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El Ramadà és el mes sagrat per a les persones musulmanes, ja que va ser 

aquest mes que Déu va ordenar que fossin revelats els textos sagrats al 

profeta Muhàmmad. El mes de Ramadà és el novè mes del calendari lunar 

islàmic; un període durant el qual tota la comunitat musulmana practica el 

dejuni des que surt el sol fins que es fa fosc. Tothom s’absté de menjar, de 

beure, de fumar i de tenir relacions sexuals a fi d’accedir a la dimensió es-

piritual de la vida. El dejuni és obligatori només per a les persones que s’ho 

poden permetre físicament i mentalment; els infants, els qui són de viatge, 

els malalts, les dones quan tenen la menstruació i les embarassades, no 

han de dejunar, i poden practicar aquesta abstinència més tard, en un altre 

moment de l’any.

Ramadà és el nom del novè mes de l’any lunar. Sempre 
és el mateix mes del calendari islàmic, però en el 
solar (gregorià) cada any varia uns deu o onze dies. El 
Ramadà celebra el principi de la revelació de l’Alcorà al 
profeta Muhàmmad quan tenia 40 anys (cf. Alcorà 96,1-
5). Durant el Ramadà se celebren altres esdeveniments 
històrics, com ara la batalla que va portar a la conquesta 
de la Meca i a la destrucció dels ídols pagans (celebrada 
el vintè dia del Ramadà i esmentada a l’Alcorà 110,1-
3). A més de recordar moments històrics, el Ramadà 
és un mes de perdó, de pietat, de reflexió personal i de 
celebració col·lectiva. A banda d’això, el Ramadà dóna 
importància a la caritat: tothom, pobres i rics, ha de 
poder gaudir de la festa sense mancances.

Als països de majoria musulmana, com que se segueix 
el precepte de no menjar de dia, els restaurants 
tanquen durant el mes de Ramadà. Les persones 
musulmanes d’arreu del món deixen de dejunar cada 
dia quan es fa fosc. No hi ha una norma exacta per 
trencar el dejuni: algunes persones ho fan a casa i 
d’altres ho fan a la mesquita; hi ha qui fa un gran àpat a 
l’hora del trencament i hi ha qui únicament pren dàtils. 
A més a més, el ritual depèn dels costums culturals 
dels països.

El Ramadà commemora la revelació divina, ja que va ser 
durant aquest mes que l’arcàngel Gabriel es va aparèixer 
al profeta Muhàmmad per revelar-li l’Alcorà.

El Ramadà és un període de 
profunda espiritualitat i reflexió, 
durant el qual la comunitat 
musulmana passa hores resant 
i estudiant els textos sagrats. A 
més de les cinc oracions diàries, 
durant el Ramadà les persones 
musulmanes reciten una oració 
especial, anomenada taraweeh 
(l’oració nocturna).
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El zakat, un dels cinc pilars 
de la comunitat musulmana. 
Durant el Ramadà es dóna molta 
importància a la caritat.
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És la festa que anuncia el final del Ramadà i, per 

tant, del dejuni. És l’ocasió de celebrar l’experièn-

cia espiritual viscuda durant aquest mes, la reve-

lació de l’Alcorà i la força de voluntat per haver 

complert l’obligació del dejuni; es tracta d’una ce-

lebració que es pot fer durar fins a tres dies. Molt 

sovint és el moment de fer caritat o de pagar l’im-

post de solidaritat (zakat).

El dia després del Ramadà 
és una ocasió d’alegria i 
de felicitat. Les persones 
musulmanes es vesteixen 
amb la seva millor roba 
i es reuneixen amb els 
amics a la mesquita o, 
si no tenen prou espai, 
directament al ras: l’última 
nit del Ramadà és de 
pregària i meditació.

L’endemà, molt aviat, 
comença la festa una 
hora després de l’albada: 
es trenca el dejuni i es 
menja, es fa una pregària 
i s’escolta un sermó. El 
tema del sermó reflecteix 
l’experiència espiritual del 

Ramadà i la seva aplicació 
quotidiana, per exemple, la 
caritat i el reconeixement 
del patiment dels pobres. 
Després de la pregària 
es fa un dinar. Els infants 
reben regals i els pobres, 
caritat i solidaritat alhora 
que són convidats a 
participar de les festes.

L’acabament del 
Ramadà té un significat 
molt especial per a les 
persones musulmanes 
que viuen en països 
on són minoria: és 
l’oportunitat de renovar la 
seva fe i d’estar junts amb 
els amics.

Membres d’una família, 
trenquen el dejuni 
amb un àpat després 
de la posta de sol; es 
comença per ingerir 
un dàtil i seguidament 
plats tradicionals com 
ara la sopa harira, fruits 
secs, ous bullits, sucs i 
dolços farcits de pistatxo, 
ametlles i mel.
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Pregària especial amb
motiu de l’aïdu l-fitr que 
marca el final del mes 
sagrat de dejuni del 
Ramadà.
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