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Desconec si Raimon Panikkar i Vicenç Ferrer es van conèixer en persona. Tanmateix se'm fa inimaginable

que Panikkar, en cap dels seus viatges i estades a l'Índia, sovint al sud del país, no anés mai a Anantapur

a visitar a Ferrer. De fet, quan el 1969 Indira Gandhi va deixar tornar a Ferrer a l'Índia (d'on havia estat

expulsat per "revolucionari", i per tant aparegut en molts mitjans de comunicació), Panikkar ja estava

immers en una etapa de la vida on anava alternant mig any als Estats Units i mig any a l'Índia.

Fa uns mesos vaig estar llegint el volum Visió trinitària i cosmoteàndrica: Déu, home, cosmos (Fragmenta

2011), que conté dos dels llibres més importants de Panikkar: La Trinitat, i La Realitat Cosmoteàndrica.

Alguns fragments i idees de Panikkar em van portar a fer connexions amb frases i idees de Ferrer.

Ferrer té una obra publicada molt petita en comparació a Panikkar. Tot i que va sentir també una pulsió

cap al pensament i la filosofia, va dedicar-se plenament a l'acció. Ell mateix expressa que en un moment

de la vida s'adonà que la millor manera d'apropar-se a la Veritat era a través de l'acció bona. Algun cop he

dit que, des de la perspectiva de l'Hinduisme, Ferrer seria un bon exemple de karma iogui, aquell que escull

el camí de l'acció desinteressada (o acció contemplativa, com li agradava dir al mateix Ferrer); mentre

que Panikkar seria un bon exemple de jnana iogui, aquell que escull el camí del coneixement i el

discerniment.

La preeminència de la Vida
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Déu, home, cosmos

   

La Vida és dins i fora, som nosaltres i és per sobre de nosaltres mateixos. Aquesta és
l'experiència cosmoteàndrica fonamental: l'experiència de la Vida. La Vida no és propietat
privada ni tan sols dels éssers que senten o que anomenem animats.

[...]

La Vida impregna tota la realitat.

[...]

La realitat és viva, més ben dit, és Vida.

Raimon Panikkar, La realitat cosmoteàndrica, dins de Visió trinitària i cosmoteàndrica
(Fragmenta 2011).

Todo es vida en el universo. Sin vida nada existe.

[...]

En el universo: nada existe sin significado, nada existe sin una razón de ser, nada existe si ser
una parte de un todo, nada existe sin cuerpo, nada existe sin libertad, nada existe sin vida.

Vicenç Ferrer, Vicente Ferrer. El poder de la acción (Planeta 2012).

Si faig el cim més alt, trobaré Déu allà dalt, però, de la mateixa manera, si penetro en el més
profund d'una divinitat apofàtica, em trobaré el món: ni en un cas ni en l'altre no hauré deixat
el cor de l'home.

Raimon Panikkar, La realitat cosmoteàndrica, dins de Visió trinitària i cosmoteàndrica
(Fragmenta 2011).

El alma necesita un cuerpo para ver este mundo, el hombre necesita la eternidad para ver a

Dios.

[...]

¿No lo veis? Somos materia y espíritu unidos en una alquimia perfecta. Que cerca estamos de

la tierra y que cerca estamos del cielo. Somos tierra y cielo. Piedras vivas que caminamos,

hablamos y sentimos.

Vicenç Ferrer, Vicente Ferrer. El poder de la acción (Planeta 2012).


