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La col lecció Opera Omnia Raimon
Panikkar, coordinada pel banyolí Xavi
Serra, publica ‘La cristofania’
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F: Editorial Fragmenta

Des del mes de gener s’ha posat a la venda ‘Una cristofania’, una nova entrega de l'Opera
Omnia Raimon Panikkar, el dotzè títol de la col lecció i el segon dedicat al cristianisme que
aplega els escrits publicats per l'autor des dels anys vuitanta fins a principis del segle XXI.
El coordinador de l'edició catalana és el banyolí Xavi Serra Narciso i els textos han estat
traduïts per Montserrat Camps, Esteve Serra Arús i Josep Torras Rodergas.
“¿Què és el que fa cristià un cristià? L’Esperit de Crist que viu en l’home.” La cristofania
busca una integració de la figura de Crist dins una cosmovisió més àmplia. La primera part
d’'Una cristofania' la formen textos escrits des de "l'assumpció fecunda de les tradicions
hindú, budista i secular, i alhora amb fidelitat a la tradició cristiana de l'autor". La segona
part inclou el llibre 'La plenitud de l'home. Una cristofania (1999)'. Per Panikkar, "es tracta
d'una renovada confessió de fe cristiana resultat de tota una vida". Com a apèndix es
presenten uns extractes d'algunes cartes escrites a Patrick D'Souza, bisbe de Vārānasī
(Índia), amb qui Panikkar va estar en constant correspondència des de 1968.
Raimon Panikkar
Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 - Tavertet, 2010), de pare indi i hindú i mare catalana i
cristiana, és una de les veus més lúcides del pensament contemporani per les seves
aportacions al diàleg intercultural i interreligiós. Fragmenta Editorial publica la seva Opera
Omnia en català coordinada per Xavi Serra, llicenciat en filosofia i diplomat en teologia i
ciències religioses.
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