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L'estudi de les religions i de les diferents formes adoptades per les creences religioses és ja part
integrant de la cultura del nostre temps. La religió ha esdevingut objecte d'estudi filosòfic, literari,
antropològic, psicològic, sociològic i històric, i això sense oblidar-ne les dimensions estètiques,
polítiques, jurídiques i encara d'altres, perquè la religió és una manifestació de l'esperit humà que
n'impregna la majoria de les realitzacions.
Després d'un llarg període de domini cultural de les religions, en els dos darrers segles hem assistit
a una constant revisió crítica del fenomen religiós. La proclama de Friedrich Nietzsche "Déu ha
mort", o la concepció de la religió com a opi del poble proposada per Karl Marx foren dos
moments significatius en aquest sentit. Alhora, podia semblar que el desenvolupament de la
ciència i de la tecnologia anava arraconant la religió en un àmbit de coses obsoletes i anacròniques.
En les darreres dècades, tanmateix, hem estat testimonis d'un fenomen que bé podria qualificar-se
de "retorn al sagrat". Si és cert que, d'una banda, s'han posat cruament de manifest els aspectes més
obscurs de les religions -fanatisme, fonamentalisme, integrisme, etc.-, és cert també que la societat
ha pres consciència de l'extraordinària importància del fenomen religiós en la història, i, també, de
la dimensió radicalment humana de les vivències religioses.
El Màster d'Història de les Religions que presentem proposa un estudi rigorós de les principals
tradicions religioses de la humanitat i posa a l'abast les recerques i orientacions més recents en el
camp de les Ciències de les Religions. Compta amb professors d'institucions especialitzades com
l'Institut del Pròxim Orient Antic de la Universitat de Barcelona (www.ub.edu/ipoa/), l'Institut
d'Estudis del Pròxim Orient Antic de la Universitat Autònoma de Barcelona (www.uab.cat/iepoa/) i
l'Institut d'Estudis Sufís de Barcelona (www.cetr.net/html/IES.html). El Màster pretén ser un
recorregut històric per les principals tradicions religioses, per tal de desembocar en una reflexió
crítica sobre el fenomen religiós en ell mateix i en les seves manifestacions actuals.

Programa
El Màster s'estructura en sis mòduls semipresencials i dos mòduls de recerca.
Curs acadèmic 2012-2013:
- Mòdul semipresencial 1: Introducció general al fenomen religiós (5 crèdits).
Professors: Gerard Horta (Universitat de Barcelona), Montserrat Noguera (Universitat de
Barcelona), Linda Gale Jones (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
- Mòdul semipresencial 2: Religions del Pròxim Orient Antic (5 crèdits).
Professors: Núria Torras (Universitat Oberta de Catalunya), Lluís Feliu (Universitat de
Barcelona – Institut del Pròxim Orient Antic), Agustí Alemany (Universitat Autònoma de
Barcelona – Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic).
- Mòdul semipresencial 3: Religions de l'Antiguitat grecollatina (5 crèdits).
Professors: Jaume Pòrtulas (Universitat de Barcelona), Montserrat Reig (Universitat de
Barcelona), Joan Josep Mussarra (Universitat de Barcelona), Mònica Miró (Universitat
Oberta de Catalunya).
- Mòdul semipresencial 4: Religions de l'Àfrica i de l'Amèrica precolombina (5 crèdits).
Professors: Ferran Iniesta (Universitat de Barcelona), Meritxell Tous (Universitat de
Barcelona).
- Mòdul de recerca 1: Introducció a la metodologia de la recerca (10 crèdits).
Professors: Un tutor elegit per a cada estudiant, d'acord amb l'orientació que aquest vulgui
donar al seu futur treball.
Curs acadèmic 2013-2014:
- Mòdul semipresencial 5: Monoteismes abrahàmics: judaisme, cristianisme, islam (10 crèdits).
Professors: Adelina Millet (Universitat de Barcelona – Institut del Pròxim Orient Antic),
Carles Buenacasa (Universitat de Barcelona), Francisco del Río (Universitat de Barcelona),
Halil Bárcena (Institut d'Estudis Sufís de Barcelona), Xavier Ballestín (Universitat de
Barcelona).
- Mòdul semipresencial 6: Les religions de l'Extrem Orient (10 crèdits).
Professors: Agustí Pàniker (escriptor i editor), Vicente Merlo (doctor en Filosofia), Antoni
Prevosti (Universitat de Barcelona), Raquel Bouso (Universitat Pompeu Fabra).
- Mòdul de recerca 2: Treball de recerca (10 crèdits).
Professors: Un tutor elegit per a cada estudiant, d'acord amb l'orientació que aquest vulgui
donar al seu treball. Aquest tutor no serà necessàriament el mateix que en el Mòdul de
recerca 1.

Diplomes de postgrau associats
Existeix també la possibilitat de matricular-se únicament dels mòduls semipresencials d'un dels
dos cursos acadèmics i de superar-los mitjançant la realització dels treballs de mòdul
corresponents. Els qui es matriculin per al curs acadèmic 2012-2013 rebran el Diploma de Postgrau
“Religions Històriques”. Els qui es matriculin per al curs acadèmic 2013-2014 rebran el Diploma de
Postgrau “Religions del Present”. En cap dels dos casos no s'exigirà la realització del treball de
recerca necessari per a l'obtenció del títol de Màster. Els crèdits acadèmics obtinguts en qualsevol
dels dos Diplomes de Postgrau es poden adaptar en edicions posteriors del Màster, per bé que no
podem assegurar una equivalència estricta en les matèries adaptades. El preu de qualsevol dels
dos diplomes de postgrau és de 800 €.
Dates
Data d'inici del curs 2012-2013: 23 d'octubre de 2012.
Data de finalització del curs 2012-2013: 28 de juny de 2013.
Data (aproximada) d'inici del curs 2013-2014: 29 d'octubre de 2013.
Data (aproximada) de finalització del curs 2013-2014: 26 de juny de 2014.
Avaluació
L'estudiant que aspiri al títol de Màster haurà d'aprovar tots els mòduls de què aquest es compon.
Els mòduls semipresencials s'aprovaran mitjançant l'elaboració d'un breu treball -entre cinc i deu
pàgines- sobre una de les matèries impartides, sota la supervisió d'un dels professors.
Els dos mòduls de recerca comportaran la realització d'un treball acadèmic de recerca sota la
direcció d'un tutor. El primer d'aquests dos mòduls té com a objectiu l'aprenentatge general de la
metodologia de recerca -per bé que l'estudiant pot triar una determinada orientació: p. ex.,
antropològica, teològica, etc.- i s'aprovarà mitjançant la valoració global del tutor sobre el treball
realitzat. El segon mòdul de recerca consisteix en l'elaboració del treball pròpiament dit. La
qualificació del treball quedarà en mans del tutor, sota la supervisió del director del Màster i d'un
tercer professor.
Requisits d'admissió
L'únic requisit d'admissió és la possessió prèvia d'un títol de grau, llicenciat o equivalent. Existeix
la possibilitat de matricular estudiants universitaris que hagin cursat el 90% dels crèdits acadèmics
corresponents a una de les titulacions esmentades, per bé que l'obtenció del títol estarà
condicionada per la finalització prèvia d'aquests estudis.
Els estudiants que hi accedeixin amb estudis universitaris realitzats a l'estranger i no homologats a
Espanya poden matricular-se en el Màster mitjançant una autorització del Rector de la Universitat
de Barcelona. Trobaran tota la informació necessària a l'adreça:
www.ub.edu/acad/acces/estrangers/accpost.htm.
Lloc d'impartició del curs
Edifici Històric de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Horari
Dimarts i dijous, de 18.00 a 21.00.
Coordinació
Joan Josep Mussarra Roca
Llengües
Català i castellà. Es pressuposa una mínima comprensió de totes dues llengües.
Preu de la matrícula
1200 € per cadascun dels dos cursos del Màster.
Places
Cinquanta.
Procés de matriculació
Preinscripció (obligatòria) des del dia 1 de juliol fins al 30 de setembre de 2012. En el cas que
quedin places lliures, la direcció del Màster es reserva el dret de prolongar la preinscripció fins al
dia 31 d'octubre.
La preinscripció es durà a terme per correu electrònic. Cal fer-hi constar: nom, adreça, telèfon,
adreça electrònica i un breu currículum. Envieu les sol·licituds a l'adreça electrònica del Màster:
historelig@ub.edu
Atesa la limitació del nombre de places, es contempla la possibilitat de convocar els candidats a
una entrevista amb la direcció del curs.
Matriculació i pagament
Tindrà lloc durant els mesos d'octubre i novembre a la Secretaria de la Facultat de Filologia de la
Universitat de Barcelona. Les dates i els horaris de matriculació es comunicaran als preinscrits a
finals de setembre. Caldrà aportar la següent documentació: imprès de matriculació -que
proporcionarà la Secretaria de la Facultat-, fotocòpia del títol de llicenciat o graduat -amb
l'autorització del Rector, si s'escau- i dues fotografies de carnet.
Informació
Si desitgeu més informació, us preguem que envieu un correu electrònic a: historelig@ub.edu

