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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.

Els qui l'havíem conegut pensàvem que sempre el
retrobaríem en el refugi natural i bibliogràfic de
Tavertet, arran dels espadats de Sau, però sense
fer soroll –com fan els esperits selectes– ha passat
avall, com deia el de Llofriu. Lamentem la seva
pèrdua, però lamentaríem encara més que no
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.

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

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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més febles

Vota    Resultats

http://www.elpuntavui.cat
http://www.el9.cat
http://www.presencia.cat
http://www.elpuntavui.cat/canals/cultura-festes/sortim.html
http://www.leconomic.cat/
http://www.elquiosc.cat
http://www.elpunthabitatge.cat
http://www.clubdelsubscriptor.cat
http://anuncis.elpunt.cat/anuncis/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=3265__zoneid=179__source=P08-BARCELONES-BARCELONA__cb=dbb2261e55__oadest=http%3A%2F%2Fwww.fisicwell.com
http://www.elpuntavui.cat/serveis/publicitat.html
http://www.elpuntavui.cat/index.php
http://www.elpuntavui.cat/barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/
http://www.elpuntavui.cat/
http://www.elpuntavui.cat/barcelona/nacional/1-territori.html
http://www.elpuntavui.cat/barcelona/nacional/2-societat.html
http://www.elpuntavui.cat/barcelona/nacional/24-puntdivers.html
http://www.elpuntavui.cat/barcelona/nacional/3-politica.html
http://www.elpuntavui.cat/barcelona/nacional/4-economia.html
http://www.elpuntavui.cat/barcelona/nacional/5-cultura.html
http://www.elpuntavui.cat/barcelona/nacional/13-comunicacio.html
http://www.elpuntavui.cat/opinio.html
http://www.elpuntavui.cat/barcelona/nacional/8-esports.html
http://www.elpuntavui.cat/agenda/agenda/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/agenda/agenda/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/agenda/cinema/cinema-portada/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/agenda/balls/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/agenda/concerts/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/agenda/festes/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/agenda/fires/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/agenda/infantils/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/agenda/teatre/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/agenda/inauguracions/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/agenda/diversos/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/generes/televisio.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/generes/televisio.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/eltemps.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/farmacies/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/necrologiques/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/joc.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/entreteniments.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/horoscop.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/enquestes.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/laxarxa/9013-barcelones/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/ginys.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/publicitat.html
http://www.elpuntavui.cat/subscriptors.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/diccionaris.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/tots.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/tots.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/generes/entrevistes.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/acudits.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/cultura-festes/sortim.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/cultura-festes/escapades.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/generes/motor.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/series/tempsdeflors2012.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/generes/videos.html
http://www.elpuntavui.cat/participacio/participacio/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/participacio/participacio/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/participacio/vida-social/vida-social/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/participacio/ajuntament-respon/1-catalunya/9013-barcelones/64511-barcelona/portada.html
http://www.elpuntavui.cat/participacio/veurefotos/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/participacio/enviar-fotos.html
http://www.elpuntavui.cat/participacio/cartes-al-director/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/participacio/notes-redaccio/64511-barcelona.html
http://www.elpuntavui.cat/participacio/politicamunicipal.html
http://www.elpuntavui.cat/registre.html
http://www.elpuntavui.cat/blogs.html
http://www.presencia.cat
http://www.elpuntavui.cat/canals/cultura-festes/sortim.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/generes/videos.html
javascript:history.back();
http://www.elpuntavui.cat/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5lbHB1bnRhdnVpLmNhdC9ub3RpY2lhL2FydGljbGUvNy12aXN0YS84LWFydGljbGVzLzMwNTgzMC1sYWx0cmUtcmFpbW9uLmh0bWw%3D
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/-/8-articles/305830-laltre-raimon.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/305830-laltre-raimon.html#comentaris
http://www.elpuntavui.cat/registre.html?return=aHR0cDovL3d3dy5lbHB1bnRhdnVpLmNhdC9ub3RpY2lhL2FydGljbGUvNy12aXN0YS84LWFydGljbGVzLzMwNTgzMC1sYWx0cmUtcmFpbW9uLmh0bWwjY29tZW50YXJpc2Y%3D
mailto:arodriguez@elpunt.info
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/557504-labsencia-de-lescaire.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/556694-un-concert-en-el-cami-cap-a-la-llibertat.html
http://www.elpuntavui.cat/articles/jgrau.html
http://www.elpuntavui.cat/canals/series/catalunya-vol-viure-en-llibertat.html
http://www.elpuntavui.cat/entrades.html
http://www.catalunyavolviureenllibertat.cat/
http://www.elpuntavui.cat/municipis.html
http://www.elpuntavui.cat/component/epgeneric/?task=veure&mnu_id=75
http://www.elpuntavui.cat/component/epgeneric/?task=defecte&nacional=1
http://www.elpuntavui.cat/municipi/64511-barcelona.html
http://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=/jobslocator/jobsLocator&saveLastPath=0&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_forwardPath=search&idProcess=1214485
http://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home?p_p_id=jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_struts_action=/jobslocator/jobsLocator&saveLastPath=0&_jobsLocator_WAR_psocwebjobslocator_forwardPath=search&idProcess=1214483
http://www.elpuntavui.cat/municipi/64511-barcelona.html
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
http://www.elpuntavui.cat/serveis/publicitat.html
http://www.elpuntavui.cat/serveis/publicitat.html
http://anuncis.elpunt.cat/anuncis/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=3352__zoneid=150__source=P08-BARCELONES-BARCELONA__cb=719a0f5609__oadest=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F5udxkzb


El Punt Avui Presència L'Econòmic El Quiosc Club del Subscriptor El Punt Habitatge Avui.tv Blogs

Qui som Avisos legals Publicitat Posar com a pàgina d'inici Índex

Copyright © 2009-11. Grup Hermes. Versió v.1.1

   

El Grup Hermes:

JOAN BAPTISTA CAPÓ AMENGUAL (ESPORLES)

Dissabte 25 setembre 2010, 15:57

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

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

DESAR AQUESTA PÀGINA A:

                

COMENTARIS

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

Escriure un comentari

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

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

Nota: Per aportar comentaris al w eb és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Hermes  i acceptar les
Normes 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 problemes més habituals a l'apartat corresponent a
l'ajuda.
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