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OBJECTIUS 
· Conèixer a grans trets la vida i obra del buda històric. Els orígens històrics i 
socioculturals del budisme.  
· Entendre els interrogants que presenta el budisme com a escola de pensament religiós 
antropocèntric. 
· Aprendre els fonaments del pensament budista i les característiques definitòries dels 
seus grans corrents doctrinals (Theravada o Hinayana, Mahayana i Vajrayana).  
· Formar-se una idea precisa de:  
(a) l'evolució històrica i doctrinal del budisme a la Xina, Japó i Tibet i la seva aportació;  
(b) els ordes i escoles principals que es van formar a cada país.  
· Conèixer la terminologia bàsica del budisme.  

 
TEMARI 

1. "Buddha" i "Nirvana", els termes claus del budisme. Les seves llegües clàssiques: 
sànscrit, pali, xinès, japonès, tibetà).  

2. La figura del Buda i els orígens del seu mitjà d'il·luminació espiritual.  

3. Conceptes centrals del pensament budista original (Theravada o Hinayana): les quatre 
veritats nobles, els cinc agregats, el karma, els tres joiells, etc. El cànon budista. 
Iconografia.  

4. Conceptes centrals del Mitjà Major (Mahayana). Coneixement transcendent i vacuïtat 
metafísica. Mitjans adequats i compassió altruista. La figura del bodhisattva. Els tres 
cossos búdics. Deïtats arquetípiques. Realització gradual o immediata. Iconografia.  
· El budisme a la Xina. Formació i evolució. Relació amb el taoisme i el confucianisme. 
Escoles principals. El chan. Elements d'iconografia. El budisme a la Xina 
contemporània.  
· El budisme al Japó. Formació i evolució. Relació amb el xintoisme. Escoles principals. 
El zen. Elements d'iconografia. El budisme al Japó contemporani.  

5. Conceptes centrals del Mitjà Fulmini (Vajrayana). El tantrisme, la via esotèrica i 
iniciàtica. Vajra, mantra, mandala, guru, cos subtil, sexe, etc. Iconografia.  
· El budisme al Tíbet. Formació i evolució. Relació amb el bon. Escoles principals. 
Vincles amb Mongòlia i Xina. La teoria dels lames reencarnats. Tresors escripturals. El 
llibre dels morts tibetà. El budisme tibetà en l'actualitat.  

TIPUS D'AVALUACIÓ 
A meitat de curs es fa un treball obligatori de breu extensió. Després del qual, els qui 
l'han fet amb competència tenen la opció de fer un treball més llarg que pot sumar fins a 



2'5 punts a la nota final.  
L'examen de final de curs consisteix en preguntes sobre temes tractats a les lliçons o la 
bibliografia obligatòria. La nota corresponent té en compte el resultat de l'examen, el 
treball obligatori, l'aprofitament de les classes (assistència assídua i participació activa) i 
el treball optatiu.  

Lectures obligatòries 
LOWENSTEIN, Tom. El despertar de Buda. Filosofía y meditación - El camino hacia 
la iluminación - Lugares sagrados. Köln: Evergreen/Taschen, 2006. [Casa del Llibre]. 
PRATS, R.N. : "El buddhismo: religión y pensamiento buddhista en Asia oriental", a 
Prevosti, A. (coord.), amb Doménech, A.J. i Prats, R.N. Pensamiento y religión en Asia 
Oriental. Barcelona: Ed. UOC, 2005. Pàg. 173-232, 334, 337-344. 

Bibliografia bàsica  
KEOWN, DAMIEN & PREBISH, Charles. Encyclopedia of Buddhism. London & NY: 
Routledge, 2007. 
KASAHARA, Kazuo (ed.) / McCarthy, Paul & Sekimori, Gaynor (trads.). A History of 
Japanese Religion. Tokyo: Kosei, 2004.  
RAMÍREZ Bellerín, Laureano (present., trad. y notas, a partir de la versión china de 
Kumarajiva). Sutra de Vimalakirti. Barcelona: Kairós, 2004.  
SOLÉ-LERIS, Amadeo & VÉLEZ DE CEA, Abraham (trad. del pali, introd. y notas). 
Majjhima Nikaya. Los Sermones Medios del Buddha. Barcelona: Kairós, 1999.  
WALLACE, Vesna A. & Wallace, B. Alan (trads. del sànscrit i tibetà) / Shantideva. A 
Guide to the Bodhisattva Way of Life (Bodhicaryavatara). Ithaca (NY): Snow Lion, 
1997.  
TRUNGPA, Chögyam & GUENTHER, Herbert V. El amanecer del tantra. Barcelona: 
Kairós, 2003.  

Llengua 
L'assignatura s'imparteix en català, però es facilitarà el seguiment de les lliçons en 
castellà als estudiants que no coneixen prou bé el català.  
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