Sopar caixer amb la comunitat
jueva Jabad Lubavitch
Presentació

Hem vist durant el curs “Cuines jueves. Menjar per celebrar” que
la caixrut són les normes i rituals aplicables a l’alimentació dels
jueus. Formen part del modus de vida, de la seva espiritualitat i
del mateix sentit de pertinença a la comunitat. I el seu
compliment fa que un aliment sigui caixer. Però la millor manera
d’entendre el seu significat més profund és sopant en comunitat.
Per aquest motiu, Jabad ens convida a la seva seu, al seu lloc
de celebració en comú.

Informació pràctica
Lloc
Chabad Barcelona
C. Montnegre, 14
08029 Barcelona

Compartirem taula amb membres d’aquesta comunitat i, entre
ells, amb Débora Chomski. L’àpat serà caixer i la Débora,
juntament amb el Rabí David Libersohn, ens explicaran, en
cada cas, les condicions que es compleixen perquè així sigui. Per
anar obrint boca, fixem-nos en això que ens diu el web de la
mateixa comunitat a propòsit de les restriccions alimentàries:

“El Creador deseó un mundo en el cual las criaturas tendríamos
la opción de conectarnos con El o seguir nuestro propio camino.
Él nos concibió como seres que necesitan alimentarse, y ésa sería
una de las áreas donde tendríamos esta elección. Para eso él
creó animales que no quiere que comamos y animales que
podemos comer. Siempre que comamos algo pensando en
utilizarlo para el servicio de nuestro Creador y con un propósito
divino, nuestro acto de comer sirve para conectarnos
espiritualmente con Dios… Si esta clase de alimento es la que el
Creador no quiere que comamos, entonces la naturaleza misma
de ese alimento es tal que nunca puede ser elevada. No importa
lo qué hagamos, siempre va a quedar en este mundo terrenal y
nos hundirá a nosotros también.”
També aprofitarem la visita per conèixer el sentit últim de Jabad
Lubavitch com a organització nascuda l’any 1940, com a
moviment sorgit a Rússia fa més de 250 anys i com a filosofia de
vida basada en el coneixement profund de la Torà.

Professora acompanyant

Débora Chomski
Semiòloga, educadora i escriptora. És autora de Cocina judía
para celebrar la vida (Trea) i La cocina sagrada (Alba). Ha
investigat entemes d’alimentació i cultures religioses.
David Libersohn
Rabí de la comunitat jueva barcelonina Jabad.

Data i hores
Dilluns 30 de maig de 2022.
A les 20:00.
Preus
Públic general: 65 €
Per a aquelles persones que cursen el
cicle complet ‘Cuinem [i mengem] la
història’ 2021-2022 o el curs “Història de
les religions 2021-2022”: 55 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
• Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte
.html
• Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
• Per telèfon: als números 937423014 ó
667013352
• Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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