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UNA MIRADA MÉS ENLLÀ DEL PENSAMENT EUROAMERICÀ

Universalitat dels sistemes de valors?4Per a alguns pensadors i comentaristes polítics de
l’àmbit euroamericà, el segle XXI va començar l’any 1989, amb la caiguda del mur de Berlín,
presagi de la desintegració del sistema soviètic. Francis Fukuyama va parlar en aquell moment
de la “fi de la història”, tot suposant que el fracàs del model soviètic marxista-leninista-estali-
nista del comunisme havia demostrat l’èxit incontestable del model liberal del capitalisme basat
en el mercat lliure smithià i el laissez-faire fisiòcrata. 
Tant els seguidors de Karl Marx com els seguidors d’Adam Smith defensaven (i encara
defensen) la validesa de la seva visió del món (la seva ideologia) com a “científica”, basa-
da en la raó, i no en les creences o en la fe. El model soviètic, de control centralitzat de
l’economia i de control totalitari de la societat, havia servit per garantir un cert nivell mínim
de benestar social per a tota la població, però havia tocat sostre en la generació de rique-
sa. En canvi, el model capitalista de lliure mercat, de la no intervenció de l’Estat, de la
llibertat d’actuació dels individus –una mena de “lliure albir” socioeconòmic–, servia per
generar riquesa però no per garantir cap justícia social en la seva distribució. Tot i així, es
parlava de la fi de la història i de la no necessitat de buscar noves alternatives. La moder-
nitat euroamericana havia triomfat i el seu triomf justificava la identificació dels “valors
universals” amb els valors de la Il·lustració euroamericana.
Altres veus, però, com la de Samuel B. Huntington, cridaven l’atenció sobre un “xoc de civi-
litzacions” que posaria en perill la continuïtat d’aquesta modernitat, i el nivell de benestar que
els seus hereus ja havien assolit. Els valors culturals haurien substituït les ideologies polítiques
com a motors de les relacions internacionals, i la diversitat de valors culturals al món seria una
amenaça per als valors universals. Els esdeveniments de l’última dècada del segle XX van demos-
trar de manera traumàtica la tornada de la història. El conflicte europeu dels Balcans va posar
de manifest la força de la memòria històrica i de les creences religioses versus la raó, com ho va
fer també el debat sobre les relacions entre Turquia i la UE, o sobre el paper de la tradició “cris-
tiana” en la definició d’Europa. 
Paral·lelament, el desenvolupament d’un capitalisme asiàtic, sorgit de sistemes de valors i d’or-
ganització social ben diferents dels euroamericans, posava en qüestió la “universalitat” d’un
model del capitalisme suposadament racional i científic, però que Max Weber havia definit com
a “protestant”, és a dir, motivat per creences religioses. El nou fenomen dels tigres asiàtics, a
finals del segle XX, alguns de cultura musulmana, com ara Indonèsia i Malàisia, altres de cul-
tura confuciana, com ara Corea del Sud, Hong Kong, Singapur o Taiwan, alguns de cultura
hindú, com Tailàndia, a més de la força cada cop més evident de les economies emergents de la
Xina i de l’Índia, els converteix en laboratoris de la modernització de societats que no compar-
teixen les mateixes arrels històriques i culturals de les quals va sorgir la modernitat euroamericana,
i alhora són societats que van patir l’imperialisme que l’havia finançat, tot amagant el seu opor-
tunisme darrere d’una façana de valors suposadament de vigor universal. 
Iniciatives com el Diàleg entre Civilitzacions o el Diàleg Orient-Occident o els diversos diàlegs
interreligiosos que hi ha en marxa donen fe d’una necessitat d’acostament entre cultures al
mateix temps que donen fe de l’existència de diferències interculturals. Un diàleg suposa una
relació d’igualtat entre els que dialoguen, i no pressuposa que el resultat sigui l’abandonament
de totes les alternatives a favor d’una sola. Tot i així, hi ha un perill inherent en el concepte de
la “universalitat” dels valors que no es pot obviar, especialment si una part del diàleg s’atorga
unilateralment el descobriment (per no dir l’autoria) d’aquests valors. 
En el cas dels valors euroamericans, cal una clara consciència del fet que els orígens de molts
dels valors de la Il·lustració són religiosos, tot i el seu intent de separar la raó de la fe, i l’Estat
de l’Església, i que l’aplicació d’aquest valors dins i fora de l’àmbit euroamericà ha estat ben desi-
gual i ha beneficiat molt més les antigues metròpolis que no pas les antigues colònies. A més a
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més, cal ser conscient del fet que la força ideològica dels valors de
la Il·lustració, especialment en la seva actual variant nord-ameri-
cana, neoconservadora i fonamentalista cristiana, prové precisament
d’aquests orígens religiosos. És per aquesta raó que cal explorar les
relacions entre sistemes de pensament, religions i ideologies des
d’una perspectiva comparativa, analítica i crítica.

Terminologia en qüestió: filosofia, sistemes de pensament i
misticisme4L’estudi comparatiu hauria de començar amb la ter-
minologia. L’elecció del terme sistemes de pensament en preferència
al de filosofia és deliberada. Per a la nostra cultura, la filosofia és un
producte de la història mediterrània-europea, especialment de la
tradició de pensament post-socràtica, que ha privilegiat una visió
absolutista de la raó, la veritat, la bellesa, la justícia, com a con-
ceptes, idees i ideals, i de la raó, la lògica i el llenguatge com a
eines útils per arribar a conèixer i expressar aquestes raó, veritat,
bellesa, justícia úniques i absolutes. Aquest absolutisme ha estat
reforçat per l’absolutisme religiós de la tradició jueva-cristiana que,
com la musulmana, professa l’autoritat inqüestionable d’un déu
creador, autor d’un text sagrat que, per la seva autoria, no pot ser
qüestionat. La combinació d’aquestes tradicions explica el pro-
fund arrelament de l’absolutisme en la filosofia euroamericana i
en les tres religions del Llibre. Explica també la tendència a bus-
car (o inventar) interpretacions ortodoxes dels textos sagrats i
d’insistir en el fet que cal acatar-les. La tolerància d’altres creen-
ces, en l’àmbit euroamericà, ha estat fruit de segles de guerres
religioses i d’inquisicions1. Altres sistemes de pensament, com ara
el confucià o el daoista (taoista), l’hindú o el budista, sorgeixen
de bases conceptuals diferents i no són pas isomòrfics amb la filo-
sofia euroamericana. 

L’immanentisme o la no-dualitat d’alguns dels grans sistemes de
pensament i de creences que caracteritzen l’Àsia, la no separació
de la física i la metafísica, del cos i de l’ànima, a més de la no con-
fiança en la raó, la paraula i la lògica com a eines úniques o supremes
per conèixer i explicar el món, fan que el camí al coneixement o
a la saviesa no passi necessariament per la raó, sinó que pot seguir
una via que no depèn de la raó, però que tampoc no és irracional,
sinó aracional. Aquest camí es considera místic, i per tant, no
racional. Sense denegar la possibilitat del misticisme, la tradició
euroamericana el considera molt minoritari i excepcional. Si aques-
tes són les connotacions del terme misticisme, pot ser dubtosa la
seva aplicabilitat als sistemes de coneixement asiàtics tradicionals
que el consideraven un camí “normal” –i fins i tot preferent– per
assolir el coneixement.

Religió, religiositat i sistemes religiosos4La cultura post-Il·lus-
tració euroamericana fa una distinció entre religió, filosofia i ciència.
Des d’aquesta perspectiva, tots tres conceptes pretenen donar sen-
tit a les coses que passen al món, tant natural com social, però de
maneres diferents: de manera tradicional (i una mica simplista),
podríem dir que la ciència explica les coses des d’una perspectiva
empírica, material i racional; la filosofia ho fa des d’una perspec-
tiva racional però no material; i la religió les explica mitjançant
la fe en algun concepte o ésser sobrehumà o sobrenatural. Descrits
així, aquests conceptes ja impliquen distincions entre allò que és
material i allò que no ho és (la física versus la metafísica) i entre
allò que és racional i que, per tant, es fa evident, i allò que és mis-
teriós o inexplicable però que ha de ser acceptat com a veritat tot
i ser incomprensible (la raó versus la fe). La distinció entre la físi-
ca i la metafísica, entre el cos i l’ànima, comporta una visió

Principals religions i sistemes de pensament del món (2005) (% i milions d’adherents)

Tenrikyo 0,03% (2,0)
Neopaganisme 0,01% (1,0)

Rastafarianisme 0,01% (0,6)

Cienciologia 0,01% (0,5)

Cao Dai 0,1% (4,0)

Unitari-Universalisme 0,01% (0,8)

Zoroastrianisme 0,04% (2,6)

Xinto 0,1% (4,0)
Jainisme 0,1% (4,2)

Bahaisme 0,1% (7,0)

Judaisme 0,2% (14)

Espiritisme 0,2% (15)

Juche 0,3% (19)

Sikhisme 0,3% (23)

 Elaboració CIDOB edicions. Font: www.adherents.com

Tradicionals africanes
1,5% (100)

Indígenes
4,5% (300)

Budisme
5,6% (376)

Tradicional
xinesa

5,9% (394)

Hinduisme
13,5% (900)

No religiosos/seculars
/agnòstics/ateus
16,5% (1.100)

Islam
19,5% (1.300)

Cristianisme
31,5% (2.100)

Altres 3%
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transcendentalista del món, i no una visió immanentista. La dis-
tinció entre l’autoritat d’un ser superior i de la seva paraula revelada
i l’autoritat dels costums o de la legislació d’una societat en con-
cret (dret natural versus dret positiu) fa impossible un diàleg entre
iguals perquè privilegia inevitablement la visió sagrada per damunt
de la visió no sagrada. La qüestió de l’autoritat esdevé clau en el
moment en què la religió es converteix en l’eix vertebrador de l’es-
tructura social i de les relacions socials, quan les creences religioses
reforcen les ideològiques2. 
Caldria començar, però, per descontextualitzar el significat del
mot religió, fortament condicionat per la visió del fet religiós pro-
pi de les religions abràhmiques. En el seus orígens llatins el mot
tenia una riquesa de matisos que anaven des del concepte de “lli-
gam o deure de caràcter moral o religiós” fins a la noció d’“escrúpol
o temor sagrat”, passant pels significats de “celebració, observança
religiosa, ritus; culte, religió; sacralitat, santedat”. La irrupció del
cristianisme en el món romà afaiçona el concepte de religió a Occi-
dent i tendeix a identificar-lo amb un sistema de creences fortament
teista basat en la figura d’un profeta o missatger que recull o actua-
litza la paraula divina en forma d’una escriptura sagrada. Aquesta
escriptura sagrada, el Llibre, ocuparà un lloc central en l’estruc-
turació del sistema religiós i crearà el concepte de “dogma” o
“doctrina” i també la seva contrapartida, l’“heretgia”. La tensió
entre la infal·libilitat del Llibre i la pluralitat d’interpretacions aca-
ba determinant tant els desenvolupaments interns de la religió
com la seva relació externa amb d’altres religions. La infal·libili-
tat del Llibre esdevé la màxima autoritat i invalida altres formes
de coneixement com la raó o l’experiència; exigeix, per tant, una
adhesió incondicional al missatge del Llibre, vehiculitzada en una
forma genuïnament religiosa de certesa: la fe. D’altra banda, els

custodis del dogma, de l’opinió correcta, és a dir de l’ortodòxia,
constitueixen una classe sacerdotal privilegiada que aliada amb el
poder polític dotarà de valors l’exercici efectiu del poder, el legi-
timarà i l’enfortirà en identificar-lo amb un sistema de creences
previ, que es troba ja arrelat en la consciència del poble que ha de
ser governat. És a dir, la religió segrega una ideologia, basada en
un sistema de creences que és aprofitada pel poder secular. 
L’aplicabilitat del concepte religió a totes les formes religioses cone-
gudes és pràcticament impossible. Fins i tot la definició mínima
de religió com una via de salvació que possibilita la transició des
d’un estat insatisfactori d’existència fins a un estat infinitament
millor no és aplicable a les formes “primitives” de religió que cer-
quen mantenir un ordre natural, considerat molt fràgil, per tal
d’evitar la catàstrofe i l’anihilació. La decontextualització del sig-
nificat del mot religió passa, doncs, per un reconeixement de formes
religioses, l’estructura de les quals és diferent a les grans religions
del Llibre. Molts autors s’han preguntat si el mot religió es pot apli-
car a les religions asiàtiques. Pel que fa al terme religions asiàtiques
o sistemes religiosos d’Àsia convindria recordar que des d’un punt
de vista estrictament geogràfic totes les grans religions, incloent-
hi el cristianisme, són asiàtiques3. Constitueix això ja un fet
revelador?4 A partir dels articles s’evidencia que hi ha formes de
religiositat asiàtiques que no són radicalment diferents de les for-
mes abràhmiques, al mateix temps que trobem un conjunt de
característiques que es desvien inequívocament d’aquestes. 

Religiositats asiàtiques4Una primera observació fa referèn-
cia a la pèrdua de centralitat de l’Escriptura com a forma
d’autoritat religiosa. Així, un bon nombre de religions asiàti-
ques reconeixen que l’experiència dels sants i dels místics té la

4Temple del Lotus, bahaisme (Nova Delhi, Índia)
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mateixa validesa que l’Escriptura revelada. L’acceptació d’a-
quest principi trenca immediatament el monopoli de la classe
sacerdotal en la custòdia de l’ortodòxia i relativitza la lletra de
l’esperit, el text sagrat, per donar-li un nou esperit a la lletra.
Aquest nou esperit crearà noves formes de culte que no podran
ser desautoritzades pel monopoli exclusiu de la paraula revela-
da que ostenta la classe sacerdotal. 
Una segona observació té a veure amb la identificació de religió
i creença teista. L’obligatorietat de la creença en Déu per defi-
nir el fet religiós queda qüestionada per l’existència de formes
atees de religió. El que una religió sigui atea significa que el seu
objectiu no serà el coneixement de Déu o la submissió a la volun-
tat divina, sinó una altra forma de salvació personal no basada
en l’existència d’un ésser transcendent. Encara més, trobem fins
i tot un sistema de pensament ritualista, la , que ofereix
ofrenes a déus que només existeixen com a noms del text sagrat,
però no com a entitats ontològiques independents. El que és
sagrat per la és el text en si mateix. Un text sense autor
que no depèn de cap persona divina o humana ).
La distinció bàsica entre religions culturals i religions de salvació
ens ajudarà a entendre millor els diferents significats del mot
religió. Les religions culturals, o religions del poble, es desenvo-
lupen paral·lelament a la formació d’un poble i la seva cultura
i estan estretament lligades a un territori i a un grup humà deter-
minat. En són exemples el judaisme, l’hinduisme, la religió
popular xinesa, el xinto i en general les religions dels pobles
tribals. Les religions de l’antiga Grècia i Roma també són reli-
gions lligades al destí d’un poble. En aquestes religions
originàriament no hi ha una separació entre esoterisme, o la

part interna de la religió que es manifesta en les creences i pràc-
tiques personals de salvació, i exoterisme o la part externa que
es preocupa d’organitzar i administrar la societat en la qual es
desenvolupa.
Les religions de salvació o de reforma es desenvolupen sovint dins
del marc d’una religió cultural a la qual s’oposen i aspiren a refor-
mar. El cas del cristianisme amb relació al judaisme i del budisme
amb relació a l’hinduisme són paradigmàtics. Les religions de sal-
vació proposen una nova via que, a diferència de les anteriors, té
un caràcter universal i s’aplica no només al poble del qual pro-
venen. Així, cristians i budistes no fan distincions a l’hora de
captar fidels: la conversió acostuma a ser una de les formes habi-
tuals d’expansió. Una religió de salvació pot també ser reformada,
donant lloc a la creació d’un cisma o d’una institució religiosa
que sense deslligar-se dels seus orígens proposa una nova disci-
plina per a la realització espiritual. En les religions de salvació hi
ha una voluntat expressa per separar-se radicalment de la religió
anterior, mentre que en el cas dels cismes el que es reclama no és
tant la creació radical d’una nova via, sinó un retorn a l’autenti-
citat de la religió original. En tractar-se de reformes de religions
més antigues, molt sovint les religions de salvació comporten una
crítica de la religió a la qual s’oposen. Així doncs, tant el cristia-
nisme com el budisme critiquen el ritualisme dels fariseus i dels
brahmans i l’estructura social del judaisme i el brahmanisme.
Aquesta crítica es fa sovint des de l’esoterisme; és a dir, des del
punt de vista del camí espiritual del devot. Aquesta operació refor-
mista feta essencialment des de l’esoterisme fa que l’aspecte exotèric
perdi importància i sigui vist com a secundari per a la religió5. És
per això que inicialment religions com el cristianisme o el budis-

4Monjos budistes al monestir de Kha Khat Wain Kyaung (Bago, Myanmar)
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me no es preocupen de proposar un exoterisme i importen els
principis i les estructures socials de fora la mateixa religió. L’a-
dopció per part del cristianisme del cànon romà i l’adaptació del
budisme a les estructures socials dels països on s’instal·la n’és un
exemple. L’eix abràhmic/asiàtic no és tipològicament excloent,
ja que cristianisme/budisme s’oposen aquí a judaisme/hinduisme.

Déu o l’aparició tardana del teisme4Per acabar d’entendre
la complexitat que s’amaga darrere del mot religió convindria
tenir en compte la classificació tripartida de les vies religioses
que trobem a les religions índiques. Es reconeixen tres vies o
mètodes (yoga): la via de l’acció, del coneixement i de la devo-
ció. Aquesta divisió respon a un desenvolupament històric.
La via de l’acció o via del ritual és la més antiga i cerca propiciar i
coaccionar els poders divins, que es manifesten en les forces de la
natura i en les accions i els sentiments humans: la pluja, les colli-
tes, la prosperitat, la seguretat i protecció enfront dels desastres,
la victòria en la batalla, la derrota dels enemics, etc. És evident
que el concepte de Déu en el ritualisme més antic té poc a veure
amb el concepte de Déu propi de les religions teistes. El ritual no
és una pregària, sinó un mecanisme per “obligar” aquestes ener-
gies divines a operar d’una forma beneficiosa per al sacrificant. 
Als voltants del segle VII-VI aC apareixen una sèrie de perso-
natges ( ,                 , Mahavir, Buda, Zoroastre, etc.)
que qüestionen des de diverses perspectives el llegat ritualista
de les religions anteriors. Sorgeix també la idea que per ser reli-
giós cal renunciar al món. Si abans el ritualisme cercava una
regulació dels esdeveniments del món, ara es conclou que l’e-
xistència mundana amb la seva persecució compulsiva del plaer
i la felicitat acaba deixant sempre un pòsit de dolor. La verita-
ble saviesa consisteix en reconèixer les paradoxes inherents de
la vida, en la qual el plaer i el dolor estan inextricablement
units, i arribar a un autoconeixement alliberador que eradiqui
d’una forma definitiva el dolor de l’existència. S’inaugura així
la via del coneixement, una via basada en la introspecció i l’anà-
lisi de la ment. El que cal tenir en compte és que la via del
coneixement exigeix un treball personal basat en la gnosi i l’as-
cesi i que no implica, però tampoc no exclou, la creença en cap
déu o força sobrenatural.
Els primers segles aC en diferents textos de l’Índia es comença
a perfilar la idea d’un déu personal que pot ser invocat i que
pot intercedir en favor del devot manifestant-li la seva gràcia.
S’obre així la via de la devoció, tan important des del punt de
vista de la història de les religions. La via devocional es basa
en una idea que ara ens pot semblar simple, fins i tot primiti-
va o ingènua, però que en realitat és una idea relativament
moderna en el desenvolupament de les religions: la idea de Déu.
Déu arriba tard a la història de les religions. La idea d’un Déu
personal que pot salvar els devots d’una forma gratuïta, només
amb l’exercici de la seva gràcia, és una idea revolucionària que
allibera el devot de l’angoixa del karma. També l’allibera de la
tensió que comporta la via del coneixement, ja que és una via
que es fa des de la soledat de l’ascesi i la introspecció sense l’a-
juda dels déus o dels homes. 

Conclusió4Sens dubte, existeixen sistemes religiosos a l’Àsia,
especialment en l’àmbit de la cultura popular, però també exis-
teixen sistemes de pensament, que vertebren les societats i que
reforcen les ideologies, que són ateus i immanentistes. Confuci no
és pas Déu, tot i l’existència d’una religió popular confuciana i
d’un culte dels avantpassats que són sistemes de creences paral·lels
al confucianisme culte agnòstic. Buda no és pas Déu, tot i l’e-
xistència d’una versió popular budista amb creences religioses. El
Dao (Tao) no és pas Déu, tot i l’existència d’una versió popular
daoista amb creences religioses. L’islam a l’Àsia, sí que segueix pau-
tes religioses que són isomòrfiques amb les pautes euroamericanes,
igual que les tradicions cristianes –més minoritàries– presents.
També existeixen sistemes de creences animistes i xamàniques,
alguns dels quals, com ara el xinto en el cas del Japó, han estat
profundament integrats en la construcció de la identitat nacional
i en la seva ideologia, com ho han estat també els grans sistemes
de pensament hindú i confucià. 
L’estudi comparatiu del paper dels sistemes de pensament i de les
religions en les ideologies d’Àsia hauria de ser conscient de les
diferents condicions històriques i dels diferents sistemes de cre-
ences que han estat la matriu de les actuals visions del món
operatives, tant allí com aquí. 

Notes4

1. Les lluites ideològiques de la Guerra Freda o de la guerra contra el terrorisme posen en dubte la

consolidació del concepte i de la pràctica de la tolerància.

2. Si les connotacions del terme religió a Àsia han de coincidir amb totes aquestes connotacions

provinents del món euroamericà, pot ser molt difícil fer un estudi comparatiu dels sistemes de pen-

sament, les religions i les ideologies a l’Àsia i aquí.

3. Utilitzarem el terme religions asiàtiques en contraposició a religions abràhmiques per designar

totes aquelles religions del continent asiàtic que no són abràhmiques.

4. Europa no ha donat una sola gran religió al món, tot i que la veritable construcció del cristia-

nisme té lloc al continent europeu. Europa, però, sí que ha donat grans ideologies de salvació que

han funcionat com a substituts i en contra de la religió, especialment del cristianisme. 

5. L’afirmació de Jesús respecte a parar l’altra galta quan et colpegen és un exemple clar d’una afir-

mació que només té sentit des de l’esoterisme. S’espera que el devot transcendeixi el seu jo interessat

És evident, però, que des del punt de vista exotèric la proposició és del tot insostenible. No es pot

construir una societat humana on els que colpegen són premiats amb la submissió de la víctima. No

és d’estranyar, doncs, que les societats cristianes al llarg de la història hagin violat sistemàticament

aquest principi.

                                       




