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BARCELONA

Kosmo Panikkar: una exposició per difondre i debatre l'obra del �lòsof

Raimon Panikkar ha aprofundit en temes com la interculturalitat, el diàleg interreligiós i
l'espiritualitat

El Palau Robert de Barcelona repassa en una exposició la trajectòria del teòleg i �lòsof català Raimon
Panikkar i l'estret vincle que va tenir amb Catalunya.

"Kosmo Panikkar" forma part de les activitats organitzades al voltant de l'Any Panikkar, impulsat per la
Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per commemorar el centenari del naixement del �lòsof.

La mostra, oberta �ns al 3 de febrer, vol donar a conèixer l'obra excepcional de Panikkar, que ha
aprofundit en temes com la interculturalitat, el diàleg interreligiós i l'espiritualitat. I, entre altres propostes,
reserva també un espai per a la meditació i el silenci.

Pels organitzadors, Panikkar és, al costat de Ramon Llull, una de les �gures més rellevants que ha donat
el pensament català al món:

"Les re�exions de Panikkar sobre el diàleg intercultural i interreligiós contribueixen de manera
decisiva a l'entesa i la comprensió entre persones que pertanyen a cosmovisions diferents, motiu
pel qual afavorir la lectura de Panikkar és també afavorir la cohesió social."
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Raimon Panikkar és autor d'una vuitantena d'obres escrites en sis llengües. La seva obra completa s'està
publicant actualment en italià, català, francès, anglès i castellà. Era doctor en Filoso�a, en Química i en
Teologia. La seva activitat el va portar de Barcelona a Bonn, Madrid, Salamanca i Roma. El 1954 va
arribar per primer cop a l'Índia. La trobada amb les cultures de l'Índia va ser decisiva en el seu itinerari:

"Me'n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno budista, sense haver deixat mai de ser
cristià."

Durant molts anys, la seva vida es va repartir entre la recerca personal i espiritual a l'Índia i la docència
als Estats Units, sobretot a la Universitat de Califòrnia, a Santa Barbara.

A Catalunya, es va establir a Tavertet. Allà va fundar Vivarium, hi va viure els últims anys de la seva vida i
hi va treballar incansablement �ns a la seva mort, l'any 2010.

"El meu ideal a Tavertet és la vida contemplativa, que és al mateix temps activa, l'ermitatge del nou
monjo, l'apro�tament d'una vocació personal, el silenci profund després d'una vida moguda."
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Vols cancel·lats i talls de llum pel Leslie, que ha tocat Portugal afeblit
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Michael Bublé anuncia que plega després que el
seu �ll hagi superat un càncer

Andrea Ros manté les acusacions a Lluís Pasqual:
"Jo sé el que vaig viure"

Portugal, en alerta roja pels efectes de l'huracà
Leslie

Pina: "Amb el Codi Penal demostrarem que no hi ha
cap dels delictes"
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AVUI ÉS NOTÍCIA

La jutge Comas sobre la rebel·lió: "Fiscalia tendeix a
voler la pena mitjana o més alta"

Pina: "Amb el Codi Penal demostrarem que no hi ha
cap dels delictes"

Vols cancel·lats i talls de llum pel Leslie, que ha
tocat Portugal afeblit
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Torra: "Un nou Estatut és una etapa passadíssima"

Meritxell Borràs, pujant al Pedraforca: "La llibertat que sents dalt la muntanya, la volem per tots"
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