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Araguaia

EXPOSICIÓ: PERE CASALDÀLIGA, UNA VEU COMPROMESA
Com ja vam anunciar a la carta anterior el passat dilluns 15 de gener es va inaugurar l'exposició PERE CASALDÀLIGA, UNA VEU COMPROMESA.
Aquesta exposició, iniciativa de la nostra associació, pretén donar a conèixer la vida d'en Pere
Casaldàliga, però sobretot les "causes" per les que
ha lluitat sempre.
L'acte de la inauguració va ser, volgudament, senzill, igual que l'exposició en si mateixa.
En primer lloc el Director General de Difusió
Corporativa de la Generalitat de Catalunya, el
senyor Jordi Fortuny va explicar què estaven contents d'acollir l'exposició.
A continuació va prendre la paraula, la Presidenta
de la nostra associació, Laura Casaldàliga, amb
un discurs que transcrivim en aquesta mateixa
carta.
Finalment el vice-president de la Generalitat de
Catalunya senyor Carod-Rovira va cloure l'acte
inaugural amb la glosa de la personalitat d'en Pere
Casaldàliga i la seva relació amb Catalunya i com
la seva condició de català universal l'havia ajudat a
entendre i integrar-se al Brasil.
A la inauguració van assistir unes 300 persones,
velles amigues de les "causes d'en Pere
Casaldàliga", que van deixar petit el local de l'exposició.
L'exposició es pot visitar fins el dia 11 de març al Palau Robert de Barcelona. Us convidem
a visitar-la amb tranquil·litat.
Si voleu que l'exposició vagi a algun poble o ciutat de Catalunya poseu-vos en contacte amb
nosaltres.

Drets Humans - Poble de Déu - Tercer Món - Ecologia - Ecumenisme

DISCURS INAUGURAL DE L'EXPOSICIÓ : PERE CASALDÀLIGA,
UNA VEU COMPROMESA
Amics i amigues,
M'adreço a vosaltres amb aquest terme perquè els que estem aquí, amb tota seguretat
ens identifiquem com amics / amigues de les
causes del bisbe Pere. Benvinguts, doncs,
els amics i amigues d'aquestes causes.
L'objectiu principal de l'Associació Araguaia
amb el Bisbe Casaldàliga, és donar a conèixer les causes del bisbe Pere. Ho anem fent
des de fa disset anys, organitzant campanyes anuals, publicant circulars, etc... Fa
temps que teníem el projecte d'una exposició, ja que ens semblava una bon mitjà per tal
que el missatge del Bisbe Pere arribés al
màxim de persones possible.
Per això, volem expressar el nostre més sincer agraïment a totes les persones que han
fet possible que aquest projecte es realitzés,
persones que des d'un principi ens han animat a portar-lo a terme, que hi han col·laborat, i que ens n'han facilitat la tasca.
Especialment volem agrair a totes les persones que ens han ofert el seu testimoni per tal
que l'exposició fos més viva, i al mateix Pere
Casaldàliga que ens ha autoritzat a realitzarla.
El nostre agraïment també al Govern de la
Generalitat de Catalunya pel seu suport i
confiança en el projecte. Avui, amb aquesta
inauguració, aquí al Palau Robert, iniciem la
primera etapa d'aquesta exposició.
Hem volgut fer una exposició senzilla, en
coherència amb el bisbe Pere, però alhora
hem fet un gran esforç per tal que pogués ser
itinerant. Volem que arribi a tots aquells ajuntaments, escoles, associacions... que tinguin
interès en conèixer o aprofundir en el missatge del bisbe Casaldàliga.

Us deia al principi, i ho podreu comprovar al
visitar l'exposició, que està molt centrada en
les causes de Pere Casaldàliga. Aquestes
Causes que com ell mateix diu valen més
que la seva vida. Són causes molt concretes
de la regió de Sâo Félix do Araguaia on viu
des de fa 40 anys, i al mateix temps, són universals i han fet al bisbe Pere més universal,
i ell, amb la seva coherència de vida i de
paraula, ha ajudat també a fer-les més universals.
De totes elles n'hem volgut destacar quatre:
- La causa indígena: el bisbe Pere és una
veu que defensa les cultures minoritàries, els
pobles oprimits, i també que respecta i valora als pobles indígenes per ser hereus de la
saviesa de la Mare Terra. Ell ha dit: "El fet de
ser català m'ha fet més sensible al problema
de la llengua i la identitat dels indígenes i
m'ha ajudat així a no caure en el pur imperialisme cultural". Tot fent-se portaveu i avalador
d'aquestes cultures que alguns consideren
inferiors, ens convida a aprendre d'aquests
pobles.
- La Terra: s'ha fet veu i defensor dels petits
pagesos, dels sense terra, de les víctimes del
treball esclau i de la urgència de la Reforma
agrària. Com ja sabeu aquest és el conflicte
més gran a la regió de Sao Félix, i el bisbe
Pere sempre ha lluitat per resoldre'l enfrontant-se a fazendeiros i multinacionals. Ha
donat suport a les organitzacions populars
que treballen a favor de la reforma agrària i
pels canvis d'estructures, a fi que tothom
pugui tenir accés a la terra i als seus béns.
- La Teologia de l'Alliberament: una teologia feta des dels pobres, amb els exclosos i
pels mateixos exclosos (camperols, indígenes, negres, dones...). Una teologia inspirada
en l'evangeli de Jesús que anuncia la igualtat
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des d'una església - comunitat feta des de la
base i oberta a la riquesa cultural i religiosa
de tots els pobles.

una mostra de poemes, cartes, pensaments,
etc testimoni de la seva vessant poètica i
comunicativa.

- L'Amèrica Llatina: el bisbe Pere sempre ha
sentit que la petita regió del Mato Grosso,
forma part d'un gran continent que tenint els
mateixos problemes, ha de fer el mateix camí
per avançar. Aquesta Ameríndia i Pàtria Gran
és sentida per Casaldàliga com la seva pàtria
i la "pàtria única de tots els pobles llatinoamericans". Per això ell, en tant que cristià bisbe i brasiler - llatinoamericà d'opció, s'ha
solidaritzat amb els processos revolucionaris
d'altres països, prenent-los com a exemple
de lluita per aconseguir una societat més
justa.

Esperem que aquesta exposició ens ajudi als
qui en gaudirem a sortir-ne una mica més
humanitzats i capaços de ser més ciutadans
del món i de col·laborar a fer l'altre món possible i urgent.
Nosaltres, com el bisbe Pere, volem creure
que "El món, avui, està millor que ahir i el
demà serà millor"
Moltes gràcies a totes, a tots, per la vostra
assistència!
Laura Casaldàliga
Presidenta As. Araguaia

A l'exposició hi podreu veure també una cronologia de la seva vida. I en l'últim apartat

QUINA DEMOCRACIA VOLEM?
Aquest és el lema de la campanya i la trobada d'aquest any, que tractarà, com va sent
habitual en els últims anys del mateix tema
que l'Agenda Llatinoamericana 2007.
Segur que la democràcia parlamentària ha
estat una conquesta important en la història
de la humanitat. Ha estat, tant a Grècia i
Roma com en les diverses societats actuals
el plantejament de defensa dels drets dels
col·lectius socials amb una situació econòmica força alta - això que n'hem dit la burgesia.
Els ciutadans i ciutadanes tenim els nostres
drets i ens podem posar d'acord per aconseguir que aquests nostres drets siguin defensats, ampliats, etc… gràcies a uns representants que triem perquè ens asseguren que
ens els defensaran per una mena de "contracte no signat" que fem amb aquells/es que
votem i són elegits gràcies al nostre vot.

Hi ha, però, alguns problemes amb aquesta
mena de "govern del poble" (sembla que això
vol dir aquesta paraula). De fet, hi ha una
"tira" de Mafalda en la qual la protagonista,
després de veure el significat de la paraula
democràcia, s'hi feia un tip de riure…
Podríem resumir aquests problemes, en
poques paraules , en tres:
- Com que aquells/es que tenen més recursos econòmics, els rics - i, com més, més -,
poden "tractar millor" els seus representants
i els representants en general, sol ser bastant
més fàcil que aquests representants triats
facin més cas dels rics i ben situats que no
pas dels pobres. Això pot prendre des de formes més o menys legals de tractes de favors,
silencis sobre diversos temes que no interessa gaire que "se sàpiguen", fins a situacions
de corrupció que la democràcia formal intenta anar solventant. Sol ser cert que els beneficiaris primers de lleis, projectes, etc… solen
ser els més rics, tot i que alguna cosa es va
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fent per als altres. Però cal anar trobant
maneres i camins de que la mateixa base ciutadana pugui anar trobant formes de gestionar de forma més directa l'espai públic, tant
controlant-ne els recursos, com participant en
l'elaboració dels projectes.
- D'altra banda, les possibilitats d'intervenció
dels diversos grups i col·lectius socials en el
"control" del que fan els seus representants
en tots els aspectes és inexistent, fins a les
properes eleccions. Aquesta és una nova raó
que, continuant amb el que dèiem en el punt
anterior ens confirma que seria important que
la democràcia possibilités, fomentés i, fins i
tot exigís les possibilitats dels ciutadans i ciutadanes en el control del que fan els seus
representants en tots els nivells , i, especialment a nivells més locals el fet que participéssim més directament en el control i gestió
dels recursos i projectes de la nostra comunitat.

semblen tenir ni els "amos polítics" ni els
"amos econòmics" del món. Però és una
reforma urgent.
De fet, sembla que en els darrers anys
comencen a haver-hi alguns assajos més o
menys tímids - tot i que sovint tractats per la
premsa controlada pels rics (gairebé tota)
com si fossin una perversió - de transformar
aquesta democràcia formal, que sovint sí que
està força pervertida, en una democràcia
més participada i per tant més realment
"démou" -"del poble"- "krátos"- poder".
Si ens creiem el valor d'aquesta paraula, per
què no ens posem a intentar-ho d'una vegada?
Us recomanem molt de cor que feu un bon
repàs dels materials i textos de l'Agenda
Llatinoamericana 2007 sobre tota aquesta
temàtica, i que tots plegats busquem alternatives a nivell local i global.

- Finalment, com que ja comencem a veure
clar que els processos econòmics locals
estan cada vegada més condicionats pels
grans interessos econòmics "globals" - això,
curiosament, no vol dir el que diu, sinó que
significa els interessos econòmics de les
grans aliances econòmiques que governen el
món -, ens resulta urgent que les NNUU, així
com altres entitats de gestió econòmica i política internacional, tant a nivell mundial, com
continental, etc, es converteixin en organitzacions que siguin realment participades per
tots de forma igualitària, buscant fórmules de
participació que es poden provar. Això demana una voluntat política i econòmica que no
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La campanya tindrà lloc
durant el mes de març
d'enguany i la trobada el
dia 25 de març a Blanes.
Us trametem el programa
en aquesta mateixa carta.

LLIBRES NOUS D'EN PERE CASALDÀLIGA
Us anunciem que aviat sortiran a la llum alguns llibres d'en Pere Casaldàliga.
L'editorial Claret publica el llibre CARTES MARCADES, recull de cartes de Pere Casaldàliga
entre els anys 1986 i 2006. La presentació del llibre es farà el dia 28 de febrer a les 19 h. al
Palau Robert.
Edicions 62 publicarà el llibre UNA VIDA ENMIG DEL POBLE , recull dels diaris personals
de Pere Casaldàliga. La presentació del llibre es farà el dia 8 de març a les 13 hores al Palau
Robert de Barcelona.
D'altra banda Angle editorial esta preparant un llibret amb pensaments i frases escollides de
Pere Casaldàliga.

NOTÍCIES
DON ERWIN KRAUTLER , DE NOU,
AMENAÇAT DE MORT
Don Erwin Krautler, bisbe, activista dels drets
humans a Parà i president del Consell
Indigenista Missioner (Cimi), ha estat de nou
amenaçat de mort.
El religiós és conegut per haver realitzat
vàries denúncies contra terratinents , industrials de la fusta i polítics de la regió. El bisbe
comenta que les darreres amenaces a finals
d'any van ser quan ell va denunciar els delinquents que promouen l' abús sexual i la prostitució infantil. D. Erwin destaca que aquesta
banda delictiva està formada per ex-consellers, metges, comerciants, és a dir persones
de poder adquisitivo elevat.
El bisbe denuncia també la impunitat en l
'assassinat de la missionera Dorothy Stang,
assassinada per pistolers el 2005. En aquest
cas van ser acusades cinc persones. Tres
continuen en llibertat. Don Erwin, que viu fa
més de 40 anys en la regió Amazònica, creu
que altres persones també estan involucrades en l'assassinat.
La darrera amenaça va ser feta fer mitjà

d'una trucada anònima. El religiós està sota
custòdia policial. La Policia Federal vol instaurar un procés per a investigar les amenaces i demanar a altres persones per a que
declarin també.
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NOTíCIES SOBRE EL TREBALL
ESCLAU A SAO FELIX.
Quan el bisbe Pere va arribar a la regió de
Sâo Félix do Araguaia, ràpidament és va adonar que un dels principals problemes i injustícies de la regió era que els treballadors de
les "fazendes" estaven en una situació de
semi-esclavitud, això el va fer escriure la
carta pastoral "una església a l'amazònia en
conflicte amb el latifundi i la marginació
social" (la podeu llegir a la pàgina web de la
prelazia http://www.prelaziasaofelixdoaraguaia.org.br).
Durant tots aquest anys que ha estat al capdavant de la Prelazia, ha lluitat per tal de
denunciar aquestes situacions i per què es
faci justícia. Això és el que ha fet que tingués
més enemics a la regió i fins i tot l'hagin amenaçat de mort.
En els últims anys des de la Prelazia s'ha
creat la comissió pels drets humans, davant
la qual hi ha l'advocada Maria José Souza
Moraes. El treball principal d'aquesta comissió és denunciar els casos de treball esclau i
sensibilitzar a la mateixa població respecte
aquest problema.
Tot i que els fets són clars i comprovables, és
difícil aconseguir que es jutgin els casos de
treball esclau i en el cas d'arribar a jutjar-lo,
és difícil aconseguir sentències justes.
Un exemple n'és la següent notícia, que ha
sortit publicada en alguns diaris de la regió:

Jutge rep escorta policial.
La policia militar ha reforçat la seguretat del
jutge Joao Humberto que va condemnar al
"fazendeiro" Gilberto Luiz Rezende, autor
d'amenaces contra el bisbe Pere, a pagar
una multa d'un milió de reals (400.000 euros)
per la pràctica de treball esclau, tortures i
homicidi. A més de la multa, també haurà de
complir una sèrie d'ordres com no impedir el
dret de lliure circulació als treballadors, deixar
de practicar treball forçat dels seus treballadors, efectuar el pagament dels salaris dels
treballadors dins dell cinquè dia hàbil del més
següent treballat i donar aigua potable als
treballadors.
Aquesta sentència és deu a les denúncies
que es van fer contra Rezende, per sotmetre
16 homes a treball esclau.
A la seva "fazenda" hi havia tres guardes de
seguretat armats, que quan un treballador va
intentar fugir, el van disparar i torturar un
capturat, per tal que servis d'escarment als
altres treballadors.
A un altre treballador que va comunicar que
volia plegar, li van dir que esperes tres dies,
el van acompanyar a punta de pistola a les
afores de la "fazenda" i allà també el van torturar.
Aquestes pràctiques no són aïllades, i com
podeu veure per la notícia, tot i tenir proves
clares, les penes en cap cas són justes. Per
això és tan important el treball que fa la prelazia.

PAGINA WEB DE L'ASSOCIACIÓ ARAGUAIA
Des de fa aproximadament un mes hem estrenat la pàgina Web de l'Associació Araguaia.

http://www.pangea.org/araguaia
Us convidem a consultar-la i a fer tots els suggeriments que us semblin
adients per tal de millorar-la.
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