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La comunitat sikh celebra el naixement del seu 
fundador Guru Nanak Dev Ji amb una diada festiva 
en què es fa una processó i diverses exhibicions 



Festivitats Religioses 
a Barcelona

Què és Nagar Kirtan?
El Nagar Kirtan és la celebració del naixement 
de Guru Nanak Dev Ji, que va tenir lloc a 
mitjans del s. XV al Panjab, al nord-oest de 
l’Índia. La comunitat sikh acostuma a celebrar 
l’aniversari durant la lluna plena del vuitè mes 
del seu calendari, aproximadament entre els 
mesos d’octubre i novembre del calendari 
gregorià.

Durant la celebració es porten a terme diverses 
activitats. Hi ha una processó del llibre sagrat 
Guru Granth Sahib Ji, que s’acompanya amb 
una demostració d’arts marcials sikhs amb 
espases (gatka), música amb instruments 
tradicionals (kirtan) i menjar vegetarià regional 
(langar). Durant el Nagar Kirtan, la comunitat 
sikh llança flors i es vesteix amb robes 
elegants de molts colors que demostren la seva 
alegria i devoció. 

Qui era Guru Nanak Dev Ji? 
Guru Nanak va ser el fundador del sikhisme i els 
seus seguidors i seguidores o deixebles 
s’anomenen sikhs. Aquesta religió dona una 
importància especial a tres pilars: la meditació i 
recitació d’himnes (naam japna), el treball honrat 
al servei de la família i la comunitat (dharam di 
kirat karni), i la generositat acompanyada de la 
caritat (vand ke chaknaa). 

Guru Nanak va predicar un missatge de 
germanor universal, rectitud, justícia i devoció a 
un Déu únic, dirigint-se a dones i homes de totes 
les castes indistintament. Tot i que les bases del 
sikhisme es van establir des dels seus inicis, el 
cos doctrinal es va anar forjant gràcies a les 
aportacions dels successors del fundador.

La comunitat sikh a Barcelona:   
Durant els anys vuitanta, el sikhisme comença a 
introduir-se a Catalunya per mitjà de persones 
converses; i és durant els anys noranta que 
començarà a arribar el gruix més important de 
persones migrades amb el sikhisme com a 
religió d’origen. 

El 1995 es va obrir el primer temple sikh a 
Barcelona, majoritàriament format per persones 
provinents de la regió del Panjab (nord del 
Pakistan i l’Índia). Aquest temple és obert a tota 
la ciutadania i ofereix àpats gratuïts durant tot el 
dia com a mostra de generositat i devoció. La 
comunitat que organitza el Nagar Kirtan és 
l’associació Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib. 

Quan i on?
Diumenge, 20 de novembre, de 10.30 a 16.15 
hores. 
Itinerari de la processó: 
Inici: Rambla del Raval (districte de Ciutat Vella)
Final: Jardins de Les Tres Xemeneies (districte 
de Sants-Montjuïc)
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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.


