
Festa 
de Sucot 
סוכות

Durant la festa de Sucot, la comunitat jueva 
recorda l’èxode d’Egipte cap a la terra promesa 
i dona gràcies pels dons i les collites atorgades 
pel Creador.
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Què representa la festa de Sucot?
La festa de Sucot (Sukkot), de les Cabanyelles o 
dels Tabernacles, és una festa jueva de tardor 
que s’estén al llarg d’una setmana durant el 
mes del calendari lunisolar hebreu de tixrí 
(entre setembre i octubre del calendari 
gregorià). La celebració es porta a terme 
reconstruint les cabanes que va emprar el 
poble jueu durant l’èxode d’Egipte a través del 
desert i de camí cap a la terra promesa de 
Canaan. Els fills i les filles d’Israel van viure al 
desert quaranta anys i van deixar enrere 
l’esclavitud.

Juntament amb el Péssah i la festa de Xavuot, 
la festa de Sucot és una de les festivitats més 
importants del judaisme que comportaven tres 
antigues peregrinacions al temple de 
Jerusalem.

La cabana o sukkà
La Torà ordena als jueus i jueves que es 
traslladin de casa seva a la sukkà (cabanyella 
o tabernacle, singular de sukkot) durant la
setmana que dura la festivitat. Així doncs,
les persones jueves construeixen una cabana
al balcó o pati de casa seva que sigui apta
per menjar-hi i dormir-hi. Per emfatitzar
el caràcter temporal de la sukkà, aquesta ha
d’estar construïda de tal manera que recordi
la precarietat de les cabanes al desert i només
amb elements naturals. A causa de la dificultat
d’erigir cabanes (sukkot) a les urbs modernes,
s’han estès al món jueu les cabanes públiques.
El 2018, a Barcelona, es van crear les primeres
cabanes públiques de l’Estat Espanyol.
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Festivitats religioses a Barcelona és una 
sèrie de fullets 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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És tradició convidar amics, amigues i familiars 
a gaudir de la festa, ja que les cabanes també 
simbolitzen la força i la unió que proporciona 
l’hospitalitat. Als tabernacles tenen lloc una sèrie 
de ritus en els quals no pot faltar la benedicció 
dels “quatre vegetals”: la palmera (lulav), el cítric 
(etrog), la murtra (hadas) i el salze (aravà).

La comunitat jueva a Barcelona
El judaisme ha estat present a la ciutat des de 
l’edat mitjana, però la seva continuïtat es va 
veure afectada per diferents polítiques i 
persecucions. La comunitat jueva va tornar a 
estar activa a Barcelona a partir del segle XX. 
Les comunitats jueves a Barcelona representen 
tots els principals corrents del judaisme 
(ortodox, reformista i progressista) i són una 
mostra de convivència en la pluralitat i 
diversitat religiosa a la nostra ciutat.

Quan i on?
Al voltant del 9 al 16 d’octubre, matí i tarda. 
Emplaçaments a determinar
(consulteu el codi QR per la informació 
actualitzada).

Tota la informació

https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/

