Silenci, pel·lícula de Martin
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Basada en una novel·la publicada fa uns cinquanta anys,
el tema de lobra és la turmentada relació entre el cristia
nisme i la mentalitat japonesa tradicional. El pretext: les
peripècies de dos jesuïtes que sembarquen en la recerca
dun tercer, el pare jesuïta Ferreira, que creuen que ha
apostatat de la religió cristiana. Els dos jesuïtes portuguesos
es mouen clandestinament en un país desconegut, sense
cap domini de la llengua ni essent conscients de la forta
persecució religiosa. Mentrestant, i amb la voluntat de
trobar el seu company, sentreguen amb molta devoció a
servir en les seves necessitats espirituals a uns fidels, pobres
i pagesos que viuen una existència difícil, amb pocs mitjans
de subsistència, però valents a ocultar els jesuïtes i a com
partir amb ells el que tenen.
Fent una mica dhistòria, el primer jesuïta que va entrar
al Japó va ser Sant Francesc Xavier amb dos companys.
Van estar-hi uns tres anys. Per arribar al Japó van necessitar
una voluntat immensa perquè sortien de Lisboa, però no
podien anar-hi per terra i mar, per Europa i lOrient Mitjà,
perquè eren països musulmans.
Van sortir de Lisboa amb vaixell passant pel sud dÀfrica
i arribant a Moçambic i després a la Índia on comencen
levangelització: més endavant arriben a trepitjar terra
japonesa on el sant hi resta tres anys. Després vol entrar a
la Xina, però mor als quaranta-nou anys en una illa des de
la que veu el continent sense assolir el desig darribar-hi.
Ara deixo lescrit on hi reflexiona Peio Sánchez, especialista
en cinema espiritual (8 de gener 2017 a Catalunya Cristiana).
Som davant duna de les pel·lícules de cinema espiritual
més importants dels darrers anys. Probablement, juntament
amb Larbre de la vida de
Terrence Malick, ens tro
bem davant duna de les
pel·lícules de més densitat
teològica en perspectiva
cristiana, cosa que la situa
al costat dobres mestres
de lalçada de Dreyer,
Bresson o Tarkovski.
El «silenci» de rigor

abans duna estrena ha
generat una expectativa de
crítica i públic que no de
frauda. Als més allunyats
de la fe els resultarà una
pel·lícula estranya, inquie
tant i, amb probabilitat,
incòmodament confessant.
Als creients que esperen una
pel·lícula de vida de sants
missioners i màrtirs, els
resultarà decebedora per
ambigua i per manca de llum encegadora, duna conversió espectacular.
Però al qui vulgui pensar i creure, potser el submergirà en un silenci habitat.
Scorsese és un cristià anòmal, en certa forma un cristià ocult. Per aquest
motiu, quan larquebisbe Paul Moore, després de comentar i defensar la seva
pel·lícula La última tentación de Cristo (1988), li va regalar la novel·la dEndô,
li estava i ens estava fent un gran servei.
Shûsaku Endô i la seva novel·la sobre la persecució dels cristians
El 1966, Endô, el millor novellista catòlic del Japó, va publicar la seva
obra Silencio. Va ser un èxit enorme i el cristianisme al Japó, amb poc més
dun milió de fidels, va esdevenir motiu de debat i discussió. Dos milions
dexemplars venuts, diferents premis i la traducció a totes les llengües de
gran difusió van fer del text lobra més reconeguda daquest autor.
Endô, influït per la cultura dels grans escriptors catòlics francesos
Mauriac, Claudel i Bernanos, escriu des dun compromís cristià alhora que
des de la intersecció de la identitat cultural japonesa i les influències
dOccident. La seva novel ·la sobre la inculturació del cristianisme al Japó
llargament medieval adquireix una nova actualitat en el temps de la
secularització i en un moment del món on la persecució dels cristians
saccentua.
El contrast dels dos protagonistes, el pare Sebastián Rodrigo i el cristià
Kichijiro, una mena de Judes japonès, representa el contrapunt de dos
mons: Orient i Occident. El missioner jesuïta arriba amb el seu company
Francisco Garpe cercant el pare Ferreira, el seu antic mestre i formador,
de qui corre el rumor que ha apostatat. El seu desembarcament clandestí
des de Macau, on coneix el Kichijiro borratxo i encantat, fins a les illes de
la zona de Nagasaki, el porta a posar-se en contacte amb els grups de
camperols cristians ocults. Allí coneix la seva fe i el seu paper de missioner
es desplega en una barreja de fidelitat a Jesús, servei a aquells cristians
pobres i perseguits juntament amb una certa i sospitosa arrogància.
La peripècia de ficció basada en la història real serveix a Endô per
aprofundir en qüestions essencials com la feblesa de la naturalesa humana,
la fidelitat dels petits i senzills, el silenci de Déu, la centralitat de Jesucrist,
la inculturació de la fe, la violència i la persecució, el poder de la imatge
com a sagrament i la força oculta de la gràcia divina.
(continuarà)

Relleu a lEsplai I (els que lagafen)
Tot ha anat molt a poc a poc i, de sobte, tot ha anat molt ràpid. Fa un parell
danys només érem un grup damics que anàvem a lEsplai per participar en
desenes dactivitats. Ara som el mateix grup damics, però som nosaltres qui
organitzem aquestes activitats per altres nens i joves. I la veritat és que això no
té preu. Ja fa tres mesos llargs que fem de monitors a lEsplai i encara ens sembla
increïble pensar que allò que desenes de monitors van anar creant des de 1973
amb tant desforç i amor, ara està a les nostres mans.
Al principi va ser difícil. I per què enganyar-nos, encara ho és, però ja ens hi
hem acostumat. Duna banda, fer-nos a la idea que els nostres monitors i els de
tots els altres nens, nenes i joves de lEsplai, els cinc que havien dedicat cos i ànima
a fer créixer lEsplai des de feia 10 anys, marxaven definitivament era complicat
de concebre. Molts de nosaltres, actuals monitors i la majoria dinfants de lEsplai,
vam arribar fa molt de temps i hem crescut amb ells. Som com som gràcies a ells
i a lespai que han aconseguit crear al Pi perquè tothom pugui ser ell mateix.
Daltra banda, cal reconèixer que la feina dun monitor sembla molt més
senzilla del que realment és. Ja no és que idear activitats, que serveixin per fer
aprendre alguna cosa nova a la canalla, a part de fer-la moures i divertir-se,
sigui complicat, sinó que a més a més hi ha darrere una feina burocràtica i
econòmica força feixuga amb la qual nosaltres no estàvem gens familiaritzats.
I, per sort, tampoc no ens va agafar per sorpresa. Precisament quan el nostre
grup va començar a cohesionar-se de veritat, va ser quan ens vam adonar que
el recorregut dels nostres estimadíssims monitors per lEsplai del Pi sapropava
al seu final. Deu anys fent el mateix són molts... per molt que estimis allò que
fas. Davant daquesta situació, nosaltres no vam poder ni voler fer res més que
prendre el seu relleu. El llistó estava molt alt però ens vam tirar a la piscina
perquè des de feia temps teníem moltíssimes ganes de fer-ho. I, sobretot, de ferho junts. Perquè sí, som joves, tenim el cap en mil llocs alhora i portem quatre
dies en això, però tenim el millor exemple per creure que ho podem fer.
El final del camí de lAnna, el Lucas, la Gemma, lAlba i el Jaume i el principi
del nostre va tenir lloc lestiu de 2016. Només els que hi vam ser sabem tot el
que va passar en aquelles últimes i primeres Colònies, però va significar la
culminació dun dolç relleu. Perquè els que no hi vau ser ho pugueu comprendre
millor, us deixo un fragment que ho descriu a la perfecció:
Després de la lluita intensa, vindrà el repòs,
deixaré la terra adobada pel meu esforç.
Els fills que em segueixin potser marxaran,
però vagin on vagin, constants
clavaran les seves arrels
creixent de cara al cel,
donaran fruit abundós
i l'hivern els despullarà,
de neu els cobrirà
neu que es fondrà a poc a poc.
Arrels  Esquirols

Clàudia Pérez

In Caelo et in Terra
Concert espiritual a càrrec d'Anna Es
cala (soprano), Oscar Vilaprinyó (violí) i
Joan Cabó (orgue). Interpretaran obres de
Buxtehude, Händel, Vivaldi, Mozart,
Brahms, Fauré o Pärt, entre d'altres.
Dimarts 28 de febrer a les 21h, a la
Basílica de Santa Maria del Pi. Entrada
lliure, aportació voluntària. Part dels be
neficis es destinarà a "Dit i Fet", associació
que ajuda a persones sense sostre o en
situació de marginació social.

Dissabte 18 de març, XXI Retaule de Sant Josep Oriol
El 18 de març farem la XXI
representació del drama sacre del
Retaule de Sant Josep Oriol i ens
agradaria molt omplir lesglésia.
Amb qui vindreu?
A les 20:00, a la Plaça del Pi,
processó del llegat de Roma amb
els documents de la beatificació del
Dr. Oriol i a les 21:00 a la Basílica
lescenificació del Retaule.

Sopar de treballadors del Pi
El passat 16 de febrer els treballadors del Pi amb
el rector al capdavant, vam participar del sopar
pinenc 2017. Va ser un daquells moments de
compartir i gaudir dels companys sense deixar de
pensar en els que no van poder ser-hi per motius
de salut o situacions personals. Aquest sopar, per
a mi personalment, va ser com el simbolisme sagrat
de com el Fill de Déu Prengué el pa, digué lacció
de gràcies, el partí i els el donà tot dient: Això és el meu cos, entregat per
vosaltres. Feu això, que és el meu memorial. (Lluc 22:19). Que Déu ens beneeixi
sempre!
Guillem Mamani

Horari
de misses

On som?
BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
SAGRISTIA I DESPATX qualsevol hora.
Plaça del Pi, 7
Per les gestions
DISSABTES
18:30 a la Capella de la Sang LOCALS PARROQUIALS administratives relacionades
amb els sagraments, lhorari
20:00 a la Capella de la Sang Cardenal Casañas, 16
establert és el següent:
DIUMENGES
08002, Barcelona
Dilluns i dimecres
12:00 a la Capella de la Sang Tel. 93 318 47 43
de 18:00 a 20:00.
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.com
de la Sang
www.basilicadelpi.com dparroquial@basilicadelpi.com
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

