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Pere Calungsod, model de
compromís laic en l’evangelització
El papa Benet XVI anuncia la canonització del primer
sant de les illes Mariannes
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El 18 de febrer passat Benet XVI aprovà la canonització del qui ha de ser el primer sant de
les illes Mariannes (Oceania) i segon sant
de les Filipines per al 21 d’octubre. Aquest
fet potser no ha tingut la repercussió que
es mereixia en el nostre entorn més immediat, probablement a causa de la distància
física entre el nostre país i el Pacífic, però la
vinculació entre Calungsod i el catolicisme
ibèric és indiscutible.
La notícia ens interpel·la directament
en dos àmbits, com a catòlics i com a membres de l’Estat espanyol. Pere Calungsod
(conegut a l’època com a Pere Calonsor,
1654-1672) fou un jove catequista, laic,
que acompanyà els jesuïtes espanyols en
la seva missió evangelitzadora a les illes
Mariannes (conegudes en el moment de
manera pejorativa com a Illes dels Lladres). Calungsod seguia el jesuïta castellà
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Diego Luis de San Vitores (1627-1672) en la
seva tasca catequètica entre els indígenes
d’aquelles illes del remot Pacífic. La missió
s’anà desenvolupament de manera pacífica,
però aparegueren les primeres tensions com
a fruit del xoc cultural entre dues mentalitats ben diferents. Els jesuïtes s’afanyaven a
buscar els infants i els malalts per poder-los
batejar, per tal de poder salvar la seva ànima. Però les pèssimes condicions de vida en
què vivien els indígenes comportaven una
mortalitat elevadíssima. Alguns indígenes,
moguts pel rancor, cregueren que l’aigua
del baptisme estava enverinada. El 2 d’abril
del 1672 el beat San Vitores i Calungsod es
disposaven a batejar la filla del líder local
Matapang. Havien rebut el consentiment de
la seva mare, però alguns illencs i el mateix
Matapang es van encendre d’indignació i
procediren al martiri dels dos cristians.
La figura del futur sant Pere Calungsod
ens esperona pel seu profund sentit de sacrifici i servei envers els altres. Però alhora
també és un model per als laics, car demostra
que l’evangelització ha de ser una tasca de
tots. Tal i com ha afirmat José Palma, arquebisbe de Cebú, «durant molts anys, quan
hem pensat en l’evangelització, la catequesi
o l’ensenyament a d’altres persones sobre
Crist, s’ha dit que és la tasca de la monja o
del sacerdot (...). Això és el que fa que la
canonització de Pere Calungsod en aquest
moment sigui més significativa.»
Finalment, en termes històrics, ens permet recuperar i mantenir la memòria viva
d’un moment del passat en què la monarquia hispànica tenia com a una de les seves
prioritats l’àrea geogràfica de l’extrem
asiàtic i el Pacífic.

