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Què és el sikhisme?

El sikhisme és una de les religions més joves, ja que té els 
orígens a finals del s.xv. Hi ha entre 23 i 25 milions de sikhs 
(sikh vol dir deixeble), que creuen en un únic Déu i que 
anomenen al seu llibre sagrat Guru Granth Sahib Ji.

El fundador del sikhisme va ser Guru Nanak Dev Ji, que  
va establir una manera espiritual de viure basada en tres 
pilars: el Naam Japnaa (meditació i recitació d’himnes), el 
Dharam di Kirat Karni (treball honrat, vida en família i servei 
a la comunitat) i el Vand Ke Chaknaa (generositat i caritat).

El sikhisme entén i practica la igualtat entre tots els 
humans, independentment de l’estatus social, color de pell, 
edat, gènere, etc. De manera que tots els sikhs porten el 
mateix cognom per eliminar el nivell de castes tradicional 
de l’Índia, als homes se’ls afegeix el cognom Singh (lleó) i 
a les dones el de Kaur (princesa). Practiquen l’hospitalitat, 
mostra d’això és que les portes dels seus llocs de culte 
(gurudwara) sempre estan obertes a tothom.

Els sikhs són vegetarians perquè creuen en el respecte a 
la llibertat i la vida de tots els éssers vius, i no consumeixen 
tabac ni alcohol. No es tallen els cabells ni la barba, perquè 
respecten el curs de la naturalesa, i en el cas dels homes, 
porten un turbant, símbol d’identitat i compromís espiritual.

El naixement de Guru Nanak

Guru Nanak Dev Ji va néixer l’any 1469 al Panjab, al nord-
oest de l’Índia. La comunitat sikh acostuma a celebrar el 
seu aniversari durant la lluna plena del vuitè mes (katak) del 
seu calendari, aproximadament entre octubre i novembre.

El guru va predicar un missatge de germanor universal, 
rectitud, justícia i devoció a un Déu únic i va viatjar per 
tota l’Índia dirigint-se a homes i dones de totes les castes. 
Tot i que les bases del sikhisme es van establir des dels 
seus inicis, la seva estructura completa es va anar forjant 
gràcies a les aportacions dels seus deu successors. 
Els sikhs, doncs, creuen que l’esperit de Nanak va anar 
passant d’un guru al següent “com la llum d’una làmpada, 
que n’il·lumina una altra sense decréixer” fins al guru final 
i perpetu, que no es tracta d’una persona sinó del llibre 
sagrat dels sikhs, el Guru Granth Sahib Ji.

Durant la processó que commemora el naixement de Guru 
Nanak Dev Ji, es porten a terme diverses activitats com el 
Nagar Kirtan, la processó del llibre sagrat acompanyada de 
música tradicional, el Gatka, la demostració d’arts marcials 
sikhs amb espases i coreografia, el Kirtan, la música amb 
instruments tradicionals i el Langar, el menjar típic del 
Panjab a base de cuina vegetariana.

Dates
25 de novembre de 2018.

Horari
D’11 a 16:15 h

Activitat
A Barcelona, la processó surt del nord de la Rambla  
del Raval cap al carrer del Carme, baixa per la Rambla  
i torna per fer una aturada amb activitats commemoratives 
de 12:30 a 14 h. Després baixa per l’avinguda de les 
Drassanes i arriba a la plaça de les Tres Xemeneies, on 
segueix amb diverses activitats.

Entitat organitzadora
Sikh Gurudwara Gurdarshan Sahib.

“Festivitats Religioses a Ciutat Vella” és una sèrie  
de fulletons per explicar als veïns i veïnes diverses  
manifestacions culturals i religioses que passen als  
carrers del districte.
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