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Reivindicació de la figura de Raimon Panikkar
Barcelona acull les primeres jornades dedicades al teòleg indocatalà

Perfil biogràfic

Eduard Brufau
Barcelona
Un any després de la mort de
Raimon Panikkar, la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona
(UB), la Fundació Vivarium Raimon
Panikkar, l’Institut d’Humanitats de
Barcelona i Casa Àsia van organitzar
les primeres jornades dedicades a
aquest prestigiós pensador. Entre el 16
i el 18 de novembre diversos experts
representants dels diferents àmbits de
la intel·lectualitat van dissertar i reflexionar sobre la persona, l’espiritualitat
i l’obra de Panikkar. Tots van coincidir
en la necessitat de reinvindicar el seu
pensament en un món esclau de la
buidor, la superficialitat i la intranscendència. Entre les personalitats
que van intervenir en les ponències
i debats hi havia Agustín Pániker, escriptor i nebot del pensador, el filòsof
Francesc Torralba, el professor Xavier
Serra, el jesuïta Xavier Melloni, Mn.
Jaume Angelats, la professora Àngels
Canadell, el filòsof Jordi Pigem o l’editor Ignasi Moreta.

Les obres
completes
L’editorial Fragmenta, especialitzada en les diferents tradicions religioses, du a terme una
tasca de primer ordre: la traducció al català i la publicació de
les obres completes de Raimon
Panikkar. La vastíssima i complexa obra escrita de Panikkar
inclou més de cinquanta llibres
i més de 1.500 articles, escrits
en diferents llengües: català,
castellà, anglès, francès, italià i
alemany.
La col·lecció Opera Omnia
Raimon Panikkar va veure la
llum l’any 2009 i actualment
ja compta amb quatre títols
publicats que han tingut una
acollida excel·lent pel rigor de
l’edició: Mística, plenitud de
vida; Mite, símbol, culte; Pluralisme i interculturalitat; Visió
trinitària i cosmoteàndrica: Déu,
home, cosmos. Segons l’equip
de Fragmenta les obres completes «constitueixen la gran oportunitat de disposar de tot el
pensament de Raimon Panikkar
per escrit, de manera ordenada,
actualitzada i en català, amb les
últimes correccions de cada text
i amb nombrosos escrits que no
havien estat mai difosos entre
nosaltres».

Fragmenta Editorial:
Plaça del Nord 4, pral. 1a
Barcelona
Tel. 93 217 20 31
fragmenta@fragmenta.cat
www.fragmenta.cat

Un savi per al món
contemporani
El teòleg Francesc Torralba va dissertar sobre la pacificació del món en
el pensament del filòsof indocatalà.
Torralba va citar i desenvolupar un
seguit de principis, o sutras en llenguatge panikkarià, dels quals dependria la pau a la terra: la pau interior
de cadascú com a condició de la pau
exterior; la pau com a do i tasca; el
respecte de l’harmonia de totes les
parts del món creat; el desarmament
cultural (totes aquelles actituds que
afavoreixen la violència); la religió
com a via cap a la pau; i el perdó com
a condició indispensable per a un renaixement espiritual.
Torralba va remarcar la coincidència
d’aquests principis de Panikkar amb aspectes concrets del pensament d’altres
personalitats cristianes del segle XX,
com ara Pau VI o el filòsof Emmanuel
Mounier. El professor de la Universitat
Ramon Llull (URL) també va fer notar
el contrast d’aquests principis amb la
situació del món contemporani. Més
concretament va fer referència a una
frase ben significativa de Raimon Panikkar: «Veig Déu en totes les realitats
del món, menys en la tecnologia.» El
savi de Tavertet veia en la nostra societat cada vegada més tecnificada, la
«tecnocràcia», un risc evident, perquè
accelera el ritme natural de la vida.
Les altres ponències van versar sobre
la dimensió mística del pensament de
Raimon Panikkar, a càrrec del jesuïta
i expert en mística Xavier Melloni; el
diàleg, a cura de Mn. Jaume Angelats;
o la consciència del temps, a càrrec

«Tots els aspectes
que Panikkar va
tractar interpel·len
l’home contemporani i les seves
contradiccions»

d’Àngels Canadell.
Les jornades —que es van celebrar
a l’auditori de la biblioteca de la Facultat de Comunicació de Blanquerna
(URL), a l’Aula Gran de la Facultat de
Filosofia de la UB i a la sala Tagore de
Casa Àsia— van tenir una acollida molt
favorable, com es va poder comprovar
pel nombrós públic assistent. Aquest
èxit va fer que Norbert Bilbeny, membre del comitè organitzador, anunciés
unes segones jornades per continuar
difonent el llegat espiritual de Raimon
Panikkar. Tots els aspectes de la realitat que el filòsof de Tavertet va tractar
(el diàleg interreligiós, la relació Orient-Occident, la pau, la vida humana
com a realitat transcendent) interpel·
len d’una manera extraordinàriament
lúcida l’home contemporani i les seves
contradiccions. D’aquí la importància
que es reconegui i es difongui el ríquissim pensament d’un savi exemplar
com Raimon Panikkar.

Fill de pare indi i mare catalana,
Raimon Panikkar i Alemany va
néixer a Barcelona l’any 1918. Format als jesuïtes, va cursar els estudis universitaris entre la capital
catalana i la ciutat alemanya de
Bonn. De nou a l’Estat espanyol,
després de la guerra civil, es va
doctorar en Filosofia, va ingressar
a l’Opus Dei, que abandonaria al
cap d’uns anys, i va ser ordenat
prevere l’any 1946.
Mogut per una gran inquietud
intel·lectual, es va interessar per
les religions orientals, especialment l’hinduisme, i l’any 1955
es va traslladar a l’Índia, on va
ingressar com a investigador a diverses universitats i va aprofundir
en les cultures orientals. Posteriorment es va traslladar als Estats
Units, on va exercir de professor
d’estudis religiosos a prestigioses
universitats nord-americanes.
A partir dels anys vuitanta va tornar a Catalunya i es va instal·lar
al poble de Tavertet, on va crear
la Fundació Vivarium, dedicada al
conreu de la vida interior i la trobada interreligiosa. Va morir en
aquesta població del Collsacabra
el 26 d’agost de l’any passat.
Raimon Panikkar és autor d’un
pensament religiós, filosòfic i
cultural ric, profund i molt extens
que el converteix en un dels grans
savis contemporanis. Els seus
eixos de pensament han estat la
relació Orient-Occident, el diàleg
ecumènic i interreligiós i la pau.
Panikkar sempre va reinvidicar
l’home com a ésser cridat a la
transcendència, reivindicació que
en un món dominat pel materialisme i la buidor és més necessària
que mai.

