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Costums que desconeguem
Com ja saps, els marroquis són la primera immigració a Catalunya. Malgrat la seva
importància, coneixem prou malament les seves cultures, les seves tradicions
i costums. Els qui millor coneixen tot això, a part dels propis magribins, són els
milers i milers de turistes que cada any visiten el Marroc (acostumen a parlar molt
bé i amb emoció de la descoberta que han fet en aquests països del nord d’Àfrica).
Però són, sobretot, les persones que conviuen de prop amb la població magribina,
ja sigui per raons de veïnatge, escola, família, amistat, treball, etc., les que, sovint,
tenen un major coneixement de la cultura, tradicions i costums, d’aquesta part del
món.
Breument, us volem mostrar alguns aspectes sobre els costums, les tradicions, els
valors, les creences, de la gent magribina, tan present a Catalunya. Una bona part
de costums tenen a veure amb la seva religió islàmica. Altres, menys nombrosos,
tenen l’origen molt antic, en temps anteriors a l’arribada de l’Islam a aquesta part
d’Àfrica.
Aquí tens alguns dels exemples més significatius...
“Ramadà”: el gran dejuni. Durant tot el mes de ramadà, mentre hi ha claror del
dia, hi ha tota una sèrie de limitacions a menjar, beure, etc. Al vespre, les famílies i
els veïns es reuneixen per compartir els àpats del ramadà i la companyia. Jornades
més espirituals.
“Tawiza”: virtut que té a veure amb la solidaritat, l’ajut, l’hospitalitat.
“As- salà”: l’oració musulmana. Es practica cinc cops al dia.
Noces: ritus de caire religiós i gran festivitat familiar, de creació d’una nova família.
Benedicció: ... al nou nascut. Quan neixen els fills o s’emprèn un viatge o un
projecte.
Circumcisió: ritus i festivitat amb regals per als nens. Indica el pas del nen a una
etapa de més maduresa, més adulta. Es realitza quan els nens tenen 7 o 8 anys.
Prohibicions alimentàries: sobretot, referides a la carn de porc, l’alcohol, etc.
Te a la menta: és la beguda més popular i comú al Marroc. Convida a reunir-se,
parlar…
“Muharram” o Ras El Am: any nou musulmà. L’any 622 és el primer del calendari
islàmic.
“Zakà”: almoina. Molt important entre els musulmans. És obligatòria.
“Hiyeb”, “xador”: vel o mocador, és molt usat per les noies i les dones.
Festa del xai o d’Aid el-Kebir: gran festa de caire religiós i familiar. Les famílies
mengen la meitat del xai. L’altra part s’ofereix als més necessitats. Aquesta festa
recorda les celebracions del dilluns de Pasqua a casa nostra.
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