
 

PERE CASALDALIGA 

La mort del bisbe Pere Casaldàliga, el 8 d’agost passat, tingué i manté un ressò 

mundial tant per a creients com no creients. Volgué ser enterrat enmig d’un peó i 

d’una prostituta. En un petit cartell hi diu: “per a descansar només vull aquesta 

creu de fusta, amb la pluja i el sol, uns metres de terra i la Resurrecció”. 

Aquest gest, darrer i suprem amb que tancava la vida, esdevenia un nou atribut 

contundent i profètic en la seva persona. 

Era intenció de fer un record en aquest full del bisbe català i alhora universal. 

Quantes persones, també de la nostra Parròquia, s’identifiquen amb el seu 

pasturatges i missió! D’aquí ve que en fem una breu ressenya tot i que podria ser 

llarga i extensa. 

Quan el bisbe Pare prengué possessió com a bisbe titular de Sao Felix do Araguaia el 

23 d’octubre de 1971 fou contundent i profètic. Els clàssics símbols episcopal –tiara, 

bàcul i anell-  entesos habitualment com a símbols de “poder”, ell els capgirà en 

símbols de “servei”. La seva “mitra” va ser un barret de palla del lloc amazònic; el 

seu “bàcul”, un rem de fusta dels 

pescadors indígenes; el seu “anell 

episcopal, fou de fusta tropical. 

Passat un temps de la pressa de 

possessió explicà aquesta decisió: 

“Des del primer moment vaig voler 

ser bisbe d’una altra manera: el meu 

bàcul, la meva mitra i el meu anell 

havien de ser uns altres”. “Altres” 

que signifiquessin la realitat cultural 

i opressora que patia la gent 

amazònica. 

El bisbe Pere sembrava amb aquest 

gestos la llavor d’una nova Església: no una Església de poder, sinó de servei; no una 

església què diu el que cal creure, sinó una Església creïble. 

Aquesta Església havia de ser: centrada en Jesucrist, en la seva Paraula i missatge, 

en el Regne que cal construir en el lloc on hi viu el cristià i sempre tenint com a 

referent la fe i l’esperança. Amb el seu propi estil de vida mostrava què vol dir ser 

bisbe “sense poder però amb autoritat”. 
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Tota aquesta força, claredat i compromís d’on venia? De la seva fe i vivència en 

Jesús. “Aquest Jesús, com diu el jesuïta Víctor Codina, per a Casaldàliga és la seva 

força i el seu fracàs, la seva herència i la seva pobresa, la seva mort i la seva vida”. 

Fou enterrat al costa del riu 

Araguaia, un riu que simbolitza el 

Mar Roig. Dins el seu fèretre s’hi 

deposità un grapat de terra de 

Balsareny (el seu poble natal) i una 

pedra de Montserrat (expressant el 

seu amor i fidelitat a Catalunya). 

Tot i viure sempre al Brasil, fins el 

darrer moment va voler respirar 

“també en català” 

 

INFORMACIONS PARROQUIALS 

TOTS SANTS 

El proper diumenge s’escau la solemnitat de Tots 

els Sants. Com és habitual a la tarda celebrarem 

l’Eucaristia al cementiri si noves disposicions 

sanitàries no ho impedeixen. Això sí, ens caldrà 

tenir en compte les disposicions sanitàries que 

l’actual estat pandèmic ens obliguen. És a dir, 

procurar ocupar el seient d’una cadira cada 

persona. Ja estaran col·locades a la distància que 

se’ns demana. És per evitar que les persones 

restin aglomerades a peu dret. També a l’entrada 

hi haurà gel hidroalcohòlic pel rentament de mans i, naturalment, tothom amb 

mascareta. 

La Missa es celebrarà a 2/4 de 5 de la tarda 
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Dilluns  Josep Domenjó 

Dimarts Salvador i Rosario 

Dimecres Antònia Castells Lluch 

Dijous Rosa Condal 

Divendres Josep Mª Escasany 

Dissabte Dantis 

Diumenge 12h. Jaume Tresents, Dolors Rubinat i Núria Tresents 

Tarda al Cemintiri: Domingo Grasset 

Sepultura del Bisbe Pare Casaldàliga 


