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Panikkar
i l’insecte

Assegurava que tenia 6.000 anys i jo crec
que encara se’n treia uns quants. Va es
criuremolt i devegadeshoposadifícil per
aalguns lectorssimplementhumans.Però

tantés.Pensoqueera, sobretot,ungranorador.Estic
intentant descriure a grans traços el filòsof i teòleg
barceloní Raimon Panikkar. Una exposició recorda
aquestsdiesalPalauRobert lasevafigura, lad’aquest
loquaçseductordemirada intel∙ligent i somriure im
batible que, rere la corbata i la sotana catòlica, va
adoptar una cosa semblant a la túnica d’un sadhu
ambpossibles.Quanunsap portaraquestestúniques
índies o d’altres de semblants aconsegueix una es
tampa difícil d’oblidar. I aquest era el seu cas. Aban
donant la sotana i adoptantdefinitivament lesmane
res tèxtils dels seus avantpassats indis, Panikkar va
aconseguir l’espectacular aparença d’un mestre es
piritual,d’unguru,queaOccidentésunoficiquevan
posardemodaelsBeatles,sobretotGeorgeHarrison.
O sigui que l’altra nit, després d’haver visitat l’ex

posició dedicada a Panikkar i sopant amb uns com
panyscivilitzats,ésadir, respectuososamblesopini
ons alienes, van sorgir en la conversa les pròximes
eleccionsmunicipalsbarcelonines.Ielsnousproble
mes d’inseguretat ciutadana que ens afligeixen. Uns
problemesque s’hanenquistat i engrandit pel bonis
me, que és comalguns encara continuen anomenant
la inacció, de no voler governar, que és unade les ca
racterístiques de la nostra actual classe política. Du
rantel sopar,mentreestàvemenlespròximeselecci
onsmunicipals barcelonines, i potser perquè arano
mésbec aigua, se’mvaacudir depensar enPanikkar,
que va ser unhomedepau, nodeguerres i guirigalls.
El vaig recordar a Tavertet, una població assentada
en un penyal i al costat d’un precipici espectacular,
queésonvaconstruir laFundacióVivariumRaimon
Panikkar.Elvaig recordaren l’entrevistaque li va fer

el col∙lega Anto
niBassas.
Aquell dia as

solellat, asseguts
en una taula
rodona, davant
d’aquell precipi
ci espectacular,
el filòsof i teòleg i
el periodista es
taven sent vícti

mes dels capricis immisericordiosos d’un petit in
secte volador sense identificar que, des de feia més
deuoquinzeminuts, torturavaentrevistat ientrevis
tador sense cap pietat. Finalment, Panikkar, sense
perdre lesmaneres, va decidir posar fi a aquesta tor
tura. I, sempre somrient, elegant, aprofitant que l’in
sectevoladoresvaestarunssegonsa la taula rodona,
livaclavarunamanotadaquevaposarfia lasevavida
terrenal. Després, sempre somrient, sempre seduc
tor,vamirarelperiodistai livadirunacosacom:“Tot
té un límit i no hem d’exagerar mai les coses”. I va
continuar parlant, per exemple, de la seva visió cos
moteàndrica, segons la qual Déu, el món i l’home,
agafats per separat o en si mateixos, sense relació
amb les altres dimensions de la realitat, són simples
abstraccions del nostre pensament. Crec que tots els
polítics que aspiren a ser el noualcaldedeBarcelona
hauriendeveure aquesta entrevista.

Arturo San Agustín

El port deBarcelona
s’alia amb el Vietnam

INFRAESTRUCTURES

PORT DE BARCELONA

Reunió del conseller de Territori i la presidenta del port de Barcelona amb representants vietnamites

DAVID GUERRERO
Barcelona

El Vietnam és una economia mo
desta comparada amb el Japó, Sin
gapur o Taiwan, però ja és el país
que més creix al sudest asiàtic i el
segon a tot l’Extrem Orient. Per ai
xò, el port de Barcelona ha triat
aquest país com a lloc per dirigir la
ja tradicional missió comercial
anual amb empreses catalanes que
s’ha dut a terme durant aquesta
setmana.
“El Vietnam és un país en creixe

ment i ple d’oportunitats, on el
tractat de Lliure Comerç amb Eu
ropa obre molt bones expectatives
a partir de l’any que ve”, destaca la
presidenta del port de Barcelona,
Mercè Conesa, que ha encapçalat
amb el conseller de Territori, Da
mià Calvet, una delegació formada
per uns 40 representants d’empre
ses importadores i exportadores, i

també pel sector logístic i portuari.
Durant els últims cinc dies han
passat per la capital, Hanoi, i per
Ho ChiMinh, on es concentra l’ac
tivitat comercial i hi ha la principal
infraestructura portuària del país.
En el marc de la missió comerci

al, el port de Barcelona i l’Adminis
tració Marítima Nacional del Viet
nam (Vinamarine) –que integra els
31 principals ports del país–han es
tablert les bases per signar un
acord de cooperació que permetrà
a les dues entitats col∙laborar en
matèria d’infraestructures portuà
ries, formació i sistemes. A més,

permet avançar en la connectivitat
marítimadirecta deBarcelona amb
el Vietnam, un dels objectius cen
trals de la missió empresarial. Una
de les principals navilieres del país
va mostrar la seva intenció de po
sarse a treballar en aquest sentit
commés aviat millor.

D’altra banda, l’enclavament
portuari de la capital catalana s’ha
ofert a les empreses vietnamites
com una porta d’entrada i distribu
ció a Espanya i Europa. Un total de
250 empresaris van participar en
una jornada d’intercanvi en què
van tenir un pes important les em
preses del sector del cafè. El Viet
namés el segon exportadormundi
al de cafè i més d’un 90% del que
s’importa a Espanya arriba a través
del port barceloní. Les bones sen
sacions després de la trobada
apunten que s’incrementaran uns
fluxos comercials que l’any passat
ja van créixer un 19% en tràfic de
contenidors entre el país asiàtic i la
infraestructura catalana. Avui dia,
un40%dels intercanvis comercials
que tenen lloc entre Espanya i el
Vietnam ja passen pel port de Bar
celona.
L’autoritat portuària ha fet el salt

a l’Àsia després d’anar durant els
últims anys a països d’Amèrica Lla
tina. L’any que ve tornaran a apos
tar pel continent asiàtic, concreta
ment pel Japó. Els intercanvis co
mercials entre la capital catalana i
la tercera economia mundial han
crescut un 6% des de comença
ment d’any, amb una especial pre
ponderància dels sectors alimenta
ri, químic i d’automoció.c

La instal∙lació de
la capital catalana
canalitza un 40% dels
intercanvis comercials
que hi ha entre Espanya
i el país asiàtic

Lamissió comercial
liderada per l’Autoritat
Portuària tornarà a
apostar per Àsia l’any
que ve i anirà al Japó

Tot té un límit
i no hem d’exagerar
mai les coses”,
va dir el filòsof
i teòleg barceloní
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