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Aixura

Què és l’Aixura ? 
L’Aixura o Aixurà és la commemoració del 
martiri de l’imam Husayn, que porten a terme 
les persones musulmanes xiïtes el desè dia de 
muharram, primer mes de l’any lunar islàmic. 
Va ser el dia en què les forces de Yazid ibn 
Muàwiya van assassinar cruelment l’imam 
Husayn i els seus 72 companys a Karbala (Iraq). 
El dia de l’Aixura és una mostra de dol i una 
protesta contra tot tipus d’opressió, en què les 
comunitats xiïtes de tot el món fan processons 
amb l’objectiu d’empatitzar amb les persones 
oprimides. Les processons es diferencien 
depenent de la cultura del país, però en totes 
s’acostuma a fer sermons i cants 
commemoratius. Les persones participants es 
donen cops al cos per simbolitzar i reviure les 
circumstàncies històriques en condicions de 
sofriment i tristesa. 

Qui és l’imam Husayn? 
L’imam Husayn (m. 680) és fill de l’imam Alí i 
de Fàtima, per tant, net del profeta Muhàmmad. 
En el context xiïta, el títol d’imam s’aplica als 
líders de la comunitat islàmica que provenen, 
per descendència directa, del Profeta. L’imam 
Husayn forma part de l’ahlu al-bayt (casa o 
família del profeta Muhàmmad) i encarna la 
lluita contra l’opressió i la tirania amb vista a 
l’establiment de la pau i la justícia. El seu 
martiri el va portar a suportar les proves i 
dificultats més dures per un objectiu sagrat, ja 
que la lluita més dura i penosa és la que es dona 
en la llunyania i el desemparament. Això passa 
quan una persona s’atura al camp de batalla i 
s’adona que la totalitat dels membres de la 
societat van en contra seu.

La comunitat xiïta a Barcelona 
El xiisme és un corrent polític dins l’islam que 
reivindica els descendents de la família del 
profeta Muhàmmad, a través del seu cosí i 
gendre Alí ibn Abi-Tàlib, com a legítims 
governants de la comunitat musulmana. 

La presència de la comunitat xiïta a Barcelona 
es va consolidar durant els anys vuitanta amb 
l’associació d’un grup de persones musulmanes 
libaneses. Caldria esperar una mica més, amb 
l’arribada de persones d’origen pakistanès 
durant els darrers anys noranta, per veure un 
increment considerable del nombre de persones 
musulmanes xiïtes a la ciutat. Actualment, els 
musulmans i les musulmanes que practiquen 
l’islam xiïta a Barcelona disposen d’una 
mesquita representativa: el Centre Islàmic Al 
Qaim, obert el 1999. Es tracta d’una comunitat 
formada majoritàriament per persones 
musulmanes d’origen pakistanès, concretament 
del nord del Pakistan, que segueixen la branca 
xiïta duodecimana, que espera el retorn del 
dotzè imam ocult Muhàmmad al-Mahdí, que 
vindrà al finals dels temps per restablir la 
justícia al món.

Quan i on? 
Al voltant del 6 o 7 d’agost (migdia-tarda)
Inici: c. Sant Pere Mitjà /
Final: pg. de Lluís Companys
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