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“L’atmosfera a Girona és única”: actualitat dels doctors honoris causa de la UdG

27/01/2015

Calendari
Es presenta una biografia de Raimon Pannikar;
George Steiner recalca l’orgull de pertànyer al
claustre de la Universitat de Girona.
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El 23 de gener es va presentar “Raimon Panikkar: una biografia” de Maciej Bielawski, a la Casa de Cultura
de Girona en un acte organitzat pel Seminari Raimon Panikkar de Pensament Intercultural de la UdG,
Fragmenta Editorial, amb la col·laboració de la Biblioteca de la Universitat de Girona. Durant l'acte
van intervenir: Jordi Pigem, filòsof i traductor del llibre; Jaume Angelats, teòleg; Xavier Serra Narciso,
coordinador de l’edició catalana de l'Opera Omnia Raimon Panikkar a banda de Maciej Bielawski, teòleg i autor
del llibre.
La biografia de Panikkar –doctor honoris causa de la Universitat de Girona des de 2008- és un mitjà excel·lent
per aprofundir en l'obra del pensador, molt marcada pels diferents llocs on el pensador català va viure: Roma,
Índia, Califòrnia, Tavertet. Tots les intervencions en l'acte van destacar la importància del llegat que Panikkar
va fer a la Universitat de Girona amb la donació de la seva biblioteca, que converteix a Girona també en “terra
panikkeriana”.
D’altra banda, en una extensa entrevista al diari Ara, el reconegut filòsof George Steiner recorda
“amb orgull” el reconeixement que la Universitat de Girona li va concedir l’any 2011. Steiner diu
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que “l’atmosfera a Girona és única, m’encanta”.
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