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L’origen de l’hinduisme se situa al voltant de l’any 1500 aC. L’hinduisme agrupa un 
conjunt de creences i de pràctiques de característiques molt diverses, i és la tercera 
religió en nombre de seguidors arreu del món. A Catalunya, entre els practicants de 
l’hinduisme, hi ha tant un important col·lectiu d’immigrants indis com nombrosos 
catalans d’origen. 

 
DOCTRINA 
 
L’enorme complexitat i riquesa internes de l’hinduisme fa que sigui difícil identificar una 
única doctrina que defineixi aquesta religió. Malgrat això, podem assenyalar algunes 
creences que comparteixen de manera generalitzada tots els grups hinduistes: 
 

• L’univers està ordenat segons el dharma, un ordre d’origen diví que abasta 
qüestions de tipus ètic, social i cosmològic. 

• L’existència de cada ésser humà està marcada pel seu karma, que pot ser més 
menys pur en funció de quines hagin estat les seves accions (i les dels seus 
predecessors) en els seves vides anteriors. 

• En morir, el cos humà desapareix, però no així l’atman, l’essència espiritual 
d’origen diví. El destí d’aquesta està lligat a l’estat del karma, de manera que, si 
no és prou pur, l’ànima tornarà a reencarnar-se en un nou organisme. Així, entra 
en el samsara, la roda de reencarnacions en la qual es troben tots els éssers del 
món físic. En canvi, si el karma és pur, l’ànima aconseguirà alliberar se d’aquesta 
roda de reencarnacions bo i arribant al mokhsa, l’estat d’unió amb la divinitat o el 
descobriment de la pròpia identitat eterna i no dual, segons les diferents escoles. 

• Els rituals religiosos tenen com a objectiu fonamental la purificació del karma. 
• El món evoluciona cíclicament: el temps està dividit en kalpas, que són cadascun 

dels períodes existents entre la creació i la destrucció del món. Dins de cada kalpa 
es produeixen quatre edats o yugas, i l’època actual es troba en una edat de kali-
yuga, una època de dolor i destrucció. L’hinduisme reconeix l’existència d’una 
llarga llista de divinitats, malgrat que alguns corrents teològics assenyalen que en 
realitat totes aquestes divinitats no són més que emanacions d’una única deïtat 
suprema o Isvara. Entre totes aquestes divinitats destaquen Brahma (el déu 
creador de l’univers), Vixnu (encarregat de la conservació) i Xiva (Déu de la 
destrucció de l’univers). És també molt important la deessa, Devi o Shakti, amb 
molts rostres i noms com Durga, Parvati, Saraswati, etc. Aquestes divisions entre 
deïtats han donat lloc a diferents escoles religioses. 
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TEXTOS DE REFERÈNCIA 

 
En general, hom divideix les obres sagrades de l’hinduisme en dos grups: 
 

• Sruti: Correspon a un grup d’obres que han estat escoltades en estat de 
meditació per alguns savis, els quals les han donades a conèixer a la resta de la 
humanitat. Entre aquestes obres hi ha els següents llibres: Vedes, Upanishads, 
Brahmanas i Aranyakas. 

• Smriti: És un grup de textos que hom considera que han estat elaborats sota 
inspiració divina, però sense la mateixa autoritat que els textos sruti. Els 
principals títols de la literatura smriti són: Mahabharata, Ramayana i Puranas. 

 
RITUS MÉS IMPORTANTS 
 

No existeixen unes cerimònies úniques que tots els hinduistes segueixin de manera 
unitària; cada grup estableix les pràctiques rituals que considera més adequades en 
funció de les seves característiques. Alguns dels rituals que es duen a terme són: 
 

• Mantres: recitació de determinades fórmules sagrades (normalment en sànscrit) 
considerades plenes d’energia divina. 

• Puja: ofrena d’aliments, flors, encens o diners a la imatge d’una divinitat. Altres 
ritus relacionats amb les imatges de les divinitats (rentar-les, treure-les en 
processó, guarnir-les, etc.). 

• Bhajan: cant ritual dedicat a la divinitat. 
• Meditacions: els hinduistes practiquen diferents formes de meditació, alguns 

reciten mantres interiorment, altres intenten mantenir la seva ment en silenci, 
sense pensar en res. 

• Tantres: aparegueren a partir del segle vi dC. Es considera que permeten, per 
mitjà de visualitzacions o de cants, desenvolupar certes capacitats. 

 

A més, l’hinduisme també ha donat lloc al ioga, un conjunt de tècniques 
psicofisiològiques 
destinades a aconseguir l’experiència de l’alliberament, conjunt de tècniques 
que s’ha fet enormement conegut a les nostres latituds. 
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ORGANITZACIÓ 
 
Generalment, els hinduistes s’agrupen al voltant de la figura d’un guru, a partir de la 
qual es generen diferents organitzacions. No hi ha cap òrgan que coordini els hinduistes 
a nivell mundial. A Catalunya existeixen diverses entitats d’inspiració hinduista, que 
actuen de manera independent i sovint sense tenir contacte entre elles. 
 

CELEBRACIONS ESPECÍFIQUES 

 
Les festivitats hinduistes poden variar molt en funció de la comunitat, la tradició 
de cadascú o la zona geogràfica d’origen. Tanmateix, algunes de les festivitats més 
importants són Holi o celebració de la primavera, que té lloc al voltant del mes de març, 
i Dipavali o festa de la llum, que s’escau cap a l’octubre, i és la festa d’adoració de la 
deessa Laksmi i dels déus Rama i Krishna. Durant aquesta festivitat hom acostuma a 
il·luminar les cases amb petites llànties, fet que ha acabat donant nom a la festa. 
Ambdues festivitats segueixen el calendari lunar. 
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