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Doncs vaig dir: 
“Si, sóc catòlic”.

I llavors van prendre la 
determinació de matar-lo.
Exacte.

Però és això el que hem de 
fer avui? És aquesta 
l'actitud? Treure pit 
davant els obstacles?
No ho sé. Jo només puc dir 
que la nit abans de l'execució 
vaig escriure unes cartes i no 
puc dir-te que experimentés 
orgull... Cosa que en mi, per 
la meva personalitat, seria 
bastant normal. No. Vaig 
sentir una pau! Tenia com un 
pressentiment de la glòria. I 
encara recordo les paraules 
que li vaig dirigir a la meva 
estimada Mariona...

Sí, les tinc aquí. La veritat 
és que emocionen. Deixi'm 
que li recordi.
No cal, me les sé de 
memòria. "Voldria parlar-te 
del molt que t'hauria estimat, 
les tendreses que et tenia 
reservades, del feliços que 
hauríem set. Però per a mi 
tot això és secundari. He de 
donar un gran pas. Una cosa 
he de dir-te: casa't si pots. Jo 
des del Cel beneiré la teva 
unió i els teus �lls. No vull que 
ploris, no ho vull. Estigues 
orgullosa de mi. T'estimo. No 
tinc temps de res més. 
Francesc"

Sembla impossible viure la 
vida amb aquesta fe!
Sí... Ara ho ha dit. I és 
aquesta impossibilitat que jo 
vaig tenir la gràcia de viure. I 
tant de bo que qualsevol 
jove, de qualsevol generació 
s'ho pugui plantejar. És el meu 
desig. Hi prego des del Cel.

Vostè té caràcter, eh?
Cadascú és com és. Però 
he de dir que en la meva 
vida no ha faltat mai 
amor a l 'eucarist ia, una 
intensa vida de pietat -o 
vida interior com ara es 
diu-, i un intens apostolat 
caritatiu. I això últim és el 
que té valor per sobre de 
tot, no?

Francesc, vostè fou 
educat als maristes de 
Lleida, els jesuïtes de 
Sarrià, va ser membre 
de l'Acció Catòlica, de la 
Federació de Joves 
Cristians de Catalunya, 
membre d'un grup de 
pietat, etc. Vostè no 
tenia una mirada 
d'Església curta, ni 
tampoc particularista... 
Sí, té raó.

Admirable el 
recorregut!
Només podia correspondre 
donant-ho tot, com Jesú s ,  
c om  Ma r i a .  I  j a  e s t à .  
N o  c a l  d o n a r - l i  m é s  
t ombs .

              REFLEXIONEM ! 

    Sense posar-se 
dramàtic... penso en la 
mort?

    Ho hauria de fer com a 
jove cristià?

    El "Carpe diem" 
-aprofita el moment- és 
una resposta cristiana a 
la qüestió de la mort?

    En aquest sentit, què 
em diu la figura del 
Francesc Castelló?

,
Comprenc. Amb raó 
l'han fet a vostè patró 
de la joventut a Lleida i a 
d'altres llocs. Ha estat 
un plaer conversar amb 
vostè durant aquesta 
estona. Li demanem que 
continuï pregant per tots 
els joves de les diòcesis 
de Catalunya. Gràcies 
per la seva fe, per la 
seva vida, per la seva 
història, per la seva 
manera d'entregar la 
vida en el martiri.
Gràcies a vosaltres. . . ens 
veiem en la Glòria! A tots 
us dono el meu afecte.

Una acció: La pregària
Un valor: L'esforç
Una persona: Maria 
Una frase: "Pare, con�o el 
meu alè a les teves mans" 
(Lc 23, 46)

QQ

'Sigueu gent 
d'espardenya'

ualsevol diria que 
vostè està fent 
propaganda 
d'alguna empresa 

de sabates de Lleida…
Molt bona, aquesta! No, el 
que passa és que les 
persones tendim "a pujar" i 
no "a baixar", que és el que 
ens va ensenyar Jesús i 
Maria. Quan vaig ser 
catequista al Canyeret -el 
barri més pobre de la 
ciutat- anava consolidant-
se en mi aquesta idea.

Quan un llegeix la seva 
biografia fa una mica de 
pena, la veritat. Sense 
pare molt d'hora, al cap del 
temps va morir la mare. 
Els ha trobat a faltar?
Quina pregunta! Qui no troba 
a faltar el pare o la mare? 
Va ser un cop dur i t'he de dir 
que les meves germanes i jo 
érem encara menors d'edat. 
Mira, encara recordo com 
vaig esclatar tot dient: "La 
mare ens ha deixat però 
Maria, la Mare del cel, 
sempre estarà amb 
nosaltres".

Sí, però... els pares són els 
pares!
Sí. No ho nego. I més d'un cop 
vaig mirar al cel preguntant-
me el perquè de tot plegat. 
Però també li he de dir que 
la meva mare ens va educar 
de manera íntegra, i ens va 
comunicar una fe que no puc 
deixar d'agrair. Segurament 
no ho podré agrair 
su�cientment mai de la vida... 
ni de la mort.

Ni de la mort? Què vol dir?
Sap què vaig dir quan el 
tribunal de la paeria de 
Lleida, l'any 1936, em va 
preguntar si era catòlic? 

Un jove que va lliurar la vida per Crist Beat Francesc Castelló i Aleu

 Feu el que ell us digui  (Jn 2, 1-12) Feu el que ell us digui  (Jn 2, 1-12)

Hola! Em dic Francesc Castelló i Aleu. Vaig néixer a Alacant l'any 
1914 però al cap d'uns mesos em vaig traslladar juntament amb la 
meva mare i les meves germanes a Lleida. Em de�neixo com una 

persona forta, caritativa i entusiasta. L'any 1936 em van 
condemnar a mort per ser �del a Jesucrist. El papa Joan Pau II em va 

declarar beat l'any 2001 a Roma.
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