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1. BIOGRAFIA
Pere Casaldàliga i Pla va néixer el 16 de febrer de 1928 a Balsareny (Bages). D’una família catòlica. Impactat per la persecució religiosa durant la Guerra Civil, va sentir de
ben jove la vocació al sacerdoci.
“Amb la guerra vaig aprendre a escoltar la gent gran, que comentava coses molt
greus, fins i tot vaig aprendre a callar com ells. A la vella casa pairal del meu pare,
habitada aleshores per l’hereu, el meu oncle Josepet, i els seus, moltes vegades
vaig haver de silenciar –davant els milicians, ebris de vi i de preguntes– el
parador de les monges de la primera escola o l’amagatall dels desertors, o el
pas de qualsevol capellà o frare amb el nom canviat o indumentària sospitosa”.
Després d’estudiar a la Gleva i a Vic, va iniciar els estudis al seminari menor dels Missioners Claretians amb només 13 anys i on ja va destacar per les seves dots literàries. Va
estar en diversos centres de formació dels Claretians de Cervera, Barbastre, Vic, Solsona
i Valls. El 8 de setembre de 1945 va fer la primera professió com a missioner claretià
i quatre anys després va fer al professió perpètua. El 1952 va ser ordenat sacerdot
durant el Congrés Eucarístic de Barcelona.
Durant més de vint anys va exercir diverses tasques apostòliques a Sabadell, Barcelona, Barbastre i Madrid. Un professor d’escola que va deixar empremta a molts dels
seus alumnes; un treball en les parròquies en el que ja destaca la seva energia i una dedicació infatigable a l’apostolat i a la promoció d’iniciatives socials; i finalment una darrera
etapa de formador en el seminari claretià de Barbastre.
En el primer destí a Sabadell ja destaca la seva vocació social i apostòlica, valent-se
de tots els mitjans. Comença a treballar al col·legi claretià (llavors anomenat del Cor de
Maria), però la dedicació a l'ensenyament no li priva de dedicar algunes hores a la ràdio,
fundar la revista Eufòria i realitzar activitats amb els immigrants murcians que van arribant a la ciutat:
“Fou la primera forja en molts aspectes de la vida. Aquell Sabadell de les fàbriques, dels teixits i dels carrers inacabables, de les barraques de Ca n’Oriac, de Can
Puiggener i de Torre Romeu, de les famílies nou vingudes i dels nois aprenents,
del món obrer i de la migració”.
El 1968, amb altres missioners, accepta el repte de fundar una missió claretiana al
Brasil, a São Félix do Araguaia, a l’Estat de Mato Grosso.
“El 1968 va ser un any històric (revolució dels estudiants, Primavera de Praga,
Conferència dels bisbes llatinoamericans a Medellín...). En l’Església i en la societat mundial es respirava voluntat de temps nou. Ara ho entenc millor. El Manuel
Luzón i jo veníem com dos missioners il·lusionats, sense saber molt bé on ni com
anàvem, però sentint que veníem en una missió. Vam arribar al Brasil en ple recrudiment de la dictadura militar i ens vam trobar amb una Església de catacumbes, les seves esplèndides minories i la sang corrent. São Félix do Araguaia
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i la seva regió no era una Església ni era una societat. Anàvem una mica al nores”.
Allà construeix una comunitat eclesial des de zero. Influït per la renovació del Concili
Vaticà II, confia la marxa de les comunitats als laics i crea una xarxa de comunitats de
base a tota la prelatura.
El 27 d’abril de 1970 va ser nomenat administrador apostòlic de la nova prelatura de São
Félix do Araguaia i, un any després, Pau VI l’escull el primer bisbe prelat d’aquesta
demarcació eclesial. Va ser ordenat bisbe el 23 d’octubre de 1971, la vigília de la festivitat de Sant Antoni Maria Claret.
En la seva invitació a l’ordenació episcopal, explica el perquè renuncia a l’anell, el
bàcul i la mitra:
“La teva mitra serà un barret de palla (sertanejo), el sol i el clar de lluna, la pluja
i el serè, la mirada dels pobres amb qui camines i la mirada gloriosa de Crist, el
Senyor.
El teu bàcul serà la Veritat de l’Evangeli i la confiança del poble en tu.
El teu anell serà la fidelitat a la Nova Aliança del Déu Alliberador i la fidelitat al
poble d’aquesta terra.
No tindràs altre escut que la força de l’Esperança i la llibertat dels fills de Déu, ni
faràs servir altres guants que el servei de l’Amor”.
La seva primera carta pastoral, ‘Una Església de l’Amazònia en conflicte amb el latifundi
i la marginació social’, de 1971, recull el testimoni de les víctimes i reflexiona sobre el
compromís cristià en nom de l’Evangeli amb la justícia i la pau.
En plena dictadura militar al Brasil, el bisbe Casaldàliga es converteix en portaveu
d’un poble oprimit pels latifundistes, amb un nivell molt elevat d’analfabetisme, sense
cap assistència sanitària, i sense mitjans de comunicació que cohesionin i formin la comunitat. Són necessitats que es dedica a cobrir des de la Prelatura promovent l’organització popular i formant els camperols. Des de la prelatura de São Félix ha promogut una
Església allunyada del poder, profètica i participativa.
“L’Església és fonamentalment dels laics. La nostra Església de São Félix do Araguaia ha estat des del començament una Església marcada per aquest caràcter laical. L’equip pastoral ha anat prenent totes les decisions pastorals d’aquesta Església. I no sempre ha prevalgut l’opinió del bisbe: m’han guanyat en vots més d’un
cop. És discutible? Sens dubte. Vaig preferir –vam preferir– anar encertant
junts, assumir entre tots les decisions, malgrat el risc d’ensopegar alguna vegada. Què és millor? Imposar-se abans d’hora o anar-se posant d’acord en la corresponsabilitat adulta? Els qui s’imposen no són, per aquest fet, obeïts. Jo, per
altra banda, soc suficientment personalista i també tinc els meus escrúpols de
consciència. No crec haver cedit a decisions majors quan la consciència m’ho exigia. I, comptat i debatut, no em penedeixo d’haver caminat junts”.
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La seves causes comencen a ser conegudes internacionalment quan rep les primeres amenaces de mort. Un dels fets més dramàtics el va viure el 1976 quan va anar a denunciar a
una comissaria les tortures a dues dones acompanyat del jesuïta João Bosco Penido Burnier. Un dels policies va matar al pare João Bosco d’un tret davant seu. Aquesta experiència i l’assassinat de molts camperols en lluita per la terra, o del beat Óscar Romero,
l’ha recollit el bisbe Casadàliga com un testimoni martiral que ha recorregut tota l’Amèrica Llatina. Malgrat les amenaces d’expulsió durant la dictadura militar, va tenir sempre
el suport de l’arquebisbe de São Paulo, el cardenal Paulo Evaristo Arns, i del papa Pau
VI.
“Un ha obert els ulls a la fe i ha crescut en una vocació envoltat de sang de màrtirs.
Després he entès millor fins a quin punt la conflictivitat ha de formar part essencial
de l’Església, com forma part de la vida de Jesucrist. Sense masoquismes, crec en
el pluralisme, la inculturació, l’opció pels pobres, necessàriament viure en
tensió, en les incomprensions, en la creu. Un Església viva és una Església en
‘crisi’, una agonia pel Regne. Quantes vegades m’he hagut de dir o dir als altres
que l’Església de Jesús només es porta bé quan és a les catacumbes i quan profetitza essent perseguida”.
Conegut com “Dom Pedro”, Casaldàliga és una de les personalitats més representatives
de l’Església dels pobres i dels exclosos a Amèrica Llatina. També ha promogut la implicació de tots els sectors socials en les seves causes a través del Consell Indigenista Missioner (CIMI) i de la Comissió Pastoral de la Terra de l’Església brasilera (CPT).
“Un ha tingut potser la sort de no entrar mai en cap ideologia per la finestra de les
‘idees’, sinó per la porta de les causes. D’ideologia qui no en té? La gràcia està
a saber tenir-la i en el fet que aquestes no ens tinguin a nosaltres”.
Tot sovint Pere Casaldàliga parla de les seves causes, “que valen molt més que la
meva vida”.
“Les causes dels drets de les persones i dels pobles; sobretot de les persones i dels
pobles marginats i fins i tot prohibits. Causes específiques de la Nostra Amèrica:
la terra, l’aigua, l’ecologia; les nacions indígenes; el poble negre; la solidaritat; la
veritable integració continental; l’eradicació de qualsevol marginació, de qualsevol imperialisme, de qualsevol colonialisme; el diàleg interreligiós i intercultural...”
Aquestes causes han marcat tots els seus llibres, escrits pastorals i poemes.
“Després de la sang, la paraula és el ‘poder’ més gran que existeix. Per ella un es
diu, i diu l’Univers, els Proïsme, el Poble, la Mort, la Vida, Déu. La poesia és la
resposta sensibilitzada a tot i a tothom, en una trobada que tensa l’ànima i compromet les opcions”.
L’arrelament a la missió que va anar a fundar al Brasil el va portar a no tornar mai més a
Catalunya i a voler morir allà. Només ha fet alguns viatges a Amèrica Llatina i a Roma
després d’ajornar durant diversos anys la preceptiva visita al Papa que realitzen tots els
bisbes cada cinc anys.
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“He mirat de no tenir por de la por. Que em penso que el problema és aquest,
no? Si per causa de la por, deixes d’anar on has d’anar o deixes de fer el que has
de fer, aquesta seria una por poc cristiana, no?”
El 1990 hi va haver una campanya internacional per promoure la seva candidatura com a
Premi Nobel de la Pau. Entre molts altres reconeixements, també ha estat investit Doctor
Honoris Causa en diverses universitats del Brasil i el 2006 va rebre el Premi Internacional
Catalunya, el primer català en obtenir aquesta distinció.
El 2005, després de complir els 75 anys, va ser rellevat de la responsabilitat episcopal,
però va continuar residint com a bisbe emèrit a São Félix. Afectat per la malaltia de
Parkinson, els darrers anys es va anar reduït la seva mobilitat i la capacitat per comunicarse, però va continuar sent una veu profètica de referència.
Sense perdre el seu vincle amb Catalunya, la vocació missionera de Pere Casaldàliga el
va fer arrelar definitivament a Araguaia i a esperar la mort allà.
“Un racó de món que m’estimo molt, que m’ha ajudat a créixer, que m’ha propiciat la realització missionera, que m’ha donat molts amics i amigues i que serà el
meu descans cap a la resurrecció… Que serà l’hora, no? Vosaltres ja sabeu que:
ressuscitem; morir és ressuscitar. Hi ha molts records, molts moments forts,
alegres, tensions. És una mena de pàtria definitiva”.
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2. EL MISSIONER CLARETIÀ PERE CASALDÀLIGA
Pere Casaldàliga hauria complert el 8 de setembre d’aquest 2020 els 75 anys com a missioner claretià.
“Vam fer el noviciat al costat del sepulcre del Fundador Claret [a Vic]. Va ser un
noviciat missioner. No aniríem a la clausura, aniríem a evangelitzar el món.
Ara, a distància, sento que la visió i la passió de l’Església i la seva causa han
omplert tots els anys de formació i han justificat totes les esperes i renúncies. Vaig
somiar, fins i tot, que em faria de la Trapa o la Cartoixa, però la Missió i l’Apostolat eren el meu destí i la meva obsessió”.
El 1968 va anar al Brasil responent a la invitació del Govern General dels Missioners
Claretians, com molts altres claretians que han anat a missions d’arreu del món. Sempre
ha reconegut l’arrel missionera que li va oferir la formació dels claretians i sempre ha
tingut com a model el fundador, Sant Antoni Maria Claret, també bisbe i missioner.
“És veritat que la vida religiosa autèntica ha d’obrir camí i ha d’ocupar frontera.
Per això tinc aquesta vocació específica. El pare Claret ens va donar testimoni
d’una època. S’ha de reconèixer que ell es va anticipar, amb els mitjans de comunicació, en sortir al carrer amb els fulls impresos, en fer un treball social pioner
també d’avançada: les caixes d’estalvis, les biblioteques... A Cuba va fer un treball
social que ni s’imaginava en aquella època per part de l’Església. I dintre dels
moviments eclesials va ser reconegut pel papa Pius XI com a precursor de l’Acció
Catòlica tal com és avui. Fins i tot els moviments que hi ha ara arreu de l’Església
poden reconèixer en ell un precursor. Les religioses... Ho va somiar tot, Claret!
Tenia un cor i un cap d’industrial avançat, que ho va transmetre en un servei
al Regne de Déu”.
Tot i que la missió de São Fèlix no depenia de la Província Claretiana de Catalunya,
aquesta ha anat mantenint lligams estrets amb el bisbe Pere. Amb el temps, altres
claretians catalans també han anat a diverses missions del Brasil. En concret, el 1982 els
Claretians de Catalunya van fundar una missió pròpia a la selva amazònica, a GuajaráMirim (Estat de Rondònia).
“Els claretians han continuat ajudant econòmicament, sempre, i van agafar una
missió a prop de la nostra. Va quedar la marca claretiana. Nosaltres vivim de solidaritat. Una de les característiques de la Prelatura de São Félix és la solidaritat. Que diu que va i ve. És de doble mà, la solidaritat. Ens en donen i en
donem, també”.
“Jo vaig ser ordenat bisbe el dia de Sant Antoni Maria Claret. I el superior general
que ens havia animat a venir al Brasil em va escriure, el pare Peter Schweiger,
alemany, dient que era la festa del pare Claret més feliç de la seva vida.”
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L’any 1989 a Catalunya, amb la intenció de promoure la candidatura del bisbe Pere al
Premi Nobel de la Pau de l’any 1992, es va crear, per iniciativa del missioner claretià al
Brasil Pere Jordà, l’associació actualment anomenada ‘Araguaia amb el bisbe Casaldàliga’, que continua treballant amb força per donar a conèixer “les causes del bisbe Pere”.
A Barcelona, els claretians li han dedicat una sala d’exposicions i actes de la llibreria
Claret. Quan li van demanar al bisbe Casaldàliga posar el seu nom a la sala d’actes de la
Llibreria Claret, va acceptar amb aquestes paraules: “Podeu posar-hi el meu nom i posemhi sobretot l’esperit de germanor, de comunió i d’esperança. Sempre en la recerca del
Regne.”
El 2017, coincidint en els 89 anys del bisbe claretià, en aquesta sala es va instal·lar de
manera permanent el Memorial ‘Casaldàliga al cor’. A través de diverses frases i imatges
a la sala es visualitza la figura de Casaldàliga i les seves causes evangèliques. Coincidint
amb els 90 anys, el 2018 també es va fer a la Llibreria Claret una exposició de fotografies
i dels seus llibres.
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3. BIBLIOGRAFIA PUBLICADA PER L’EDITORIAL CLARET
L’Editorial Claret ha estat una de les principals editores del llibres de Casaldàliga i de la
difusió de la seva obra en català. Entre les més recents el fotògraf Joan Guerrero va
publicar Casaldàliga, la seva gent les seves causes. Guerrero va fer una llarga estada a
Araguaia per conèixer Pere Casaldàliga i amb en un extens reportatge fotogràfic va fer
un veritable retrat de la vida, les idees i l’entorn que han marcat el bisbe claretià.
El testimoni de Casaldàliga també queda recollit en el llibre Meditacions vora l’Araguaia.
En companyia de Pere Casaldàliga. És un text del claretià Joan Soler, una de les persones que hi ha tingut més relació els darrers anys des de Catalunya.
Llibres de Pere Casaldàliga o sobre Pere Casaldàliga publicats per l’Editorial Claret:
–Pere Llibertat (1978)
–Encara avui respiro en català (1987)
–A l’aguait del Regne. Antologia de textos 1968-1988 (1989)
– T. Cabestrero, En lluita per la pau. Les Causes de Pere Casaldàliga (1991)
–El somni de Galilea. Confessions eclesials de Pere Casaldàliga (1993)
–Cartes marcades (2007)
–M. Jaén - À. Gil, Un barret de palla. La lluita de Pere Casaldàliga (2014)
–J. Guerrero, Casaldàliga (2016)
–J. Soler, Meditacions vora l’Araguaia (2017)
–Joventut amb esperit (2018)
–A. Tavares, Un bisbe contra tots els murs (2020)
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4. DECLARACIONS DE RICARD COSTA-JUSSÀ,
PROVINCIAL DE SANT PAU
Ricard Costa-Jussà, provincial dels Missioners Claretians de la província de Sant Pau,
que inclou el territori de Catalunya, destaca sobre Pere Casaldàliga que “la vocació ve en
el seu si de la resposta a la crida d’una vida i una acció al servei dels altres”. I subratlla que “allò que li ha donat el sentit per fer tot el que ha fet és aquest amor a Déu,
per Déu als altres, i en Déu a tots”.
El provincial recorda el missatge que va adreçar Casaldàliga a la congregació en ocasió de bicentenari del naixement de Pare Claret. Un text que presentava des de “la
definició del missioner”. El bisbe emèrit de São Félix ressaltava en el missioner claretià
algú que “abrasa i crema per tot arreu on passa, amb la fidelitat i la caritat de l’amor”.
Valorava la dimensió de l’arrelament i, alhora, de “disponibilitat universal”, així com el
fet que “usa i empra tots els mitjans possibles per la seva missió”.
Recorda la formació i la identitat claretiana de Casaldàliga. “Dintre de la inquietud del
Pere per respondre a la crida de Déu, troba un congregació missionera en el seu
origen en la qual ell se sent identificat i en la qual fa el seu camí”.
Costa-Jussà explica que amb els claretians de Catalunya “hi ha hagut sempre una
vinculació i un seguiment en aquest sentit d’afecte i de relació”. Considera que Casaldàliga “no s’ha desvinculat mai del que passava als claretians”. I, al seu torn, “des
dels claretians d’aquí Catalunya com des d’altres àmbits claretians, mai han estat desvinculats del seguiment de la vida del Pere i de la seva missió”.
Reconeix que molt sovint “el testimoni, les obres, els escrits d’en Pere” han format part
de “moments de formació o de treball en grup” dins de la congregació. “Per a nosaltres,
els missioners claretians, Pere Casaldàliga ha estat conegut per moltes generacions”
i “ha estat sempre un referent des de la seva tasca missionera, des de la seva tasca
profètica i des del seu servei de bisbe a l’Araguaia, a São Félix”.

► Podeu descarregar declaracions del Provincial i altres materials a:
https://1drv.ms/u/s!Aj5Umxn5DLb5_QPJapCsVOb9mARr?e=syK0Ga
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5. DECLARACIONS DEL BISBE JOSEP MARIA ABELLA,
SUPERIOR GENERAL DELS MISSIONERS CLARETIANS
(2003-2015)
El claretià lleidatà Josep Maria Abella, que va ser el màxim responsable mundial dels
Missioners Claretians entre el 2003 i 2015, parla de Pere Casaldàliga com “un referent
segur pels qui vulguin seguir incondicionalment Jesús”. Abella és actualment bisbe de
Fukuoka, al Japó, i recorda com el bisbe Casaldàliga “és algú que et fa sentir la seva
indignació davant de tanta injustícia, la seva tristesa davant el dolor que pateixen a causa
d'ella moltíssimes persones, i la seva gran confiança que Déu no abandona els pobres i
que, per tant, tampoc ell pot abandonar-los. Parlant amb el Pere, un percep què signifiquen aquelles paraules amb què fa uns anys vam intentar definir la vida consagrada: ‘passió per Crist, passió per la humanitat’”.
Abella descriu de Casaldàliga com “una persona de gran cor en el qual acollia a tots
per guanyar-los a tots per a la causa del Regne, una causa que agermana persones de
diferents religions i ideologies i de grups molt diversos; però totes elles enamorades de la
persona, sobretot d’aquelles persones la dignitat dels quals és trepitjada i els seus drets
conculcats”. La dignitat de totes les persones “va ser la causa per la qual Jesús va viure,
va lluitar i va lliurar la seva vida. D’això, Pere Casaldàliga n’estava completament convençut”.
També en remarca que “ha estat una persona que mai ha renunciat a l’esperança.
Trobava sempre motius per seguir lluitant i esperant i, quan semblava que ja s’havia esgotat tota possibilitat d'esperar, la seva fe profunda en Déu que no abandona i el seu amor
per aquelles persones a qui se’ls ha robat l’esperança, el seguia mantenint ferm en el seu
compromís”.
Abella reconeix que “Pere Casaldàliga era crític també amb l’Església portat pel seu desig
que tornés a les seves arrels evangèliques. Però la seva crítica era la de qui desitja la
felicitat i la veritable llibertat a qui estima”.
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6. DECLARACIONS DEL CLARETIÀ JOAN SOLER,
ASSOCIACIÓ ARAGUAIA AMB EL BISBE CASALDALDÀLIGA

“Són tantes les raons pràctiques que ens fan veure la profunditat i vigor profètics de
la vida, la paraula, l’acció del bisbe Pere!” Així ho considera el claretià Joan Soler, de
l’Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga. Autor del llibre Meditacions vora l’Araguaia (Claret, 2017), Soler en recorda “el barret de palma i el rem indígena”, símbol
del seu compromís amb els més febles: “El bisbe que està i estarà amb els petits pagesos,
amb els sense terra, amb els constants migrants de l’interior, amb els que viuen situacions
d’esclavatge a les gran fazendes” i també “amb els indis, els indígenes, els karajàs, els
tapirapé, els xavante, aquells a qui no se’ls reconeix llur dret ancestral a la terra, a tots
aquells que justament en són els guardians: de la terra, dels rius, de la selva”.
De la seva acció a l’Araguaia, destaca “les estructures eclesials de la CNBB, creades amb
el veí bisbe Dom Tomás Balduino, i alguns altres homes i dones d’Església: la Comissió
de Pastoral de la Terra i el Conselho Indigenista Missionário, espais d’aliances i camins
conjunts d’Església i pobles indígenes, d’Església i petits pagesos, en la defensa o la recerca de terra per viure dignament, en la defensa de llurs drets”.
“Quina nosa la que ha fet el bisbe i germà Pere!”, recorda Joan Soler. “Ell, pecador i
bisbe, es confessa de voler una Església vestida d’Evangeli i sandàlies, i de denunciar
constantment el pecat estructural del capitalisme causant de tant dolor i tanta
mort”. El claretià s’adona en el seu germà de congregació que darrera les seves lluites hi
ha “el senzillíssim dia a dia de São Félix, l’acollida constant, inexorable, inexcusable, de
milers i milers de dones, homes, famílies, infants, amb temps compartit, amb taula compartida, amb recursos compartits, amb paraules i gestos i gestions i ‘de tot’ per obrir possibilitats de vida digna”.
Valora que “en el fons de tot aquell silenci i aquella pregària matiners, hi ha aquella
vida compartida amb els germans i germanes de casa, amb la tia Irene, amb la Veva
i les germanetes, amb el centre comunitari”. I apunta l’opció de fons de Casaldàliga:
“‘Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar’, deia el poeta cubà i cantava la
cançó. I en Pere sabia i sap que, en el fons, Déu és el poeta i el que canta aquesta
cançó des de fa segles, persistentment, dolorosament, perquè Ell ha fet aquesta opció”.
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7. MISSATGE DE PERE CASALDÀLIGA AMB MOTIU
DEL BICENTENARI DEL P. CLARET
Hi ha tres expressions, tres consignes que defineixen molt bé la missió claretiana:
–“Un fill del Cor de Maria és un home que crema en caritat i cala foc arreu on passa”
–“El meu Esperit és per a tot el món”
–“Facin servir tots els mitjans”
Pràcticament, dic, aquestes tres consignes claretianes defineixen molt bé la missió.
La definició del missioner
En primer lloc, la definició del missioner, que sortiria a l’encontre del perill més gran que
pot tenir la missió: que es transformi en una professió, en un encàrrec, en un càrrec. S’ha
dit que el pitjor que li pot succeir a la política és que en comptes de ser vocació sigui
professió. Funcionaris del Regne de Déu no és possible. Fàcilment amb l’edat uns, per
desenganys altres, ens refredem en la passió missionera. Hauríem d’insistir que la missió
és una vocació: una crida, una resposta, una passió, un entusiasme, un somni, una utopia:
la utopia del Regne.
Sempre que es vulgui parlar de seguir a Jesús, de continuar la seva obra, s’ha de parlar
del Regne. Desgraciadament durant segles l’expressió, i qui sap si la realitat, per molts
sectors de l’Església ha estat oblidada. El Regne, que va ser la passió de Jesús, la seva
vida, la seva paraula, la seva mort, la seva resurrecció i que ha de ser la nostra passió:
“cremar en caritat, abrusar per on passem”. Això no significa que haguem de ser missioners exaltats, supercarismàtics, sacsejant cels i terra. Cal conjugar la passió pel Regne
amb una connaturalitat humana: humans entre els humans, humanitzant la humanitat. És
la consigna molt oportuna també. És clar tot això es viu en el dia a dia, es viu amb l’oració,
amb el servei, amb la comunitat, passant problemes, dificultats, salut, vellesa, sent incompresos, acompanyant les crisis del món. No som del món, però estem en el món i al servei
del món. L’Església està al servei del Regne per transformar, per salvar el món.
“El meu esperit és per a tot el món”
Segona consigna: “El meu esperit és per a tot el món”. Quan em van demanar una meditació amb ocasió del jubileu dels dos-cents anys, vaig rellegir una altra vegada l’autobiografia del pare Fundador. Per cert seria una bona norma: que amb ocasió dels dos-cents
anys, tots els claretians llegíssim, meditéssim l’Autobiografia. I aquesta expressió “el meu
esperit és per a tot el món” em va semblar que abraçava l’esperit de Claret, dins del seu
context social, eclesiàstic. Quan ell parla dels mals de la humanitat, parla del Protestantisme. Evidentment que avui no ho diríem. Precisament perquè el seu esperit, el nostre
esperit, ha de ser per a tot el món, hem de tenir un esperit molt ecumènic, molt macroecumènic. Si ell ja podia parlar de “tot el món”, molt més normal és que en parlem avui, quan
la globalització, la mundialització és una realitat. Desgraciadament, una realitat capitalista, nefasta, però una realitat que possibilita trobades, diàleg.
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Estava pensant l’altre dia que avui hi ha molta Amèrica Llatina a Europa, i concretament
a Espanya, hi ha molta Àsia a Europa, hi ha molta Àfrica a Europa. Aquesta mundialització s’està realitzant en gran part pels migrants, que carreguen amb la seva cultura, la seva
religió, els seus somnis, el seu sofriment. “El meu esperit és per a tot el món”. Jo recordo
que, en algun moment de la Congregació Claretiana, els Superiors Majors de la Congregació reclamaven de la falta d’esperit missioner. Va caldre que en el mateix capítol del
67 es fes una sacsejada. El pare Schweiger va somiar amb veure una Congregació més
missionera, sortint de posicions més còmodes, més casolanes. “El meu esperit és per a tot
el món”.
“Facin servir tots els mitjans”
I “facin servir tots els mitjans”. Jo recordo que en ocasions es va mirar amb cert recel
aquesta consigna: “si ho fem tot, no fem res”, es deia, “si no ens especialitzem, seguirem
sent sempre “quebragallos” que diríem aquí a Brasil, “factotum”. Clar que cal especialitzar-se, cal atendre sobretot als contextos socials, culturals, econòmics, religiosos que estem vivint, però cal tenir una disposició missionera de caminar, sense establir-se còmodament, pensant més a ser tenda de campanya que edifici establert. Potser fins i tot el
problema vocacional es resoldria més connaturalment si la missió fos cada vegada també
més una realitat. Jo no estic ara molt per dins de detalls de la Congregació, però pel que
veig en els butlletins, en les circulars, per comentaris d’alguns companys que passen per
aquí, ha crescut últimament l’esperit missioner com ha crescut l’esperit vocacional. Hauríem d’aprofitar aquest jubileu per a “recautxutar-nos” tots en esperit missioner, en esperit
de catolicitat, en esperit de passió pel servei del Regne, amb les característiques espirituals que ens acompanyen: el Cor de Maria, que medita la Paraula, que acull la Paraula, que
viu la Paraula, que comunica la Paraula; l’Eucaristia, com el sopar del Senyor, dels germans i germanes, el sopar de la “partilha” com diem aquí a Brasil, del compartir. L’Eucaristia que és el gest de Jesús que dona el seu cos, la seva sang, la seva vida i que hauria
de ser el nostre gest de compartir, de donar. I aquesta memòria sagrada dels nostres màrtirs. La Congregació petita pot gloriar-se en el Senyor de bastants testimonis martirials.
Jo tinc com un record i més que record indeleble en la meva vida, com a estudiant i després com a prefecte de postulants: el “Barbastre màrtir”. Crec que ha estat una benedicció
de Déu per a la Congregació aquest baptisme de sang. Som testimonis de testimonis. El
jubileu serà una bona ocasió per renovar la nostra vocació missionera, per obrir-nos a tot
el món, per assumir totes les possibilitats d’anunciar la Paraula, de servir al Regne, humanitzant la humanitat. Déu, és la nostra fe, s’ha fet humà perquè nosaltres ens humanitzem divinament. Per a tots i totes, claretians i claretianes, un gran abraçada d’aquest claretià vell que va ser rebel, que no sempre va ser molt claretià, però que vol acabar bé. I que
sigui un jubileu de gratitud, de celebració, d’esperança.
São Fèlix do Araguaia, juny 2007
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8. MEDIATECA: LA VEU DE CASALDÀLIGA

► Trobareu disponible a Youtube el resum de l’entrevista del documental Pere

Casaldàliga. El llegat de Claret (2007)
► Podeu descarregar les imatges del vídeo amb més qualitat i altres materials a:
https://1drv.ms/u/s!Aj5Umxn5DLb5_QPJapCsVOb9mARr?e=syK0Ga

Els Missioners Claretians són una congregació religiosa fundada per Sant Antoni Maria Claret a Vic el 1849,
amb el nom inicial de Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria. Actualment hi ha 3.100 missioners
claretians repartits en més de 60 països dels cinc continents i organitzats en unes 350 comunitats. Són
religiosos amb vocació de transmetre i comunicar Paraula de Déu al món d’avui. La província de Sant Pau
integra les comunitats de Catalunya, Euskal Herria, França i Itàlia. La seva activitat es concreta amb l’atenció pastoral de parròquies, en escoles i centres de lleure, en diverses entitats de promoció social i solidaries,
o en iniciatives vinculades a la cultura i la comunicació.
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