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• ESGLÉSIA

Mor el 'bisberoig'Helder Cámara
IlUna infecció acaba amb la vida de I'impulsor de

. la Teologia de l'Alliberament, que tenia 90 anys
Polítics i religiosos eloqien la figura del
religiós brasiler que va lIuitar pels més pobres

EL PERiÓDICO
Barcelona

El bisbe brasiler Helder Cámara,
de 90 anys, conegut a tot el món
per la seva permanent defensa
deis més pobres i oprimits del
Tercer Món, va morir dissabte
passat a la rnatinada en un hos-
pital de Recife, a I'estat de Per-
nambuco (Brasil), víctima d'una
infecció de les vies urinanes per
la qual va ser ingressat fa uns
quants dies.

El que va ser anomenat el bis-
be roig durant el període de la
dictadura militar del Brasil
(1964-1985) per la seva contribu-
ció als postulats de la Teologia
de l'Alliberament, va ser qualificat
ahir d"lhome beneil" per I'actual
president del país, Fernando
Henrique Cardoso. Cámara va
ser nomenat bis be auxiliar de Rio
de Janeiro el 1952 i va ocupar la
prelatura de Recife i Olinda de
1965 a 1985.'

De sant a comunista

Helder Cámara va adquirir re-
mm intemacional en els anys,70
per la seva defensa deis pobres i
les seves campanyes a favor de
la reforma agrícola brasilera i con-
tra la tortura a les presons, pos-
tura que li va costar nornbroses
crítiques deis seus oponents reli-
giosos i deis estaments militars i
govemamentals del seu país. Co-
herent amb els seu s principis fins
al final, el religiós va manten ir fins
a I'últim moment I'estil de vida de
sempre, celebrant missa i vivint
en un barri humil de la periferia de
la ciutat de Refice -Ó.

El nom d'HelderCámara ha
simbolitzat el compromís d'un
sector de l'Església amb els més
desposseits, una círcurnstancla
que no sempre li va resultar
cómoda. "Si ho dono tot pels
pobres, em diuen sant, i si de-
mano que els poderosos aju-
din els més necessitats, em
diuen comunista", va manifestar
el bisbe en una ocasió.

"Recordo la seva enorme
capacitat de treball a' favor
deis més pobres. Sempre que
va poder va intercedir per ells
davant el _Govern", va. afirmar

EL PERFIL

Una traiectória
dilatada i
constant

Helder Pessoa Cámara
va néixer a Fortaleza, a
l'Estat nord-oriental de
Ceará (Brasil), el 7 de fe-
brer de 1909. Després de
ser ordenat sacerdot
I'agost del 1931, Cámara
va desenvolupar una in-
tensa activitat pastoral
que aviat va orientar cap
a la defensa deis més
desafavorits, i va ser un
deis prelats brasilers
més coneguts arreu del
món per la seva defensa
de I'opció d'un sector de
l'Església a favor deis
pobres.

Va ser un delsprecur-
sors del procés de reno-
vació de l'Església católi-
ca brasilera i va en-
capcalar l'anornenada
"ala progressista" de la
Conferencia Nacional
deis Bisbes del Brasil. En
la seva condició d'arque-
bisbe titular de la diócesi
de Salde, va participar en
el Concili Vatica "
(1962-1965), va sol·licitar
la restauració del diaco-
nat i va ser el principal
impulsor de la Comissió
d'lnvestigació de l'Es-
glésia deis Pobres. '

El marc del 1964 Pau .
VI el va designar arque-
bisbe d'Olinda i Recife,
una de les arxidiócesis
més pobres del Brasil. El
.bisbe també va tenir re-
llevánola mundial per la
seva resistencia als go-
verns militars brasilers i
pel seu paper en la res-
·tauració de la demo-
cracia al Brasil. Va ser
acusat oficialment de
"subversiu i comunista".
La seva casa va ser me-
trallada, i va ser víctima
d'atemptats 11'0 aclarits.

Helder Cámara, amb el papa Joan Pau 11,al Brasil, I'octubre del 1997.

ablr el prefecte de la Congregació
deis Bisbes, Lucas Moreira Ne-
ves, a Radio vatica.

El president del Brasil, Henri-
que Cardoso, va reconeixer la
tasca del bisbe mort i va afegir
que el seu país "sent aquesta
perdua". El president trances,
Jacques Chirac, va retre home-
natge al' bisbe tlesaparegut, a qui
va denominar "un gran cristlá".

El bisbe catala Pere Casaldali-
ga, que resideix al Brasil des de
fa més de 20 anys, va elogiar ahir
Cámara. "Ha estat un verdader
profeta -va assenyalar-. El vá-
ticá sempre va mirar arnb re-
Gel el seu compromís socio-
polític, pero no ha tingut més
remei que reconeixer la Teolo-
gia de l'A1liberament. C.ámara
és la figura espiritual més im-
portant del segle, juntament
arnb Martin Lutller King i
Gandhi". •

El president de I'associació
de teoleqs Joan XXIII, Enrique Mi-
ret Magdalena, va assegurar ahir
que. el pensament .de Cámara
"continua sent váíld davant el
nou mil·lenrii" .•

APUNT

-Albert Garrido
Periodista.

Cámara,'/'alliberador

-=r"'"._elona

Si la teologia no és alliberadora per als creients i és una eina d'agitació
intel-lectual per als qui no ho són,tendeix a convertir-se en un pobre
catecisme sectari. Així ho entenia el malaguanyat Alfonso Carlos
Comín, creient i militant comunista, per qui Helder Cámara era un
lIibertador en la més profunda accepció de la paraula. Oámara va
formar part de la nissaga del jesuña Ellacuría i del bis be Romero,
assassinats pels esquadrons de la mort; deis teóleqs Boft i Gutiérrez;
del bisbe Oasaldaliqa, monsenyar de la selva del Mato Grosso, i de
tots aquells que creuen que la miseria no és una maledicció divina. Es
tracta de religiosos que respecten la Providencia pero s'estimen més
I'acció; estan dsposats al perdó, pero no a costa de la justícia.

Cámara no es va desviar del tema quan li van demanar que
precisés el seu perisament, fins i tot en elspítlors dies de í'epíderría
militarista: "La meya manera d'interpretar l'Evangeli em porta a la
violencia pacífica". Pero va fugir del dogmatisme i va cultivar el
dubte -"¿qui guanyara, el fort o el feble?"-, va encertar-Ia amb
algunes respostes i es va atenir a la dimensió humana de la seva fe
aban s que al barroquisme hermenc deis teóleqs oficials: "Crist no és
nornés un alliberador d'ánírnes -va dir-, sinó un alliberador _
d'homes". Posar nerviosos els místics de l'Escola de Chicago i els
banquers del vanea no va ser la seva menor virtut.

• PERSONATGES

Els veii1s
de Barbera
de la Conca
homenatgen José
Agustín Goytisolo
FERRAN GERHARD
Barbera de la Conca

El poeta José Agustín Goytisolo,
que va morir el 19 de rnarc a
Barcelona, va rebre ahir un caJid
homenatge deis ve'ins oe Barbera
de la Conca, un petit municip] de
500 habitants a la Conca de Bar-
bera, on el poeta tenia una casa i
hi residia a temporades. Els actes
es van iniciar amb la col-locació
d' una placa éj.1 carrer on hi ha
l'lrnmoble que va OCUP?f i que va
restaurar pacientment I'escriptor,
i que, des d'ahir, es diu Poeta
Goytisolo.

La viuda de Goytisolo, As-
sumpció Carandell, va assistir a
I'acte i va agrair les mostres
d'afecte i reconeixement al seu
marit. Les estrofes del poema
Palabras para Julia, interpretat
per Paco Ibáñez, van donar erno-
ció a aquesta cerírnonla laica.
Després de l'acte popular es va
celebrar una taula rodona amb la
presencia de I'escriptor i diputat
. Ignasi Riera, el poeta Xavier
Amarós, el monjo Agustí Altisent,
I'arquitecte i poeta Joan Margarit
i I'historiador Joan Fuguet. Riera
va subratllar que en la traiectória
de I'escriptor van conviure, al
mateix ternps, la projecció univer-
sal i una altra de local. En aquest
sentit, va destacar que una de
les "obsessions" de José
Agustín Goytisolo era explicar la
veritat de la historia de Catalunya,
massa veqades descrita única-
ment des de l'optica deis vence-
dorso .

Totes les persones que van
intervenir en la taula rodona van
destacar la vinculació del poeta
amb Barbera de la Conca, espe-
cialment en la doble faceta de
"dinamitzador cultural i líder
intel·lectual". Les dues idees
van ser rubricades per I'alcalde
Jordi Miró. "Goytisolo va contri-
'buir a la millora de Barbera de
la Conea iva ser literalment un
deis riostres, perqué va morir
estant empadronat aquí", va
añrrnar.. .

Els actes d'homenatge al
poeta van acabar amb una paella
popular i amb la lectura de poe-
mes de Goytisolo a cartee de
ve'ins de la població .•

• CULTURA

La 'Goethemania' s'apodera d'Alemanya
Frankfurt es converteix en I'epicentre del 250e aniversari del naixement de I'autor de 'Faust'
GONZALO CÁCERES
Corresponsal. Berlín

Els alemanys celebren el més
gran i genial que posseeixen, el
príncep de la literatura germani-
ca Johann Wolfgang von Goethe,
nascut a la ciutat de Frankfurt, al
costat del riu Meno, un 28
d'agost, fa 250 anys. La celebra-
ció d'un esdeveniment tan gran
durara tot l'any, pero aquest cap
de setmana assolellat la goethe-
mania ja s'ha apoderat de la ciu-
tat natal del Iiterat, pensador,
poeta, polític, geni i científico

Sota el lema de Goethe viu, la
ciutat de Frankfurt ha preparat
una festa monumental, que va
cornencar divendres amb un

banquet literari amb í'asslsténcla
de la reina Sofia. Ahir es va entre-
gar a l'esqlésia de Sant Pau de
Frankfurt el premi Goethe a I'es-
criptor alemany Siegfried Lenz,
un deis autors més destacats de
la postguerra alemanya junta-
ment amb Günter Grass, amb qui
ha compartit una postura
tdeoloqica socialista. En la seva
obra més coneguda, Lecciones
de alemán, Lenz analitza el grau
de participació del poble alemany
en els crims comesos pel regim
nacional socialista.

La ciutat natal de Goethe va
transformar ahir el centre urba en
un ampli escenari, i mentre da-
vant l'Antiga Opera es presenta-
va El aprendiz de brujo, al Ueb-

frauenberg es va mostrar Reinec-
ke Fuchs. Diverses exposicions
analitzen la rica personalitat de
I'autor de Les desventures del jo-
ve Werther, mentre que Weimar,
Ciutat Cultural d'Europa, on el Ii-
terat i científic va viure una de les
. etapes més fructíferes de la seva
vida, ha convertit el Museu Na-
cional en un Templo de las mu-
sas.

Goethe ho és tot avui per als
alemanys, des d'una de les figu-
res més representatives de la cul-
tura europea fins a un deis espe-
rits més capdavanters i universals
de tots els temps: fecund.escrip-
tor, home d'Estat i de món, que
va fer de la seva lIarga vida una
obra mestra. Centenars de bustos de Goethe a la ciutat de Weimar, ahir.

El pas del Gran Goethe per
aquest món, coincideixen els es-
pecialistes, és I'exemple d'una
sorprenent plenitud, riquesa, in-
tensitat i constant renovació,
pero també de fracassos, per-
que. "I'home sequirá errant
mentre actuí", com li diu Déu a
Mefistofil al Prote; del Cel. El pare
del romanticisme europeu no va
amagar en cap moment que en
les lIetres és molt difícil trobar al-
guna cosa verdaderament nova,
perqué els autors més originals,
va escriure, "no ho són perqué
hagin creat alguna cosa nova,
sinó només perqué són ca-
paces de dir coses sabudes
com si abans no les hagués dit
mainingú" ••


