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Al llarg d’aquest mes l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR) i Biblioteques de Barcelona han programat
tres activitats amb motiu de la commemoració del centenari del naixement de Raimon Panikkar, per
reconèixer i donar a conèixer la seva obra, la seva persona i el seu llegat.

Amb la voluntat de fer un recorregut per la figura de Raimon Panikkar pel que fa al diàleg interreligiós, del
qual ha estat pioner, l’Oficina d’Afers Religiosos i Biblioteques de Barcelona han organitzat aquest mes
d’abril tres activitats: una conferència, una taula rodona amb experts i persones properes a Panikkar, i un
taller de diàleg interreligiós, amb la intenció de conèixer la seva obra, la seva persona i el seu llegat.

La conferència “Llegir Raimon Panikkar”, a càrrec d’Ignasi Moreta (comissari de l’Any Panikkar), va tenir
lloc el dijous 12 d’abril a la Sala Cuina de la Biblioteca Francesca Bonnemaison. Ignasi Moreta va destacar-
lo com “una de les figures més grans i importants que ha donat el món després de Ramon Llull”, i el va
definir com “un acadèmic, un professor, un investigador i encara més, un mestre”. Per llegir-lo cal
entendre que la seva vida “és correlativa a la seva obra”, és a dir, la seva obra no es pot deslligar de la seva
vida. Després de la conferència es va iniciar un breu col·loqui amb la cinquantena d’assistents, que va ser
amè i distès i en què es va destacar la gran producció inspiradora del seu llegat.

La taula rodona “Qui era Raimon Panikkar? El repte d’una identitat complexa” es va dur a terme a la
Biblioteca Nou Barris dijous, 19 d’abril. Francesc Torradeflot, director de l’Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós i Interconviccional, va moderar una trobada amb persones coneixedores de la seva obra i de
la seva persona, i amb la voluntat de reflexionar sobre la identitat o identitats de Raimon Panikkar i
destacar la seva figura humana. La quarantena d’assistents van poder gaudir d’una taula rodona formada
per quatre persones de les confessions amb les quals s’identificava Raimon Panikkar, tres tradicions
religioses (l’hinduisme, el budisme i el cristianisme) i amb el pensament i la convicció secular, que van
parlar de la seva persona i el seu llegat humà. Bhakti Das, president de la Divine Life Society d’Espanya, en
va remarcar la seva senzillesa i el va definir com “l’espiritualitat de la filosofia”. Montse Castellà, de la
Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes, el va valorar com “un erudit i un místic”, i en va destacar
especialment “la seva visió profètica i el seu diàleg dialogal —però no dialèctic—“. Jaume Angelats,
delegat episcopal per al diàleg interreligiós del Bisbat de Girona i fundador del grup Vivarium Gerisena, va
destacar-lo com “un home de figura polièdrica, fascinadora i empàtica”. I Joan Carles Marset, d’Ateus de
Catalunya, va remarcar la “voluntat del mestre d’acostar-se a la persona, i sobretot la voluntat d’entendre-
la” i la seva manera de “gaudir de tots els colors de la societat diversa”. Tots ells han parlat de Raimon
Panikkar, del seu llegat, la seva proximitat i qualitat humana i el seu desig de fer compatibles les diverses
visions del món que reflecteixen una mateixa realitat. Panikkar entenia les diverses religions com a
encarnacions culturals diverses de la religió: “tot el seu llegat és el nostre nord en la societat diversa i
complexa d’avui dia”.
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El taller “Què és el diàleg interreligiós? Experiències i testimoniatge de diferents grups de diàleg
interreligiós”, ha tingut lloc a la Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall dijous, 26 d’abril. En aquesta
activitat s’ha volgut destacar el llegat i la persona de Raimon Panikkar com un dels màxims teòrics i
promotors mundials del diàleg interreligiós. Membres de diverses tradicions religioses i de diferents grups
han explicat a una trentena d’assistents què és i com és per dins un grup de diàleg interreligiós a partir de
la seva experiència, així com quines són les motivacions per iniciar-se en aquesta pràctica, de què es
parla, quines són les accions que es duen a terme, què aporta, etcètera; en definitiva, quin és el gran valor
del diàleg interreligiós avui dia. Hi han participat persones de grups consolidats (Lluís Cirera i Ahmad
Alkuawaifi, del Grup Inicial de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós), de grups de nova formació
o recent promoguts per l’Ajuntament als districtes o barris de Barcelona (Anna M. Constant i M. Dolors
Oller del Grup de Diàleg Interreligiós de Gràcia), i experiències de grups consolidats d’altres poblacions
més petites (Nelson Araujo, del Grup de Diàleg Interreligiós de Vilanova i la Geltrú). El públic assistent ha
pogut escoltar de primera mà aquest testimoniatge i ha quedat palès que el diàleg, avui dia, és més
necessari que mai i que no és només parlar, és aprendre a posar-se en el lloc de l’altre i a parlar
incorporant la sensibilitat i la mirada de l’altre. Tot diàleg és sempre un aprenentatge i aquí és on la
proposta de Panikkar té avui plena vigència: diàleg és empatia, valentia i reflexió de la identitat.

L’Ajuntament de Barcelona ha volgut contribuir i realçar la figura de Raimon Panikkar en el centenari del
seu naixement, i s’han programat altres actes, exposicions, conferències i activitats al llarg de l’any. Podeu
consultar-les a través dels enllaços adjunts.

Més informació

Activitats de l'Ajuntament de Barcelona (http://ow.ly/7Mt730iefKb )
Any Raimon Panikkar (http://ow.ly/bSyn30iegoi )
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