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Primera Sessió, 1a part  

INTRODUCCIÓ 
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Objectius del Seminari 

 

 

 

 

1. Saber què és/són la Religió/les Religions. 

2. Conèixer què busca la humanitat. 

3. Descobrir què troba el Fet Religiós. 

4. Apropar-se al Transcendent com a Misteri. 

5. Constatar el sentit de la vida interior. 
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Estructura del Seminari 

1a Part (1 h) 

1. Introducció. Característiques bàsiques 

2. Aprofundiment. Elements claus 

3. Audiovisual 
>>>  10 minuts de descans? 

 

2a Part (1 h) 

1. Reflexió/Comentari/Interncanvi Vídeo 

2. Biografies, Textos, Argumentari 

3. Reptes de Passat/Present/Futur 

4. Preguntes per al debat  
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Consideracions prèvies 
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Les religions 
son camins 

espirituals 
diversos que 

neixen de 
diferents  arrels 

culturals que 
busquen accedir 

al Transcendent. 
 



El Fet inter-Religiós 
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La complementarietat Fe-Ciència 
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La incomprensibilitat de Déu 
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Què és realment la Religió? 
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Des de quan la Religió? 
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Expansió de les Religions? 
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https://www.youtube.com/watch?v=x-sIF78QYCI


El sentit de les Religions 
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Primera Sessió, 2a part  

L’ANIMISME 

La religió de la naturalesa 
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L’Animisme com a esperit 

 Concepte original:  

ÀNIMA 

 Tot el món i el que en ell 

existeix està dotat 

d’ÀNIMA: 

◦ Venerat o temut 

 Tot és viu, tot és 

conscient, tot té ANIMA. 
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L’Animisme com a presència 

 Religió no 

estructurada 

 Presència 

d’ànima 

 Lligat a les 

religions 

tradicionals i 

originàries 
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Orígens i delimitació de 

l’Animisme 

 Tradició religiosa de les més 

antigues 

 Antic Egipte 

 Diferències entre Animisme i 

religió o filosofia? 

 L’animisme com a base per a 

les posteriors religions 
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Teories sobre l’Animisme i 

l’origen de les religions 
 

 Teoria dels fantasmes 
(Herbert Spencer i Grant 
Allen) 

 Teoria de Burnett Tylor 

◦ Edward Burnett Taylor 
(1832-1917) 

◦ Animisme com a base de 
totes les religions, o estadi 
original de la religiositat. 

 
18 



Animisme com a espiritualitat 

dels déus animats 

 Éls déus del politeisme 

 ERÚ 

 BALÀ 

 MAIÀ 
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Seguidors i localització 

 2000 milions de persones o 40% de la 

població mundial 

 Situats a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia 
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La divinitat animada 

 Divinitat allunyada 

 Esperits avantpassats 

 Elements principals 

◦ L’ésser suprem 

◦ El món dels esperits 

◦ Els avantpassats 

◦ Els especialistes sagrats 

◦ Unitat entre religió i vida 

◦ Ètica comunitària 
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Caractgerístiques generals (1) 

1. La vida dels 
ancestres continúa 
després de la mort 

2. Es pot interactuar 
directament amb els 
esperits 

3. Es reconeix 
l’existència d’una 
gran varietat 
d’esperits i de déus. 

4. L’ànima pot 
abandonar el cos 
durant somnis o 
trances. 22 



Caractgerístiques generals (II) 
5. Es creu en la 

meditació de 
persones sagrades 
(xammans o 
bruixots) 

6. Hi ha éssers 
espirituals que viuen 
en l’esperit humà. 

7. Es fusionen 
conceptes: individu-
comunitat / 
present-passat / 
objecte-símbol. 

8. Es fan ofrenes o 
sacrificis expiatoris. 
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Què queda avui de l’Animisme? 
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http://www.jordiesteva.com/retorno-al-pais-de-las-almas/

