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La presència de Raimon Panikkar (1918-2010) a la ràd

interès per a qualsevol oient que volgués saber més 

la religió. El Dr. Panikkar va tenir un programa, amb d

Londres i a Catalunya Ràdio amb l’objectiu de connec

saviesa i l’experiència espiritual. Ara, amb la in�ació i

diàleg no es veuria re�ectida en els mitjans de comu

Fragmenta Editorial va començar a publicar l’any 200

mateix autor i Milena Carrara, qui va reordenar temà

una vida i en una praxi». El que ha mogut el mestre a

la necessitat d’aprofundir en el sentit d’una vida hum
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Aquest 

introducció al dharma hindú per a qualsevol lector in

diverses formes d’intentar ser plenament home —qu

fanatisme. Seguint en aquesta mateixa línia, Panikka

intenta donar-nos una nova visió del món —com els 

continent—, sinó que ens parla del que verdaderame

una altra realitat. 

Realitat i veritat, junts i separats. Afegim que, de la m

religió de la veritat, el cristianisme creu que és la veri

religió sense parlar de fe. Però la fe de la qual ens pa

nova dimensió antropològica que, al capdavall, «com

comprensió superior que inclou en si mateixa la raó 

gos no pot tenir fe».

El llibre inclou abundants citacions bibliogrà�ques pe

avisa l’autor, i per servir-nos d’orientació en la tasca p

servei el glossari del �nal del llibre; ens permet famil

conèixer-ne els signi�cats originals, els límits i les dim

Text: Carme Miró
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