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Víctor Codina sj 
Professor de Teologia a Bolívia 
(Cochabamba, Bolívia)

Poc conegut a casa nostra, el bisbe 
Joaquim Piña sj (Sabadell, 1930-Buenos 
Aires, 2013) és una fi gura extraordinà-
riament signifi cativa per a l’Església 
argentina i llatinoamericana. 

El vaig conèixer el 2 d’octubre de 
1948 quan tots dos ingressàrem al 
novicitat de la Companyia de Jesús. Và-
rem ser companys de noviciat, estudis 
humanístics i fi losofi a (a Sant Cugat). 
L’any 1956 fou destinat al Paraguai, 
una nova missió molt pobra. Acabats 
els estudis de teologia a l’Argentina 
(on va ser company de Jorge Mario Ber-
goglio) i ordenat capellà, va treballar 
al Paraguai com a rector de parròquies 
populars, mestre de novicis, rector del 
seminari nacional, professor de teo-
logia. El 1986 fou nomenat per Joan 
Pau II primer bisbe de Puerto Iguazú, 
a la triple frontera d’Argentina, Brasil 
i Paraguai, zona aqüífera riquíssima, 
amb les cataractes d’Iguazú, però una 
diòcesi nova, pobra en recursos hu-
mans i econòmics. Piña la va organitzar, 
promogué el clergat diocesà, aconse-
guí moltes congregacions religioses, 
formà laics compromesos, fomentà 
comunitats de base, etc.

A poc a poc va sorgir una Església 
local nova, senzilla, oberta, evangèlica, 
pasqual, començant pel Pare Bisbe (re-
fusà altres títols), un home auster que 
vivia en una casa senzilla (planta baixa: 
bisbat i capella, primer pis: vivenda, 
amb la nevera sempre buida…), servi-
dor del poble, que a vegades arribava 
a la visita pastoral a peu, en mànigues 
de camisa, pantalons arremangats i 
sabates plenes de fang a causa dels 
camins dolents. 

Cada setmana escrivia un article 
al diari local, no va dubtar a ordenar 
de capellà in situ un jove jesuïta que 
treballava amb els escombriaires (la 
qual cosa li valgué notificacions de 
Congregacions romanes), ni va dub-
tar a encapçalar, l’any 2006, la llista 
d’una coalició opositora al règim de 
Kirschner, per rebutjar la reelecció d’un 
governador corrupte, amb el suport de 
la Conferència episcopal i del mateix 
cardenal Bergoglio, que aleshores la 
presidia. Un cop emèrit, es retirà a 
viure en una parròquia a Posadas. Va 
morir el 8 de juliol de 2013. El seu poble 
l’estimava molt i avui el plora.

Senzill, pobre, proper al dolor del 
poble pobre, home d’Església amb 
profundes arrels evangèliques, lliure, 
murri, alegre, organitzador, profeta, 
Piña forma part de la llista de Sants Pa-
res de l’Església dels pobres, juntament 
amb Hélder Câmara, Proaño, Samuel 
Ruiz, Angelelli, Romero i Casaldàliga. 
Esperem que Jesús el Bon Pastor l’hagi 
rebut amb goig al Regne de cel. Per a 
nosaltres és exemple d’un pastor «amb 
olor d’ovella», testimoni de l’Església 
pobre i dels pobres que proposa el 
papa Francesc.

Un pastor amb olor 
d’ovella: el bisbe 
Joaquim Piña

«Home auster que vivia en una ca-
sa senzilla, servidor del poble, que a 
vegades arribava a la visita pastoral a 
peu, en mànigues de camisa, panta-
lons arremangats i sabates plenes de 
fang per causa dels camins dolents»


