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L’Islam és la religió que creu que Déu (Al·là) es va revelar a Muhàmmad a principis del 
segle VII dc. “Islam” significa “submissió” o “lliurament” en àrab.  
 
El terme prové de l’àrab muslim, participi actiu del verb aslama, que significa “lliurar-se” 
(a Déu). Els fidels són anomenats “musulmans”, mentre que “islàmic” fa referència a allò 
relacionat amb aquesta religió (pregària, art, corrents, moviments, etc.) En canvi, 
habitualment es reserva el terme  “islamista” per al corrent polític partidari de la 
implantació de la Llei islàmica com a llei civil. 
 
L’Islam és la segona religió en nombre de seguidors arreu del món, després del 
cristianisme. En l’actualitat, a Catalunya, els musulmans són alguns centenars de milers, 
i procedeixen fonamentalment del Magrib, de l’Àfrica subsahariana i del Pakistan. 
 
 

DOCTRINA 
 
La doctrina de l’Islam es fonamenta essencialment en els següents principis: 
 

• La creença en Al·là com a Déu Únic, Misericordiós i Totpoderós. 
• La creença en els àngels: l’Alcorà parla dels àngels i diu que n’hi ha de bons i 

de dolents. L’Islam creu que cada creient roman sota la custòdia de dos àngels 
que prenen nota de tots els seus actes. 

• La creença en els llibres sagrats: segons els musulmans, profetes com Moisès, 
David o Jesús van rebre també la revelació divina i van transmetre literalment 
els llibres que els foren revelats. Tanmateix, els musulmans consideren que 
tot el missatge diví és contingut en l’Alcorà. 

• La creença en els profetes: l’Islam considera que Al·là ha enviat a cada poble 
un profeta. A l’Alcorà, per tant, hi trobem citats profetes com Adam, Noè, 
Abraham, Moisès o Jesús, entre molts d’altres. En qualsevol cas, Muhàmmad 
és considerat el darrer profeta, mitjançant el qual Déu va completar la seva 
revelació. 

• La creença en el judici final: un dels dogmes centrals de l’Islam és que després 
de la fi del món els humans s’hauran d’enfrontar al judici final, moment en 
què seran valorats els seus actes i en què, en funció del veredicte de Déu 
Jutge però també Misericordiós, aniran al cel o a l’infern. 

• La creença en el destí o en la predestinació, és a dir, que tot allò que succeeix 
depèn d’Al·là. 
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TEXTOS DE REFERÈNCIA 
 
 
El llibre sagrat dels musulmans és l’Alcorà, considerat revelat per Al·là a Muhàmmad. 
Un altre text fonamental en què es basen els musulmans és la Sunna o Tradició del 

Profeta, un recull de dites i fets atribuïts a Muhàmmad. 
 
 

RITUS MÉS IMPORTANTS 
 

• La professió de fe (shahada). La shahada és la frase que resumeix els dogmes 
fonamentals de l’Islam. Diu així: «No hi ha cap Déu llevat d’Al·là i Muhàmmad 
és l’Enviat d’Al·là». La recitació d’aquest verset és el ritual que fa que hom 
pugui considerar-se musulmà. 

• La pregària ritual (salat). Els musulmans tenen l’obligació de fer cinc pregàries 
(o salat) al dia: a l’albada, al migdia, a mitja tarda, al capvespre i a la nit. Duren 
entorn d’uns 10 minuts i es poden fer individualment o en grup en qualsevol 
lloc. L’oració del divendres al migdia és especialment rellevant. Sempre 
preguen en direcció a la Meca. 

• L’impost alcorànic (zakat). Es tracta d’una almoina ritual obligatòria. Un 
moment per a fer-la és al final del Ramadà. L’almoina és destinada als pobres. 
Hi ha dos tipus d’impost: un consisteix en una quantitat per persona i un altre 
en un percentatge dels guanys. 

• El dejuni (sawm). Durant el mes islàmic del Ramadà, els musulmans celebren 
el dejuni obligatori o sawm, consistent a abstenir-se de menjar, beure, fumar i 
mantenir relacions sexuals, des de l’albada fins que es pon el sol. Per als 
musulmans, el Ramadà és un mes de perdó, de pietat, de reflexió personal i 
de celebració col·lectiva. Es commemora la revelació de l’Alcorà a 
Muhàmmad. 

• El pelegrinatge a la Meca (haj). Tots els musulmans tenen l’obligació d’anar 
fins a la Meca almenys un cop a la vida sempre i quan tinguin una bona salut i 
disposin de mitjans econòmics per fer-ho.  
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ORGANITZACIÓ 
 
Els musulmans de Catalunya s’agrupen al voltant d’oratoris. A Catalunya, existeixen, 
entre altres entitats, el Consell Islàmic Cultural de Catalunya, al qual s’adhereixen un 
nombre important de comunitats islàmiques, i la federació Unió de Comunitats 
Islàmiques de Catalunya. 
 

 
CELEBRACIONS ESPECÍFIQUES 
 
Les dues principals festes musulmanes, són l’Id al Fitr, la celebració del final del mes de 
dejuni del Ramadà, i l’Id al Adha, la «Festa del sacrifici», que commemora l’episodi 
narrat en l’Alcorà sobre el sacrifici realitzat pel profeta Ibrahim i que se celebra amb el 
sacrifici d’un animal, generalment un xai 
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