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PENSAMENT

Més de cent persones participen en la cloenda de la
jornada en memòria a Raimon Panikkar
  Les Jornades Raimon Panikkar a Manresa, celebrades el cap de setmana del seu

centenari, s'han tancat amb un èxit de participació en tots els actes que s'han portat a
terme a la ciutat

  Manresa debat sobre el pensament i la �gura de Raimon Panikkar

Redacció | 04/11/2018 a les 16:58h

Actes de cloenda de la jornada dedicada a Raimon Panikkar | Vivarium

Aquest dissabte al vespre s'han tancat amb èxit les Jornades Raimon Panikkar a Manresa
2018 amb un acte en record i memòria del �lòsof i pensador en el cap de setmana en que
es compleixen els 100 anys del seu naixement. Més d'un centenar de persones han assistit
a l'acte de cloenda al convent de Santa Clara de Manresa que ha reunit a persones del país i
de fora que el van conèixer i que han donat el seu testimoni juntament amb música,
símbols i textos del pensador més rellevant que ha tingut el país després de Ramon Llull.
Durant aquest cap de setmana, s'han inaugurat dues exposicions, una taula rodona, una
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celebració d'acció de gràcies, una vetlla meditativa i un acte en memòria i record de
Panikkar. Les jornades han estat organitzades pel Grup Vivarium Minorisa, el Grup de Diàleg
Interreligiós i l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa.

  
L'acte en memòria i record de Raimon Panikkar va reunir a familiars del �lòsof com la seva
�lla Maria o el seu nebot Àlex Pèlach Pàniker; la monja Sor Lucía Caram; el jesuïta Xavier
Melloni; la presidenta de la fundació Vivarium, Milena Carrara; el coordinador de l'Opera
Omnia Raimon Panikkar, Xavier Serra; i altres testimonis enregistrats com el del secretari de
Panikkar, Ignasi Boada; la monja �lipense, Berta Meneses; el professor emèrit de �loso�a i
deixeble de Panikkar, Joseph Prabhu i la cantant Lídia Pujol. En aquest esdeveniment hi van
participar els músics Albert Galbany, Joan Miró, Joel Olivé, Roger Illa i el tenor Francisco
Borja Martínez que van interpretar diversos temes.

  
Els actes de les jornades van començar divendres al vespre amb la inauguració d'una doble
exposició al Casal de les Escodines, amb pintures i objectes inspirats en el pensament de
Raimon Panikkar. A continuació, a l'església del Santuari de la Cova, hi va haver una
celebració d'acció de gràcies per la vida de Raimon Panikkar, que va ser conduïda pel jesuïta
Xavier Melloni, i per acabar la jornada, es va fer una vetlla meditativa en la nit de la
celebració del centenari del seu naixement.

  
Dissabte va començar amb una taula rodona que va tractar sobre la �gura de Panikkar al
convent de Santa Clara. Hi van aportar el seu testimoni Sor Lucía Caram, monja
contemplativa; Xavier Melloni, jesuïta i antropòleg; Ignasi Moreta, comissari de l'Any
Panikkar i Francesc Torrade�ot, director d'AUDIR. En acabar la taula rodona, es va presentar
el document referencial sobre els Grups Vivarium de Catalunya i la presidenta de la
Fundació Vivarium, Milena Carrara, va anunciar la instauració d'un premi Raimon Panikkar
sobre l'estudi de l'obra del �lòsof que té una dotació en sis llengües. I �nalment, a la tarda,
es va realitzar l'acte en memòria i record del �lòsof com a cloenda, que va reunir a
testimonis de persones que el van conèixer, amb música, textos i símbols.

  
Aquests actes estan inclosos dins de la programació de Manresa Capital de la Cultura
Catalana 2018, i també dins dels actes del Centenari Raimon Panikkar, que està promovent
un any de commemoracions amb esdeveniments molt diversos a tot el país i arreu del món.

  
El �lòsof i teòleg Raimon Panikkar i Alemany (Barcelona, 1918 - Tavertet, 2010) va ser una
�gura de rellevància mundial en el diàleg entre les cultures i religions i en la cerca
d’alternatives als reptes del món contemporani. Autor d’una vuitantena d’obres escrites en
sis llengües, doctor honoris causa per les universitats de les Illes Balears, Tübingen, Urbino i
Girona, i professor, entre d’altres, a les universitats de Roma, Harvard i Califòrnia, la seva
obra completa (Opera Omnia Raimon Panikkar) s'està publicant actualment en italià, català,
castellà, francès i anglès.
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