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«L’exposició Kosmos Panikkar 
ens convida a reflexionar sobre 
l’obra i trajectòria d’un filòsof i te-
òleg excepcional: Raimon Panikkar 
(Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010). 
Ens pensem que el coneixem, però 
no el coneixem», afirma el profes-
sor i editor Ignasi Moreta, un dels 
comissaris de la mostra. Kosmos 
Panikkar es pot visitar al Palau Ro-
bert de Barcelona fins al proper 3 
de febrer.

Aquesta és una de les activitats 
programades dins de l’Any Panikkar, 
organitzat per la Generalitat de Ca-
talunya i l’Ajuntament de Barcelona 
amb motiu de la commemoració del 
centenari del naixement de l’autor 
de La realitat cosmoteàndrica.

«Panikkar és, juntament amb Ra-
mon Llull, una de les figures més re-
llevants que ha donat el pensament 
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català al món. Les seves reflexions 
sobre el diàleg intercultural i inter-
religiós 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 soci-
al», assegura Moreta. I afegeix: «La 
mostra ens endinsa en el seu pen-
sament i ajuda a superar la imatge 
caricaturesca que s’ha presentat a 
vegades del personatge.»

Per la seva banda, el filòsof Xavi-
er Serra Narciso, l’altre comissari de 
l’exposició, va definir Panikkar com 
un «rodamón infatigable». «Les ide-
es de Panikkar —explica— resulten 
més vigents i necessàries que mai, 
tenint en compte els fenòmens im-
migratoris, perquè poden contri-
buir a una millor convivència entre 
persones que pertanyen a cultures 
i religions diferents.»

Tres dimensions

Panikkar posava en relleu que la 
realitat té tres dimensions: la còs-
mica (naturalesa), la humana (ésser 
humà) i la divina (Déu). Per això, l’ex-
posició s’estructura en tres àmbits: 
Kosmos, Anthropos i Theos, és a dir, 
la dimensió còsmica, la humana i 
la divina.

Kosmos Panikkar, organitzada 
per la Institució de les Lletres Ca-
talanes i el Palau Robert, explora de 
manera pedagògica i creativa l’uni-
vers de Raimon Panikkar. «El visitant 
hi ha de tenir un paper actiu, ja que 
és el mateix Panikkar qui parla a tra-
vés dels seus textos», indica Serra. 
En el tercer àmbit temàtic de la mos-
tra hi ha una sala de meditació, amb 
estètica minimalista, que convida 
el públic a una pràctica espiritual. 

Raimon Panikkar és autor d’una 
seixantena de llibres i de més d’un 
miler d’articles. «La seva projecció 
internacional immensa. Cal recor-
dar que en vida de Panikkar es van 
defensar quaranta tesis doctorals 
sobre la seva obra», constata Igna-
si Moreta. 

Al final de la seva vida va reor-
denar la seva obra de cara a l’edició 
de la seva obra completa. Aquesta 
Opera Omnia és un ambiciós pro-
jecte editorial internacional que 
comprendrà divuit volums publi-
cats per cinc editorials diferents: 
català (Fragmenta), castellà (Her-
der), anglès (Orbis), francès (Cert) 
i italià (Jaca Book). 

L’exposició «Kosmos Panikkar» 
es pot visitar al Palau Robert

«Panikkar és, 
juntament amb 
Ramon Llull, una 
de les figures més 
rellevants que ha 
donat el pensament 
català al món»

Una de les sales de l’exposició.




