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mb Raimon Panikkar
ha desaparegut una
de les figures més re-
llevants que ha donat

el pensament català. Se l’ha
comparat amb Ramon Llull per
l’ambició i la projecció de la se-
va obra i per la voluntat –com-
partida– d’acostar universos
religiosos i culturals distants
entre si. S’ha dit també que
Panikkar era el filòsof català
viu més reconegut internacio-
nalment. La seva figura ha es-
tat objecte de diverses publica-
cions monogràfiques. Més de
quaranta tesis doctorals han
estudiat la seva obra. El seu
pensament ha estat debatut
en quatre congressos interna-
cionals. Panikkar és un cas in-
sòlit de reconeixement inter-
nacional en vida.

QUAN PANIKKAR VA TORNAR a
Catalunya, després d’una bri-
llant trajectòria acadèmica en
diverses universitats d’Europa,
l’Índia i els Estats Units, va arri-
bar predicant una bona nova
que els seus no van comprendre.
Avui és fàcil parlar d’intercultu-
ralitat, criticar l’etnocentrisme
europeu, denunciar el monopoli
del sagrat exercit per les institu-
cions religioses, tractar de prac-
ticar el diàleg intercultural i in-
terreligiós…, però qui feia tot ai-
xò fa 25 anys?

A A MÉS, PANIKKAR predicava amb
el rigor del professor i el carisma
del mestre. Si hagués estat tan
sols un professor, avui potser re-
cordaríem un erudit tan cultivat
com avorrit. Si hagués estat tan
sols un mestre, avui potser esta-
ríem parlant d’un il·luminat. La
gràcia de Panikkar era que com-
binava el rigor acadèmic (tres te-
sis doctorals l’avalaven) i la ge-
nialitat vital. Per això va poder
encapçalar la seva Opera omnia
(obra completa) amb un text on
declarava que tots els seus es-
crits eren autobiogràfics. Com
en un altre temps el mestre Eck-
hart, Panikkar era mestre de lec-
tura i mestre de vida.

A MITJAN ANYS VUITANTA Panik-
kar va arribar, es va establir a Ta-
vertet i va predicar la seva bona
nova. Sense buscar protagonis-
me, però sense rebutjar estar a
l’àgora pública quan l’hi era de-
manat. Tenia molt clar que volia
viure a Tavertet, no pas a Barce-
lona: ell, que teoritzà sobre el
monjo com a arquetipus univer-
sal, no volia trobar-se enmig del
brogit ciutadà, sinó en un semi-
retir entre muntanyes. Però va
pagar molt car el seu voluntari
apartament de la ciutat. Panik-
kar era aliè als cenacles cultu-
rals, no freqüentava capelles ni
adorava sants. Era un perfecte
outsider. Això explica que, men-

tre li plovien els homenatges in-
ternacionals, Catalunya –la “de-
voradora de hombres” (Gaziel
dixit)– li regategés els reconei-
xements. Raimon Panikkar,
l’únic català que ha impartit les
prestigioses Gifford Lectures
(1988-89), l’encàrrec de les
quals constitueix en si mateix

un reconeixement científic de
primer ordre (una mena de No-
bel del pensament, deia fa poc
Jordi Pigem), va veure com les
institucions del seu país es mos-
traven indiferents a la seva obra.
Sempre li va ser negat el Premi
Internacional Catalunya mal-
grat els avals internacionals que

acompanyaven la seva candida-
tura. Doctor honoris causa per
les universitats de les Illes Ba-
lears (1997), Tübingen (2004),
Urbino (2005) i Girona (2008),
estava en possessió del títol de
Chevalier dans l’Ordre des Arts
et des Lettres (2000) concedit
per la República Francesa, de la
Medalla de la Presidència de la
República Italiana (2001) i de la
Medalla d’Or de l’Ajuntament de
Barcelona. Tanmateix, mai no
se li concedí la Medalla d’Or de la
Generalitat de Catalunya, la mà-
xima distinció que atorga el go-
vern: va rebre, això sí, la devalua-
da Creu de Sant Jordi, comparti-
da amb 600 catalans vius.

QUI AIXÒ ESCRIU VA FER gestions
perquè s’atorgués a Panikkar el
reconeixement que mereixia.
En va. Alguns amics, coneixe-
dors dels meus esforços, em de-
ien que el millor homenatge a
Panikkar era l’edició de la seva
obra completa. És possible.
L’Opera omnia Raimon Panik-
kar es publica de moment en ita-
lià i en català, i apareixerà també
en anglès i francès. Panikkar va
tenir molt d’interès que, després
de l’edició italiana, la catalana
fos la immediata. Era el seu
particular homenatge a Cata-
lunya. Sens dubte, molt més
sòlid i fecund que el que aques-
ta pogués fer-li a ell.

Panikkar, l’homenatge que no fou

UNA DE LES FIGURES MÉS
RELLEVANTS QUE HA DONAT
EL PENSAMENT CATALÀ

MONTESOL

Professor de la Facultat d’Humanitats de la UPF
i editor de FragmentaIgnasi Moreta

A la capella del Macba
hi ha un entrecre-
uament de pals de ban-
dera lleugerament in-
clinats. També hi ha uns
blocs de formigó amb
unes quantes cartes de

jugar a la botifarra es-
campades pel terra. Un
full explica que l’artista,
una tal Latifa Echakhch,
ha fet una al·legoria dels
fluxos humans d’Àfrica
cap a Europa (ah!) que
al·ludeix a unes competi-
cions hípiques marroqui-
nes (ai carai!) i a les pla-
ces d’Estrasburg (uf!).
Diu el paper: “Els pals
d’aquesta Fantasia convi-
den a meditar sobre el ca-
ràcter reversible i relatiu
dels símbols nacionals i

de la identitat que repre-
senten, i apel·len a la
idea de multiculturali-
tat” (oooh!). L’associació
de pedres i cartes “pro-
posa relacions dialècti-
ques entre el joc i el dog-
ma, entre el que és com-
partit i el que és impo-
sat, el que preconitza la
seva natura fluida i tran-
sitòria i el que s’imposa
com a definitiu malgrat
que està igualment sub-
jecte a la seva pròpia ru-
ïna” (bravo!).

Tinc debilitat per les
manifestacions artísti-
ques que sense paràfra-
sis intel·lectualoides no
són res (una paràfrasi és
una “amplificació expli-
cativa o interpretació
d’un text amb la finalitat
de fer-lo més intel·ligi-
ble”). Ja fa temps que
vaig pel carrer fent parà-
frasis d’aquesta mena.
Una moto tombada a
terra és una iconificació
descontextualitzada del
sistema capitalista. Una

pila de diaris que s’em-
porta el vent és un crit
mut contra la violència
del mitjans de comuni-
cació en una societat
manipulada, empírica i
hegeliana (això no té sen-
tit, però hi queda bé).
Una cagarada de gos a la
porta de casa meva és un
diàleg transgressor entre
la natura i l’arquitectura.

Qualsevol objecte, crit,
guixot o ganyota pot ser
una matràfola, una pa-
raula que hauria de ser

més coneguda. És una ma-
nera casolana de dir metà-
fora i que significa mistifi-
cació. La línia que separa
les matràfoles de l’art és
que les primeres necessi-
ten un paper que expliqui
allò que no és capaç de co-
municar una obra, altra-
ment dita parida o ensar-
ronada. Jo m’ofereixo a
institucions públiques i
privades per parafrasejar
amb solvència totes les
matràfoles que vulguin. A
tant la pàgina.

La retòlica de les matràfoles
Ramon
Solsona
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