¿Està bé?
—Està bé, perquè fa reflexionar. Sempre necessi-
tem reflexionar per millorar, fins i tot quan som
adults. Per a mi, la creença (el que anomenem fe)
i el dubte van junts. A vegades creiem, d’altres,
dubtem. I a vegades dubtem i creiem, alhora.»

JACQUES DUQUESNE

Déu explicat als meus néts
Empúries

R E C O R D A

L’experiència religiosa és
una elecció lliure i oberta,
que vincula la persona
amb el Transcendent, de
manera individual i comu-
nitària. 

A C T I V I T A T S

1.10. Explica els moments del procés d’experiència religiosa que vin-
cula la persona amb el Transcendent.

1.11. Defineix amb les teves paraules el concepte experiència religiosa.

1.12. Com definiries una persona religiosa? Justifica la resposta.

1.13. Investiga com anomenen la divinitat altres religions no cristianes
i explica’n breument alguna característica.

1.14. Llegeix el text de Jacques Duquesne. Consideres que l’autor defi-
neix l’experiència religiosa com un procés de fe, com un dubte o com
totes dues coses alhora? Argumenta la resposta.

V O C A B U L A R I

Coherència. Connexió, rela-
ció estreta d’idees que s’a-
corden entre si i que no ex-
pressen contradicció.

1. L’experiència religiosa

L’experiència de la fe: la creen-
ça i el dubte. A vegades dub-
tem i creiem alhora.



El comportament

A partir de l’experiència religiosa, quan
una persona afirma que té fe, a més d’ac-
ceptar-la i assumir-la, expressa el compro-
mís de construir la seva vida segons les
creences que deriven d’aquesta fe. 

Les creences que es deriven de la fe:
– Ajuden a descobrir el que el Trans-

cendent (Déu) vol per a la persona i el món.
– Assenyalen el que és correcte i el que

no ho és. D’aquesta manera, es constituei-
xen en norma de comportament per al
creient. 

– Fonamenten i donen sentit a tota la
vida del creient i seguidor de la religió. 

Entre allò que la persona creu (fe) i
allò que la persona fa (comportament), hi
ha d’haver un lligam (coherència) que
afavoreixi que la seva vida creixi i es 
desenvolupi en harmonia i plena de sentit.

Quan aquest lligam es trenca, és a dir, quan el creient afirma que
té fe, però els seus actes no són en consonància amb aquesta fe, es diu
que la seva vida és incoherent, que no és honesta. 
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1
1.2. Elements de l’experiència religiosa

La fe 

La fe és una realitat humana que predisposa a tenir
una actitud positiva vers una persona o vers un ob-
jectiu en el qual es confia o es creu. 

L’ésser humà pot expressar aquesta realitat en dife-
rents situacions: quan té fe o confiança en una altra
persona o en un projecte que creu important, o fins i
tot en ell mateix a l’hora d’aconseguir un objectiu.

Tanmateix, la fe també pot expressar una altra
realitat o dimensió: la connexió amb el Transcendent
(Déu). En aquest cas, tenir fe és reconèixer-lo i ac-
ceptar-ne l’existència. Aquesta dimensió s’anomena
fe religiosa.

L’acceptació de la fe religiosa es fonamenta en la confiança i en la
creença de l’existència del Transcendent (Déu). Qualsevol religió es
fonamenta en un conjunt de creences, les quals poden venir per diver-
sos camins.

Un d’aquests camins pot ser una persona de gran rellevància espi-
ritual, com ara un mestre, un rabí, un guru, un imam, un il·luminat,
un sacerdot…, que proposa una doctrina* que cal saber i creure i, tam-
bé, viure. Aleshores, la fe dels seus seguidors es basa en el reconeixe-
ment del saber i l’autoritat d’aquesta persona.

Quan és el mateix Transcendent (Déu) qui ha pres la iniciativa de
donar-se a conèixer, aquesta religió s’identifica com a religió revela-
da (el judaisme, el cristianisme i l’islam són religions revelades). En
aquest cas, la fe és una resposta confiada a la revelació del Trans-
cendent (Déu). 
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V O C A B U L A R I

Doctrina. Conjunt d’ensenya-
ments, teories, veritats i opi-
nions defensats per una per-
sona o per un grup religiós, fi-
losòfic o polític.

R E C O R D A

– El creient reconeix i ac-
cepta l’existència del Trans-
cendent, és a dir, té fe reli-
giosa.
– Una religió que és fruit
de la iniciativa del Trans-
cendent de donar-se a co-
nèixer a les persones s’a-
nomena religió revelada.

Fe és confiar i creure en l’exis-
tència del Transcendent.

Fe és saber que l’oceà existeix
perquè hem vist un rierol.

La coherència fa avançar les
persones d’una manera posi-
tiva.

R E C O R D A

El creient adequa el seu
comportament a allò que
el Transcendent li dema-
na per tal de ser coherent
a la fe que professa.

A C T I V I T A T S

1.15. Què vol dir tenir confiança? Raona la resposta.

1.16. Escriu una definició del concepte fe segons el que has treballat en
aquest apartat. 

1.17. Tria tres religions diferents i identifica en què es basa la seva fe. 

1.18. Què és una religió revelada?

1.19. Posa dos exemples en què intervingui la coherència d’una perso-
na vers una realitat.

Fe

Coherència Incoherència

Comportament Fe Comportament



Les principals mediacions religioses 

Per viure la fe amb coherència i honeste-
dat, els creients d’una religió se serveixen
d’alguns mitjans que els faciliten la seva
relació amb el Transcendent, amb els
altres creients i amb el món. Així doncs,
aquests mitjans els ajuden a créixer en
profunditat en l’opció religiosa per la
qual han optat i a donar-hi sentit.

Aquests mitjans són elements pro-
pers, dotats d’una significació especial, i
es coneixen com a mediacions religio-
ses.

Les dues mediacions religioses més
importants són el culte i la pregària:

– El culte: és el conjunt d’actes i acti-
tuds del creient amb relació al Trans-
cendent. Totes les religions es basen en
un culte.

En concret, el culte o pràctica religiosa és qualsevol acte d’adora-
ció*, d’ofrena i de reconeixement del lligam del creient amb el
Transcendent. En aquest acte, es fan signes i gestos simbòlics, mitjan-
çant ritus i paraules, en llocs concrets i en temps concrets i per mitjà
de persones, que s’anomenen sagrats. L’adoració és la principal pràc-
tica religiosa o el principal acte de culte. 

– La pregària: és l’expressió religiosa, de l’adoració al Trans-
cendent, per mitjà de la qual els creients s’hi relacionen d’una manera
directa i vivencial i el reconeixen com a Ésser suprem.

Mitjançant la pregària, els creients predisposen tot el seu cos i el
seu pensament vers el Transcendent. La pregària pot ser de lloança,
d’agraïment i de petició o súplica.
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1
La comunitat

La família és la comunitat primera; pot ser un lloc
privilegiat de desvetllament, descoberta, aprenentatge
i integració de l’experiència religiosa.

Aquesta primera vivència religiosa en l’entorn fa-
miliar afavoreix i permet que la persona s’obri a una
altra realitat més àmplia, que és la comunitat de
creients.

A l’inici de la unitat didàctica, quan t’hem presen-
tat com neix l’experiència religiosa, ens hem referit a
la dimensió comunitària d’aquesta experiència. 

Perquè l’experiència religiosa sigui enriquidora, ha de donar-se en
el si de comunitats vives i obertes. Una comunitat tancada, exclusi-
va, autoritària, amb un esperit de secta, limita l’experiència religiosa o
no la fa possible.

La majoria de les religions ensenyen a viure l’experiència religiosa
en comunió amb altres persones, és a dir, en creients de la mateixa
religió. De fet, totes les grans religions s’organitzen de
manera comunitària: en el judaisme, a l’entorn de la sina-
goga i les escoles rabíniques; en l’islam, a l’entorn de les
mesquites i les escoles alcoràniques; en el cristianisme, a
l’entorn de les esglésies, les comunitats parroquials, les
escoles dominicals, les assemblees...

Així, per exemple, si tenim en compte el sentit comu-
nitari, els cristians catòlics:

– Aprenen la Paraula de Déu i la doctrina de l’Es-
glésia per mitjà de la catequesi, que és un procés de for-
mació que es dóna en el si d’una comunitat o parròquia.

– Es reuneixen en llocs de culte (esglésies, temples,
capelles, oratoris...) per celebrar plegats els sagraments i la
pregària.

– Comparteixen els valors de l’evangeli i els posen en
pràctica en la vida diària.
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A C T I V I T A T S

1.20. Esbrina què vol dir l’expressió «viure en comunió amb altres
persones creients de la mateixa religió». Raona la resposta.
1.21. Què és la catequesi?

1.22. Quins són els llocs preferents on s’inicia i té lloc l’experiència re-
ligiosa?

Els creients organitzen la prò-
pia vida i la convivència amb
els altres per mitjà de les co-
munitats.

El lloc de culte on es reuneixen
els creients varia segons la re-
ligió i la situació geogràfica i
la cultural.

A C T I V I T A T S

1.23. Què és una mediació? 

1.24. Anomena algun acte de culte de les religions cristiana, musulma-
na i jueva. 

1.25. Quina diferència hi ha entre la fe religiosa i les mediacions? Rao-
na la resposta.

1.26. Busca una pregària cristiana i digues si és una pregària de lloança,
d’agraïment o de súplica. Raona la resposta.

R E C O R D A

– Les mediacions religio-
ses són mitjans que aju-
den les persones a ex-
pressar i viure la seva ex-
periència religiosa, la
seva relació amb el
Transcendent.
– El culte i la pregària són
les dues mediacions més
importants.

V O C A B U L A R I

Adoració. Acció de dirigir-se
al Transcendent (Déu) i reco-
nèixer-lo com a Senyor,Origen
i Pare de tot el que existeix.

La pregària és una forma de
relacionar-se amb el Trans-
cendent.



– El temps sagrat: totes les reli-
gions distingeixen entre temps sagrat
i temps profà*.

El temps sagrat, anomenat també
temps assenyalat, recorda moments
importants relacionats amb l’expe-
riència religiosa. 

Aquests moments són espais
temporals determinats (hores, dies,
anys...) que els creients vinculen
amb el Transcendent.

En el cristianisme, el judaisme i
l’islam hi ha un temps sagrat, asse-
nyalat anualment, que són ocasions
de trobada dels creients per al culte
o la pregària específica. 

– Els ritus: poden ser expressions verbals, accions o gestos especí-
fics que fan les persones sagrades en els actes de culte i als llocs desti-
nats a retre aquest culte. 

També es consideren actes rituals aquelles accions, gestos i expres-
sions verbals que fan els creients. L’objectiu fonamental d’aquests ritus
és acompanyar i enriquir els actes de culte i les pregàries dirigides al
Transcendent.

En el cristianisme són especialment significatius els ritus en les
celebracions dels sagraments. Per exemple: el senyal de la creu, l’as-
persió i el bany en aigua, la unció amb oli, la imposició de mans, l’in-
tercanvi d’anells…

També, en moltes religions
són especialment importants les
postures corporals, les recitacions
i els gestos específics: agenollar-se,
repenjar el front a terra, rentar-se
les mans o els peus, treure’s les
sabates...

– L’ofrena i el sacrifici: són
actes de donació que fa el creient
o la comunitat creient al Trans-
cendent, com a gest de lloança,
acció de gràcies o de petició; els
sacrificis, sovint, van acompanyats
d’ofrenes materials. Són l’expres-
sió personal o col·lectiva de l’ex-
periència religiosa.
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Altres mediacions religioses

Els creients descobreixen en certes persones, objectes, accions o llocs
una relació molt propera amb el Transcendent. Això els ajuda en la seva
experiència religiosa, tant personalment com comunitàriament.

El mot sagrat significa, literalment, «separat». Tot allò que es con-
sidera sagrat, ho és perquè s’ha separat del seu ús comú i natural i s’ha
associat a una realitat diferent de la realitat humana i material, ano-
menada sobrenatural*.

En les religions, es designa com a sagrat tot allò que és pròxim o
està relacionat directament amb el Transcendent.

Alguns elements que ajuden a establir aquesta relació amb el
Transcendent són les persones sagrades, els textos i els llibres sagrats, el temps
sagrat, els ritus, l’ofrena i el sacrifici, els llocs sagrats i el temple.

– Les persones sagrades: fan d’intermediari o pont entre el
Transcendent i el poble creient; són els sacerdots i les sacerdotesses.

Es tracta de persones escollides i consagrades* dedicades al culte,
que fan ofrenes, presideixen la pregària i els actes de culte. Igualment,
tenen cura dels elements sagrats i del temple. Per dur a terme la seva
acció, utilitzen textos, objectes i ritus que són considerats sagrats.

– Els textos i llibres sagrats: són un nucli visible de la religió.
Contenen el conjunt de creences i doctrines que són inspiració i fona-
ment de l’estil de vida i el comportament dels creients.

La Bíblia cristiana, la Torà jueva i l’Alcorà musulmà es consideren lli-
bres sagrats, inspirats per Déu, i els Veda (Rigveda, Yajurveda, Samaveda
i Atharvaveda) de l’hinduisme, textos sagrats de revelació divina.

Per a totes les religions, els llibres sagrats representen una guia per
a la vida dels seus creients.

16

V O C A B U L A R I

Sobrenatural. Que va més en-
llà; que és diferent del que és
natural, físic o visible.

Consagrat. Persona que es-
devé sagrada per mitjà d’un
ritu públic i que es dedica a
una finalitat relacionada amb
Déu, com ara un sacerdot o
capellà, un religiós o religio-
sa, etc.

Montserrat simbolitza un lloc
sagrat vinculat al cristianisme.

El judaisme té nombrosos ele-
ments propis que expressen la
religiositat que viuen els seus
seguidors.

V O C A B U L A R I

Profà. Que no té caràcter sa-
grat, és a dir, que no està re-
lacionat amb cap realitat so-
brenatural.

El Nadal és un temps que for-
ma part del calendari litúrgic
cristià.

Ritu religiós cristià.
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1
– Els llocs sagrats: són els espais físics que els

creients destinen o vinculen d’alguna manera al
Transcendent.

Una muntanya, un riu, una cova, una simple
marca o monòlit* poden ser llocs on la persona reli-
giosa s’adreça al Transcendent, en actitud d’adoració
i de pregària, celebra els actes rituals i de culte, me-
dita, diposita ofrenes, etc.

En aquests llocs es col·loquen símbols o imatges
i altars per a les ofrenes o els sacrificis. 

– El temple: és l’edifici destinat de manera per-
manent al culte, a l’ofrena i a l’oració al Trans-
cendent. També és el lloc de trobada de la comuni-
tat creient.

En la majoria de les religions, aquest edifici també és concebut
com el lloc de manifestació temporal de la divinitat. Sovint, aquesta
divinitat és representada amb una imatge, que presideix el lloc prefe-
rencial dins el temple. 

El temple rep un nom concret en cada religió i també té unes ca-
racterístiques diferents en cadascuna d’aquestes: església, sinagoga,
pagoda*, mesquita...

18

A C T I V I T A T S

1.27. Per què es diu que el culte i la pregària són mediacions religioses?

1.28. Enumera i explica les altres mediacions religioses. 

1.29. Busca un lloc sagrat que estigui relacionat amb les religions se-
güents: cristianisme, judaisme i islam. Digues on està situat i per què es
considera un lloc sagrat.

1.30. Quins són els llibres sagrats del cristianisme, el judaisme, l’islam
i l’hinduisme?

1.31. Quina funció tenen els sacerdots i les sacerdotesses en les re-
ligions?

R E C O R D A

– Sagrat és la categoria que es dóna a persones, elements i situacions en la
mesura que es perceben íntimament lligats amb el Transcendent.
– Les persones sagrades, els textos, els temps, els ritus i els llocs són im-
portants en les religions, perquè ajuden els creients a expressar i a viure la
seva fe.

La pagoda és el temple dels bu-
distes.

V O C A B U L A R I

Monòlit. Monument de pedra
d’una sola peça.

Pagoda. Monument sagrat del
budisme construït a base de
torres sobreposades.

El riu Ganges és considerat sa-
grat pels hinduistes.

1.3. No tot és religió: la pseudoreligiositat

En la societat actual hi ha diversos corrents anomenats
espirituals que pretenen donar seguretat i respostes a
les persones sobre les preguntes de sentit. Aquests cor-
rents barregen creences, doctrines, valors i estils de vida
amb relació a allò que es percep com a misteriós. Com
que no es relacionen necessàriament amb una religió,
no s’han de confondre amb l’experiència religiosa o
amb la religió.

Per adonar-nos de la presència d’aquestes formes
pseudoreligioses* de la nostra societat, només cal que
ens fixem en certs estils de música; repassem les activi-
tats de relaxació que s’ofereixen en alguns gimnasos o
centres del barri o poble, o consultem els èxits de venda
de les llibreries sobre temes esotèrics i misteriosos.

En efecte, avui dia abunden les ofertes de consum pseudoreligiós de
tota mena: pràctiques de tècniques orientals com el tai-txi als centres
cívics; estàtues que presideixen botigues de dietètica i altres llocs
comercials; encens d’essències florals i d’aromes místiques, tant a far-
màcies com a botigues esotèriques; ofertes de llibres sobre futurologia
i el tarot; símbols del Yin i el Yang a les arracades o les samarretes, o
tatuats a la pell; branquetes d’espècies vegetals que donen bona sort...

També a través dels mitjans de comunicació i a Internet descobrim
ofertes de sessions pseudoreligioses amb xamans, confecció de cartes
astrals, tècniques de rejoveniment etern o tractaments amb essències
minerals miraculoses...

Totes aquestes pràctiques i ofertes es presenten conjuntament i,
sovint, dins el marc d’una visió mística i espiritual d’experiència quasi
religiosa. Tanmateix, no es poden considerar plenament una religió;
per això, s’anomenen experiències pseudoreligioses. Ara bé, malgrat
el seu origen i la seva significació semblants a la religió, la pseudoreli-
giositat pot donar una visió equívoca de l’experiència religiosa.

A C T I V I T A T S

1.32. Per què creus que les persones manifesten tant d’interès per tot el
que està relacionat amb el misteri?

1.33. Quina diferència hi ha entre una experiència pseudoreligiosa i
una religió?

1.34. Què és un xaman? Quina funció té?

R E C O R D A

Les experiències pseudo-
religioses poden desorien-
tar les persones de l’au-
tèntica recerca del sentit
de la vida i de la trobada in-
dividual i comunitària de
l’home amb el Trans-
cendent (Déu).

Hi ha múltiples ofertes de con-
sum pseudoreligiós.

V O C A B U L A R I

Pseudoreligiós. Dit d’allò que
imita la religió, però que, tan-
mateix, no ho és.



En un món cada vegada més divers, cal aprendre i donar
molta importància al diàleg. La diversitat cultural o les
diferències de criteri o opinió no han de ser motiu de
conflicte, sinó de coneixement mutu, de diàleg profund
i de cooperació per construir un món en pau i més just.

El diàleg permet conèixer millor els altres, en tots els
ordres de la vida; per això, és important i necessari entre
persones de religions i cultures diverses. Aprendre i saber
dialogar reforça i enriqueix la identitat de les persones
(recorda la història Els dos guerrers de les pàgines 8 i 9).

Tanmateix, cal saber diferenciar entre l’intercanvi
d’informació, la discussió i el diàleg:

– L’intercanvi d’informació: consisteix a posar en
coneixement de l’altre quelcom que inicialment ignora. 

– La discussió: té com a objectiu principal fer prevaler l’opinió o
el criteri d’un per damunt del criteri o opinió de l’altre, mitjançant
l’aportació d’arguments o raonaments convincents.

– El diàleg: es basa en els principis d’igualtat i confiança i en el fet de
compartir el desig d’avançar, junts, cap a noves i més grans descobertes.

3.1. Què és el diàleg interreligiós?

En les religions sempre hi ha hagut el desig de diàleg, perquè els éssers
humans sempre han cercat respostes i les han compartit, amb la
voluntat que ajudin a explicar i entendre el sentit de la vida.

No obstant això, al llarg de la història hi ha hagut èpoques en què
es creia que el més important era convèncer els altres o fer valer la prò-
pia religió, a còpia d’imposar-la. Aquest fet s’ha donat en societats je-
rarquitzades o monolítiques i en cultures associades a una única religió. 

La situació en què es troba la societat actual és
molt diferent: hi ha una interrelació cultural més
gran entre els pobles; els mitjans de comunicació
permeten conèixer immediatament el que passa
arreu del món; es produeixen desplaçaments migra-
toris constants que provoquen desarrelaments* i pro-
blemes d’integració, etc. 

És en aquest context que el diàleg entre religions
o diàleg interreligiós, fonamentat en la llibertat, el
respecte i la tolerància, adquireix molta importàn-
cia i és tan necessari. El diàleg ajuda a construir bo-
nes relacions entre persones de diferents religions i
fomenta la convivència en la pau i en la cooperació, en
bé de tota la humanitat.
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12. L’experiència religiosa cristiana 3. El diàleg entre religions 

V O C A B U L A R I

Desarrelament. Fet que con-
sisteix a separar (algú) del
lloc on viu, de la seva família,
els amics, etc.

El diàleg entre persones i cul-
tures diverses és una font d’en-
riquiment.

El diàleg interreligiós és un
deure i una necessitat cada cop
més viva i viscuda entre les re-
ligions.

Viscuda com una opció personal i lliure, l’experiència religiosa cris-
tiana és fruit d’un procés de descoberta i adhesió de la persona a Jesús
de Natzaret.

Aquest procés es genera en el si de la
comunitat de creients, en la qual els ini-
ciats (infants, joves o adults) són acom-
panyats i formats per la mateixa comuni-
tat en la descoberta i l’aprenentatge de la
fe (catequesi).

L’experiència religiosa cristiana enri-
queix el creient, a mesura que aquest va
integrant en la seva vida, entre d’altres,
aquestes quatre dimensions:

– El coneixement de la Paraula de
Déu: el fet de conèixer la vida i el mis-
satge de Jesús de Natzaret i també l’expe-
riència de les primeres comunitats cristianes i d’aprofundir-hi convi-
da a la conversió, al creixement personal i a descobrir i acceptar Déu
com a Pare de tots.

– La celebració dels sagraments i la pregària: estan molt relacio-
nades amb la vida interior i el creixement personal del creient i amb
la seva projecció i acció en la societat. 

La celebració més important per als
cristians és l’eucaristia.

La pregària és l’experiència de diàleg i
de trobada amb Déu, des de la fe, tant
personal com comunitària. 

– La vida de la comunitat: és en la
trobada i l’atenció als altres que el creient
aprèn a posar en pràctica el manament de
Jesús «estimeu-vos els uns als altres com jo
us he estimat» (Jn 13,34-35) i la frater-
nitat.

– El testimoniatge i l’enviament: l’experiència religiosa cristiana
passa per donar testimoni de la fe enmig del món, com a resposta a la
crida del mateix Jesús (Jn 15,16), mitjançant el compromís de viure i de
donar a conèixer els valors del Regne de Déu.

R E C O R D A

El creient cristià viu la seva experiència de fe de forma personal i comuni-
tària, seguint la proposta i l’estil de vida de Jesús de Natzaret. A través de la
comunitat, se sent enviat a anunciar l’evangeli i a ser-ne testimoni.

Cada generació aporta una
forma característica de viure i
d’expressar l’experiència reli-
giosa cristiana.

L’eucaristia és una experiència
religiosa cristiana.



Un pas més
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Després de tant temps

«Després de tant temps
d’analitzar-te,
potser ja és el temps
de caminar.
Després de tant temps
de donar-hi voltes,
potser ja és el temps
d’aprendre a estimar,
posar-te dempeus,
assumir la teva història
i fer les paus
amb el teu passat.
Algú ja fa temps,

prop de les estrelles,
va dir el teu nom
amb un gran amor.
Ell no decideix
el que tan sols
a tu et toca,
però Ell té poder
si li obres el cor.
Ell et va desfer
el teu encanteri
damunt d’una creu,
obrint el seu cor
amb un gran amor.»

XAVIER MORLANS (lletra i música)

A mitjan segle XX, l’Església catòlica va
reconèixer el dret de la persona i de les
comunitats a la llibertat en el camp religiós.
Aquest reconeixement porta implícita una
actitud oberta, de respecte i diàleg envers
les persones d’altres tradicions religioses.

Des d’aquesta visió, l’Església catòlica fa
molts anys que treballa en favor del diàleg
interreligiós i promou nombroses trobades
amb altres religions. Una d’aquestes troba-
des, molt significativa i important, va tenir
lloc entre el papa Joan Pau II i altres guies
religiosos a la ciutat d’Assís (Itàlia). 

22

A C T I V I T A T S

1.35. Què és el diàleg interreligiós? És important? Per què? Raona la
resposta.

1.36. Busca algú del teu centre escolar que practiqui una religió dife-
rent de la cristiana. Què saps de la seva religió? Fes-li preguntes sobre els
seus costums, tradicions, llocs sagrats, persones sagrades, textos sa-
grats... i fes-ne un resum breu.

1.37. Creus que el diàleg entre les religions pot ajudar que hi hagi més
pau al món? Per què? Raona la resposta.

«El diàleg interreligiós s’entén i es practica en quatre sentits principals:
– Com a diàleg de la vida, quan les persones s’esforcen per viure en un es-
perit d’obertura i bon veïnatge.
– Com a diàleg de l’acció, quan practicants de diferents religions col·labo-
ren per aconseguir un desenvolupament integral i en defensa de la llibertat.
– Com a diàleg de l’experiència religiosa, quan persones arrelades a les se-
ves pròpies tradicions religioses comparteixen l’oració i la contemplació, la fe
i la recerca de Déu o l’Absolut.
– Com a diàleg de l’intercanvi teològic i filosòfic, quan els experts mi-
ren d’entendre més profundament les diferents herències religioses i apreciar-
ne els valors espirituals.
Per això, sovint, més que de diàleg interreligiós, es pot parlar de trobament
interreligiós.»

Vocabulari de les religions
Angle Editorial. Centre Unesco de Catalunya

El diàleg de les religions és un
diàleg entre persones.

R E C O R D A

El diàleg interreligiós és
un intercanvi d’experièn-
cies religioses i d’escolta
recíproca entre persones.
Aquest intercanvi compro-
met creients de diferents
tradicions religioses.

«Hem de promoure el diàleg i l’harmonia entre les religions i a l’interior
de cada religió, reconeixent i respectant la recerca de la veritat i de la sa-
viesa que té lloc fora de la nostra religió. Hem d’estar disposats a dialo-
gar amb tothom i a establir una sincera col·laboració amistosa amb qual-
sevol persona que comparteixi amb nosaltres el pelegrinatge per la vida.
Arrelats a la nostra fe, volem construir una cultura de la pau basada en
la no-violència, la tolerància, el diàleg, l’entesa mútua i la justícia.»

(Extret de la Declaració sobre el rol de la religió en la promoció d’una cultura
de la pau, aprovada en la reunió interreligiosa organitzada per la UNESCO

i el Centre UNESCO de Catalunya el 1994)

«Senyor,
Feu que les religions sàpiguen conviure civilitzadorament, dialogar
sense prejudicis i col·laborar en causes nobles com ara la pau, la justí-
cia i la fraternitat; que estiguin més atentes als indiscutibles drets de les
persones que als suposats drets de la veritat; que no atribueixin a Déu
tot allò que és responsabilitat dels homes; que siguin impulsores d’es-
perança raonable i no administradores de la por; que estiguin al servei
dels febles i no facin el joc dels poderosos; que no siguin mai utilitza-
des per legitimar la violència; que mantinguin robust el sentit ètic, però
sense culpabilitzar innecessàriament; que no tinguin por de la intel·li-
gència i que no es blindin davant la crítica; que defensin la llibertat i el
pluralisme no solament allà on no són hegemòniques.
Senyor, feu que no prenguem el vostre nom en va i que no sigui blasfe-
mat el vostre nom per culpa de cap religió. Amén.»

Revista Dialogal, núm. 1



1.1. Diferencia elements concrets que consideris vàlids o no vàlids de les tradicions religioses. Per
què els consideres així?

1.2. La religió desenvolupa funcions importants en la societat. Quines creus que són? Per què pot
ser important la religió en la vida de les persones?

1.3. Davant la pregunta sobre el destí últim de l’existència, creus que la mort és el punt final de la
nostra història o és el pas cap a una altra vida? Justifica la teva resposta.

1.4. Explica tres característiques de l’experiència religiosa.

1.5. Llegeixes l’horòscop? Creus allò que hi diu? Es pot creure al mateix temps en l’astrologia i en
la religió? Raona la resposta.

1.6. Escriu una definició del concepte transcendent.

1.7. Escriu cinc elements de l’experiència religiosa i defineix-los tenint en compte el que hem tre-
ballat en aquesta unitat.

1.8. Investiga quina és la finalitat de Montserrat i fes-ne una descripció com a lloc sagrat i d’expe-
riència religiosa.

1.9. Què vol dir que una religió és revelada?

1.10. Llegeix l’article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans i fes-ne un breu comenta-
ri de cinc línies: 

«Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret comporta la lli-
bertat de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i
en privat, mitjançant l’ensenyament, la predicació, el culte i l’acompliment de ritus.»

1.11. Explica què fan els catòlics a l’entorn de les comunitats parroquials.

1.12. L’experiència religiosa cristiana es configura des de quatre dimensions. Enumera quines són,
defineix-les i fes-ne una breu valoració personal.

1.13. En què consisteix el diàleg interreligiós?

1.14. Busca una notícia del diari relacionada amb la religió. De quin tipus de notícia es tracta?
Quins aspectes positius i negatius en pots destacar?

1.15. Llegeix el text que comença per «Senyor» que hi ha en l’apartat «Un pas més» de la pàgina 23
i fes una llista de tots aquells elements que conviden a una convivència civilitzada entre les perso-
nes per mitjà de les religions.
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Activitats de síntesi
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Síntesi de la unitat

2 La persona es pregunta sobre el seu origen i el de la humanitat, sobre el sentit de la vida i sobre
el destí últim.

2Tota religió cerca acostar-se a la realitat transcendent o Absolut.

2 L’experiència religiosa és una elecció lliure i oberta, que vincula la persona amb el Trans-
cendent, de manera individual i comunitària. 

2 El creient reconeix i accepta l’existència del Transcendent, és a dir, té fe religiosa.

2 Una religió que és fruit de la iniciativa del Transcendent de donar-se a conèixer a les persones s’a-
nomena religió revelada.

2 El creient adequa el seu comportament a allò que el Transcendent li demana per tal de ser co-
herent a la fe que professa.

2 La comunitat cristiana catòlica aprèn la Paraula de Déu i la doctrina de l’Església, es reuneix en
llocs de culte per a les celebracions i les pregàries i comparteix els valors de l’evangeli i els posa 
en pràctica.

2 Les mediacions religioses són mitjans que ajuden les persones a expressar i viure la seva expe-
riència religiosa, la seva relació amb el Transcendent.

2 El culte i la pregària són les dues mediacions més importants.

2 Sagrat és la categoria que es dóna a persones, elements i situacions en la mesura que es perceben
íntimament lligats amb el Transcendent.

2 Les persones sagrades, els textos, els temps, els ritus i els llocs són importants en les religions,
perquè ajuden els creients a expressar i a viure la seva fe. 

2Les experiències pseudoreligioses poden desorientar les persones de l’autèntica recerca del sen-
tit de la vida i de la trobada individual i comunitària de l’home amb el Transcendent (Déu).

2 El creient cristià:

– Viu la seva experiència de fe de forma personal i comunitària.

– Segueix la proposta i l’estil de vida de Jesús de Natzaret.

– En comunitat, reflexiona sobre la Paraula de Déu, prega i celebra l’eucaristia. 

– A través de la comunitat se sent enviat a anunciar l’evangeli i a ser testimoni del missatge de sal-
vació de Jesús.

2El diàleg interreligiós és un deure i una necessitat cada cop més viva i viscuda entre les religions.

2 El diàleg interreligiós és un intercanvi d’experiències religioses i d’escolta recíproca entre per-
sones. Aquest intercanvi compromet creients de diferents tradicions religioses.

Elements Definició 


