EL PUNT AVUI

EL 9 ESPORTIU

PRESÈNCIA

SORTIM

L'ECONÒMIC

EL QUIOSC

EL PUNT HABITATGE

Usuari...

CLUB DEL SUBSCRIPTOR

Entra

Recorda'm

Anuncia't a partir de 3,2 € al dia a Barcelona

Barcelona

Dijous, 12 de juliol del 2012
INICI

AGENDA I CINEMA

SERVEIS

CANALS

PARTICIPACIÓ

REGISTRE

BLOGS

PRESÈNCIA

SORTIM

Anar a l'edició local
Cercar...

VÍDEOS

Cerc a

Portada

Territori Societat

Punt divers

Política

Economia

Cultura

Comunicació Opinió Esports

Opinió
« Enrere
1 comentari

Concert Catalunya vol
viure en llibertat
29 de juliol del 2012
a les 20.00 h

ENVIAR UN COMENTARI

LA TRIBUNA

L'altre Raimon
25/09/10 02:00 - XAVIER GARCIA

Vam tenir Raimon Llull i sant Raimon de Penyafort,
continuem tenint Raimon (el xiquet de Xàtiva que
deixà sa mare al carrer Blanc, quina gran cançó!) i,
fins fa poc, hem tingut Raimon Panikkar i Alemany,
aquesta
pell
bruna
hindú
maternalment
catalanitzada, que trobà l'esperit diví en totes les
coses d'eixe món.

Empfehlen

0

Tweet

0

0

Va ser un crític ferotge, i documentat, del
model econòmic de creixement,
generalitzable a tot el món occidental, que
qualificava de suïcida

Els qui l'havíem conegut pensàvem que sempre el
Altres articles de l'autor
retrobaríem en el refugi natural i bibliogràfic de
06/07/2012 L'absència de l'Escaire
Tavertet, arran dels espadats de Sau, però sense
04/07/2012 Un concert, en el camí cap a la
fer soroll –com fan els esperits selectes– ha passat
llibertat
avall, com deia el de Llofriu. Lamentem la seva
pèrdua, però lamentaríem encara més que no
Més articles ...
s'escoltés el seu crit filosòfic, teològic, humanista,
interreligiós, intercultural, dialogal i, posats a dir,
cosmoteàndric, l'aproximació al qual vostès
trobaran en els diversos volums de la seva obra completa que ha començat a publicar l'editorial Fragmenta,
justament ell que va tractar de reunir els trossos fragmentats de la realitat total, terrenal i còsmica.
Quan va tornar a Catalunya, el 1982, després d'anar d'una banda a l'altra del món, com aquell que va de
Tarragona a Reus, va reunir al voltant seu a Tavertet (Osona) gent que l'escoltà, aprengué i potser en
algun punt el va replicar, i així fou creada la Fundació Vivàrium, una àgora oberta, talment el Sermó de les
Benaventurances, en la qual Raimon apareixia amb el seu sari hindú i que podia semblar una representació
sectària d'esperits unitaristes. Però no: tots els qui, algunes o moltes vegades hi acudírem, sabíem que a
Catalunya, en els inicis del nou període globalitzador de l'economia del món, hi havia qui, com Panikkar,
oferia una nova mirada transcultural per a tractar de captar els signes de la realitat, tan fugissera,
inaferrable i líquida, per dir-ho com Baugman, que sembla que, per alguns, és el pensador més enllà del
qual no hi hagi hagut res més.
Vaig voler saber d'aquell home transterrat que retornava al clos natal català, després d'haver vist com
teníem la qüestió humana arreu del món i d'haver-ne estudiat l'evolució històrica. Així que un dia, també de
setembre, de 1985 –i gràcies a Lluís M. Sunyer, que freqüentava les sessions de Vivàrium–, vaig trobar-me
assegut davant de Panikkar, allí a la seva taula, tota la casa emparedada de llibres en els idiomes que
coneixia, que eren uns quants, disposat –santa innocència!– a fer-li unes preguntes. El resultat fou publicat
un mes després a la revista, que també passà a millor vida, El Món, de títol molt apropiat, justament,
tractant-se d'ell, que havia professat a diverses universitats europees, nord-americanes i índies.

Àngel Daban, Jordi Tonietti, Macedònia, Electrotoylets, Marge
d'Error, Amelie, Els Catarres, Els Cremats, Pere Tàpias, Poble que
Canta, Josep Tero, Biel Majoral, Miquel Gil, Pi de la Serra,
Gospelians, De Calaix, Jaume Arnella, Carles Belda, Refugi (Joan
Reig d'Els Pets), Terratombats, Joan Dausà i Els Tipus d'Interès,
Alfons Encinas (Els Trobadors), Canimas, Bloc Quilombo, Xirois,
Santi Arisa, Miquel Abras, Deskarats, PulpoPop, The Gruixut's,
Dekrèpits, Brams, Kitsch.
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Enquesta

En realitat, qui donà notícia –per primera vegada, diria– de l'arribada de Panikkar a Catalunya, aquell any
1982, fou des de l'Avui la companya de redacció Mercè Ibarz, avui reconeguda novel·lista. I així em complau
de consignar-ho, perquè molts, i jo amb ells, vam saber d'un home de qui no sabíem res, màxim, a tot
estirar, el seu nom.
Tavertet es convertí en un pelegrinatge. Si algú, em sembla que el recordat periodista Manuel Ibáñez
Escofet, va poder dir que el mas Pla era el confessionari de l'Empordà, també podria dir-se, si no s'ha dit ja,
que el mas Panikkar, a Tavertet, va ser un centre d'enraonies espirituals, la versió laica de la confessió, que
tampoc era –ni de bon tros– estrictament religiosa a can Pla.
Arran de la seva mort, ha estat destacat el paper de Raimon Panikkar en el diàleg interreligiós d'Orient i
Occident. Molt bé. També va ser –i a mesura que anà comprovant les destrosses ecològiques que es feien
a Catalunya en nom del progrés– un crític ferotge, i documentat, del model econòmic de creixement,
generalitzable a tot el món occidental, que qualificava de suïcida, i dintre del qual acusava l'energia nuclear
(extensible arreu del planeta) d' “avortament còsmic”.
Es va implicar, al costat dels grups comarcals, en els problemes ambientals derivats d'aquest creixement a
l'àrea de la plana de Vic que escollí com el Born del seu retorn, i així, en altres àgores públiques, com ara
llibreries (a La Tralla, per exemple) i mitjans de comunicació (com ara El 9 Nou) va fer sentir la seva veu,
amb aquella fonètica hindú-catalana, travessada de tantes llengües com coneixia.
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anunciades per Mariano Rajoy?
Molt bé, és el que cal fer per salvar l’euro
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Molt malament, com sempre afecten els
més febles
Vota

Resultats

Cinema a Barcelona

Darrera actualització ( Dissabte, 25 de setembre del 2010 02:00 )
Publicat a
El Punt Barcelona 25-09-2010 Pàgina 19
El Punt Barcelonès Nord 25-09-2010 Pàgina 19
El Punt Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre 25-09-2010 Pàgina 19

Quina pel·licula vols veure?
A quina sala de cinem a vols anar?

El Punt Comarques Gironines 25-09-2010 Pàgina 17
El Punt Maresme 25-09-2010 Pàgina 19
El Punt Penedès 25-09-2010 Pàgina 19
El Punt Vallès Occidental 25-09-2010 Pàgina 19
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M és llegides
12/07/12 02:00 MADRID.

‘‘No podem triar''
12/07/12 02:00 BARCELONA.

Nou IVA, fins a 600 euros més per llar
12/07/12 02:00 BARCELONA.

“Espanya: la paparra que ens xucla”
12/07/12 02:00 COTLLIURE.
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El segell buit d'Andorra és una creació nordcatalana

JOAN BAPTISTA CAPÓ AMENGUAL (ESPORLES)

12/07/12 02:00 BARCELONA.

Ramon Llull i Ramon de Penyafort. Raimon, en aquests casos, és una interferència del castellà Raimundo, del
llatí Raymundus.

L'ANC ‘retirarà' banderes espanyoles dels
ajuntaments

Dissabte 25 setembre 2010, 15:57

12/07/12 02:00 BARCELONA.

Darrer intent
12/07/12 02:00 GIRONA.

El Girona es treu de sobre Acciari i reobre la via de
Jordi Matamala

Escriure un comentari

12/07/12 02:00 MATARÓ.

Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.

“Els corsaris eren pescadors que es feien un
sobresou”

Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.

12/07/12 02:00 GIRONA.

Galleda d'aigua freda en plena temporada turística
Nota: Per aportar comentaris al w eb és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Herm es i acceptar les
Norm es de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les
persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
Si té problemes per fer comentaris comprovi les solucions als problem es m és habituals a l'apartat corresponent a
l'ajuda.

12/07/12 02:00 BARCELONA.

El 90% d'ajuts a la dependència són per als
cuidadors familiars
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