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Hi ha persones que la seva manera de ser i de pensar s’aparta tant del comú denominador dels
altres, que podem dir que són persones singulars. Una d’aquestes persones, que per cert ara
s’acompleixen els 100 anys del seu naixement, és Raimon Panikkar
(https://ca.wikipedia.org/wiki/Raimon_Panikkar_i_Alemany). El fet de ser fill de mare catalana i
pare hindú, li aporta unes arrels, orientals i occidentals alhora, cosa que li dóna una amplitud de
mires que fan extraordinàriament atractiu el seu pensament. Va ser llicenciat en Ciències
Químiques, però també en Filosofia. Aquestes polaritats entre Orient i Occident, entre Ciències i

(https://multimedia.caixabank.es/lacaixa/ondem
ambiente.html)

Lletres, entre Cristianisme i Hinduisme, fan de Panikkar, un personatge universal, on els seus
amplis coneixements, donen pas a un estat superior que és la saviesa. És com un estat que ens

BLOGS

obre la porta a la contemplació, que ens dóna pas al respecte a allò que és diferent, i ens obre el
camí sempre necessari del diàleg. La seva casa de Tavertet, on va fixar la seva residència, era

Cave Canem

precisament això: un espai de diàleg. Recordo aquelles converses, com uns espais de reflexió,
intemporals… eren vàlids abans, ho són ara, i ho seran sempre. Es parlava de tot, però sempre
amb l’objectiu de veure que és el que ens uneix i ens allibera. Assenyalava que la llibertat ho era
per a tots, o no era llibertat. Si m’allibera a mi però esclavitza un altre, no és llibertat. Veia la
diversitat com una riquesa i una realitat, perquè el món és divers i plural. I és aquí on hem
d’aprendre a escoltar i respectar les raons dels altres, mirant més allò que ens uneix, que no pas
allò que ens separa. Ell anotava que totes les religions tenen un component ètic, i és en aquest
espai on podrem veure els valors que compartim, essent sempre genuïnament autèntics
defensors de la justícia, de la fraternitat i de la pau.
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