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ap dels escrits que tinc l’honor i la responsabilitat de
presentar no ha nascut d’una simple especulació, sinó que tots
són més aviat autobiogràﬁcs, és a dir, inspirats en una vida i en
una praxi, i és tan sols posteriorment que han estat plasmats
per escrit.
Aquesta Opera Omnia comprèn un lapse de prop de setanta
anys en els quals m’he dedicat a aprofundir el sentit d’una vida
humana més justa i plena. No he viscut per escriure, però he
escrit per viure d’una manera més conscient i per ajudar els meus
germans amb pensaments sorgits no tant de la meva ment, sinó
d’una Font superior que bé pot anomenar-se Esperit —tot i que no
pretenc que els meus escrits siguin “inspirats”. No crec que
siguem mònades isolades, sinó que cadascú de nosaltres és un
microcosmos que reﬂecteix i inﬂueix sobre el macrocosmos de
tota la realitat —tal com han cregut la major part de les cultures
parlant del Cos de Śiva, de la comunió dels sants, del Cos místic,
del karman, etc.
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b u t l l e ta d e s u b s c r i p c i ó
Nom i cognoms _________________________________________

pla editorial

raimon panikkar

(Barcelona, 1918 – Tavertet,
2010) és el pensador català contemporani més reconegut
internacionalment.

Adreça electrònica _______________________________________

ii
religió i religions

Em subscric a l’edició catalana de l’Opera Omni a R ai mon
Pani kkar , els volums de la qual aniré rebent, per missatgeria
(Espanya) o per correu postal (resta del món), a mesura que es
publiquin.

iv
hinduisme
1. L’experiència vèdica. Mantramañjarī
2 . El Dharma de l’Índia

v
buddhisme
vi
cultures i religions en diàleg
1. Pluralisme i interculturalitat
2. Diàleg intercultural i interreligiós

vii
hinduisme i cristianisme

o pe r a o m n i a r a i m o n pa n i k k a r

viii
visió trinitària i cosmoteàndrica:
déu, home, cosmos

La seva obra és extensa. I multilingüe. Al llarg de gairebé
setanta anys va escriure i publicar directament en català,
castellà, anglès, francès, italià i alemany, i va revisar i
reelaborar a fons les traduccions dels seus llibres. Els darrers
anys de la seva vida, Panikkar els va dedicar a dissenyar les
seves obres completes: va reordenar temàticament tot el seu
llegat escrit i va deixar redactades les introduccions de
cadascun dels volums.

ix
misteri i hermenèutica
1. Mite, símbol, culte
2. Fe, hermenèutica, paraula

x
filosofia i teologia
xi
secul aritat sagrada

L’Opera Omnia Raimon Panikkar constitueix la
gran oportunitat de disposar de tot el pensament de Panikkar
per escrit, de manera ordenada, actualitzada i en català, amb
les últimes correccions de cada text i amb nombrosos escrits
que no havien estat mai difosos entre nosaltres.

xii
espai, temps i ciència

opera

omnia
n

kar

Tel. ______________________ Mòbil ______________________

1. Mística, plenitud de Vida
2. Espiritualitat, el camí de la Vida

iii
cristianisme

Professor en diverses universitats d’Europa, l’Índia i els Estats Units, el 1946 és ordenat sacerdot catòlic. Trepitja
l’Índia per primer cop el 1954: «Me’n vaig anar cristià, em
vaig descobrir hindú i torno buddhista, sense haver deixat
mai de ser cristià.» Entre 1964 i 1971 reparteix el seu temps
entre Varanasi, Roma i la Universitat de Harvard. De 1971
a 1987 és catedràtic del Departament d’Estudis Religiosos
de la Universitat de Califòrnia. A mitjan anys vuitanta
s’instal·la a Tavertet, on impulsa la Fundació Vivarium (avui
Fundació Vivarium Raimon Panikkar).

raimo

Codi postal i població ____________________________________
Estat ______________________ NI F ________________________

i
mística i espiritualitat

Doctor en ﬁlosoﬁa, en ciències i en teologia, el seu pensament al voltant del diàleg intercultural i interreligiós, desplegat en més de cinquanta llibres i en més de mil cinc-cents
articles, ha merescut la celebració de congressos monogràﬁcs
i ha estat estudiat per una quarantena de tesis doctorals.

pa n i k

Adreça postal ___________________________________________

miscel·lània
(conferències, lliçons, pròlegs, poesia…)

fragments d ’ un diari

Desitjo començar la subscripció
amb la recepció de tots els volums que han sortit ﬁns ara,
més els que aniran apareixent
amb exclusió dels volums que ja tinc, que són els següents:

_______________________________________________
No pagaré despeses de tramesa i em beneﬁciaré d’un descompte
d’un 5% sobre el PVP .
Seré puntualment informat de notícies i actes relacionats amb
Raimon Panikkar i la seva Opera Om ni a . A més a més,
desitjo ser informat d’altres novetats i activitats
de Fragmenta Ed i tori al .

f o r m a d e pag a m e n t
Us prego que domicilieu el rebut de cada volum al compte bancari
següent, del banc o caixa _________________________________ :
___________- ___________- ______- _______________________
Signatura i data:

Envieu aquesta butlleta a Fragmenta Ed i tori al, Plaça del
Nord, 4, pral. 1.ª, 08024 Barcelona, fragmenta@fragmenta.cat
D’acord amb la Llei orgànica 1 5 / 1 9 9 9, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un ﬁtxer automatitzat propietat de
Fragmenta Editorial, sll (codi d’inscripció: 2071200223). Per exercir el dret d’oposició, accés,
rectiﬁcació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu-vos a Fr ag m e nta Edi to ri a l, s ll per
correu electrònic (fragmenta@fragmenta.cat) o postal (Plaça del Nord, 4, pral. 1.ª, 08024 Barcelona).

