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Ahir, 30 de gener, es van reprendre els I Diàlegs panikkarians que organitzen Fragmenta editorial, la
Institució de les Lletres Catalanes i la Fundació Vivàrium. La sala de les cotxeres del Palau Robert es va
omplir un cop més per sentir el diàleg sobre el vol. IX de l'Opera Omnia Raimon Panikkar, Mite, símbol i
culte. Finalment Salvador Giner no va poder assistir a l'acte i el diàleg va ser entre Victòria Camps,
catedràtica emèrita de filosofia, i Ignasi Moreta, que n'era alhora el moderador.
Victòria Camps va destacar que el coneixement per part de Panikkar tant dels mites occidentals com
dels orientals, especialment dels hindús, feia encara més interessant el seu pensament, una de les
bases del qual és el mite. El mite entès no només en un aspecte religiós sinó en un sentit ampli, formant
part de les nostres vides de manera que fins i tot no en som conscients. Com, per exemple, van
especificar Victòria Camps i Ignasi Moreta, el del futbol. I que convertir els mites en missatges morals és
destruir-los.
La dialèctica entre logos, mythos, la diferència entre signe i paraula, entre ètica i repressió, l'Ethos com a
art de viure van ser alguns dels temes que es van tractar durant el diàleg entre els dos participants i
durant la intervenció del públic.
I acabo aquesta breu nota amb una frase de Raimon Panikkar, que va llegir Ignasi Moreta, del llibre Mite,
símbol i culte:

"Benaurats aquells que no són conscients de si mateixos, aquells que nascuts a la Vida no saben
enfrontar-s'hi d'una altra manera que vivint-la." p. 69
El 13 de febrer hi haurà una nova sessió amb Joan-Carles Mèlich i Àlex Susanna sobre el llibre El ritme
de l'ésser. Les Gifford lectures.
Cal inscripció prèvia a : www.fragmenta.cat
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ÚLT IMS COMENT ARIS:
PRESENT ACIÓ MEMÒRIA 2013
Sira Domènech
28.01.2014 00:36

Esteu fent una excel·lent tasca, ha estat tot un goig llegir la memòria'13.

PORT AL LLET RES CAT ALANES RESUM CONSELL EXECUT IU DESEMBRE
2013
Carles Garrig a
27.01.2014 22:58

Crec que es una eina definitiva per a la nova Catalunya.

LES DESPULLES D'AMAT -PINIELLA SÓN T RASLLADADES A LA SEVA
CIUT AT , MANRESA
Sira Domènech
10.01.2014 00:55

Dissortadament no vaig poder acompanyar-vos a Manresa. No obstant he vist l'exposició
homenatge al ...

XX SEMINARI DE T RADUCCIÓ POÈT ICA DE FARRERA
Lluís
01.01.2014 15:44

Felicitats per la nova web!! Només corregir que el seminari de traducció del Sard ha estat la
XXIIena ...
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