Jornades Raimon Panikkar a Tavertet

Els dies 1 i 2 de juny tindran lloc les Jornades Raimon Panikkar a Tavertet,
en aquest municipi, amb la participació, entre d'altres, de Xavier Melloni,
Àngels Canadell, Jordi Pigem, Ignasi Boada, Antoni Bassas, Montse Farré,
Antoni Matabosch, Ricard Torrents i Ignasi Moreta. També compta amb
dos concerts, un de Lídia Pujol, i l'altre, la interpretació de la "Música
callada" de Frederic Mompou. Les inscripcions ja estan tancades.
Els actes se celebraran a l'Ajuntament de Tavertet (C. Jaume Balmes, s/n), excepte
els concerts, que ho faran a l'Església Parroquial de Sant Cristòfol (C. del Mig 2).
L'aforament és limitat.

Introducció
Raimon Panikkar ha estat una de les veus més singulars del pensament català dels
segles XX i XXI. Després d'una vida intensa entre Europa, l'Índia i els Estats Units,
als anys vuitanta s'instal·là a Tavertet. El seu pensament, fecundat per les aigües
de tres continents, s'inscriu alhora en una tradició filosòfica catalana, més enllà de
les llengües en les quals el va desenvolupar. Aquestes jornades tenen com a
objectiu presentar els elements més rellevants del pensament de Raimon
Panikkar de la mà d'alguns dels seus millors coneixedors.

Programa
Divendres, 1 de juny 2018
16:00 h Obertura
- Lourdes Rovira, Alcaldessa de Tavertet
- Un representant de la Diputació de Barcelona - per confirmar
- Ignasi Moreta, comissari de l'Any Raimon Panikkar
16:15 h "Llegir Panikkar", Ignasi Moreta, doctor en filosofia i comissari de l'Any
Raimon Panikkar
17:30 h Descans
17:45 h Xavier Melloni, "Pensar a partir de Raimon Panikkar"
19:00 h M. Assumpta Garcia Renau i Agustí Nicolau, in memoriam.

1

19:30 h Descans
20:00 h Concert "Música callada", de Frederic Mompou, a càrrec del pianista Emili
Brugalla (amb el piano que fou propietat de Raimon Panikkar). Enric Arquimbau
recitarà diversos cants espirituals. Serà presentat per Miquel Badal, president de
l'Associació Amics de Tavertet. Serà a l'església.
Dissabte, 2 de juny 2018
10:00 h "El temps com a ritme, en l'últim Panikkar", Àngels Canadell, doctora en
filosofia
11:15 h Pausa
11:45 h "Només sobreviuran els místics: filosofia per a un món en
transformació", Jordi Pigem, doctor en filosofia
13:00 h Pausa per dinar
15:00 h "Heidegger i Panikkar", Ignasi Boada, doctor en filosofia
16:15 h Descans
16:45 h El meu Raimon Panikkar
- Antoni Bassas, periodista
- Montse Farré, llicenciada en filosofia
- Antoni Matabosch, doctor en teologia
- Ricard Torrents, exrector de la Universitat de Vic
18:30 h El camí de la llum. Concert de Lídia Pujol, amb Pau Figueres
(guitarra).A l'església.

Organitza: Ajuntament de Tavertet.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Col·laboren: Associació d’Amics de Tavertet, Fragmenta Editorial, Fundació
Frederic Mompou, i Parròquia de Sant Cristòfol de Tavertet.
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Restaurants i hostatgeria de Tavertet i voltants
Els àpats i els allotjaments no estan inclosos en la inscripció, però el poble disposa
de diversos establiments, a les dades dels quals podeu accedir aquí. Si no trobeu
habitacions, busqueu els establiments d'hostaleria a les webs municipals
de L'Esquirol i Cantonigròs, poblacions properes.
Data de l'esdeveniment:
Divendres, 1. juny 2018 - 16:00 a Dissabte, 2. juny 2018 - 20:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Tavertet
Carrer de Jaume Balmes, 28
08511
Tavertet
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