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2018: Any Raimon Panikkar, amb motiu del
centenari del seu naixement
Durant l’estiu, el Govern va acordar que, entre altres efemèrides,
l’any 2018 la Generalitat de Catalunya commemorarà els 100
anys del naixement de Raimon
Panikkar (Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010). Serà un merescut
reconeixement a casa nostra de
la figura d’aquest sacerdot, químic, filòsof i teòleg català, valorat internacionalment com un
dels grans pensadors del nostre
temps i mestre del diàleg entre
cultures i religions. Aquí podem
remarcar que va voler llegar el
seu fons bibliogràfic i documental a la biblioteca de la Universitat de Girona, que el va distingir
com a doctor honoris causa.
Des del seu traspàs, la Fundació
Vivarium Raimon Panikkar impulsa l’edició en diverses llengües de
l’Opera Omnia de qui feia aquesta consideració: «Escriure és, per
a mi, vida intel·lectual i experiència espiritual... em permet aprofundir el misteri de la realitat».
Fragmenta Editorial té cura de

Va promoure el diàleg per
afavorir la trobada de cultures
i religions
l’edició en català. Fins ara, s’han
publicat ja vuit volums dels dotze
previstos. El sisè – Cultures i religions en diàleg – editat en dos
toms, inclou aquests títols ben
significatius: Pluralisme i interculturalitat i Diàleg intercultural
i interreligiós.

Diàleg és sens dubte una de les
paraules clau en la vida i obra
d’aquest català universal, que –en
recapitular el seu periple existencial entre occident i orient– solia
dir amb reflexionada naturalitat,
en haver recalat a Catalunya des
de l’Índia: «Me’n vaig anar cristià,
em vaig descobrir hindú i torno
budista, sense haver deixat de ser
cristià».
Promotor incansable amb gestos
i paraules del diàleg per afavorir la necessitat vital de trobada
de les diverses cultures i religions, Panikkar advocava perquè
aquest diàleg indispensable procurés ser sempre dialògic, obert,
interior, lingüístic, polític, mític,

religiós, integral i continu... En
aquest sentit, en una suggeridora paràfrasi del Sermó de la
Muntanya escrivia: «Quan dialoguis amb algú, considera el teu
interlocutor com una experiència reveladora, de la mateixa manera que miraries –o hauries de
mirar– els lliris del camp». Podia
consignar aquesta recomanació,
havent advertit prèviament que
«la meva aspiració no consisteix
tant a defensar la meva veritat
com a viure-la».
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