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CONTRACORRENT

Periodista, capellà i opositor en un
país com Hondures: és valent o boig?
R Sóc hondureny. Per ser hondureny
haig d’estar mig boig i treure valentia
d’on no em puc ni imaginar. Tinc la necessitat d’expressar clarament que patim un règim oposat al benestar i al futur
digne de la societat hondurenya.
P Veu possible morir vellet i al llit?
R El desig de tothom és néixer amb dignitat, i morir també amb dignitat. Jo vull
un país on tothom tingui aquests drets.
Si és perquè ﬁnalment la gent pugui viure i morir amb dignitat, no tinc cap problema a morir fora del llit. Tot i que el
meu desig és fer-ho al llit (riu).
P Té por?
R La societat hondurenya té una por induïda. Visc amb el compromís de donar
suport a la societat hondurenya perquè
perdem la por. Només perdent la por
ens podrem mobilitzar per assolir la
dignitat. Si tenim por, tindrem immobilització. A Hondures hem de trencar
el mur de la por imposada.
P A Hondures tots els polítics estan
en venda?
R Tots els polítics tenen preu. El fet de
ser polític ja duu el preu incorporat. En
alguns països el preu és molt alt, en altres com Hondures, una bagatel·la. La
característica del polític hondureny és
ser servil, i els servils es compren barats.
P Tenia relació amb els jesuïtes assassinats fa anys al Salvador. Com va
viure aquells fets?
R Va ser com un terratrèmol, em va sacsejar. La seva sang m’obliga a viure la fe
des del compromís amb els màrtirs.
P El Vaticà ha sigut sovint poc honest
amb Amèrica Llatina?
R Prefereixo parlar del papa Francesc.
Per nosaltres és una paraula que ens
dona alè, que ens permet seguir caminant. Sense el Papa Francesc, el Vaticà
seria un mur de contenció a la nostra
esperança i inclús a la paraula de l’Evangeli. Seria aquell Vaticà de portes tancades i cors freds.
P La gran desgràcia de Centreamèrica és ser tan a prop dels EUA?
R La gran desgràcia és tenir polítics i
empresaris servils, que es venen la pàtria a un imperi. Ser a prop no signiﬁca
res, si s’assumeix amb sobirania és una
oportunitat. Ara bé, si esperem que des
de l’imperi ens vinguin les respostes, ser
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PADRE MELO

SACERDOT I PERIODISTA

A Hondures, a Ismael Moreno
tothom el coneix com el Padre Melo.
Capellà, periodista, director de
Radio Progreso i sobretot ferm
defensor dels drets humans al país
més violent del món

«El fet de ser
polític ja duu el
preu incorporat.
En alguns països
el preu és molt
alt, a Hondures és
una bagatel·la»

«No tinc cap
problema a
morir fora del llit»
a prop serà una maledicció.
P Què suposarà Donald Trump?
R Ara les coses estan clares. Sabem que
el que tenim al nord és un imperi. I tot
imperi és productor de violència, de
discriminació i de racisme. És una gran
oportunitat perquè el món vegi com estan les coses.
P Què té contra el pobre Juan Orlan-

do Hernández, el seu president?
R Més aviat què té ell contra els pobres
d’Hondures. Ell és un ﬁdel representant
de l’aliança entre l’oligarquia i les multinacionals. Jo no tinc res contra ell, jo
estic a favor dels sectors víctimes de la
seva política. Ell no és amic dels pobres,
i jo sóc amic perpetu de la cerca de dignitat dels sectors empobrits.

ENTREVISTA DE

Albert Soler
GIRONA

4

0

1

6

9 7 7 2 2 5 4 5 0 6 0 0 3

EL CÀNON
ACTUAL
APUNT FINAL

Carmen
Echazarreta
PROFESSORA DE LA UDG
carmen.echazarreta@udg.edu

lmodóvar ataca Netﬂix i Will Smith diu
que els seus ﬁlls van al
cine però que veuen
pel·lícules i sèries en aquesta plataforma. El director manxec ha estat
l’abanderat de les sales de cinema a
Canes, mostrant la por de qui veu
com el digital reinventa l’oﬁci de fer
i veure cinema. El nou cànon cultural està dinamitant els sagrats paradigmes del setè art i del primer, segon i successius. Un jove empresari
japonès, fundador d’una important
companyia de comerç electrònic,
adquireix per 99 milions d’euros a
Sotheby’s una obra de Basquiat,
graﬁter novaiorquès mort amb 28
anys als 80. Ni el comprador és l’habitual en aquesta exclusiva casa de
subhastes, ni l’obra és la d’algun
pintor reconegut als catàlegs tradicionals. Tot el contrari, Basquiat representa el trencament del cànon
occidental i va morir d’una sobredosi quan tot just començava a ser
reconegut. L’altre mite actual, també graﬁter, Banksy, és un dels artistes contemporanis més cotitzats,
envoltat dels misteri de la seva
identitat. La seva obra, que juga
amb l’efecte de l’artiﬁci, és una àcida crítica a la societat actual i les seves contradiccions. Les guerres, el
militarisme, el treball infantil i el
consum desenfrenat són temes habituals de les seves pintures als
carrers. Algunes d’aquestes il·lusions òptiques van acompanyades
de punyents frases com «no necessitem més herois, només quelcom
per treure les escombraries». O «es
necessita molt valor per aixecar-se
de manera anònima en una democràcia occidental i demanar coses
en què ja ningú creu, com la pau, la
justícia, i la llibertat». Ell tampoc és
un exemple d’artista convencional,
contrari als circuits del màrqueting
artístic; la seva obra és un missatge
d’absoluta llibertat. I és admirat.
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