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El filòsof i teòleg Raimon Panikkar

Paraula de savi
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“E
l filòsof dialoga
sempre. La so-
ledat del filòsof
no és l’aïlla-
ment de l’indi-

vidu tancat en si mateix. El fi-
lòsof conversa amb l’altre, un
altre que, en certa manera, re-
presenta un altre món o, si més
no, un altre punt de vista. El
càlcul no necessita el diàleg
però la filosofia [...] no pot ser
un monòleg”. Amb una reflexió
d’aquesta mena inicia el filòsof
i teòleg nascut a Barcelona
l’any 1918 però amb profundes
arrels a l’Índia l’assaig Pau i in-
terculturalitat, que apareix en vi-
gílies del Fòrum 2004, una cir-
cumstància que l’editor recor-
da oportunament.

Panikkar, que ha convertit el
diàleg interreligiós en un dels
eixos centrals de la seva vida
espiritual i intel·lectual, aborda
en aquesta ocasió una sèrie de
conceptes que són essencials
per al món contemporani. En
un moment en què el món està
colpit pel terrorisme fonamen-
talista i en què conflictes ar-
mats per causes religioses, po-
lítiques o econòmiques (alguns
injustament oblidats o ignorats
als mitjans de comunicació)
continuen castigant i matant
milions de persones al planeta,
Panikkar reflexiona sobre la
interculturalitat, la interreligi-
ositat, la globalització i les
grans fites que hauria d’assolir
el nou mil·lenni: el diàleg, la
comprensió i la pau.

Pau i interculturalitat és un
llibre breu, però ple de saviesa
i coneixement. Potser per això
en algun punt pot resultar
dens i conceptualment feixuc i
atapeït. Per això es aconsella-
ble no afrontar el llibre amb
una lectura lineal i seguida,
sinó discontínua, deixant perí-
odes de meditació per pair les
diferents reflexions exposades.

UNA LLARGA GESTACIÓ
Pau i interculturalitat ha tingut
una gestació llarga. El seu text
era originàriament el discurs
inaugural del II Congrés Inter-
nacional de Filosofia Intercul-
tural, que es va celebrar a São
Leopoldo (Brasil) l’abril del
1997. Però ja en l’edició italia-
na que va aparèixer més tard,

Panikkar va refer completa-
ment el text. En aquesta edició
catalana, el filòsof i teòleg,
commogut pels fets de l’11-S,
incorpora una reflexió sobre
aquests sagnants atemptats
sota l’epígraf de l’Exemple con-
temporani.

Panikkar, fill de mare catò-
lica i pare hindú, és un pensa-
dor de reconegut prestigi. Pro-
fessor a les universitats de Ma-
drid, Roma, Harvard i Califòr-
nia, ha escrit més d’una qua-
rantena de llibres, entre els
quals destaca El Cristo desconoci-
do del hinduismo (1994), El silen-
cio del Buddha: introducción al
ateísmo religioso (1999), Invitació
a la saviesa (1997) i Diàleg indis-
pensable. Pau entre les cultures
(2002).

Amb Pau i interculturalitat, el
filòsof catalanoindi, instal·lat
els últims anys a Tavertet, deixa
una cosa clara: que és un pen-
sador profundament compro-
mès amb el seu temps i amb el
destí de la humanitat. Panikkar
no reflexiona ni llança la seva
lluita des d’un ideari polític i
partidista sinó des de l’espiri-
tualitat, des de l’amor i el co-
neixement de l’ànima humana
(o almenys l’intent de com-
prendre-la). Panikkar divideix el
seu llibre en dotze capítols di-
ferents, als quals afegeix una
introducció i un glossari final.
Cal avisar el lector que, estruc-
turalment, Pau i interculturalitat
té una sèrie de capítols inicials
molt conceptuals i abstractes, i
no és potser fins al final que es
descobreix un sentit utilitari i
pragmàtic a tots els pensa-
ments exposats. Amb tot, en
aquests temps actuals trista-
ment regits per un pensament
cada vegada més simplista, su-
perficial i maniqueista, Pau i
interculturalitat és una bona vi-
tamina i un bon incentiu per a
l’intel·lecte.

Panikkar omple el seu assaig
de moltíssimes frases sobre les
quals el mateix autor podria
dissertar hores i hores, i sobre
les quals el lector també pot
iniciar una reflexió. Posem-ne
alguns exemples: “No hi ha
amor sense comprensió i no hi
ha comprensió sense un conei-
xement mutu”, “La cultura de

la pau no és una frase buida;
requereix una cultura de l’Espe-
rit”, “Tota aproximació sense
amor a una altra cultura és una
violació de l’altra cultura”...

En el capítol dotzè, Panik-
kar també enumera una sèrie
de reflexions, que després va
desenvolupant: “La pau és
participació en l’harmonia del
ritme de l’ésser”, “Viure sense
pau exterior és difícil; viure
sense pau interior és impossi-
ble”, “La pau no la conquerim
per a nosaltres mateixos ni la
imposem als altres. És tan re-
buda (descoberta) com creada.
És un do (de l’Esperit)”, “La
victòria obtinguda amb una
derrota violenta de l’enemic
no porta mai a la pau” i “Cap
cultura, religió o tradició pot
resoldre aïlladament els pro-
blemes del món”.

PAU DIALOGADA I ESTIMADA
Pau i interculturalitat està ple de
reflexions sobre l’esperit, l’a-
mor, les religions, la transcen-
dentalitat, la diversitat cultu-
ral, la comprensió i el diàleg. I
l’objectiu no és altre que la
pau, una pau descoberta, dia-
logada i estimada, però mai
imposada per la força de les
armes o per la fermesa o la ti-
rania d’un discurs polític.

En un moment del llibre,
Panikkar recorda una frase de
Mahatma Gandhi, dita l’any
1945 poc després dels bom-
bardejos atòmics: “Com veu el
futur de la humanitat?”, li van
preguntar. I Gandhi va res-
pondre: “Abans podíem optar
entre violència i no-violència,
ara només podem optar entre
no-violència i no-existència”.
Una frase que, desgraciada-
ment, continua tenint tota la
seva vigència.

REUTER

Gwyneth Paltrow interpreta Sylvia Plath al film ‘Sylvia’ basat en la novel·la de Kate Moses

La vida
en un poema
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Kate Moses, L’hivern de Sylvia.
Traducció de Sílvia Alemany.

Rosa dels vents.

Barcelona, 2004.

E
l que escrivim ens
reflecteix. A l’hora
d’embrutar papers
en blanc, el nostre
imaginari recorre a

les experiències que nodreixen
aquell apartat del nostre cer-
vell on hi diu experiència. Ja si-
gui una novel·la, un article
d’opinió o una crítica literària,
rellegir al cap del temps les
paraules posades en negre so-
bre blanc pot servir a un ma-
teix o als altres per fer-se una
idea dels pensaments, la ma-
nera de fer i la visió del món i
de la seva evolució al llarg dels
anys. La poesia, pel seu inhe-
rent afegit d’intensitat emoci-
onal, corregeix i amplia aquest
aspecte. La persona que signa

un encadenat de versos no té
vergonya de quedar absoluta-
ment despullat i a la mercè de
tot aquell que tingui a bé lle-
gir-se’ls. Tot depèn, esclar, del
talent o la improvisació sobta-
da de cada un per injectar
passió i qualitat literària als
escrits. Aquest és, ni més ni
menys, el privilegi dels escrip-
tors. Sylvia Plath va ser una
d’aquestes persones.

Kate Moses ha reconstruït a
L’hivern de Sylvia els últims
temps de la vida de la poeta
Sylvia Plath. Uns temps que
van ser els més difícils de la
seva vida, marcats per la seva
malaltissa gelosia, per les con-
tinuades desavinences amb el
seu marit i per la seva respon-
sabilitat de mare. Tot plegat la
va conduir a una permanent
sensació de castració artística
que només podia superar amb
déu i ajuda. La seva obra més
important, Ariel, ha servit per
inspirar la novel·la que ens
ocupa, adaptada al seu torn al
cinema, en un film no gaire

reeixit amb Gwyneth Paltrow
com a protagonista.

Al llarg de les més de
tres-centes pàgines del llibre, el
lector coneix amb tot luxe de
detalls l’odissea personal d’a-
questa dona que, recorrent al
tòpic una vegada més, va lluitar
contra moltes adversitats per-
sonals, sent ella mateixa la més
notable de totes. Moses fa un
treball més que notable en la
narració dels esdeveniments
però el lector innocent no pot

evitar preguntar-se d’on ha tret
tota la informació que maneja
per reconstruir els últims me-
sos de la vida de Plath. D’Ariel?
Sembla que així és, però potser
hauria estat bé una explicació
més detallada, més que res per
evitar sensacions de confusió.
Estem davant d’un llibre treba-
llat a consciència i ric en sug-
geriments, bastit des d’un saber
fer notable però amb un llen-
guatge massa rebuscat i una
narració sovint espessa que no

contribueix gens a clavar-li
queixalada i devorar-lo sense
fre fins al final.

Malgrat tots els peròs possi-
bles, la gran habilitat de Moses
està en la capacitat de fer sen-
tir en determinats moments
tota la buidor i el desassosec de
la seva heroïna –¿o antiheroï-
na?– en els moments que es
queda sola i és capaç d’escriu-
re, quan li brollen sense fre les
paraules, des del dolor acu-
mulat dins seu.


