
DOMPEDRO 

Santiago Serrano Maya 
"Les meves causes valen més que la meva vida." P. Casaldaliga 

Per raons que no cal explicar massa, 
he hagut de fer repos, i he aprofitat per 
a posar-me al dia en les lectures que te
nia pendents. Entre elles tenia aparcat 
Desea[~ sobre la terra vermella: Vida 
del bisbe Pe re Casaldaliga, de Francesc 
Escribano, 2001. Monsenyor Casal
daliga, és bisbe emerit de la prelatura 
Sao Felix do Araguaia, a l'Estat de Mato 
Grosso, Brasil. Sóc un lector poc curós 
i llegeixo els llibressegons els capítols i 
vaig de darrera a davant i viceversa, pero 
al final acabo llegint tot elllibre i quina 
no seria la meva sorpresa en trobar, a la 
pagina 85, la següent cita: 

Per ser missioner va marxar de Vic i 
a l 'es ti u de l 'any 1941 va entrar al 
seminari claretia de Cervera. A partir d' aquí va seguir una carrera que 
el va portar a Barbastre, altre copa Vic i finalment a Solsona i Valls, on 
va .finalitzar els seus estudis. 

A la publicació: Re.flexions des del compromís. Pere Casaldaliga, 

1 AgraYment al senyor Joan Naboa Armengol perles seves informacions. 
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2007; en el capítol o apartat Cronología de vida, pagina 78, diu: 

1940. lngressa al seminari de la Gleva, prop de Vic. Posteriorment, 
ja com a missioner claretia, completara la seva formació a Cervera, 
Alagón, Barbastre, Vic, Solsona i Valls. 

1 en elllibre autobiogratic, de fet, són els seus diaris: Pere Casaldaliga: 
Una vida enmig del Poble, 2007; pagines 38-39: 

"La meva mare em va acomiadar a la carretera, abans d'arribar a 
l' estació del Carrilet. El me u pare em va dur fins a Cervera de la Se garra, 
al costat de l 'antiga Universitat, filipina (sic) i tan claretiana. 1 de 
Cervera, quan encara no feia un mes, vaig passar a Alagón, amb la seva 
pols i l'Ebre, els ruscos del castella i l'illa del riu. Fora de Catalunya, al 
gran món, Jora de casa. 1 després Barbastre, i el Noviciat, de nou a Vic, 
Solsona i Valls ". 

Pere Casaldaliga va néixer a Balsareny, al Bages, l'any 1928. Fill 
d'una família pagesa i molt tradicional (era fill de Cal Lleter), durant la 
11 República creix i s' educa dins els cercles catolics del poble, mantinguts 
en la clandestinitat durant la Guerra Civil. 

"A casa érempagesos i catolics -... -, i aixo a la Catalunya d'aquella 
epoca volia dir que érem de dretes". 

1940. Ingressa al seminari de la Gleva, prop de Vic. Completa la seva 
formació coma missioner claretia en diferents indrets. 

1952. És ordenat sacerdot a Montju'ic durant la celebració del Congrés 
Eucarístic. La seva primera destinació va ser Sabadell. 

"Sabadellfou la primera forja en molts aspectes de la vida. Aquell 
Sabadell de les fabriques, deis teixits i dels carrers inacabables; de les 
barraques de Can Oriac, de can Puiggener i de Torre Romeu, de les 
famílies "murcianes" i dels nois aprenents, del món obrer, de la migració 
i d'unafalta de llibertat asfixiant''. 

1958. És destinat a Barcelona. 

1960. Viatja a Guinea. 
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1963. Es trasllada a Madrid per dirigir la revista El Iris de la Paz. 

1967. Viatja a Roma per a participar en el capítol general deis 
claretians, en el qual s' imposen les idees renovadores sorgides del Concili 
Vatica 11. 

1968. Casaldaliga i Manuel Luzón viatgen al Brasil amb l'encarrec 
de fundar una missió claretiana a Sao Felix do Araguaia, a l'Estat del 
Mato Grosso. 

1970. Publicació del document Feudalisme i esclavitud al Nord de 
Mato Grosso. 

"La primera impressió de Serra NovaJou un descobriment. En el cor 
mateix de la "mata" verge -humida, viva,Jerotge- naixia a cop de destral, 
un poble de pobres generosos, una comunitat rural que treballava en 
mutirao, que ha soJert en carn propia la tragedia deis sense terra, 
assetjats pels "taurons". Vaig visitar lesJamílies. 1 vaig anar entrant en 
el co-dolor, en la ira, en aquest entusiasme que els estúpids anomenarien 

subversiu ... " 
Somos um pavo de gente, 
Somos o pavo de deus. 
Queremos terra na terra; 
Já temas terra nos Céus ... 
Himne del poble de Serra Nova. 

Escrit per Pere Casaldctliga amb la punta de la navalla sobre una 
Julia de bananer silvestre. 

1971. És consagrat bisbe de Sao Felix. La seva primera pastoral fou: 
"Una Església de 1' Amazonia en conflicte amb ellatifundi i la marginació 
social", amb la que denuncia obertament als terratinents emparats perla 
dictadura militar. 

"L 'ordenació Jo u a la riba de l 'Araguaia, al capvespre. Un barret de 
palla sartanejo i un rem, Jet de pau-brasil pels indis tapirepé, Joren els 
meus emblemes episcopals, la mitra i el bacul d'aquella dignitat que 
havia de ser de servei. L'anell ... , el vaig Jer tornar a Espanya, coma 
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homenatgefilial a la meva mare. En l'homilia vaigfer una vegada més 
-més públicament, més definitivament- la meva opció pels pobres i 
oprimits." 

Canró de lafalr i elfeix. 
Amb una durícia coma anell, 
Monsenyor tallava arras. 
Monsenyor "martell 
ifalr"? 

Em diran subversiu. 
1 jo els diré: ho sóc. 
Pe/ meu poble en lluita, vise. 
Amb el meu poble en marxa, vaig. 

1972. Participa en la creació del Consell Indigenista Missioner, i al 
1975 funda la Comissió 
Pastoral de la Terra, .per la 
millora de les cohdicions de 
vida deis treballadors. 

1973. La policia militar 
ocupa per primera vegada la 
prelatura i duu a terme la 
detenció de 1' equip pastoral 
del bisbe Casaldaliga. 

1976. Són assassinats el 
missioner salesia Rodolfo 
Lunkenbein i el jesuita J oao 
Bosco Penido Burnier, 
aquest últim davant mateix 
de Casaldaliga. 

"La mort del pare Joao 
Rosco és un sacrifici més de 
l 'Església missionera. 
Sacrifici en el sentit positiu, 
cristia, de la paraula. 
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Aquesta tampoe no fou una mort ni marrida ni matada, sinó viseuda. 
Una mort assumida per l'Evangeli i pel poble ". 

1985. Viatj a a Nicaragua per a donar suport a la vaga de fam de Miguel 
Escoto, ministre d' Afers Exteriors. També visita El Salvador i Cuba. 

1988. S' entrevista amb el papa Joan Pau 11 a Roma. A la seva tomada 
a Brasil es nega a signar un document escrit pel Vatica, crític amb la 
teología de 1' Alliberament. 

On tu dius llei 
Jo die Déu. 

On tu dius pau, justícia, amor 
Jo die Déu! 

On tu dius Déu 
Jo die llibertat, 
Justícia, 
Amor! 

1990. Obté la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 

2003. Després de 35 anys coma bisbe, renuncia al carrec. Continua 
vivint a Sao Felix, en la seva mateixa casa. 

2006. La Generalitat li concedeix el Premi Internacional de Catalunya, 
sent el primer catala amb aquest guardó. 

El bis be Pere Casaldaliga no tomara a Catalunya. 

El que sabem és que un mo1t jo ve Casaldaliga, a 1' edat de 13 anys, va 
ser veí de Cervera durant 1' es ti u de 1941 mentre complia la seva formació 
de missioner que el va portar al Mato 2 , on es va convertir en una de les 
fonts lluminoses del moviment eclesial que es va anomenar la Teología 
de 1' Alliberament. Aquest moviment, que ha donat innumerables martirs 
per tot America Llatina, ha permes, junt amb al tres moviments, que avui 
existeixin govems de progrés a 1' America Llatina. Res no és perdut del 
tot; després de la desolació i del desastre, sempre queda la llavor entre 

2 mato= selva, Mato Grosso, Selva gran. 
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les cendres que toma a brotar i omplira la clariana de nous arbres. El 
camí que es va obrir des de la decada dels seixanta a America, és transitat 
per molts i som encara més, creients i no creients, els qui hem fet la 
mateixa ruta, el mateix camí colze a colze, amb Pere i molts altres. 

Des d' aquesta terra eixuta, estolida, severa i tan diferent als paisatges 
dels matos, és reconfortant saber que vam tenir a tan il·lustre veí, pera 
mi, el més universal dels catalans contemporanis. Seria un orgull recordar 
el seu pas per la nostra ciutat amb una placa al lloc on es trobava el 
seminari claretia 
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