
DOSSIER PERE CASALDÀLIGA – LA TEOLOGIA DE L’ALLIBERAMENT 

 

 
Pere Casaldàliga i Pla (Balsareny, 16 de febrer de 1928) és un religiós, escriptor i 

poeta català, que ha estat gran part de la seva vida al Brasil, país on és bisbe de 

la prelatura territorial de São Félix do Araguaia, a l'Estat de Mato Grosso. 

Ha estat sempre vinculat a la teologia de l'alliberament i considerat un defensor 

dels  drets dels menys afavorits. 

 
 

ALGUNES FRASES DE PERE CASALDÀLIGA – per pensar-hi! 

 Si no hi ha causes grans, la vida no té sentit. 

 La terra és l’únic camí que ens porta al cel 

 Els valents són aquells qui vencen la molta o poca por que tenen. 

 Allò que em fa és el que dono, no pas el que tinc. Com més dono més tinc 

perquè sóc més. Com més tinc i menys dono, tinc menys, perquè sóc 

menys. 

 La solidaritat no s’ha de donar només en el moment de les victòries, s’ha de 

donar sobretot en el moment del sofriment i de les decepcions. 

 Em sembla que és molt més important tenir l’última sensibilitat que no pas 

tenir l’última paraula. Aquest posar-se en la pell de l’altre i compartir-ne el 

sofriment i l’amor és seguir una de les actituds més característiques de 

Jesús. 

 Tots som imatges personals de Déu. Però Déu ha fet també imatges 

col·lectives. Cada poble, cada cultura són imatges col·lectives de Déu. Per 

això hem de defensar i respectar aquests pobles que, per egoisme de pobles 

considerats superiors, han passat a ser pobles proscrits.  

 Hi ha hagut moltes teologies..., i el que no passa és l’Evangeli, no passa la 

humanitat, no passa el Déu dels pobres. Aquesta ha estat la teologia més 

significada amb la sang dels màrtirs, la que ha aixecat l’esperança dels sud-

americans, la que ha fet possible que l’Església optés pels pobres.  
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 Una esclavitud no en justifica una altra. Si hem superat esclavituds antigues, 

no n’inventem de modernes. 

 La revolució l’hem de començar dins el cor.  

 No podem anunciar que tots som germans i prescindir de si els germans 

tenen pa o no tenen pa. No podem anunciar que tota la Humanitat és una, 

no podem anunciar que tots els pobles són germans quan hi ha pobles que 

fan invasions i bloquegen els altres. 

 La solidaritat és el gran sagrament comú a totes les religions, que es basa 

en el fet de reconèixer la comuna identitat radical humana. 

 Cada dia ben viscut fa una vida. 

 La meva fe és l’esperança. 
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