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BLOC TEMÀTIC II
LA CONSTRUCCIÓ SOCIOCULTURAL DEL PATRIMONI

Tema 4: Patrimoni i societat. Gastronomia i religió.
1. Alimentació. Sistemes de producció d’aliments.
2. Alimentació, cultura i turisme.
3. Tabús alimentaris.
4. Religió: aproximació conceptual.
5. Organització de les creences i pràctiques.
6. Classificació de cultes.
7. Religió i turisme.



4.1. ALIMENTACIÓ. SISTEMES DE 
PRODUCCIÓ D’ALIMENTS

CULTURA I ALIMENTACIÓ

 IDEA BÀSICA: relació entre alimentació i cultura.

 L’alimentació es pot analitzar des de diferents 

perspectives: nutricional, fisiològica, cultural, etc.

 L’antropologia s'interessa pels aspectes socioculturals 

de l’alimentació: menjar no és una mera activitat 

biològica, sinó un fenomen social i cultural.



CULTURA I ALIMENTACIÓ
 El ser humà és omnívor, però les seues 

seleccions alimentàries depenen de la cultura.
 Segons Margaret Mead (1945), “els hàbits 

alimentaris són les eleccions efectuades per 
individus o grups d’individus com a resposta a 
les pressions socials i culturals per a seleccionar, 
consumir i utilitzar una fracció dels aliments 
possibles”.

4.1. ALIMENTACIÓ. SISTEMES DE 
PRODUCCIÓ D’ALIMENTS



CULTURA I ALIMENTACIÓ
Els criteris generals de selecció dels aliments tenen que vore amb:
Gust (sabor, olor, textura).
Valor nutricional subjectiu.
Prestigi.
Disponibilitat de recursos alimentaris i econòmics.
Comoditat (temps de preparació, coneixement del seu 

processat, etc.).
Cultura: creences relatives a la bondat o maldat atribuïdes a 

un aliment, definició d’allò que es apropiat o no per a ser 
consumit.

4.1. ALIMENTACIÓ. SISTEMES DE 
PRODUCCIÓ D’ALIMENTS



SISTEMES DE PRODUCCIÓ D’ALIMENTS
L’alimentació ha tingut una doble dependència:

L’HÀBITAT: pas de la recol·lecció a la producció d’aliments. 

TECNOLOGIA DISPONIBLE:

1. Recol·lecció d’aliments: de subsistència, recursos presents en la natura.

2. Producció d’aliments: cultiu de plantes i domesticació d’animals.

Alimentació
Hàbitat

Tecnologia 
disponible

Recol·lecció d’aliments

Producció d’aliments
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SISTEMES DE PRODUCCIÓ D’ALIMENTS
a) L’HÀBITAT:

4.1. ALIMENTACIÓ. SISTEMES DE PRODUCCIÓ D’ALIMENTS

Des de fa 40.000 
anys fins els 15.000 Caçadors de ramats migratoris formats per grans animals.

Fa uns 14.000 anys
En algunes regions, les comunitats van començar a dependre més de 
recursos alimentaris relativament estacionaris com el peix, la caça menor i 
les plantes silvestres.

Orient Pròxim en 
torno al 8.000 a. C. 

Apareixen els primers 
testimoniatges del pas 
de la recol·lecció a la 
producció d'aliment.

cultiu i domesticació de 
plantes i animals.

El pas a la 
producció 

d'aliments apareix 
en altres zones, 

probablement, de 
forma 

independent.

a Xina, Sud-est d'Àsia i 
Àfrica feia el 6.000 a. C.

en els altiplans de Mèxic 
entorn del 7.000 a. C. 

en els Andes Centrals al 
voltant del 6.000 a. C.



SISTEMES DE PRODUCCIÓ D’ALIMENTS
b) LA TECNOLOGIA DISPONIBLE: Recol·lecció d’aliments

• Tecnologia de subsistència en la qual l'obtenció d'aliments depèn de 
recursos presents en la naturalesa, és a dir, plantes i animals silvestres.

• Característiques del recol·lectors:
• viuen en comunitats petites; 
• viuen en territoris poc poblats;
• porten una vida nòmada;
• no reconeixen drets permanents sobre la terra; 
• no tenen sistemes de classes ni càrrecs polítics especialitzats; i,
• la divisió del treball es basa en l'edat i el sex.

Exemple: Aborígens australians i inuits.
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SISTEMES DE PRODUCCIÓ D’ALIMENTS
b) LA TECNOLOGIA DISPONIBLE: Producció d’aliments

SISTEMES DE PRODUCCIÓ 
D’ALIMENTS

Horticultura

Agricultura intensiva

Pasturatge

4.1. ALIMENTACIÓ. SISTEMES DE 
PRODUCCIÓ D’ALIMENTS

Horticultura



SISTEMES DE PRODUCCIÓ D’ALIMENTS
b) LA TECNOLOGIA DISPONIBLE: Producció d’aliments
1.Horticultura:
Cultiu de tota mena de plantes amb ferramentes i mètodes 

relativament senzills i sense fertilitzants ni sistemes d’irrigació.
Caça, pesca i criança d’animals domèstics en comunitats 

xicotetes.
Exemples: 
 Els ianomami.
 Els samoans.

4.1. ALIMENTACIÓ. SISTEMES DE 
PRODUCCIÓ D’ALIMENTS



SISTEMES DE PRODUCCIÓ D’ALIMENTS
b) LA TECNOLOGIA DISPONIBLE: Producció d’aliments
2.Agricultura intensiva. En pobles de dimensions considerables,
usen tècniques que els permeten el cultiu de camps de manera 
permanent mitjançant:
 fertilitzants (orgànics o inorgànics);
 la irrigació de rieres o rius, i amb
 l’ús de tecnologia molt variada. 

Exemples: 
Grècia rural. 
Vietnam rural.

4.1. ALIMENTACIÓ. SISTEMES DE 
PRODUCCIÓ D’ALIMENTS



SISTEMES DE PRODUCCIÓ D’ALIMENTS
b) LA TECNOLOGIA DISPONIBLE: Producció d’aliments
3. Pasturatge:
Depenen directa o indirectament del bestiar. 
 Són nòmades i formen petites poblacions.
Obtenen proteïnes dels animals vius en forma de llet o sang, 

més que consumir-ne la carn.
 Intercanvien els seus productes animals. 

Exemples: 
 Els bororó o wodaabe: ovelles, cabres, ases i camells. 
 Els sami: rens. 

4.1. ALIMENTACIÓ. SISTEMES DE 
PRODUCCIÓ D’ALIMENTS



4.2. ALIMENTACIÓ, CULTURA I TURISME
QUÈ ENTENEM PER GASTRONOMIA?

Ens referim tant al conjunt d’ingredients i tècniques utilitzades en 
la preparació d’aliments, així com les normes que governen 
l’elecció i el consum d’aliments, com a les representacions, 
creences i pràctiques associades a 
l’aliment, que constitueixen i 
reflecteixen part de la cultura.
Parlem d’un procés adaptatiu 
sotmès a condicionants de tipus 
biològic, ecològic, econòmic i 
polític, així com ideològic. Patrimoni Alimentari d'Equador. Font: Ministeri de Cultura i Patrimoni 

d'Equador, recuperat el 4 de maig de 2018: 
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/mas-de-200-huecas-

gastronomicas-se-capacitan-en-quito/

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/mas-de-200-huecas-gastronomicas-se-capacitan-en-quito/


Els costums alimentaris són respostes adaptatives
a les exigències tecnoambientals, i per a 
comprendre’ls cal tenir en compte:
A.Les condicionants mediambientals 

(topografia, composició del sòl, clima, etc.).
B. Les característiques de cada aliment o tipus 

d’aliment en particular.
C.Els recipients i els mètodes utilitzats per a 

cuinar-los.

4.2. ALIMENTACIÓ, CULTURA I TURISME



L’estudi dels modes d’aprovisionament i de 
transformació de l’alimentació se circumscriu a 
quatre grans operacions:
 Producció: hi predominen els factors 

econòmics.
Distribució: és la fase més explícitament política.
 Preparació: parlem de l’art culinari.
Consum: aliments preparats, crus o bullits.

4.2. ALIMENTACIÓ, CULTURA I TURISME



• Hem de distingir entre menjar, que és un fenomen social i 
cultural, i la nutrició, que és un assumpte fisiològic i de la 
salut.

• La selecció d’aliments que realitza una determinada 
societat, d’entre els diferents recursos accessibles i 
comestibles, s’explica per diverses raons:

a) Tècniques i econòmiques.
b) Qüestió de gust o sabor.
c) Creences relatives a la bondat o maldat atribuïdes 

als aliments.

4.2. ALIMENTACIÓ, CULTURA I TURISME



• Per tant, en els estudis sobre els hàbits alimentaris cal tenir 
en compte:
1.El sector tècnic-econòmic-ambiental: manera 

d’adaptació del sistema cultural al seu hàbitat per a 
extraure, transformar i distribuir l’aliment i altres formes 
d’energia.

2.L’estructura social: forma en què s’estableixen les 
relacions entre els individus pertanyents a un grup.

3.La ideologia: manera en què els individus pertanyents a 
un grup perceben el món.

4.2. ALIMENTACIÓ, CULTURA I TURISME



• Un aspecte important: mengem no solament per a 
alimentar-nos, sinó també per raons cerimonials i 
socials. 

• L’evolució del comportament humà s’ha realitzat 
mitjançant interaccions 
entre els comportaments 
alimentaris i les institucions
culturals.

4.2. ALIMENTACIÓ, CULTURA I TURISME

Documental Comer parar vivir, vivir para comer (2010). 
Font: fotograma del documental, recuperat el 14 d’abril de 2018:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivos-tema/archivos-
antologia-comer-para-vivir-vivir-para-comer-07-11-10/924603/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivos-tema/archivos-antologia-comer-para-vivir-vivir-para-comer-07-11-10/924603/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivos-tema/archivos-antologia-comer-para-vivir-vivir-para-comer-07-11-10/924603/


4.2. ALIMENTACIÓ, CULTURA I TURISME
 Denominem patrimoni gastronòmic a aquells aliments, 

processats o no, que formen part del nucli cultural d'una 
societat.

 El patrimoni gastronòmic és el valor cultural inherent i afegit 
per l'ésser humà als aliments –el seu cultiu, empaquetat, 
preparació, presentació, dates o ocasions en els quals es 
mengen o beuen, llocs, artefactes, receptes, rituals, etc.-
que respon a unes expectatives tàcites, formen part d'una 
memòria comuna i produeix sentiments o emocions 
similars amb només el seu esment, evocació o consum.



4.2. ALIMENTACIÓ, CULTURA I TURISME
 La gastronomia és un element d'identitat cultural i està fortament 

arrelada a un territori, pel seu origen en els sectors agrari i ramader, i 
en el marc d'un paisatge concret i particular. 

 Tenint en compte tots els condicionants ja vist, cada societat ha 
desenvolupat gustos i patrons alimentosos diferents, i multitud 
de rituals associats a aquests aliments:
 Horaris de les menjades.
 Tipus d'aliments.
 Manera de processar els aliments.
 Manera de menjar els aliments.
 Dates específiques per al consum.



Sushi Paella Truita de patates
Favada Pizza Pasta
Burrito Kebap Tajin
Hamburguesa Salsitxes con xucrut Gaspatxo andalús
Calçots Crepes Oli d’oliva
Té Arròs blanc Mate
Croissant Dònut Sake
Tequila Pavo rostit Hummus
Taboulé Guacamole Papes arrugades

D’ON SÓN TÍPICS AQUESTOS ALIMENTS?

4.2. ALIMENTACIÓ, CULTURA I TURISME



RELACIÓ ENTRE GASTRONOMIA I TURISME
La gastronomia s'ha convertit en una motivació central 
per al desplaçament turístic amb una multitud 
d'activitats relacionades amb la gastronomia:
Promoció de productes locals.
Rutes gastronòmiques.
Visites a centres de producció.
Museus específics.
Es beneficien turistes i autòctons.

4.2. ALIMENTACIÓ, CULTURA I TURISME



RELACIÓ ENTRE GASTRONOMIA I TURISME
• Segons Bessière (1998, pàg. 3), “la gastronomia és una factor d'atracció 

turística, integració i dinamització social” que representa la suma de tots els 
elements que formen el paisatge global d'un territori i que els residents i els 
turistes han de compartir de manera sostenible (Fusté, 2016, pàg. 244).

• Relació entre gastronomia i turisme:
• S'utilitza la gastronomia com un mitjà de posicionament i de 

diferenciació respecte a altres destinacions turístiques.
• Es destaca la particularitat local, per tant contribueix al 

desenvolupament regional, beneficiant la connexió entre gastronomia, 
territori i comunitat.
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RELACIÓ ENTRE GASTRONOMIA I TURISME
“El gaudi dels productes autòctons i la marca i valor afegit que es 

genera per exemple amb els productes amb Denominació 
d'Origen, representa un factor molt important per al 

desenvolupament econòmic regional […], situant en un territori 
específic la qualitat de la producció […] En aquest context, la clau 

de l'èxit és integrar el natural, el local i el tradicional […], en una 
clara referència als desitjos del consumidor que aprecia el consum 

d'un patrimoni gastronòmic associat a una identitat, a un 
paisatge” (Fusté, 2016, pàg. 245).

4.2. ALIMENTACIÓ, CULTURA I TURISME



4.3. TABÚS ALIMENTARIS
• En totes les cultures, les eleccions alimentàries estan 

condicionades per un conjunt de creences 
religioses. 

• Segons I. F. Eckstein, els aliments poden contribuir a 
tres finalitats:

• Comunicar-se amb Déu.
• Demostrar fe mitjançant l’acceptació de les 

directrius divines relatives a la dieta.
• Desenvolupar una disciplina mitjançant el dejuni.



• Les indicacions religioses relatives a la dieta 
poden incloure:
• Quins aliments poden ser menjats i quins 
no.

• Quin menjar en determinats dies de l’any.
• Les hores del dia en què s’han de prendre 
els aliments.

• Quan i com de llarg ha de ser el dejuni.

4.3. TABÚS ALIMENTARIS



EL DEJUNI
 Una de les prohibicions associades a la religió 

que s’observa en moltes cultures. 
 La finalitat és purificar-se als ulls de la divinitat, i 

per això es deixen d’ingerir certs aliments o 
s’estableix un temps d’abstinència total.

4.3. TABÚS ALIMENTARIS



LA QUARESMA
• Des del dimecres de cendra, després de Carnestoltes i el 

diumenge de Resurrecció, els creients practicants eviten 
menjar carn durant cadascun dels divendres d’aquest 
temps. Antigament també es feia aquest dejuni els 
dimecres, costum que encara perdura entre grups com 
els cristians ortodoxos. 

• La Església Catòlica estableix que els seus fidels poden 
obtenir una butla per la qual la prohibició de menjar 
carn queda anul·lada, una vegada s’ha pagat per la 
dispensa.

4.3. TABÚS ALIMENTARIS



EL RAMADÀ
Els creients islàmics celebren el dejuni del Ramadà durant 
el mes del mateix nom (el novè del seu 
calendari). Durant el Ramadà, els musulmans no 
ingereixen cap aliment durant el dia (ni tan sols 
aigua), des de l’eixida del sol fins a la posta; 
tampoc poden mantenir relacions sexuals ni fumar. 
Quan el sol es pon, comença una gran activitat social 
i la ingestió de grans quantitats d’aliments elaborats 
de manera especial per a l’ocasió.

4.3. TABÚS ALIMENTARIS



ELS TABÚS EN L’ALIMENTACIÓ
Segons Marvin Harris (2005), determinats actes i 
creences religioses constituirien respostes a condicions 
ecològiques determinades; d’aquesta manera, els 
tabús sobre la ingestió de carn animal, continguts en 
moltes religions, així com la simultània privilegització de 
l’agricultura, serien el resultat de l’augment progressiu 
dels costos energètics de la carn animal.

4.3. TABÚS ALIMENTARIS



LA VACA SAGRADA A L’ÍNDIA: beneficis 
econòmics de les vaques i dels mascles que 
naixen d’elles:
a)Bous per a la tracció (forcat, transport, etc.).
b)Fem com a combustible de cuina i fertilitzant.
c)Consum de la carn per persones de castes 

baixes.
d)Indústria del cuir.

4.3. TABÚS ALIMENTARIS



EL TABÚ DEL PORC PER ALS SEGUIDORS DE JAHVÈ: diu l’Antic 
Testament: “D’entre tots els animals terrestres, podreu 
menjar els que tenen la peülla partida i remuguen” (Levític, 
11, 3). Queden exclosos tots els animals que no compleixen 
aquestes característiques, incloent-hi el camell, que, tot i 
ser remugant, no té la peülla partida, sinó dos dits llargs i 
flexibles.
EL TABÚ DEL PORC PER ALS SEGUIDORS D’AL·LÀ: diu l’Alcorà: 

“Solament aquestes coses t’ha prohibit el Senyor: la 
carronya, la sang i la carn de porc” (Alcorà, 2, 168).

4.3. TABÚS ALIMENTARIS



Explicació del tabú del porc segons Marvin Harris (2005):

Els porcs, que necessiten ombra i han d'humitejar la 
pell per prevenir la insolació, que no donen llet i no 
poden arrossegar arades i carretes, ni criar-se amb 

herba, constitueixen una mala inversió en les càlides i 
seques terres bíbliques, en comparació d'espècies 

domèstiques alternatives, especialment els remugants: 
bovins, ovelles i cabres.

4.3. TABÚS ALIMENTARIS



4.3. TABÚS ALIMENTARIS
COSTOS DELS BOVINS COSTOS DELS PORCS

Alimentació (herba barata);
Pasturatge (poc treball);
Malalties (brucelosis i àntrax).

Alimentació (desaprofitaments barats);
Pasturatge (molt treball);
Rebolcadors;
Ombres;
Malalties (triquinosis i àntrax).

BENEFICIS DELS BOVINS BENEFICIS DELS PORCS

 Tracció de carros;
 Tracció de llaurats;
Carn;
 Llet;
 Fem;
Cuirs.

Carn;
 Fem;
Cuirs.



L’EXPLICACIÓ DE  MARVIN HARRIS (2005)
Les antigues prohibicions, seleccionades culturalment, 
contenen un nucli de saviesa col·lectiva ecològicament 
encertada, econòmicament eficaç i alimentàriament 
segura. Les aversions i preferències alimentàries més 
importants de dues de les grans religions, judaisme i 
islamisme, afavoreixen el benestar ecològic i nutritiu dels 
fidels.

4.3. TABÚS ALIMENTARIS



4.4. RELIGIÓ: APROXIMACIÓ CONCEPTUAL

QUÈ ÉS LA RELIGIÓ?

Qualsevol conjunt d’actituds, creences i pràctiques 
relatives als “poders sobrenaturals”. Aquests poders 

són considerats com a forces, déus, esperits, 
fantasmes, dimonis, etc. sobrenaturals, és a dir, 

poders que no són humans ni estan sotmesos a les 
lleis de la natura.



La majoria dels científics socials creuen que els éssers humans creen 
religions com a resposta a certes necessitats o condicions universals. 
Aquestes necessitats poden ser, segons diferents autors:
1. NECESSITAT D’UNA COMPRENSIÓ RACIONAL. E. Tylor afirma que la 

religió es va originar en les persones per a intentar comprendre 
somnis, trasbalsos i la mort.

2. REVERSIÓ ALS SENTIMENTS DE LA INFÀNCIA. S. Freud explica que, 
quan els adults se senten fora de si i impotents, tornen 
inconscientment a la seua infantesa. Acudiran als déus o a la 
màgia perquè faça el que ells són incapaços de fer, igual que ho 
feien quan eren xiquets i demanaven ajuda als pares.

4.4. RELIGIÓ: APROXIMACIÓ CONCEPTUAL



3.ANSIETAT PEL QUE DESCONEIXEM. B. Malinowski diu que 
la religió naix de la necessitat universal de trobar consol 
en temps difícils. Per mitjà de la creença religiosa, la 
persona afirma la seua convicció que la mort no és real 
ni final.

4.NECESSITAT DE CREAR UNA COMUNITAT. El sociòleg E. 
Durkheim afirmava que, independentment del culte o la 
creença, la religió satisfà necessitats psicològiques 
comunes a totes les persones.

4.4. RELIGIÓ: APROXIMACIÓ CONCEPTUAL



Les religions no són sistemes estàtics, sinó que 
sofreixen canvis.

En temps de crisis sorgeixen moviments de 
revitalització (Burridge, 1969).

Contra aquests canvis o evolucions de tipus 
religiós sorgeixen els fonamentalistes religiosos.

4.4. RELIGIÓ: APROXIMACIÓ CONCEPTUAL



4.5. ORGANITZACIÓ DE LES CREENCES I 
PRÀCTIQUES

Les creences s'expressen i es transfereixen per generacions a 
través del:

Mite: històries sobre éssers i forces sobrenaturals. Segons el 
funcionalista Claude Lévi-Strauss, els mites ajuden a les 
persones a manejar les profundes contradiccions 
conceptuals que es donen, per exemple, entre vida i 
mort o bé i malament, proporcionant històries en les 
quals aquests dualisme troben solució per la mediació 
d'un tercer factor.



Les creences s'expressen i es transfereixen per generacions a través 
de la:
 Doctrina:
Afirmacions directes sobre les creences religioses.
Defineix explícitament el sobrenatural, el món i com s'ha originat 

i la posició de les persones pel que fa al sobrenatural i als altres 
éssers humans.

 La doctrina és escrita i formal. 
Està propera a la llei, ja que vincula les creences i conductes 

incorrectes al càstig. 
 S'associa amb religions institucionalitzades.

4.5. ORGANITZACIÓ DE LES CREENCES I 
PRÀCTIQUES



Les creences s'expressen i es transfereixen per generacions a través dels:
 Rituals: conducta pautada dirigida a l'àmbit del sobrenatural. Molts rituals són 

la sanció de creences expressades en el mite i la doctrina, com el ritual cristià 
de la comunió. Els antropòlegs i les antropòlogues categoritzen els rituals de 
moltes maneres. Una classificació es basa en els seus ritmes. Segons aquesta 
classificació existeixen rituals periòdics i no periòdics. 
 Rituals periòdics s'executen anualment per jalonar la sembra o la collita o 

rememorar algun esdeveniment important: el dia del Buda. 
 Rituals no periòdics es donen de forma irregular, responent a 

esdeveniments inesperats, com una sequera, una inundació o per 
assenyalar successos en la vida d'una persona, com el naixement, el 
matrimoni, la mort, etc.

4.5. ORGANITZACIÓ DE LES CREENCES I 
PRÀCTIQUES



4.6. CLASSIFICACIÓ DE CULTES
Les creences i rituals religiosos adopten una gran varietat de 
pensaments, sentiments i pràctiques. No obstant això, en 
aquest camp, com en tots els altres, hi ha processos ordenats. 
Anthony F. C. Wallace ha distingit quatre varietats principals de 
cultes religiosos, és a dir, formes d'organització de les doctrines 
i activitats religioses:

1. Cultes individualistes.
2. Cultes xamanistes.
3. Cultes comunitaris.
4. Cultes eclesiàstics.

POLITEISME



4.6. CLASSIFICACIÓ DE CULTES
 Cultes individualistes: forma més bàsica de la vida religiosa. En gairebé totes 

les societats hi ha persones que es dediquen a temps complet o parcial a les 
pràctiques religioses o màgiques. Però en els cultes individualistes, tota 
persona és un especialista; cada persona entaula relació amb éssers i forces 
animistes. No obstant això, cap cultura coneguda per l’antropologia té una 
religió totalment individualista, encara que els inuits i altres caçadors 
recol·lectors se situen clarament en aquesta adreça. L'individualisme de 
gran part de les creences i rituals és paral·lel a l'individualisme de la seva 
manera de producció. No inventen la major part de les seves religions. Una 
forma de religió individualista freqüent a Amèrica del Nord i del Sud implica 
l'adquisició d'un esperit guardià o un protector sobrenatural. Normalment, 
s'adquireix mitjançant una experiència visionària provocada per dejuni, 
drogues al·lucinògenes…



Cultes xamanistes: totes les societats conegudes mostren si més no, el nivell xamanista d'especialització religiosa. El terme 

xaman prové de la paraula que els pobles de parla tungú de Sibèria usen per a designar l'especialista religiós amb 

dedicació a temps parcial, a qui es consulta en moments de tensió i ansietat. No obstant això, en aplicacions 

transculturals, el terme xaman pot referir-se a individus que actuen com a endevins, remeiers, mèdiums i mags per a altres 

persones a canvi de regals, honoraris, prestigi i poder ja que transmeten missatges dels avantpassats, prediuen 

esdeveniments futurs, descobreixen objectes perduts, identifiquen la causa de la malaltia, prescriuen cures i 

donen consells.

• Els xamans són individus als qui socialment se'ls reconeix capacitats especials per a entrar en contacte amb éssers 

espirituals i controlar les forces sobrenaturals. 

• La forma més freqüent de tràngol –no és un tret universal- xamànic és la possessió, la invasió del cos humà per un déu o 

esperit

• El xaman entra en trànsit fumant tabac, substàncies al·lucinògenes, copejant el tambor, dansant de forma monòtona o 

simplement tancant els ulls i concentrant-se. 

• Una part important de l'actuació xamanista en moltes regions del món consisteix en simples trucs de ventrilòquia, 

prestidigitació i il·lusionisme. Però no cal considerar la pràctica d'aquests trucs com una prova que el xaman té una 

actitud cínica o incrèdula. La ment humana és plenament capaç de bloquejar i compartimentar la informació 

contradictòria o inoportuna reprimint-la a un plànol inconscient i mitjançant la racionalització (és un truc, però funciona).

4.6. CLASSIFICACIÓ DE CULTES



4.6. CLASSIFICACIÓ DE CULTES
Cultes comunitaris: totes les cultures tenen creences i pràctiques religioses organitzades comunitàriament, 

principalment a través dels rituals. Els rituals no periòdics poden agrupar-se en les següents categories:
1.Ritus de solidaritat: la participació en rituals públics de caràcter dramàtic realça el sentit d'identitat del grup, 

coordina les accions dels seus membres individuals i prepara al grup per a una acció de cooperació 
immediata o futura. Característiques:
•Són freqüents entre clans i altres grups de filiació. 
•Normalment aquests grups tenen noms i emblemes que identifiquen als membres del grup.
•Predominen els noms i emblemes d'animals, però també es donen els de plantes i fenòmens naturals: tòtems.

2.Ritus de pas: celebren el moviment social dels individus, entrant o sortint dels grups, accedint o abandonant 
estatus d'importància crítica tant per a ells com per a la comunitat. A tot el món, els principals esdeveniments 
per a la celebració dels ritus de pas són la reproducció, l'arribada a la maduresa, el matrimoni i la mort.

3.Rituals d'inversió: els rols i les relacions socials habituals s'inverteixen de manera temporal. La perspectiva 
funcionalista manté que aquests rituals permeten alliberar-se de la pressió social. Suposen també un 
recordatori que els rols i pràctiques quotidianes són els correctes i s'ha de tornar a ells, una vegada conclòs el 
ritual.

4.Peregrinacions: viatge d'anada i volta a un lloc o llocs sagrats amb finalitats devots o rituals.
5.Sacrifici: ofrenes que es transfereixen als éssers sobrenaturals. El sacrifici compta amb una llarga història a tot 

el món i és, amb tota probabilitat, una de les formes de ritual més antigues.



 Religions eclesiàstiques: El nivell eclesiàstic (eclesía: església, 
congregació; verb ekkaleo: cridar, convocar) d'organització 
religiosa implica un sacerdoci o clergat professional amb 
dedicació plena. Formen una burocràcia que monopolitza la 
celebració de certs ritus en nom de certs individus, grups i la 
societat sencera. Pot tractar-se de religions politeistes que inclouen 
déus antropomorfs poderosos amb funcions especialitzades. És el 
cas d'algunes societats amb estats organitzats però no 
industrialitzades.

 Monoteisme: tots els fenòmens sobrenaturals són manifestacions, o 
es troben sota el control d'un únic ser suprem etern, omniscient, 
omnipresent i omnipotent.

4.6. CLASSIFICACIÓ DE CULTES



ELS ESPECIALISTES DE LA RELIGIÓ: en quasi totes les societats hi ha persones que es dediquen 
a temps complet o parcial a les pràctiques religioses o màgiques. 

CLASSIFICACIÓ
 Xaman: home o dona que ocupa un estatus alt en la comunitat, i es dedica, de vegades, 

a guarir els malalts. Solen utilitzar els mateixos mètodes que els psiquiatres occidentals.
 Bruixa o bruixot: home o dona que sol tenir un nivell social i econòmic baix en la seua 

societat. Se’ls tem per la creença que tenen poder per a invocar els éssers sobrenaturals i 
causar malaltia, dany o mort.

 Mèdiums: solen ser dones, i practicants a temps parcial, a les quals se’ls demana que 
facin curacions i endevinaments mentre estan en estat de trànsit (quan estan posseïdes 
pels esperits).

 Sacerdots o sacerdotesses: són professionals, generalment homes, que es dediquen a 
temps complet a oficiar en esdeveniments públics. Tenen un alt nivell social i es creu que 
es poden relacionar amb déus superiors que estan més enllà de les persones comunes.

4.6. CLASSIFICACIÓ DE CULTES



Segons el treball de Silvia Aulet Serrallonga i Karine Hakobyan (2011, pàg. 68): 

“El turisme religiós és un dels nínxols del mercat turístic en 
creixement. Les principals destinacions d'aquesta tipologia turística 

són els llocs sants que representen llocs de devoció i de 
pelegrinatge, així com llocs destacats per la seva peculiaritat 

històric-cultural. El turisme religiós té una composició complexa a 
causa de diversos elements que constitueixen les seves destinacions 

i els motius que mouen als viatgers cap a aquests llocs. És a dir, el 
turisme religiós es compon de patrons religiosos, culturals, 
tradicionals, espirituals, paisatgístics, que moltes vegades 

interactuen en la intenció i la decisió d'emprendre el viatge.”

4.7. RELIGIÓ I TURISME



DIFERÈNCIES ENTRE EL PELEGRINATGE I EL TURISME RELIGIÓS

4.7. RELIGIÓ I TURISME

PELEGRINATGE TURISME RELIGIÓS TURISME
A B C D E

SAGRAT SAGRAT-SECULAR
TURISME CULTURAL DE 
PATRIMONI RELIGIOS

SECULAR

Pelegrí/-na
Pelegrí/-na > turista (turista accidental?)
Pelegrí/-na = turista
Pelegrí/-na < turista
Turista secular / profà/-na

Font: Silvia Aulet Serrallonga i Karine Hakobyan (2011, pàg. 68) a partir de Cànoves Valiente (2006) i elaborat per Valene L. Smith 
(1992). 
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