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Amb la col·laboració de:

Jornada
commemorativa
del Centenari de
Raimon Panikkar
(1918-2018)
Vic, 17 de maig de 2018

El filòsof i teòleg Raimon Panikkar i Alemany (Barcelona 1918 - Tavertet 2010), autor d’una vuitantena
d’obres escrites en sis llengües, doctor honoris causa
per les universitats de les Illes Balears, Tübingen, Urbino i Girona, ha estat una figura de rellevància mundial
en el diàleg entre les cultures i religions i en la cerca
d’alternatives als reptes del món contemporani. La trobada amb les cultures de l’Índia va ser decisiva en el
seu itinerari i durant molts anys la seva vida es va repartir entre la recerca personal i espiritual a l’Índia i la
docència als Estats Units (sobretot a les Universitats
de Harvard i de Califòrnia a Santa Barbara).

Programa
17 de maig de 2018
18:10h

El pensament de Raimon Panikkar.
Ignasi Boada (URL)

19:00h

Descans

19:15h

Presentació de l’edició de l’Opera Omnia de Raimon Panikkar. Ignasi Moreta
(comissari de l’Any Panikkar, UPF), Xavier
Serra Narciso (coordinador de l’edició
catalana de l’Opera Omnia), Josep Torras
Rodergas (patró de la Fundació Vivarium
Raimon Panikkar i corrector de l’edició
catalana de l’Opera Omnia)

20:00h

Taula rodona amb tots els participants

21:00h

Cloenda

La seva activitat intensa i apassionada el va fer relacionar-se amb molts dels grans noms de la cultura del
darrer mig segle, en àmbits com la filosofia, la religió,
l’estudi de la mitologia, la relació de l’ésser humà amb
la terra o la cerca de nous paradigmes de comprensió
de la realitat. La seva obra completa s’està publicant
actualment en italià, català, francès, anglès i castellà.
L’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, en col·
laboració amb la Fundació Vivarium Raimon Panikkar
i Fragmenta Editorial, s’uneix a les celebracions del
centenari del seu naixement. La jornada té l’objectiu
de convocar especialistes reconeguts en Panikkar per
tal de glossar les seves contribucions més importants,
copsar-ne la diversitat a través del comentari de l’edició de l’opera omnia que actualment es du a terme i valorar-ne la profunditat des de diferents punts de vista,
particularment des de l’àmbit de la teologia. D’aquesta manera l’ISCRVic presta una justificada atenció a
aquest teòleg i filòsof que, havent deixat una forta petjada en institucions acadèmiques i indrets d’arreu del
món, l’ha deixat també impresa a la diòcesi de Vic.

Coordinació:
Marc Sureda (ISCRVic), Ignasi Moreta (UPF-Fragmenta
Editorial), Jaume Angelats (Fundació Vivarium Raimon
Panikkar)
Lloc de realització:
Sala d’actes Torras i Bages del Seminari Diocesà ISCRVic
c/Ronda Camprodon, 2
08500 Vic
Entrada lliure

