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Helder Camara, zapalduen Profeta poeta
PAULO AGIRREBALTZATEGI
IDAZLEA

L

Limosna egiten baduzu, santu-

tzat hartzen ziatuzte, baina pobrerik zergatik dagoen galdetzen baduzu, orduan iraultzaile, asldatzaile, bihurtzen zara nonbait:
(Helder
('amara).

Badira ia hamalau urte (1985eko
urrian) Helder Camara. Recifeko apezpikua Brasilgo eki-iparralde pobrean,
Euskal Herrian bisitan izan genuela: hitzaldi eta elkarrizketez gain. Bimunduen
sinfonia izeneko bere poema musikatua
aukeztera eta kantatzera elorri zen. Bilbon. Iruñan eta Donostian eman zuten
Helderen poemaren gain Pierre Kaelinek konposaturik sinfonia. Donostiako
Santa Maria basilikan entzuteko aukera
uuen. Euskariiko Orkestra Sinionikoak
jo zuen, eta Orfeon Donostiarrak, Corazón de Maria koralak eta eskolaniak eta
San Inazio Eskolaniak hartu zuten parte
kantuz. Zuzendaria Pierre Kaelin eta...
errezitatzaile Helder Carnara bera.
Indarra. berotasuna. bihotza ipini zituen musikaren eta kantuen tartean berak irakurri zituen testuetan. «Argalak
konturatzen dira indarlsu bihurtzen direla. eta menderakaitz. elkar hartzen
duten neurrian. bal egilen duten neurrian...». Bereziki hiru biolentzi motak
salatu zituenean: "Attention. mes freres
les hommesh — frantsesez eman zuten
sinfonia—...Jendeen miseria —behar
tiorria— da {ehenbiziko biolentzia. gizonrmakumeak gizatasunaren azpitik bizifzera behartzen dituena. eta zapalketa
eta menperaketa... Miseriaren ondorio
dira lapurrelak. hilkelak. mendekua,
izua: bigarren biolentzia... Horien ondorioz dator boteredunen errepresioa.
^ehiegitan animalien parekoa. basatia:
hirugarren biolentzia... -Horra gu betebetean biolentziaren
espiralean»...
i 1054ko irailarcn
batean Eta
mennrkeslraren
oihartzuna:
"Biolenlziaren
—' deratu
ztien Gaztelako
errege
Fernandok bcrc anaia Gartzea. Nafarroako erregea. Alapuereako inguruelan. ehtin milaka urte lehcnago.
giza jcndcak suaren berotasuna ez
baina larruaren patua jadanik ezagu
Izen ztHa frogatu bcrri den turrclan
hain zuzen ere Sanlxn Gartzeiz Na
gusiadeitu erregc naiarraren scmeak
ziren Gartzca cla Feranadn, eta aita
ren olnordckotzan jasozituen lehe
nak Ahuñemenditik Bureba arteko
lurraide guzttak. Santxo Nagusiak

espiriala!». Eta koruak erantzuna: «BioAusardi fi
lenlziaren espirala. Horren aurka horrodua sorize.'tr
katzeko. miseria behar da borrnkatu.
ko sortzail»:
Miseria da zinezko gerra». Hamaikatxn
izango den j
aldiz enlzun dut orduan erositakn kasecnc senide.
tea: kotxean eraman ohi dut. ela sarrirrak». Gizon
tan goizeko otoilza egiteko balio i/an dit
na eta gaita'
Helder Camararen poema sinfnnikoak.
Bibliako profeta ez da
elorkizun historikoa asmatzen duena; pobreen
ela zapalduentzakojustizia aldarrikatzen duena da profeta, horiei esperantzarako arrazoia
eskainiz. etsipenerako
arrazoien gainetik:
Jainkoaren justizia eta
errukia, askapen historikoa eta geroko salbamena. Pobreen aldeko
Zapalduentzako
profeta Helder Camarak
justizia aldarrikatzen
ez du liburu handirik
idatzi. ez du teologiako
duena da profeta, horiei
tratatu sistematikorik argitaratu. Baina, apezpiku beren jendc pobreen
esperantzarako
artean, askatasuna bilatzera eta beren fearrazoia
eskainiz,
dezko esperientziaren askapen-teologia
egilera eragin die aurrenik bere
oinarrietsipenerako
ko kristau elkarteei eta horiekin batera
arrazoien
gainetik
teologoei. Biolentziaren espirala eta
Basamortua emankorra dira horren bi liburu xume, poetiko eta profetiko. Haren
Ausardi handia, Jainkoarena, munideia nagusietako bana adierazten dute
dua sortzea, dio poeta teologoak. Jaintituluetan.
ko sortzaileak berakin abtera sortzaile
izango den gizakia egin zuen. "Gizona,
Ela Bi munduen sinfonia poema idatzi
ene senide, zuri begira daude zeru-luzuen. hitzaren eta musikaren indarrez
rrak". Gizon emakumearen handitasuzapaltzaileen ahultasuna eta zapalducn
na eta gaitasuna, ordea, kontradikzio laindarra akiarrikatzeko. Giza historiaren
rri bihurtu dira, hoirakurkcta teologikoa eta kanta profeti
rrek Jainkoaren
koa duzu poema: «gizona ene senidea"doharik onenak,
ren- minez mindua ela bere biholz saadimena eta askatamurrez samurtua.
sunagaltzeraino".
eta kontradikzkzioz betetako historia ekarri
digute: "Gizona, ene
•JOXAN FLOSEGI
senidea, Kristo jaio
zenetik 2000garren
urteko balantzea beldurgarria da". "Gerra
pizteko nahikoa irdargabea" eta "munduko miseria eta
menpekotasuna
klentzeko nahikoa indartsua" den gizagahautsita dago
barrutik:
eta armen
errege nafar batek inoiz ukan duen joa
akoerreinn
ik, baila
.Sobrarbe
cta Riabiatu,
"segurantzia
nalurralde zabalena bildu zuen bere ko- lasterketan
bagorzakna
ere. eta
Gartzeak
jaso zuen
dute, herriroara, harcn mendean egon baitziren zionalaren
seniparic jainkosa"
ha ndiena.asmatu
Nafarroako
errcbehar gorriak
ahantzi ,eta itzuliecgungo Euskal Herria. Tulera izan tarren
geizango/n
i aldcfik.
zineko
zorretant aldc
zorpetzeraino,
ezik, Leon, Gaztela. Errioxa, Calaho
Alapuerc
horretan "jainkosa
zegoen,
babesteko".
"Baina
nork eta
irabaziko
du,
rra izan ezik. Aragoa. Sobrarbc, Riba
hain xuxcn,
Nafarroa
Gaztelako
argalak ala
indartsuak?".
Galderagorza, Pallars eta Gaskoinia. Inpcrio nork:
errestuncn
trteko
muga. Jakitunen
larri horren
oihartzuna
daihat. alegia. Espainiakoerregetzat eta, lelo
arabera,
ari u-ra
bereko bientzun
hilz bildu
poemaren
azkenerarte.
mairuen beldurra bihurlua zelarik, teke
ziren
izcn ti rtara.
euskarazkoa bala.
«Egituren
erori zara,
askakrislautasunaren lchcn defendalzaiara
(alc), p|zamapean
i c^ztelanizkoa
bestea.
tasuna"...
Baina
zuzengabekeriek,
tiraletzat zucn hcre burua. fiaina inpcrio
puerta.
Hen
iak hedatukozuen
ondo
niek,
gerrek,
zanpaketek,
torturek...
hura bere ondokocn artcan i)anatzpa
ren
puerca
t ura,
eta jatorrizko
izena-miseriak,
gorrotoak,
bahiketeek,
hilektedeliberatu zuen eta harcn fcstamcnribesteadi'
- t bat erantsi.
Mugak
bc
ezarritako
"gau ilunean"
tuliksortu zirenGaztelakoeta Aragotiek...
muga,
bel I /ainriii
beharrak. Errin
Jainkoaren Izpirituak bere arnaza zabaldua du, eta "itxaropen-zantzuak",
oso xumeak, ikus, entzun daitezke, adi
egonez gero: mundu hobearen bila altxatzen ari diren borondate oneko jende-

•• v :.

• Duela 945 urte

Atapuerca

ak. batuz doazen pobreen oinarrikn el
karteak: "Barregin dezagun mundua

Gauetik atera gaitezen". Gauerdi ilunaren ilunean haur jaioberriaren oihua entzuten da, nagusiek ezarritako mundu
horren aurka. "Bihar geu izango gara
adinekoak, 2000garren urtean
gurea izango da garaia". Eta amaitzeko, gau
ilunaren ondoko egunsentiak "bi munduak bat eginik" ikusiko dituen esperantza
bi munduak "kantu bat, sinfonia
bat "eginda. Esperantza irekia, "Izpirituaren arnasa arnasean ari baita gauerdian".

Helder Camara poeta izan da, poeta
eta profeta. Ez duzu teologo profesionala
izan, baina Askapen-Teologiaren iturrian eta oinarrian jardun da, oinarriko
kristau-komunitateak suspertu eta laguntzen, gotzain sutsu eta arduratsuAlfredo Tamayok bere Para comprender
la Teologia de la liberación liburuan bost
apezpiku -ez teologo- aurkezten ditu:
"cinco obispos latinoamericanos comprometidos con la liberación cuya pastoral
responde a los presupuestos teóricoprácticos de la TL". Horien artean ez dago
Helder Camara! Hautaketa zaila izanik,
berak egindakoa ez dela zorrotza aitortu
eta guzti, ez da erraz ulertzekoa nolatan
ahantzi
duen
gure Helder
Camara, Latixako
Naieran
egokitu
zituen Gartzeak,
namerikako
AskapenTeologiaren
gorlea
eta armada,
ez baitzen
nonbail aitzindari izan
baitzen
etaoker.
horren
bermaanaiarekin
fio. Ez
zebilen
1054.
eta bidegile
bere
oinarriko
komunitateen
urtctzaile
hartarako
bazuen
iurraren
ikara
pastoraltzan.
/ainclan
senfitzeko arrazoi franko.
Pobreen
deitu dute.
horien aldcktt
urle
batzlikaita
lehenago
Fernandok
aukera praktikoa
egina zuclako:
baina
amamtz
atxilotua bait2uen
anaia beaberats
eta zapaltzaileak
rc
gaztelura
bisitan etorriasalatzeko
zen bate-ke
mena
eta maitatzeko
ez ahal
zaizkio
an.
Zaindariak
erositabiholza
ihes egin
inoizzucn
agorlu.
Gandhiren
izan
errege
nafarrak ez-bortxa
handik. akti
boaren
bideari
eulsi
izan dio bi
Hcgo
Gtiduan
batutinko
ziren
azkenik
Amerikan.armadak
Bakea eta Alapuercako
Justizia Ekintza
anaien
deritzo berak
eta eragindako
gizar
zelaian.
Errazsortu
nagusitu
ziren gaziefe-mugimenduetako
bati.
lauak.
asturiar eta leondarren
laguntzaz. eta lantzakada batcz hil zulen
bertan erregc nafarra. Alapuerra
izan zen Nafarroako crreinuaren
geroa iragarri zuen lehcn zantzua,
harcn konkistarako ircki zen lehen
alea, bai eta sua irazeki cz ezik irattn
gi cre egiten dela gogorarazten digun
izena.

