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KEEP CALM

Panikkar
MARTÍ GIRONELL I GAMERO

“La saviesa consisteix a reconèixer la singularitat d’un
Panikkar defensava l’harmoinstant, és a dir, que cada moment és únic i irrepetinia dels uns amb els altres,
ble i per això en cada moment ens juguem el nostre
de nosaltres amb la natura i,
destí. Qui no viu en la sorpresa i el miracle de cada
és clar, amb nosaltres mateidia, no viu.” Aquesta frase és de Raimon Panikkar.
xos
Ara que ja s’acaba l’Any Panikkar, a propòsit del centenari del seu naixement, és un bon moment per
conèixer, aprofundir i –en la mesura que cadascú ho cregui convenient i oportú– assumir la
dimensió intel·lectual i humana d’aquest pensador poc corrent que no deixava ningú indiferent. Panikkar va mirar d’obrir noves perspectives, generar dubtes nous, i va ser capaç d’harmonitzar les tres tradicions religiosofilosòfiques: budisme, cristianisme i hinduisme, i entrellaçar-les tant en la seva obra com en la seva vida. De pare indi i hindú, i de mare catalana i
catòlica, Panikkar va desenvolupar la seva feina en aquest món entre els Estats Units, Itàlia,
l’Índia i Catalunya, fent bona aquella màxima de Ramon Llull: “L’altre és un element providencial per a la construcció d’un mateix.” Un pensament que tant Panikkar com Llull duien
fins a la màxima expressió, mimetitzant-se amb l’altre. Trobo que amb els temps que corren
no ens aniria gens malament fer-nos-el nostre, aquest plantejament. Voler conèixer l’altre,
empatitzar-hi i caminar plegats. “Com més gosem caminar per nous senders –va deixar
escrit–, més necessitat tenim d’estar arrelats a la pròpia tradició i oberts a les altres, que ens
fan adonar que no estem sols i que ens permeten assolir una visió més àmplia de la realitat.”
Panikkar creia que es podria fer sense necessitat de destruir les diversitats culturals, que, al
capdavall, s’encaminen a la realització de la persona, sempre en procés de creació, de recreació. Panikkar defensava l’harmonia dels uns amb els altres, de nosaltres amb la natura i, és
clar, amb nosaltres mateixos. “La vida és risc, el risc és l’aventura i és aquí on radica la novetat que ens permet crear; la creació es produeix cada dia, quelcom absolutament nou i
imprevisible.” Panikkar en estat pur.
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