


Les peregrinacions amb motivació religiosa han sigut la base del turisme 
religiós. L‘edat mitjana va ser una de les èpoques on més es van 
desenvolupar els pelegrinatges amb motivació religiosa  

Font: http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/nuestroscaminos.asp  

A partir del segle XVIII el turisme es reinventa i comença un procés  de 
democratització. “L'interès dels viatgers no és el purament espiritual  i 
religiós que movia als pelegrins medievals, sinó el gaudi mateix del 
viatge (Esteve, 2002)“. D’aquesta manera, els viatgers seguiran visitant 
els llocs sagrats de la seua religió, però inclouen com a part de 
l'objectiu del viatge, conèixer les  expressions materials i culturals 
relacionades amb l'espiritualitat 

http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/nuestroscaminos.asp


A partir del segle XVIII, “la cerca del benestar espiritual, la 
contemplació de relíquies o la consecució d'indulgències assistint 
a determinats cultes en dies i llocs concrets ja no eren elements a 

considerar en la motivació del viatge” (Esteve, 2002) 

La religiositat medieval es manifestava directament en el lloc 
sagrat, però sobretot en un dels fenòmens sociològics i religiosos 

més importants de l‘edat mitjana: la peregrinació (Lois, 2012) 

Els pelegrins atorgaven a l'acte de peregrinar  
un sentit completament transcendent. Eixien de la rutina  

per a endinsar-se en el desconegut 



Lloc sagrat 

Lloc de peregrinació 

“Els llocs sagrats i 
les peregrinacions 

són dues 
expressions 

territorials del sagrat 
interdependents 

entre si, ja que els 
primers marquen la 
ruta i el pelegrinatge 

és bàsic per a 
l'essència i el 

significat dels llocs 
sagrats” 

 
(Lois, 2012, pp 461) 



Molts dels viatges que es van realitzar en les diverses cultures antigues 
tenien una motivació religiosa, per la qual cosa Rafael Esteve ha  afirmat que 

el “primer desplaçament va tindre un origen religiós i per això, aquesta 
primera peregrinació va ser el primer viatge turístic” (Esteve, 2005, pp 138).  

PEREGRINACIÓ  
RELIGIOSA 

DESPLAÇAMENTS  
TURÍSTICS 

Temps i espai sagrats diferents al temps i 
espai profà que tenen els pelegrins en la 
seua vida diària 

El turisme modern s'assenta en la 
diferenciació entre temps i espai d'oci i 
temps i espai de treball 

La peregrinació cerca la regeneració 
espiritual i la consecució de l'equilibri 
entre cos i esperit 

El viatge turístic cerca la recuperació de 
l'equilibri psicofísic i la regeneració física 
de l'home  

La peregrinació tenia per objecte acostar-
se i contactar amb la divinitat per a 
conèixer la seua voluntat 

El viatge turístic modern també està 
causat de l'ànsia de contacte amb la 
naturalesa i de “coneixement” dels llocs 
visitats 

Les vacances són el temps sagrat de la 
societat materialista occidental 

(Esteve, 2005, pp 138-139) 



Factors de separació entre turisme i pelegrinatge: 

Obligatorietat 

Institucionalització 

Moviment 
(ambigu / el turisme modern 

no està vinculat a rutes) 
(moviment cap al centre i font de l'ordre 

santificat del cosmos / itinerari simbòlic i 
establit) 

Estacionalitat 

Motivacions (seculars) (religiosos) 

Esquema de la conducta (ha de respectar un conjunt 
de regles de comportament) (recreativa) 

Relació amb viatgers (el grup és part de 
l'experiència) 

(Lois, 2012, pp 468) 



El sentit  
de la  

peregrinació 
 

(Esteve, 2002) 

Funció social: agregar a una estructura social que 
comparteix una mateixa espiritualitat en un mateix temps i 
espai 

Funció penitencial: la peregrinació és la 
institucionalització de la purificació del viatge del pelegrí, 
que purifica, neteja i trasllada a l'errant del lloc dels seus 
transgessions  

Funció espiritual: unir en el mateix espai-temps als 
pelegrins que no poden tenir contacte directe entre ells la 
resta de l'any 

Viatge místic: adquireix el viatge aquest misticisme 
perquè el pelegrí cerca a la divinitat en el propi viatge i en 
la meta  

Viatge cap a l'equilibri de l'ésser humà: se cerca 
l'harmonia entre l'ànima, forta per l'objectiu que emprèn en 
el viatge, i el cos, que pateix tantes penúries fins a arribar 
a la seua meta 





- Les peregrinacions organitzades 
tenen una durada de 3 a 6 dies 
 

- La renda generada estimada anual 
en el Santuari de Lorda ascendeix a 
al voltant de 400-500 milions d'euros 
 

(Esteve, 2005, pp 150) 



Font: www.xacobeo.es Teoria completada amb el visionat del documental “La màgia del Camí de Santiago” i amb la pràctica 
d'anàlisi estadística. 
Enllaç del documental: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-magia-del-
camino-santiago/837099/  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-magia-del-camino-santiago/837099/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-magia-del-camino-santiago/837099/


- En el segle IX, es va difondre la troballa de les restes de l'apòstol 
Jaume el Major, encara que la difusió de la veneració en la ciutat 
de Santiago de Compostel·la va ser tres segles posterior 
 

- La cultura medieval es va recolzar en els cultes i en les 
expressions culturals de la fe per a crear rutes de simbolisme i 
espiritualitat al llarg de les rutes de pelegrinatge.  
 

- “Així, es va poder crear un vertader espai sagrat, enriquit amb 
ciutats, catedrals, ermites, ponts i fonts santes” (Lois, 2012, pp 463) 
 
- El pelegrinatge a Santiago de Compostel·la va acabar per 
configurar el mapa dels llocs sagrats per al cristianisme, al costat 
de Jerusalem i Roma. Les peregrinacions a aquests llocs van crear 
rutes per tot Europa, que va configurar una identitat europea 
occidental.  
 

-Goethe va afirmar: “Europa es va construir caminant a Santiago” 
(Lois, 2012, pp 463) 



Font: http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/nuestroscaminos.asp  

http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/nuestroscaminos.asp


Repercussions de la creació de la xarxa pública d'albergs per 
a pelegrins a Galícia (segons Esteve, 2005, pp 152): 

“1.- Faciliten les parades dels pelegrins que estimulen l'economia local  
                                            (...) 
2.- Generen una nova imatge d'un turisme ancestral que es renova 
 
3.- Constitueixen un estímul a la recuperació del patrimoni arquitectònic tant profà com a 
religiós de les poblacions de l'entorn del camí 
 
4.- Reforcen l'autoestima col·lectiva estimulant la revaloració dels valors propis i es 
configuren com una via de desenvolupament arrelada en la tradició modernitzada 
 
5.- S'ha generat un moviment de recuperació d'antics albergs de pelegrins per ens 
religiosos i fins i tot privats, i d'aquesta manera es posa de nou en valor un patrimoni 
arquiectònic i cultural en vies de desaparició 
 
6.- La recuperació de la xarxa d'albergs constitueix un estímul per a la creació d'altres 
infraestructures turístiques 
 
7.- Com a aspecte negatiu que sembla estar produint-se, cal assenyalar la pèrdua de 
l'esperit tradicional d'acolliment 
 
8.- El camí de Santiago, de camí espiritual, s'està convertint en un camí de 
desenvolupament” 
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http://www.peregrinossantiago.es/esp/wp-content/uploads/informes/peregrinaciones2012.pdf
http://www.peregrinossantiago.es/esp/wp-content/uploads/informes/peregrinaciones2012.pdf
http://www.peregrinossantiago.es/esp/wp-content/uploads/informes/peregrinaciones2012.pdf


ESTADÍSTIQUES DEL CAMÍ DE SANTIAGO EN 2012 
 

Font: http://www.peregrinossantiago.es/esp/wp-
content/uploads/informes/peregrinaciones2012.pdf  

http://www.peregrinossantiago.es/esp/wp-content/uploads/informes/peregrinaciones2012.pdf
http://www.peregrinossantiago.es/esp/wp-content/uploads/informes/peregrinaciones2012.pdf
http://www.peregrinossantiago.es/esp/wp-content/uploads/informes/peregrinaciones2012.pdf


Pelegrins del Camí de Santiago
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Teoria completada amb el visionat i pràctica del documental “Pelegrinatge: etern negoci” 
Disponible en : http://hdl.handle.net/10045/32367  

http://hdl.handle.net/10045/32367


“Rep més de dos milions de visitants a l'any tot i que no té aeroport. Hotels d'una 
a sis estrelles estan repartits per la ciutat, però no existeix 

cap lloc de diversió i oci per als seus ocupants. 1.300 
milions de persones tenen l'obligació moral de visitar-la, mentre que la resta del 

món no té ni tindrà dret a fer-ho per ser un lloc prohibit. Aquestes són 
algunes de les paradoxes de la Meca, tal vegada l'últim lloc del 

planeta vedat al turisme de masses, on tot l'or del món no val a un 
no musulmà per a franquejar les portes del centre de l'univers islàmic, el lloc al 

qual ha de dirigir-se el creient en Al·là per a resar, per a sacrificar als seus 
animals i ser enterrat”. 

(Otazu, 2010) 

“Dos milions de persones es donen cita durant 10 dies en La 
Meca, i durant cinc comparteixen uns rituals exactament definits fa 14 
segles. No hi ha entre ells raça ni llengua comuna, en aquesta vertadera torre 
de Babel l'únic ciment que uneix als pelegrins és la fe en Al·là i el seu profeta 
Mahoma”. (Otazu, 2010) 



Font: http://www.cdsi.gov.sa/english/index 

Evolució dels peregrins en el període 1995-2010
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D'altres països 

D'Arabia Saudita

- Aràbia Saudita ha imposat als països de majoria musulmana un 
contingent màxim de pelegrins per any (mil per cada milió 
d'habitants), però a Europa i Amèrica, en haver-hi menys demanda, 
no s'utilitzen aquests contingents. 



Font: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2004/abc/internacional/el-hajj-quinto-pilar-de-la-religion-islamica_237204.html  

“La complexitat del ritu ha portat a diversos governs de 
països musulmans a organitzar cursets de formació als 

futurs pelegrins on se'ls ensenya tots els passos que s'han 
de donar. Aquests mateixos governs en coordinació amb 
les autoritats saudites són els encarregats de regular els 
contingents i atendre a les demandes dels quals volen 

anar a la Meca. Existeixen dos tipus de viatges; els 
gestionats directament pels governs que solen ser més 

barats i menys confortables,i els de les agències de 
viatges que en general són més luxosos i menys 
aclaparadors. El cost d'aquest viatge sol 

oscil·lar entre els 1000 i els 4000 euros, per 
als qui tenen recursos” 
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Passos de l'Hajj 

Font: http://amazighen.files.wordpress.com/2012/09/hajj.jpg  

Font: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2004/abc/internacional/el-hajj-quinto-pilar-de-la-religion-islamica_237204.html  

1.- TARUIA: Els pelegrins 
parteixen des de la Meca fins 
a la´vall de Mina.  
 
2.- DIA D'ARAFAT: Rés en la 
Mesquita de Namra i 
posteriorment, van al riu 
Arafat.Allí esperen fins al 
crepuscle i es dirigeixen a 
pernoctar a Muzdalifah. 
Imprescindible per a realitzar 
la peregrinació 

3.- FESTA DEL SACRIFICI: Els pelegrins celebren la festa del be, juntament amb la 
resta del món musulmà. Han de tornar a Mina i romandre allí tres dies. Hauran de 
realitzar el ritu de la “lapidació del diable”, consistent a tirar 16 pedres a 3 grans 
columnes 
 
4.- Una vegada a La Meca, hauran de fer set voltes al voltant de la Kaaba 

http://amazighen.files.wordpress.com/2012/09/hajj.jpg
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A fin de proteger su privacidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.

VIATGE Al REGNE DEL DESERT  
 

Aràbia Saudita, un dels països més inaccessibles al viatger, comença a obrir les seues portes 
al turisme cultural i arqueològic. Ciutats del desert, forts otomans i els fons marins del mar 

Roig esperen al visitant 
 
 

“De moment, la decisió d'obrir aquesta terra sagrada de l'islam als no 
musulmans deixa fora de la visita els llocs sants de la Meca i Medina. Grans 

cartells assenyalen en l'autopista les desviacions perquè els "infidels" no 
trepitgen, ni tan sols per error, el sòl des del qual Mahoma va predicar la seua 
doctrina, una religió que avui segueixen 1.200 milions de creients a tot el món. 

La Gran Mesquita de la Meca, la Kaaba o la muntanya Arafat continuaran 
inaccessibles”. 

 
Font: Espinosa, Ángela. (2009): Viatge al regne del desert, El País.  







Aràbia Saudita ofereix aigua i 
menjar als pelegrins, tot i que 
hagen contractat un viatge 
tancat en el qual l'allotjament i 
desplaçaments estan 
normalment inclosos. 
 
Normalment es viatja en grups, 
liderats i gestionats per un imam 
que actua de guia espiritual, 
però també de gestor de la 
peregrinació 





Ritu entre les muntanyes  
Safá  i Marwa 
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