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Ecoso�a, l’art d’escoltar la Terra és el títol de la introducció del llibre Ecoso�a.
La saviesa de la Terra, editat pel �lòsof Jordi Pigem en el que es recullen tots
els escrits de Raimon Panikkar sobre la seva visió de l’Ecoso�a.

Aquesta introducció es refereix en primer lloc al triple naixement del
concepte d’Ecoso�a de la ma de Guattari, Naës i Panikkar, sintetitzant les
diferents visions de cadascun d’ells, i remarcant les proximitats de visió entre
el dos darrers. Tot seguit s’exposa la noció de Panikkar, que correspon a la
de la saviesa de la Terra mateixa com a subjecte viu, la qual l’home ha
d’aprendre a tornar a escoltar ja que en forma part dins d’un tot
cosmoteàndric.  Acaba aquesta introducció amb una re�exió sobre la Terra
com a Tot viu, i la necessitat de l’Ecoso�a per desenvolupar una relació sana,
harmoniosa i participativa amb al xarxa de la vida, tot dient que La Terra sap
el que fa -molt més que el tecnocapitalisme […]. Potser, si aprenem a
escoltar-la, ella ens mostrarà el camí.

Ecoso�a. La saviesa de la Terra aplega els següents textos de Raimon
Panikkar:  La Terra és viva, la matèria és viva, Ecoso�a o la relació
cosmoteàndrica amb la natura, La visió ecosò�ca de l’edat mitjana, i
Bhūmijñāna/Ecoso�a: una re�exió intercultural.
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