La mort d'wi poblé o la missió guaraní del P. Gabriel (*)
(*) Text de la presentado i posterior deb.it de /.<; Misión. Cicle "1.a vida de Crist al cinema", 6 de julio! de 2001. Trienn.il «"Alcudia 2001. Revisa! el maro de 2002.

artín Valsameda afirma
que "Cristo no encaja del
todo en el cine" i que es
possible transmetre d'una manera mes adient el
missatge evangélic amb
peblícules no necessáriament referides a Jesús o ais primers
mártirs cristians. Es el cas que comentan! de seguida.

dos bornes - j o diría sants- que donen
la seva vida pel que creuen una causa
justa. Una vertadera eucaristia entre
un antic traficant d'esclaus empenedit, un sísific penitent i noviei anomenat Rodrigo (Robert De Niro) que
triará la Unita per dui' a terme el sen
objectiu i ci pare Cabrici, un jesuíta
(Jeremy Irons) que triará l'amor.
Ambdós patiran les funestes conse-

rti, que viu el sen bapttsme de sang i
cs vcu obligat a tornar a la selva i a
reviure la por de ser capturats pels
blancs civilitzats, Un poble mut, tes
timoni dels designis de Den, en pa
raules elei cardcnal Altamirano (Ran
McAnallv), l'emissari papal -i personatge historic- que intenta convincer els missioncrs. Cai recordar que
la Companyia de Jesus cs un orde ile

La producció británica The Mission (Roland Joffé, 1986) amb Jeremy
Irons i Robert De Niro, a mode & auto sacramental, ens conta la historia de

qùcncies de les pressions i intrigues
de les corts europees pcl que fa a les
missions indigènes de Sudamcrica al
segle X V I I I . Enmig, cl poble guara-

clergues regulars amb un vot especial
d'obedièneia al Papa. El guió es de
Robert Boit, i la fotografia (oscaril
zatla), de Chris Mcnges.

I

essent la mùsica el leitmotiv de la civilització cristiana no podem resistir-nos a parlar de la banda sonora.
Es un fet conegut que els guaranis arribaren a interpretar un repertori religiós que aprenien ja a Vescola.
Segurament Ennio Morricone es documenta a Vhora d'escriure els temes per a L a A'lissió.

Parlarem breument ara de la filmografia del director i del guionista.
Deis actors protagonistes poca cosa
puc afegir al queja no sapiguin vostès.
Robert De Niro i Jeremy Irons son
dos monstres de la pantalla i encara
viucn l'apogeu de les seves carreres.
L'anglès Roland Joffé (nascut el
1945) ha dirigit èxits com The killing
fields, La Uetra escarlata i la m e s récent Vatel. Per la seva part, el guionista Robert Bold (1924-1995) ha
participât en pellicules com Lawrence d'Arabia, Doctor Zhivago, La filia de
Ryan i The Bounty (1984).
Passem ara ais fets histories ais que
fa referencia la peblícula La Missió:
l'evangelització d'Amèrica del Sud,
iniciada pels franciscans, passa aviat
ais jésuites, que, a partir de 1609, fundaren diferents missions que gaudicn
de gran autonomia. Les missions, o
millor dit les reduccions -en paraules
de Alain Guillermou- havien creat
una vertadera república guaraní, un
refugi davant l'esclavitud, on es posava en marxa una mena de cooperativisme, un régim quasi socialista. El
poblé guaraní vivia entre els rius Uruguai i el Baix Paraguai agrupats en
clans sota un cacic. Tant els colons
com els traficants d'esclaus odiaven
els jésuites, que arribaren a acollir
20.000 famílies en prop de 60 reduccions. Fins i tot aprengueren la seva
llcngua -arribaren a publicar un diccionari (1624) i un catecisme guaraní (1640)- i denunciaren moites vegades els abusos del encomenderos a
Roma i Madrid. Els bisbes també
veien com el control se'ls escapava de
les mans. A una reducció hi havia una
església, un cementen, la casa parroquial, oficines, escola, hospital i una
plaça amb cases al voltant. El cap religiós era un rector ajudat per un vicari, i el govern -diguem-ne civil- estava en mans d'un cabildo indi. La terra era comú i les rendes es destinaven a aliment, al culte i al Rcial Trésor.
La permuta de territoris en la franja fronterera entre Espanya i Portugal -els actuáis Paraguai i Brasil- a
mitjans del seglc X V I I I acceleraran
els esdeveniments que veurem a la
peblícula. El tractat que signaren les
potencies peninsularselgener de 1750

no fou acceptât mai pels guaranis, que
passaven a mans portugueses. En
aquest moment s'inicia la tasca de
Lope de Altamirano (1698-1767),
comissari per a l'execució del tractat,
que fracassa estrepitosament. A la
metròpoli lusa, el marques de Pombal no podia permetre tal situació, i
de fet, ha pasat a la historia com uns
deis pitjors enemics de la Companyia de Jesús. Defínitivament el 1759,
els jésuites foren expulsats de Portugal, i l'any 1767 d'Espanya -també
Altamirano, que fou desterrat a Corsega-. La major part dels indigènes
torna a la selva. En paraules del professor Orell, l'esperièneia havia fracassât. La crueltat amb els indis ja Thavia denuciat el dominic Fray Bartolomé de las Casas el 1552: "por la
misericordia de Dios ando en esta corte de España, procurando echar el infierno de las Indias, y que aquellas infinitas muchedumbres de ánimas redimidas por la sangre de Jesucristo no
perezcan sin remedio para siempre,
sino que conozcan a su criador y se
salven". Esper que aqüestes paraules
i la visió de la peblícula ens ajudi a ser
mes solidaris.
I essent la música el leitmotiv de
la civilització cristiana no podem resistir-nos a parlar de la banda sonora. E s un fet conegut que els guaranis arribaren a interpretar un repertori religiós que aprenien ja a l'escola. Segurament Ennio Morricone es
documenta a l'hora d'escriure els temes per a La Missió. Els mateixos soldats s'aturen en escoltar els cántics
quasi celestials dels nins indis -la música amansa a lasfieras,
però les tropes portugueses coneixen l'antídot:
mercenaris d'alguna altra tribu selvática no dubten en llançar les seves fletxes incendiarles cap ais pobres guanarís. Les notes que Sergio Miceli publica amb motiu del concert de M o rricone a Sevilla el novembre de 1999
- j o vaig tenir el privilegi d'assistir-hiens permeten aprofundir en la relació que hi ha entre dos mons: el dels
blancs colonitzadors i el dels indis colonitzats, contrast perfectament assumiblc en el tema principal de la peblícula, una melodia que es barreja amb
uns cántics mes bé aspres. Eli ho anomena fusión ilusoria entre las dos cul-

turas. El pare Gabriel, amb el seu
oboe, simbolitza la materialització
musical d'un sentiment d'amor.
I no volem oblidar dos jesuites mallorquins Antoni Garriga ( 1 6 6 2 1733), visitador de les reduccions del
Paraguai, i que va conéixer el Cardenal Altamirano, i Pere Joan Andreu
(1696-1777), que visque a Argentina
l'expulsió decretada per Carles III el
1767. Tal volta son els nostre pares
Gabriel particulars.
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