Barcelona agraeix “l’utopia fèrtil” de Casaldàliga
Dm, 29/06/2021 per Catalunya Religió

(Laura Mor –CR) “Que en Pere va sembrar és una evidència”. És una de les moltes
frases que aquest dilluns al vespre han mostrat ben viu el llegat de Pere
Casaldàliga. Dues-centes persones s’han aplegat a Barcelona la vigília de Sant
Pere per agrair el mestratge de qui va ser bisbe de São Félix do Araguaia. Amb un
encàrrec compartit: el món continua ferit i cal militar en l’esperança.
Pocs líders religiosos aconsegueixen tant de quòrum en la seva predicació. A ningú
se li ha fet estrany que aquest dilluns s’hagi parlat del “Regne de Déu” a la plaça
del Rei. Una promesa evangèlica que Casaldàliga va perseguir per fer arribar la
justícia i la pau per a tothom. I fer-ho “ara i aquí”, com han subratllat els
periodistes Antoni Bassas i Mònica Terribas, conductors d’aquest homenatge
cívic. Un acte organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Araguaia i la
Fundació Pere Casaldàliga que s’ha emès en directe i que es pot recuperar aquí.
Un dels vídeos que s’han projectat durant l’homenatge ha recordat el testament
vital del bisbe Pere: “Opteu veritablement pels pobres, opteu per una Església
comunitat, de germans i germanes iguals, sense poder”, deia. Desenes de
representats d’entitats diverses, amics i companys de militància, des de Catalunya
al Mato Grosso, han subratllat el seu estil de vida sobri i coherent. I han descrit “el
privilegi” d’haver conegut una persona excepcional. Exemple honest, un referent
ètic per als descreguts. Com ha dit el periodista i activista social David
Fernández: “Pere Casaldàliga sempre serà l’utopia fèrtil; les coses ben fetes, les
de debò, duren per sempre”.
“Moltes gràcies a totes les entitats amigues que heu assumit les causes del Pere
com a eina transformadora de tota la societat per la que treballem junts”, ha dit
Glòria Casaldàliga, presidenta de la nova Fundació Pere Casaldàliga. “Sabem que
vivim temps complexos que la tasca no serà senzilla”, ha apuntat i ha recordat les
dificultats que viu el Brasil i la regió de l’Araguaia
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S’hi han sumat les veus de l’actor Eduard Fernández, el teòleg i col·laborador de
l’Agenda Llatinoamericana Jordi Corominas, l’artista catalano-brasilera Priscila
Barbosa, l’activista Arcadi Oliveres, poc abans de la seva mort, passant pel
caputxí Michael Moore, l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, la dominica
Lucía Caram o l’actriu Núria Valls, entre d’altres amics i companys de
Casaldàliga.
Com a religiós, com a bisbe al Brasil, com a poeta universal. Va defensar sempre
els drets dels pagesos i dels sense terra. Ho va fer amb sensibilitat poètica, amb
tenacitat i també sentit de l’humor. “Als meus catòlics i catòliques de Catalunya:
ens hem de prendre l’Església amb una mica de bon humor”, deia. I sobretot,
sostingut en l’esperança, eix d’aquest nou homenatge conjunt.
Han assistit a l’homenatge una bona representació dels missioners claretians a
Catalunya, amb Joan Soler, de l’Associació Araguaia, el provincial de Sant Pau,
Ricard Costa-Jussà, el delegat a Catalunya, Màxim Muñoz, el president de
l’ONG Enllaç Solidari, Josep Roca, i la directora del Casal Claret de Vic, Anna
Larios. També hi ha hagut representació política, amb l’alcaldessa de Balsareny,
poble natal de Casaldàliga, Noèlia Ramírez, i Albert Batlle, regidor a
l’Ajuntament de Barcelona. Així com de familiars de Casaldàliga i de personalitats i
entitats amigues, com la teresiana M. Victòria Molins, la delegada de Mans
Unides Barcelona, Mireia Angerri, Eudald Vendrell, Miquel Torres i Josep
Maria Fisa, president, director i consiliari de Justícia i Pau Barcelona
respectivament, Xavier Garí en representació de Cristianisme i Justícia.
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