
40 DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2019 ara   41ara  DIJOUS, 14 DE MARÇ DEL 2019  
estils

El Passeig de Gràcia es torna a vestir 
d’alta gastronomia. Des d’avui i fins 
el pròxim 24 de març torna la sego-
na edició del Passeig de Gourmets, 
un festival gastronòmic que comp-
tarà amb la participació dels 18 res-
taurants i xefs més destacats de la 
zona. 

Durant els 10 dies del festival, es 
faran quatre activitats principals. 
D’una banda hi haurà La Ruta dels 
Platets, que permetrà gaudir de 13 
variats platets per 7 euros. També es 
podran provar alguns dels menús 
degustació per preus fora de l’habi-
tual, que estaran entre els 40 i 50 eu-
ros. Una altra opció serà la Cuina a 4 

Mans, unes vetllades gastronòmi-
ques en què parelles de xefs d’alt ni-
vell uniran el seu talent i la seva ex-
periència. És així com es podrà veu-
re Carme Ruscalleda i Raül Ba-
lam al restaurant Moments del 
Mandarin Oriental; Nandu Jubany 
i Carles Gaig al Restaurant SOLC 
de l’Hotel Majestic; Martín Berasa-
tegui i Xabi Goikoetxea al Restau-
rant Oria de l’Hotel Monument, en-
tre altres. Finalment, també es po-
dran provar les Experiències Gour-
met, diferents activitats ideades 
perquè el públic pugui conèixer de 
primera mà la gastronomia del pas-
seig de Gràcia.e

Torna el Passeig dels 
Gourmets
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Segons l’autora del llibre hi ha cinc 
contaminants que sóes intestinals 
greus, com la salmonel·losi. Els al-
tres tres són ear-se de focontamina-
ció (foto1)  electromagnètica deri-
vada de la instal·lació elèctrica de 
l’habitatge o la que generen els ei vel 
mauris mattis hensent leo nulla, sa-
gittis vel semper stibulum tincidunt 
dictum tortor et iabitur at tempor 
nisl.  

aQuisque nulla nisi, porta ac da-
pibus sit amet, tempus sollicitudin 
neque. Vestibulum diam lacus, ru-
trum ac laoreet non, cursus eu ri-
Suspendisse semper ultrices dui, id 
commodo elit varius sit amet. Mau-
ris facilisis porttitor dolor. Nunc 
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Duis hendrerit 
Segons l’autora del llibre hi ha cinc 
contaminants que sóes intestinals 
greus, com la salmonel·losi. Els al-
tres tres són ear-se de focontamina-
ció (foto1)  electromagnètica deri-
vada de la instal·lació elèctrica de 
l’habitatge o la que generen els ei vel 
mauris mattis hensent leo nulla, sa-
gittis vel semper stibulum tincidunt 
dictum tortor et iabitur at tempor 
nisl.  

aQuisque nulla nisi, porta ac da-
pibus sit amet, tempus sollicitudin 
neque. Vestibulum diam lacus, ru-
trum ac laoreet non, cursus eu ri-
Suspendisse semper ultrices dui, id 
commodo elit varius sit amet. Mau-
ris facilisis porttitor dolor. Nunc 

TítolMauris imperdiet, augue vel 
160 caràcters aprox. Nulla facilisi. 
Etiam sed dapibus tortor. 
Praesent fringilla faucibus libero, 
tincidunt dictum purus 
condimVestibulum aliquet Proin 
a purus nibh. Donec lacus magna, 
aliquet ut lobortis at, semper et 
tortor. Nam vehicula, elit eu 
.Praesent vitae nulla sed nunc 
placerat congue. Sed dapibus 
dolor ut sem consectetur quis 
tempor lorem mollis. Mauris 
rutru.Aenean scelerisque 
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Un llibre  
refugiat 

Tinc un llibre damunt la taula. 
Llegint-lo, se m’ha desfet a les 
mans. El vaig acollir fa dies, 
abandonat com estava en una 
lleixa de llibres rebutjats pels 

seus antics tenidors. Tot i que és una edi-
ció rústica, senzilla, el faré re-enquader-
nar. Vull donar-li una nova oportunitat, 
talment com a algú que fuig de la seva ter-
ra i necessita refer la vida en un altre pa-
ís. Degut al seu aspecte extern, fins fa ben 
poc jo tampoc li havia fet cas. El seu títol 
em provocava una sensació de rebuig que 
m’impedia acostar-m’hi, El Crist de nou 
crucificat, de l’escriptor grec Nikos Ka-
zantzakis. Em va fer canviar d’opinió una 
conversa sobre el llibre (reeditat per Club 
Editor) a l’”hospital de campanya” de l’es-
glésia de Santa Anna de Barcelona, en un 
fred i plujós vespre d’hivern previ a Na-
dal. L’argument de la novel·la gira al vol-
tant d’un poble de cristians grecs sota do-
mini otomà on, cada set anys, trien els ve-
ïns que a la Pasqua següent interpretaran 
una mena de Passió vivent. Seran Jesús, 

els apòstols, Judes, la Magdalena... D’un 
any per l’altre, s’han de preparar per in-
terpretar els respectius papers fins a in-
terioritzar-los plenament. El conflicte es-
clata quan arriba a la vila un grup de refu-
giats –grecs i cristians com ells– dema-
nant-los ajut. Les forces vives, que no 
volen veure perillar privilegis ni riqueses, 
els foragiten de mala manera. A la vegada, 
els escollits per fer la representació viuen 
una tal transformació que arriben al punt 
de posar en pràctica radical els ensenya-
ments de l’Evangeli ajudant els desafavo-
rits, contravenint l’ordre i enfrontant-se 
al poder. Un llibre oblidat, la conversa en 
un recer per a necessitats, un grup de fu-
gitius que no troben qui els aculli i un al-
tre titllat de revolucionari per ajudar-los. 
Un Crist que, si tornés, patiria de nou tur-
ment. Coincidències que ressonen al mo-
ment present.e

OPINIÓ

El llibre parla d’un conflicte  
que esclata quan arriba a la vila  

un grup de refugiats  
demanant-los ajut

MARTA TORRAS 
DOCUMENTALISTA 

és un producte de masses –diu–, pe-
rò en aquesta nova etapa volem ar-
ribar a més col·lectius de la cultu-
ra i dels mitjans de comunicació per 
mostrar una visió cristiana dialo-
gant, oberta i present en els debats 
contemporanis posant èmfasi en el 
món docent, cultural i comunica-
tiu, i establir un diàleg fructífer a 
partir dels grans temes contempo-
ranis”. Com a exemple, la presenta-
ció del número dedicat a les migra-
cions amb l’alcaldessa de Barcelo-
na, Ada Colau, i l’arquebisbe Joan 
Josep Omella, per primera vegada 
reunits en un acte. “Si bé molta gent 
que va venir potser no sabia que en 
realitat es tractava de la presenta-
ció de la revista, ho entenem com 
un servei que fem a la societat”. Al-
tres temes transversals tractats en 
els diferents números són el silen-
ci, la conversió, l’espai comú o les 
noves captivitats, un terreny, 
aquest últim, de reflexió fonamen-
tal i divers que ens porta al món di-
gital, l’esport o el binomi alienació-
llibertat. 

Congrés a Montserrat 
Per a aquest 2019 preparen un espe-
cial sobre la reconciliació, una qües-
tió clau arran dels escàndols que es-
tan sortint sobre els abusos sexuals 
a l’Església, un tema que Calsina 
creu que és important poder-lo 
tractar amb serenitat: “A França, 
per exemple, ja han reflexionat molt 
sobre aquesta qüestió dels abusos a 
l’Església, i és bo aportar a aquestes 
reflexions tot el que pot donar de si 
la reconciliació”. I afegeix: “Crec 
que l’Església catalana sempre ha 
estat, en general, oberta i empelta-
da a la societat i, en aquest sentit, és 
més permeable i menys reticent a 
les noves tendències d’una societat 
culturalment i religiosament més 
plural i secularitzada. Això, sens 
dubte, enriqueix el diàleg”. 

Un altre dels monogràfics 
d’aquest 2019 és el dedicat al tam-
bé monjo de Montserrat Lluís 
Duch, una de les grans figures in-
tel·lectuals del segle XX i a qui, se-
gons Calsina, no se li ha fet prou jus-
tícia des de la seva mort ara fa qua-
tre mesos. “Per això en el monogrà-
fic que li dediquem reeditem una 
selecció dels seus articles, com per 
exemple el primer que va escriure 
en els inicis de la seva trajectòria i 
que, precisament, va publicar aquí”. 

Una altra de les activitats de la 
revista és el congrés que periòdica-
ment reuneix una sèrie de col·labo-
radors i lectors al voltant d’un te-
ma. El tercer se celebrarà aquest 
dissabte 16 durant tot el dia a Mont-
serrat sota el títol “El paper dels hu-
mans, entre la raó còsmica i la in-
tel·ligència artificial”, i comptarà 
amb les conferències del físic David 
Jou, el teòleg Gaspar Martínez, el 
científic Marco Schorlemmer i el 
biòleg Ramon M. Nogués. És una 
sessió oberta a tothom i que serveix 
com a constatació d’aquest esperit 
obert i dialogant, fermament arre-
lat a la creença de la paraula com a 
única via possible d’entesa i, en úl-
tima instància, de vida.e

¿I si encara quedés 
gent amb fe? Fe en la 
paraula... No la pa-
raula d’un emissor 
en concret, sinó la 

paraula en sí, com a vehicle de tro-
bada, de reconciliació. No la parau-
la que imposa, perquè tota paraula 
autèntica s’alia amb el silenci per 
facilitar l’obertura. Paraula viva i, 
per tant, paraula que conserva la vi-
da. ¿Encara queden creients, algú 
que pugui creure que hi ha temps 
per a la reflexió profunda i els de-
bats sincers? “No és fàcil creure en 
el valor de la paraula i de la reflexió 
en temps d’ocurrència i de polèmi-
ca”, respon Miquel Calsina (Torro-
ella de Montgrí, 1970), prevere de la 
diòcesi de Girona, professor de la 
Facultat de Comunicació i Relaci-
ons Internacionals Blanquerna 
(URL) i, des d’aquest 2019, director 
de la revista Qüestions de Vida Cris-
tiana. 

Aquesta revista, fundada a 
Montserrat l’any 1958, la primera 
que va obtenir el permís per publi-
car-se en català després de la Guer-
ra Civil, ha sigut des dels seus inicis 
un espai de trobada per, precisa-
ment, enfortir la fe en el valor de la 
paraula i el diàleg. Més de seixanta 
anys després, tot i el context dife-
rent, la reivindicació és la mateixa, 
perquè la necessitat continua sent-
hi. “L’Església –afirma Calsina– 
s’associa sempre a polèmiques, so-
vint de manera justificada, per això 
és bo que des d’un àmbit eclesial 
pugui sortir una altra manera de 
plantejar els debats, amb una refle-
xió més tranquil·la, que trenqui es-
tereotips i vagi més enllà. En un 
context com l’actual, en què els de-
bats i les reflexions són molt super-
ficials, fonamentats en la immedi-
atesa, que hi hagi espais per poder 
anar més al fons té molt de valor, tot 
i que a Catalunya no n’hi ha gaires”. 

Trajectòria ininterrompuda 
Ni de divulgació o informació reli-
giosa ni acadèmica, Qüestions de Vi-
da Cristiana, amb 262 números pu-
blicats sense interrupció des dels 
inicis, és un tipus de revista que es 
mou en el camp de l’assaig “amb 
prou rigor per tractar les temàti-
ques perquè qualsevol lector amb 
inquietuds hi pugui trobar idees in-
teressants en l’àmbit de la societat, 
la cultura o l’ètica”, com explica 
Calsina. També assenyala la volun-
tat de parlar de tot i ser un punt de 
trobada entre generacions: “Amb el 
temps la revista s’ha transformat 
en un espai de diàleg entre el que 
queda d’aquella intel·lectualitat 
cristiana, catalana i oberta que va 
fundar la revista i la resta de la in-
tel·lectualitat no cristiana contem-
porània, persones que si bé no es 
consideren específicament catòli-
ques, valoren de manera positiva el 
llegat cristià i estan disposades a di-
alogar de tu a tu, amb converses de 
qualitat, sobre totes les qüestions”. 

BARCELONA
DÍDAC P. LAGARRIGA

La revista 
‘Qüestions de 
vida cristiana’ 
va ser fundada 
a Montserrat 
l’any 1958.  
XAVIER BERTRAL

SANT FRANCESC, VERDAGUER I LA NATURA  

Els autors entenen la natura com a escola de vida i de 
bellesa per desenvolupar la interioritat, però també 
per custodiar-la.

 “Calen debats 
amb una reflexió 
més tranquil·la”

Durant dècades va estar dirigi-
da per diversos monjos de Mont-
serrat. El primer, Evangelista Vila-
nova, va ser el pal de paller d’aquell 
grup d’intel·lectuals catòlics que 
van trobar en la revista un punt de 
referencia comú, que pocs anys 
després va recollir tot l’esperit del 
Concili Vaticà II. Els monjos Hila-
ri Raguer i, posteriorment, Andreu 

Marquès, van continuar la direcció, 
fins que el 2009, després de la mort 
de Marquès, es va signar un conve-
ni amb la Fundació Joan Maragall 
perquè se n’encarregués. 

En aquesta segona etapa, Ramon 
Pla i Arxé, Carles Torner i Francesc 
Torralba han precedit Miquel Cal-
sina, que com a nou director vol do-
nar més visibilitat a la revista. “No 
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I la setmana que ve: 

Daniela Sironi: “La 

misericòrida ens 

allibera del  

pessimisme” 

Com a director de ‘Qüestions de Vida Cristiana’ vol 
difondre els valors de diàleg i la pluralitat

PERE VIRGILI

Miquel Calsina


