Música encanta alunos do PEP
num instituto prisional de Cádiz
Gonzaga Delage é membro de um grupo de
pessoas de Jerez, Espanha, que nos últimos três
anos tem promovido aulas do Programa de
Educação para a Paz (PEP) na prisão de Puerto III,
perto de Jerez, na província de Cádiz. A equipa do
PEP, inspirada pela execução do guitarrista clássico
Manuel Imán, amigo da
Fundação Prem
Rawat (The Prem Rawat Foundation –TPRF), que
estaria na cidade por pouco tempo, pediu-lhe que
fizesse um espetáculo para os reclusos
participantes das aulas do PEP. A ideia resultou e
aqui está a história, na versão de Gonzaga.
Percorremos de carro uma distância curta de 10
minutos, de Jerez até à prisão de Puerto III, numa
tarde quente de junho. À entrada, tivemos de
passar pela inspeção de segurança habitual.
Naquele dia, contudo, a prisão parecia-nos nova ao
caminharmos pelos agradáveis jardins que davam
acesso ao salão de entrada. Era um salão simples,
atraente, que tinha espaço para mais de 100
lugares. Naquele dia, Manuel Imán ia fazer o seu
espetáculo ali na prisão!
Manuel ensaiou com a ajuda de um dos reclusos.
Decidiu usar a guitarra espanhola e dois
microfones: um para ele e outro para a guitarra.
Nós também ensaiámos a apresentação do novo
vídeo de seis minutos da TPRF, que mostra o
Programa de Educação para a Paz em todo o
mundo, em ambientes diversos.
O nosso tempo de ensaio acabou rapidamente. Às
5 da tarde, grupos de reclusos começaram a
chegar de alas diferentes. Um belo cartaz, feito por
Luis Mesón, anunciava o espetáculo e o curto
vídeo, além de mencionar o patrocínio de “La Paz
es Posible” (A Paz é Possível), nome que adotámos
para as aulas do PEP. Não havia espaço suficiente

para todos os reclusos, de forma que alguns deles
não puderam entrar: o salão ficou a abarrotar.
Fui ao palco para saudar toda a gente e fiz um
breve discurso, agradecendo a Manuel Imán o
espetáculo que ia fazer. Expliquei-lhes que as aulas
de “La Paz es Posible” já estavam disponíveis há
três anos às sextas-feiras e que, naquele dia,
também iríamos ver um curto vídeo que daria mais
explicações a esse respeito.
As 200 pessoas – reclusos, diretor e a vice-diretora
do instituto prisional – assistiram e puderam ver
como o PEP estava a ser apresentado em todo o
mundo, oferecendo uma oportunidade de melhoria
de vida aos reclusos. Depois, voltei ao palco para
apresentar o Manuel. O público recebeu-o com um
grande aplauso.
Manuel cativou o público desde o início. Começou
por tocar versões das suas próprias músicas para
guitarra, seguidas da música “Canção de um
coração agradecido”. Depois, começou a cantar
Blues e o público vibrou. Manuel mudava o ritmo,
mostrando uma grande variedade de estilos. Na
sequência, tornou-se mais intimista, cantando
“Moon River” e “Cheek to Cheek.” Após algumas
músicas, encerrou o espetáculo com uma melodia
mexicana conhecida, para que as pessoas
pudessem cantar. E cantaram!
No final, Manuel comentou: “Em certos momentos,
os reclusos ficavam em silêncio, enquanto ouviam
as minhas baladas e, às vezes, reagiam de forma
vibrante com as músicas mais alegres. Para mim,
foi comovente ver aqueles rostos contentes. Notei
que, para eles, foi um tanto inesperado que os
participantes sentissem tanta alegria depois do
evento”.
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Gostámos muito do final inesperado e aplaudimos
Manuel de pé. A plateia queria ouvir mais e os reclusos
queriam levar os voluntários do PEP ao palco para lhes
agradecer por todo aquele esforço. Mas o tempo
disponível para eventos em prisões é curto e os
guardas começaram rapidamente a levá-los de volta às
alas, primeiro, as reclusas, depois, os homens.
Quando já tinham saído quase todos, os reclusos que
frequentavam as aulas do PEP pediram para tirar fotos
com o Manuel e com os voluntários. Foi muito bom vêlos juntos. Então, a vice-diretora e eu juntámo-nos a
eles para ficarmos nas fotos. Um recluso guardou as
fotos.
Em seguida, os alunos também tiveram de sair e
pudemos ter alguns minutos de conversa com a
Tatiana, a vice-diretora, e outros funcionários.
Agradeceram-nos pelo evento e nós oferecemos-lhes a
possibilidade de fazer outros eventos, já que tínhamos
um número grande de amigos com talento musical. A
vice-diretora ficou contente com a oferta, pois, além de
não pertencer à área da música, não conhecia pessoas
com talentos musicais por ali.
No estacionamento do estabelecimento prisional,
despedimo-nos uns dos outros. O tempo ainda estava
quente, mas o mais importante era o calor no nosso
coração.
Tínhamos compartilhado uma hora mágica com os
reclusos e alguns certamente compreenderam a
importância da paz, da dignidade e da prosperidade.
Texto extraído do site da Fundação Prem Rawat (www.tprf.org)
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