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Cicle de conferències sobre Raimon Panikkar
El 16 de juny passat va tenir lloc 
la primera de les tres conferènci-
es que la llibreria Geli de Girona 
ha programat en el marc de l’Any 
Panikkar. «Panikkar, la lectura i la 
vida» va ser el tema que va de-
senvolupar en aquesta primera 
conferència Ignasi Moreta, editor 
i comissari de l’Any Panikkar. En 
el transcurs de la seva intervenció 
Moreta va fer un perfil biogràfic 
d’aquest pensador català i va par-
lar de la importància de la seva 
obra.
El dia 22 de setembre es farà la 
segona conferència. Serà a càrrec 
de Xavier Serra i Narciso, llicenciat 
en Filosofia i diplomat en Teolo-
gia i Ciències Religioses, a més de 
coordinador de l’Opera Omnia de 
Raimon Panikkar. La seva xerrada 
porta per títol «Panikkar: una in-
vitació a la saviesa», i constituirà 
una introducció al seu pensament 
i al seu llegat filosòfic.

Tancarà el cicle de conferències 
la que pronunciarà Mn. Jaume 
Angelats, doctor en Teologia i 
professor, rector de Cadaqués i 
delegat episcopal per al Diàleg 
Interreligiós. En la seva xerrada 
sobre «Panikkar i el diàleg dialo-
gal» farà referència a la impor-
tància d’aquest autor dins el di-
àleg intercultural i interreligiós.
Totes les conferències es fan a 
les 12 del matí a la llibreria Geli 
(C/ de l’Argenteria, 18. Girona). 
El cicle és coordinat per Xavier 
Delòs.

on estudia teologia a la Pontifí-
cia Universitat Laterana; primer 
viatge a l’Índia (1954-1958); obté 
el doctorat en química a Madrid 
(1958) i el doctorat en teologia a 
la Pontifícia Universitat Laterana 
(1961); etapa a Milà (1963-1964) i 
arribada a Varâpasi (1964); deixa 
de pertànyer a l’Opus Dei (1966) 
i s’estableix a Varâpasi; és visiting 
professor al Center for the Study 
of World Religions a la Universi-
tat de Harvard (1967-972); obté 
la càtedra de Filosofia Compara-
da de les Religions a la Universi-
tat de Califòrnia a Santa Bàrbara 
(1972-1987); funda a Tavertet, on 
s’havia establert, Vivarium – Cen-
tre d’Estudis Interculturals (1988) 
posteriorment denominada Fun-
dació Vivarium Raimon Panikkar; 
imparteix les Glifford Lectures a 
la Universitat d’Edimburg (1989); 
i mor a Tavertet el 26 d’agost de 
2010.

Ignasi Moreta, Xavier Serra 
i Jaume Angelats són els 
conferenciants

CENTENARI DEL 
NAIXEMENT

Aquest any se celebra el cente-
nari del naixement de Raimon 
Panikkar, que es va produir a Bar-
celona el 2 de novembre de 1918. 
Maciej Bielawski, en la seva obra 
Panikkar. Una biografia (a la foto, 
la part inferior de la portada) tra-
duïda al català per Jordi Pigem i 
publicada per Fragmenta Edito-
rial, destaca aquestes dades bio-
gràfiques: acaba els seus estudis 
al col·legi dels jesuïtes de Sarrià 
(1935); estudia ciències i lletres a 
la Universitat de Barcelona (1935-
1936) i després ciències i filosofia 
a la Universitat de Bonn (1936-
1939); es fa de l’Opus Dei (1940) 
i estudia ciències, filosofia i teolo-
gia; obté el doctorat en filosofia 
a Madrid (1946); és ordenat sacer-
dot (1946); etapes a Salamanca 
(1950-1951) i a Roma (1953-1954), 




