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Publicat per primera vegada l’any 1964, amb
el llibre Religió i religions, Raimon Panikkar
(1918-2010) aportà el seu talent i la seva gran
capacitat de diàleg a dur a terme un estudi
sobre la necessitat humana de trobar
respostes a les inquietuds espirituals per tal
d’obrir-se honestament al misteri de la vida.
Deu anys abans, quan va anar cap a l’Índia,
l’any 1954, va iniciar la seva tesi sobre Religió
i religions i va creure que a l’Índia podria
recollir material per enriquir-la i aprofundir-la:
«Me’n vaig anar cristià, em vaig descobrir
hindú i torno budista, sense haver deixat mai
de ser cristià.»
Doncs bé, d’entrada direm que l’autor creu
que la religió és qui pot vehicular aquesta
obertura d’un ésser humà incomplet, finit. Les religions de diferents tradicions i
civilitzacions pretenen ser “camins” que acondueixin als homes cap a la seva
plenitud, i conclou que la religió és un camí per a la salvació, entesa, això sí,
com quelcom que transforma l’home en un ser íntegre, sa, lliure i perfecte. Ara
bé, no solament és la religió qui està compromesa en l’experiència plena de
l’ésser humà; també ho estan les ideologies, les cultures i les tradicions que,
davant el pluralisme de l’expressió i la comunicació humana, conflueixen, des
d’altres perspectives, en aquesta lluita pel perfeccionament de l’ésser, malgrat,
particularitza l’autor, tinguin nocions diferents respecte al contingut de tal
perfeccionament. L’escriptor català, efectivament, defensa la seva visió cristiana
i opta per facilitar en aquest llibre la possibilitat (sempre difícil) de que els
seguidors de diferents religions arribin a un acord “formal” perquè, al capdavall,
l’objectiu i la finalitat de la religió – sigui la que sigui- és ajudar a l’home a assolir,
com ja hem dit abans, la seva plenitud. Les religions són el lloc de la veritat
última, del diàleg intercultural, de la pau.
La proposta de Panikkar, tot i que és òbvia, ens ve a dir que el diàleg és el
mètode de la seva pròpia filosofia i que entén que el pluralisme és la base del
diàleg, i, com dèiem, per més obvia que sembli la proposta, és, per damunt de
tot, innovadora perquè posa el diàleg al centre de tota relació i religió. La finalitat,
doncs, d’aquest estudi és estendre l’esperit ecumènic a totes les religions del
món, i la idea central serà cercar com a fi, gairebé a les palpentes perquè no
sempre seguirem les millors dreceres, un ecumenisme ecumènic, diu l’autor.
Aquest volum esta format per tres parts; una primera part que titula Vers una
nova Religiositat amb dues seccions, Religió i Religions i La Religió del futur,
una segona part està dedicada a la Filosofia comparada de la Religió i una
tercera part titulada Relligació d’ànima i cos i clou l’obra amb un epíleg molt
convincent amb el títol Les religions cridades a la conversió.
En el pensament de Panikkar, sempre ha tingut pes la idea de que l’home no
solament és un individu amb un instint òntic que orienta la seva vida espiritual

sinó que també és un ésser intel·lectual i espiritual, amb intel·ligència i voluntat.
Per mitja de la voluntat, l’home pot estimar, aspirar, desitjar i fer moviments cap
a Déu. I per mitjà de la intel·ligència, pot entendre, percebre, intuir, comprendre i
efectuar moviments per mitjà del quals Déu i el món exterior són acollits al seu
interior. Com sempre, la bellesa de les paraules i dels conceptes. Perquè
Panikkar, més enllà de les seves reflexions, absolutament necessàries per
experimentar una lliure experiència espiritual, sempre ens acondueix cap al
coneixement des del diàleg i des de la bellesa.
Text: Carme Miró
29 juny, 2015 per Carme Miró a Fragmenta Editorial, Raimon Panikkar
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