
 

Curriculum vitae de Raimon Panikkar Alemany 

Raimon Panikkar i Alemany (Barcelona 1918). De pare indi (Kerala) i mare catalana, nasqué a 
Barcelona. Cursà estudis superiors en aquesta ciutat, on obtingué la llicenciatura de Ciències 
l’any 1941. Panikkar és doctor en Filosofia —«El concepto de Naturaleza. Análisis histórico y 
metafísico de un concepto»— per la Universitat Complutense de Madrid (1946), en Ciències —
«Ontonomía de la Ciencia. Sobre el sentido de la ciencia y sus relaciones con la filosofía»— 
per la mateixa universitat (1958), i en Teologia —«The unknown Christ of hinduism»— per la 
Universitat Laterana de Roma (1961). L’any 1946 fou ordenat sacerdot. 

Raimon Panikkar ha estat professor d’un llarg nombre d’universitats: Madrid, Santander, 
Cambridge, Harvard, Montreal, Bangalore, Mysore i la Banaras Hindu University de Varanasi 
(Benarés). 

Entre 1960 i 1963 fou nomenat libero docente per la Universitat La Sapienza de Roma. 
Igualment, impartí cursos sobre filosofia, cultura i religions de l’Índia en diverses universitats 
llatinoamericanes, tasca auspiciada pel govern indi. L’any 1972 fou nomenat catedràtic de 
Filosofia Comparada de la Religió a la Universitat de Califòrnia a Santa Barbara, de la qual, des 
de 1987, és professor emèrit. 

Raimon Panikkar forma part d’un nombrós grup d’entitats internacionals. És president de l’ONG 
Inodep, establerta a París; del Centre for Crosscultural Religious Studies (Califòrnia), de la 
Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (Madrid), de la Sociedad de Estudios Índicos 
y Orientales (Madrid) i del Centre d’Estudis Interculturals Vivarium (Catalunya). És membre de 
l’Institut International de Philosophie (París) i del Tribunal Permanent dels Pobles (Roma). Ha 
estat membre del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, col·laborador de la 
UNESCO i vicepresident del Teilhard Centre for the Future of Man. L’any 1989 dictà a 
Edimburg les prestigioses Gifford Lectures, una mena de premi Nobel de filosofia, atorgat en 
reconeixement a les seves aportacions en aquest camp. 

La seva obra escrita versa sobre una temàtica força variada, especialment la filosofia de la 
ciència, les religions comparades i la indologia. Té publicats més de cinquanta llibres en 
diverses llengües i és autor de gairebé un milenar d’articles i col·laboracions publicats en 
revistes especialitzades arreu del món. Entre els seus llibres més reconeguts cal esmentar Les 
mystères du culte dans l’hindouisme et le christianisme (1970), The vedic experience (1977), 
The intra-religious dialogue (1978), Muth, faith and hermeneutics (1979), The cosmotheandric 
experience (1993) i Il daimon della politica (1995). Entre els llibres escrits en llengua castellana 
remarcarem La India; gente, cultura y creencias (1961), La trinidad y la experiencia religiosa 
(1989), Elogio de la sencillez (1993), Paz y desarme cultural (1993), El Cristo desconocido del 
hinduismo (1994) i El silencio de Buddha (1996). En català ha publicat, l’any 1988, Benaurada 
senzillesa, i més recentment, entre 1991 i 1994, els dos volums de La nova innocència. Entorn 
de la seva obra existeix una extensa bibliografia consistent en articles, llibres i àdhuc tesis 
doctorals. Una relació exhaustiva d’aquests treballs apareix a la revista Anthropos, al número 
monogràfic (53-54, 1985) dedicat a la seva ingent obra. 

Igualment, l’any 1989 es publicava a Madrid el llibre Philosophia Pacis, un recull de treballs 
d’especialistes de tot el món sobre la variada temàtica de l’obra i sobre la persona de Raimon 
Panikkar. 

Pel que fa als lligams amb la nostra universitat, volem adduir les passes que durant els darrers 
anys ha fet la UIB per conèixer, fomentar i incorporar en el moment oportú estudis 
d’orientalisme. Així ho palesen diverses activitats, com ara l’homenatge que la Universitat féu 
l’any 1993 a l’indòleg felanitxer Antoni Binimelis Sagrera, el reconeixement fet prèviament amb 
la proposta de doctor honoris causa per al margalidà Joan Mascaró Fornés i, molt 
especialment, l’elaboració del primer diccionari català-sànscrit, que redacta des del campus de 
la Banaras Hindu University el senyor Òscar Pujol Riembau. Precisament en aquesta darrera 
tasca, Raimon Panikkar figura com a principal assessor. 


