Auca de Pere Casàldàliga (1929)
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1. Al Poble de Balsareny
neix un nadó amb rauxa i seny.

25. Entre el Xingú i l'Araguaia.
Si el pogués veure la iaia!

2. És en Pere, un noi també,
el segon de cal Lleter.

26. Un cop en Pere ha aterrat
entoma la realitat.

3. A les Monges, fa ganxet
tot i que és l'únic vailet.

27. A Sao Félix no hi ha llum
ni societat de consum.

4. I no sé per què serà...
quan escriu és esquerrà.

28. Solidari amb Terra Nova
l'Evangeli posa a prova.

5. Fill de poble i de pagès
muny les vaques com si res.

29. Valent i ple de coratge
denuncia l'esclavatge.

6. Ve la guerra, i d'amagat
fa d'escolà camuflat.

30. I defensa les raons
de posseiros i peons.

7. Poc després l'àvia Francesca
a ser capellà l'engresca,

31. Per això els terratinents
sovint li ensenyen les dents.

8. ... i per seguir aquesta “ceba”
va al seminari, a la Gleva.

32. Com que en Pere és tot bondat
per ser bisbe ha estat triat.

9. On passa fred nit i dia
però hi aprèn poesia.

33. I es posa al costat dels pobres
amb paraules, gestos i obres.

10. Com que en Pere Casaldàliga
pretén volar com una àliga.

34. «Mitra i bàcul? Faramalla!
Doneu-me un barret de palla.

11. ... va i es fa claretià,
perquè a missions vol anar.

35. No vull guants, només un rem,
que Església nova farem.

12. Primer, l'any cinquanta-dos
cantarà missa ufanós.

36. I serem per a la gent.
signe d'Alliberament.»

13. Destinat a Sabadell,
per la fe, hi deixa la pell.

37. L'acusen de subversiu
i ell els respon incisiu:

14. Es fa amb tothom mossèn Pere.
Per això més d'un esvera.

38. «Jo m'he abrusat de Passió
en la Creu del meu Senyor!»

15. D'aquí, va al Cap i Casal
on dirigeix un local,

39. En Pere, pastor i poeta,
sap defensar bé la pleta.

16. ... per on passen, a ramats,
els pobres i marginats.

40. I amb la ploma, quan escriu
a molts toca el voraviu.

17. Fins que enceta l'odissea
d'anar a missions, a Guinea.

41. Amb amor guarda la vinya,
la de Santa Terezinha,

18. Aviat perd el seu astre
i el destinen a Barbastre.

42. ...la dels indis karajà,
els tapirapè... i oidà!,

19. D'aquí el fan anar a Madrid
perquè és un home erudit.

43. ...en Pere és fort com un roc,
la mort l'espanta ben poc.

20. Periodista sagaç,
dirigeix «Iris de Paz».

44. Ni la mort ni el Vaticà
fan por al bisbe català!

21. Fill del Vaticà II
amb Crist vol canviar el món.

45. Aquest «Pere sense por»
arreu causa admiració.

22. I com que l'home no para
me li diuen «Che Guevara»

46. Ara que té vuitanta anys
i ben ple el sarró d'afanys

23. Per poc no el fan, ai Senyor!
provincial d'Aragó

47. ... li diem «Per molts anys,Pere,
ets un bisbe de primera!

24. Per fi recupera el fil
i vola cap al Brasil.

48. Gràcies, Pere Llibertat,
I aquesta auca s'ha acabat!».
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