THE TABLET – Abril de 2011
 
A capela inter-confessional, nesta prisão do Norte, fica a uns 400 metros a pé do primeiro de uma série de portões trancados. À medida que cada um deles se ia fechando atrás de nós, com um ruído metálico, íamos descendo por corredores vazios onde víamos, expostas, tristemente, nas paredes, algumas obras de arte realizadas pelos reclusos. A cada nível que passa, vamo-nos sentido mais afastados do mundo exterior e mais controlados pelo mundo que nos vai aparecendo e se vai revelando do lado de dentro.
 
"Instituição total", neste caso, é a expressão adequada - foi cunhada no âmbito das Ciências Sociais, no século passado, para descrever lugares onde as necessidades das pessoas são satisfeitas de modo impessoal, através de um sistema burocrático e onde lhes é negada a informação total, de modo a aplicar um controlo mais estrito.  O lar - com todas as necessidades que se espera que satisfaça – é completamente negado. Isto faz-nos lembrar, além das prisões, certos tipos de hospitais, escolas, até certas casas religiosas do passado, seitas e, de uma forma interessante, navios de cruzeiro e campos de férias. Em geral, os sociólogos referem-se a este tipo de instituições como constituindo uma "mortificação do indivíduo".
 
Este foi um termo muito comum, durante algum tempo, na teologia mística, embora São Bento nunca o usasse, preferindo a obediência e a renúncia à vontade própria. A mortificação soa um pouco a morte, mais perto do que Simone Weil designava por aflição – o estado no qual uma pessoa, não só sofre fisicamente, mas em que a sua própria identidade se degrada. Há pessoas muito boas e esclarecidas a trabalhar nos Serviços Prisionais, que sentimos que vivem um chamamento para ajudar os reclusos a sobreviver à sua provação; mas é desconcertante como é que alguém pode pensar nestes sítios, de forma geral, como locais de reabilitação.  No entanto, nunca se sabe...
 
O Espírito vive em todos os corações humanos e, assim, pode, mais facilmente, ser contrabandeado para dentro das prisões do que as drogas. Um pequeno grupo de reclusos; um diácono e um guarda prisional, de pé, atrás, para deitar um olho e proteger os visitantes, em caso de necessidade; todos se juntam na capela, com os seus diferentes mundos temporariamente misturados. Foi feita uma corajosa tentativa de mobilar e decorar este espaço como uma área sagrada. A prisão não pode proporcionar missa aos domingos; por isso, apesar de ser sexta-feira, iremos celebrar a missa de domingo e escutar o evangelho que conta a história em que Jesus encontra a mulher Samaritana, uma pessoa duplamente banida e proscrita. A história e o tema da sede, em todas as leituras, são muito adequados ao momento.
 
Emocional e religiosamente, tem um aspecto normal, mas parece que acabamos de chegar a uma zona de desastre, onde os danos mais óbvios já foram limpos e apagados, mas as pessoas ainda estão debaixo do trauma. A dor está escondida mas é palpável e talvez por isso os presos parecem carregar o tipo de dignidade daqueles a quem a dignidade foi roubada.
 
A missa e a meditação, ambas falam ao coração deste lugar de pobreza humana. Conversamos sobre meditação e eles ficam a saber que companheiros seus, reclusos em prisões espalhadas pelo mundo, conseguiram transformar este ambiente desumano num padrão de crescimento espiritual. Meditar numa "instituição total" é difícil por muitas razões, mas é possível. Os presos parecem ouvir, uns mais atentamente que outros, e reparo que o guarda prisional, que está agora sentado sozinho na última fila, também escuta com atenção.
 
Todos partilham a comunhão, incluindo o guarda, que é católico, como a maioria dos reclusos da prisão. Depois meditamos  em silêncio, durante quinze minutos. Sente-se uma quietude profunda no grupo e a presença sacramental parece ter-se expandido, como era suposto acontecer, para uma comunhão interior. Formamos, pelo menos durante estes momentos, uma comunidade. O documento do Concílio (Vaticano II - n. do t.) sobre a liturgia dizia que o propósito desta é o de cultivar uma "orientação contemplativa entre o Povo de Deus". Aqui, talvez melhor do que em muitas paróquias, isso parece ter dado resultados.
 
Depois da meditação, abro os olhos e faço soar o sino três vezes. Como de costume, toda a gente mantém os olhos fechados por mais alguns momentos, incluindo, segundo reparo, o próprio guarda prisional, que esteve a meditar connosco. O seu silêncio mostra bem a unidade com que e pela qual tínhamos sido abençoados. A paz que a unidade, e só ela, pode trazer tinham penetrado até nesta instituição, onde tudo é verificado e controlado duas vezes e em nada se confia completamente.
 
No dia anterior, eu tinha meditado com uma turma de adolescentes de treze anos onde estavam presentes também os professores e o subdirector. Todas as instituições funcionam com algum tipo de hierarquia e os seus distintos papéis criam inevitavelmente padrões de poder. Como o demonstra a "Primavera Árabe", o poder ininterrupto corrompe a instituição como um todo e faz irromper a violência. Um dia, talvez alguns estadistas iluminados possam descobrir uma maneira de experimentar oásis direccionados de silêncio durante os períodos de conflito, bem como durante ataques aéreos e embargos comerciais. 
 
O guarda prisional reassumiu o seu papel – de facto nunca o tinha traído, mas apenas o havia contextualizado de forma mais humana. De bom grado, deu-nos mais alguns minutos para nos despedirmos.
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