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EN RECORD DEL PENSADOR

La població osonenca va acollir una cerimònia interreligiosa en el seu record
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Havia demanat que les seves cendres es repartissin entre el Ganges i la població que el
va acollir en els últims 25 anys.
ACN Tav ertet | Actualitzada el 05/1 2 /2 01 0 1 0:2 9

Les restes del pensador català Raimon
Panikkar, mort el passat 26 d'agost, ja
reposen al cementiri de T avertet.
Panikkar va establir que una part de
les seves cendres es llancessin al riu
Ganges (Índia) i que una altra part es
quedés a la població d'Osona, on va
viure els últims 25 anys de la seva
vida. L'església de la localitat va
acollir aquest dissabte una celebració
interreligiosa, conduïda per Xavier
Melloni, en la qual es van llegir textos
de les diverses tradicions religioses i
del mateix Panikkar que es referien
als quatre elements: l'aire, l'aigua, la
terra i el foc. L'indret del cementiri de
Les cendres de Panikkar ja reposen al cementiri vell de Tavertet ACN
T avertet on han quedat dipositades
les cendres del pensador està assenyalat per una estela funerària que remet a
un dels símbols de l'hinduisme.
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L'acte va comptar amb l'assistència de nombrosos amics i familiars de
Panikkar, entre els quals la seva germana. Mercè Panikkar va explicar que
mantenia un record 'molt viu' del seu germà. L'editor de l'obra del pensador,
Ignasi Moreta, va recordar que, després d'un periple per diversos indrets del
planeta, Panikkar va decidir tornar a Catalunya per viure el tram final del seu
recorregut a l'empara de la tranquil·litat de T avertet.
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Les Alcubles: un poble
aïllat per les flames
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Krugman, Nobel d'economia, sobre
les retallades de Rajoy: són "un dolor
inútil"
Ortega afirma que als funcionaris
catalans no se'ls acumularà la
supressió de la ...
Aquest dijous, un ARA amb més
pàgines però 'retallades'
simbòlicament i 'El crit' ...
La revista 'ESPN' despulla 27
esportistes d'elit
8 experts opinen sobre les retallades
de Rajoy: "És una vergonya que
vingui ...
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"Espanya prepara mesures d'austeritat
més dures enmig de protestes", a la
portada del 'New York Times'
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Dijous poc calorós i amb cel mig tapat a
la Costa Brava
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Un camió bolcat causa una fuita de 7.500
litres de gasoil a Veciana
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Voleu rebre l’ARA a casa? Voleu
tenir accés il·limitat a tots els
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