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El ritme de
l’Ésser. Les
Gifford
Lectures

Raimon Panikkar (Barcelona
Escrit per: Carme Miró
1918 – Tavertet 2010), és el
Publicat: 29 març 2013
pensador català
contemporani més reconegut
Fragmenta Editorial
internacionalment. Va rebre
|
l’encàrrec de participar en
una de les més altes
distincions acadèmiques
mundials el 1989: impartir a
Edimburg les prestigioses «Gifford Lectures», una sèrie de
conferències creades pel jurista Adam Lord Gifford l’any 1885 (la
primera se celebrà el 1888), que han versat sobre la religió, la
ciència i la filosofia. Hi han participat també filòsofs com William
James, Henri Bergson, Alfred North Whitehead, Albert
Schweitzer, Karl Barth i Hannah Arendt.
Cal celebrar la iniciativa d’Ignasi Moreta, editor de Fragmenta
Editorial, de publicar la col·lecció Opera Omnia Raimon Panikkar
(2009) i difondre en llengua catalana el missatge de Panikkar, erudit i capaç d’arribar a una gran
audiència.
El ritme de l’Ésser, que és el volum x/tom I de la col·lecció esmentada, fou publicat originàriament en
anglès a Orbis Books, Maryknoll, 2010, pocs dies abans de la seva mort.
Panikkar, que és, de fet, molt més conegut a l’estranger que a casa nostra, diu en el prefaci que vol
recollir la vida del camp esplèndid de l’experiència humana. En un to humil, (sempre va refusar les
recerques presumptuoses), expressa que és responsabilitat nostra assimilar la saviesa de les
tradicions passades i, després d’haver-les fet nostres, deixar-les créixer, sense idealitzar el passat.
El filòsof, que dominava sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, italià i alemany), creia que
cada llengua dóna forma i es formada per una visió del món particular. Ell, aprenent a suportar la
imperfecció, va seguir treballant en aquest llibre durant vint anys (des del 1989 fins el 2010) perquè
pensava que aquest llibre seria una exposició reescrita i llargament elaborada del que havia estat
reflexionant durant tota la seva vida, una totalitat que consistí en crear vincles entre cultures i
religions.
El tema bàsic de l’obra El ritme de l’Ésser és l’estructura triàdica o trinitària de la realitat, que
comprèn el diví, l’humà i el còsmic (qüestionant obertament el monoteisme) lligats en una profunda
relació, i que ell ho anomena «l’experiència cosmoteàndrica»; dit d’una altra manera, busca
incansablement un punt d’unió entre el cristianisme, d’hinduisme i el budisme en que l’objectivitat i al
subjectivitat van juntes. Seria, doncs, una síntesi de vitalitat rítmica plena de limitacions, com ell
mateix reconeix al final del llibre, i ho diu en el commovedor epíleg: He arribat als límits de la meva
comprensió i m’he d’aturar aquí.
L’apassionant impuls líric amb el qual ens acosta al silenci, a la paraula i a l’acció mostra l’interès
intrínsec que suscita la seva experiència: una vida dedicada al pensament.
El llibre conclou amb un ampli glossari i un índex analític i onomàstic.
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