Hanukkà

חנוכה

La Hanukkà és la festivitat de les llums que
recorda la recuperació del canelobre original del
Temple de Jerusalem

Hanukkà

Festivitats Religioses
a Barcelona

Què és la Hanukkà?
La Hanukkà, o Festa de les Llums, és una
festivitat en què el judaisme commemora
un fet històric del segle II a. de C. Els seus
líders, anomenats en aquell temps macabeus,
van rebel·lar-se contra les prohibicions que
se’ls imposaven i contra l’obligació
d’hel·lenitzar els seus costums. La celebració
dura vuit dies començant a partir del dia
25 del mes de kislew del calendari jueu, que
sol coincidir al voltant de la segona meitat
de desembre, enguany el dia 22.

La comunitat jueva a Barcelona
El judaisme ha estat present a Barcelona des de
l’edat mitjana, però la seva continuïtat s’ha vist
afectada per les diferents persecucions a les
quals han estat sotmesos els jueus. La comunitat
jueva va retornar a Barcelona a partir del segle
XX i actualment segueix ben activa a la ciutat.

La Hanukkà a Barcelona
A la nostra ciutat les comunitats jueves
celebren aquesta festivitat en un entorn familiar
i comunitari. No obstant això, cada any des
del 2011, la comunitat jueva celebra també un
acte públic de commemoració a la plaça de
Sant Jaume. L’acte consta de diferents
parlaments i de la tradicional encesa de llànties.

Festivitats religioses a Barcelona és una
sèrie de fulletons per explicar a les veïnes i
veïns les manifestacions culturals i religioses
que tenen lloc als espais públics de la ciutat.
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La festa de la Hanukkà també commemora la
recuperació del Temple de Jerusalem i el
miracle que va tenir lloc quan, davant la manca
de combustible per alimentar les llànties del
temple, els macabeus van trobar
providencialment una gerra d’oli d’oliva pur,
gràcies a la qual van poder continuar
presentant les seves ofrenes. És per això que
durant la Hanukkà s’encenen progressivament
vuit petites llànties d’oli d’un canelobre de nou
braços que pren el nom de hanukkiyyà per a
l’ocasió. Durant aquests dies, a les sinagogues
es llegeixen passatges propicis de la Torà i a les
cases es preparen dolços cuinats amb oli, com
poden ser bunyols (sufganiyot) o coques de
patates fregides (latkes).

Quan i on?
Dilluns 23 de desembre a les 18.30 h
Plaça Sant Jaume
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Pl.
Sant Jaume
C. de Ferran

Jaume I

Propers esdeveniments:
Sinulog
Maslenitsa

Comerç, 44, baixos
08003 Barcelona
T. 93 256 43 42
barcelona.cat/oﬁcina-afers-religiosos

