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Editorial: Fragmenta Editorial
Espiritualitat, el camí de la Vida de Raimon Panikkar (1918 – 2010), el
segon tom el volum I de l’Opera Omnia dedicat a la mística i a
l’espiritualitat, va sorgir arran d’una setmana de conferències
impartides a professors de religió al monestir benedictí de Silos. El
lector interessat en altres volums comentats en aquesta revista pot
consultar les ressenyes dels següents títols: Experiència vèdica i El
ritme de l’Ésser. Les Gifford Lectures.
Fragmenta editorial segueix publicant l’obra de Panikkar, un o dos
volums l’any. Aquesta edició a cura de l’autor i de Milena Carrara
Pavan de l’Opera Omnia -que segons el pla previst l’edició sencera en
català es podria completar l’any 2018-, comprèn l’experiència dels
setanta anys en els quals el filòsof català s’ha dedicat a aprofundir el
sentit d’una vida humana més justa i plena.
El present volum es divideix en tres parts, El camí de la fe, El camí del
monjo i Invitació a la saviesa. S’inclou també un interessant glossari
que facilita la comprensió d’alguns mots provinents del llatí i del
sànscrit.
El silenci és l’A priori de l’experiència; un locus previ, originari, que ens
permet silenciar les activitats de la vida per arribar a l’experiència pura de la Vida.
L’espiritualitat del nostre temps, debilitada per la fragmentació de la realitat, no es pot limitar als valors de
l’esperit i oblidar altres dimensions de l’home. Perquè l’home és, i no tan sols té, soma, cos; és també
psiché, ànima conscient de si mateixa; a més, és també polis, tribu, poble, ciutadà, família; com també és
kosmos, terra, món. I, es pregunta l’autor, com s’explica que tot parlant de l’home no aparegui Déu?
Panikkar és aquí contundent: perquè lamentablement s’ha fet una caricatura del diví. Parlem, és clar, de la
cultura occidental.
El pensador català, de mare catòlica i pare hindú, que se serveix d’un autèntic art comunicatiu i a voltes
pedagògic, ens dóna eines per entendre l’espiritualitat com una «carta de navegació» per singlar les
aigües no sempre tranquil·les i cristal·lines en el mar de la vida de l’home, i, honestament, l’autor confessa
que per això no hi ha ni receptes ni directrius. Com que resulta una obvietat creure que cap cultura o
religió és capaç de respondre a les necessitats de l’home, l’autor arriba a la conclusió de que és
essencial, sobretot en un món globalitzat, actualitzar el «diàleg dialògic» de les diferents tradicions
humanes.
Panikkar comunica el seu missatge amb una prosa lúcida, àgil, exuberant i obre nombrosos camins per
gaudir de la vida espiritual.

Text: Carme Miró

