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Any 2020-21 Curs Primer Valor lectiu 3
Període lectiu 1r semestre Hores setmanals 2 Cicle Grau
Professor/a Joan Cabó Llengua català
 
Descripció de l’assignatura:
El fet religiós és una dimensió irreductible en l’ésser humà, que des dels inicis i en les
seves diverses expressions ha marcat profundament la història, les relacions socials, la
cultura i el pensament. Aquesta assignatura proposa un primer apropament
fenomenològic al fet religiós. En la primera gran part del curs, abordarem algunes
qüestions preliminars i proposarem una primera introducció a la disciplina:
plantejarem, d’entrada, els usos i les dificultats que suscita la noció mateixa de religió;
farem, tot seguit, una introducció a la història de l’estudi del fet religiós, parant
especial atenció a les aportacions dels principals representants de la ciència moderna
de les religions; ens introduirem, després, al mètode fenomenològic pròpiament dit, i,
finalment, centrarem la nostra atenció en les aportacions principals d’aquest mètode a
l’estudi del fet religiós, tot presentant breument els orígens d’aquesta disciplina. Un
cop feta aquesta presentació general, en la segona gran part del curs ens acostarem al
fenomen religiós a partir d’algunes de les seves manifestacions. Les propostes
d’alguns pensadors singulars des d’inicis del segle XX fins a l’actualitat –com són
Rudolf Otto, Mircea Eliade i René Girard- ens ajudaran a acostar-nos a dimensions
essencials del fenomen religiós des del punt de vista de l’objecte propi de la religió, de
l’experiència que en fa el subjecte religiós i de les mediacions religioses. El nostre
propòsit és adoptar una perspectiva no reduccionista que discerneixi les particularitats
de cadascuna de les manifestacions religioses, tot posant en relleu l’especificitat del
cristianisme.
 
Temari abreujat:
 
UNITAT 1: Qüestions preliminars i introducció general a la fenomenologia de la
religió
 
Tema 1: Primera aproximació a la noció de «religió»
 
Tema 2: L’estudi del fet religiós i la ciència moderna de les religions
 
Tema 3: Introducció al mètode fenomenològic i la seva aplicació al fet religiós
 
UNITAT 2: Vers una comprensió del fenomen religiós a partir d’algunes de les seves
manifestacions
 
Tema 4: El sagrat i el profà, a partir de Mircea Eliade (1907-1986)
 
Tema 5: El Sant i l’experiència del «numinós», a partir de Rudolf Otto (1869-1937)
 
Tema 6: El sacrifici i l’expiació, a partir de René Girard (1923-2015)
 



 
Tema 6: El sacrifici i l’expiació, a partir de René Girard (1923-2015)
 
 
Bibliografia bàsica:
 
Materials per a l’aula:
Dossier de textos preparat pel professor.
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