Silenci, pel·lícula de Martin
Scorsese (II)
Gaietà de Casacuberta, rector
(continuació)
Seguim aquí amb la reflexió de lespecialista en cinema
espiritual Peio Sánchez amb què vam acabar la primera part
daquest escrit sobre la pel·lícula Silenci de Martin Scorsese,
que tracta dels fets ocorreguts al Japó feudal.
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Els «cristians ocults» al Japó
La història del cristianisme al Japó ha de ser compresa
des dels kakure kirishitans, lEsglésia de les catacumbes.
Entre finals del segle XVI i lany 1865, els cristians van ser
perseguits i prohibits en lanomenat període Edo de la història
del Japó, un període destabilitat molt marcat per la defensa
de la pròpia tradició i estructura social.
Després de larribada dels primers missioners amb sant
Francesc Xavier (1549), de la mà de portuguesos i espanyols,
i després dun temps dacollida, el cristianisme va ser vist
com una amenaça de conquesta de la mà de les potències
occidentals. Lexemple de les Filipines i Amèrica nera una
confirmació.
Després dalguns episodis de persecució, com els 26 màrtirs
de Nagasaki (1597), i períodes de calma, sinstaura la
prohibició en què 5.000 cristians van ser exterminats. La
rebel·lió camperola-cristiana de Shimabara va ser sufocada
amb la mort de 37.000 rebels i la destrucció de les esglésies,
lexpulsió dels missioners i la desaparició dels japonesos
cristians que eren obligats a apostatar trepitjant els fumie,
petites imatges de Crist i de la Mare de Déu.
Durant dos segles es va mantenir ocult un cristianisme
organitzat en petites confraries presents entre la població
camperola i sense cap contacte amb les esglésies. Aquest
cristianisme popular i sincretista va sobreviure en petits
nuclis fins que el 1865, després de la legalització del cristia
nisme, 15 japonesos
cristians ocults van
aparèixer en una
petita església per
a europeus dels afores de la ciutat de
Nagasaki. Allí van
sortir a la llum els
cristians de les ca
tacumbes al Japó.
Seqüència
de la pel·licula

La meva conclusió
1. Mha tocat el cor veure
aquesta pel·lícula que expressa
molt bé com els camperols van
mantenir la fe cristiana durant més
de dos-cents anys a finals de segle
XIX (lany 1865). Una fe amagada,
vivint en la clandestinitat i passantla de pares a fills.
2. Els màrtirs dels primers
Scorsese durant el rodatge dexteriors
temps deien als dos jesuïtes que
anirien al Paradís, al Cel on Déu els esperava.
3. Hi ha un cristià protagonista, Kichijiro, que se sap feble i demana diverses
vegades el perdó i la misericòrdia de Déu. Linquisidor Inova, que representa
el mal, coneix les febleses dun dels jesuïtes, laltre protagonista. Coneix el seu
orgull i sap que acabarà caient en lapostasia. Recorda com el dimoni vol fer
caure Jesús en els 40 dies al desert i quan hi torna a Getsemaní i a la Creu.
Aquest jesuïta, de nom Rodrigo, trepitjarà una imatge de Jesús i de Maria, és a
dir, posarà el peu en el fumie i daquesta manera evitarà la mort de la gent del
poble. Rodrigo sent a Jesús que li diu: Posa el peu perquè ja ho he fet tot per a
tu. A la pel·lícula sel veu casat quan continua essent un cristià amagat. Mor amb
les mans obertes, les mans de Déu. La seva dona posa una creu al seu cos, que
és el símbol de Jesucrist vol dir que també és cristiana i, el foc, quan cremen
les despulles amb els ritus japonesos, és el símbol de lEsperit Sant.
4. Els japonesos maten els cristians no només perquè fan lanunci de Jesucrist
sinó perquè intenten canviar la seva cultura. Des de mitjan del segle XX, lEsglésia
evangelitza assumint la cultura de cada poble.
5. Als japonesos, el cristianisme els dóna dignitat. En el món oriental, els
pobres no són ningú. Els rics, les famílies riques i els intel·lectuals tenen una
targeta que duen on posa el seu nom i el càrrec que tenen dins la societat. Els
pobres no tenen targetes. Actualment, hi ha un milió de cristians al Japó.
6. Déu no és en aquest món i és per això el silenci de Déu a la creu de Jesús,
en les persecucions, en el racisme i en tantes coses com en els que fugen de la
gana o de la guerra. Però Jesús parla dues vegades en aquesta pel·lícula i fins a
cinc vegades shi veu la imatge del Crist del Greco.
7. En un moment de la pel·lícula, abans de trepitjar la imatge i de lapostasia,
el jesuïta va sobre un ase i la gent li tira pedres, duna manera semblant com fan
a Jesús quan puja a la Creu.
8. Al company del protagonista lofeguen quan vol intercedir pels camperols.
9. Jesús és jutjat, encadenat, empresonat, pegat, escopit pel poble. Porta la
seva creu i hi puja, morint-hi. En la pel·lícula, Rodrigo posa el peu de lapostasia,
es casa i treballa com un japonès. Mor com els pobres màrtirs perquè la seva
vida és un martiri: viu la fe en silenci ajudant els cristians amagats. És una
kenosis, és el despullament de Crist en lencarnació, en lobediència del seu Pare,
renunciant en una vida terrestre desclau; és com el sofriment de Jesús i dels
perseguits en la història.
Farem un cinefòrum amb aquesta pel·lícula quan surti del circuit comercial
i puguem tenir-la. A més, també projectarem El gran silenci, Déus i Homes,
Hannah Arendt i Nativitat. Són quatre pel·lícules cristianes que donen per
reflexionar molt. Us avisarem amb temps.

Relleu a lEsplai II. Dir adéu (els que el deixen)
Dir adéu mai és fàcil, i més encara fer-ho a allò que ha format part de les nostres
vides i ens ha vist i fet créixer com a persones durant més de deu anys. Dir adéu mai
és fàcil, però ho és més si sabem que algú continua amb el projecte educatiu en què
hem cregut des del primer dia. Dir adéu mai és fàcil, però ho és més si sabem que
hi ha molts infants i joves que sestimen lEsplai com nosaltres. Dir adéu mai és fàcil,
però ho és més si sabem que hi ha famílies que simpliquen en el dia a dia de lEsplai.
Dir adéu mai és fàcil, però ho és més si saps que la Parròquia seguirà apostant per
leducació en el lleure.
Dir adéu mai és fàcil, però a vegades és necessari fer un pas al costat perquè entri
aire fresc. La nostra decisió no va ser precipitada, doncs vam intentar fer el relleu de
lEsplai per tal que la nova fornada de monitors i monitores estigués preparada per
tot el que implica ser monitor. I tot i que potser mai sestà prou preparat per a una
tasca com aquesta, estem totalment convençuts que lEquip actual la durà a terme
sense problemes, tot i els errors de principiants que tots i totes hem comès en iniciar
un projecte. A més, sabem que no els deixem a lestacada perquè en Carles, amb qui
hem compartit uns quants anys de monitoratge, continua formant part de lEquip.
Durant aquests anys ens hem fet grans, no només com a monitors, sinó en el
nostre dia a dia. Cada un dels minuts que hem dedicat a lEsplai han servit per
créixer, i tot i ser un voluntariat, el que nhem obtingut té un valor incalculable. Tot
i que ara encetem nous projectes, sabem que la motxilla de valors que hem omplert
durant aquests anys ens servirà per tota la vida; lEsplai ens ha transformat en la
manera de ser i de fer les coses.
El mèrit dhaver arribat fins aquí, però, no ha estat en absolut únicament nostre.
Durant aquests deu anys molts altres monitors i monitores han format part del
nostre equip i shan implicat tant com nosaltres en aquest projecte. És per això que
volem que sels reconegui la seva part del mèrit i volem donar les gràcies als qui,
gràcies a lEsplai, formen part de la nostra família.
No volem marxar sense agrair a totes i cadascuna de les persones que durant
aquests deu anys de monitoratge han confiat i cregut en la nostra tasca. Començant
pel nou Equip de Monitores i Monitors, que han pres amb il·lusió i motivació el relleu;
a la Parròquia i, en especial, al Gaietà, qui ha mostrat sempre una fe cega pel nostre
projecte; a totes les famílies que ens han fet costat i ens han encomanat una de les
tasques més preuades daquest món:
educar als seus fills i filles; i per últim,
a tots els infants i joves que han format
i formen part de lEsplai del Pi que han
estat, en realitat, la nostra motivació
més gran per seguir treballant durant
aquests deu fantàstics anys. A tothom,
moltes gràcies.
Dir adéu mai és fàcil, però ho és
més si sabem que no és un adéu per
sempre, sinó sols només per un
instant.
Alba, Anna, Gemma,
Jaume i Lucas

Més música al Pi
Molts grups corals americans fan gires per Europa
i molts dells ens demanen, quasi sempre a través
dagències especialitzades, per venir a cantar al Pi.
El proper diumenge 12 de març a les 18:30, podem
gaudir del concert que oferiran a la basílica el cor St.
Lukes Chamber Choir de Connecticut, EUA que
compartirà escena amb el Cor Gòspel BCN Fusió
de Barcelona. Entrada és gratuïta.

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.

Properes excursions
Ja tenim pensades les dates i els llocs per fer les nostres propers excursions
parroquials. Preneu nota:
· 2 d'Abril: Excursió a la ciutat de Girona, visitant la Catedral i el Monestir
de Sant Daniel. (Més detalls en propers fulls i a la pàgina web).
· 11 de Juny: Excursió de final de curs a Argelers, amb visita al Memorial
del Camp d'Argelers, un espai on podrem visitar l'exposició permanent dedicada
a l'exili republicà del 1939, als seus antecedents i a les seves repercussions més
immediates i on po
drem també reflexionar sobre el que estem
vivint ara mateix a la
nostra vella i potser
decebedora Europa.

Horari
de misses

On som?
BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang SAGRISTIA I DESPATX parròquia on us atendrem a
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

