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Joaquím M.
Masramon ha deixat
algunas
mostres
cabdals de
¡'arquitectura
religiosa. A la dreta,
detall de la
parroquia de Sant
Josep de Girona.

Masramon,
arquitecte de la llum
a figura de J o a q u i n i M, Masramon i de Ventos, nascut l'anv 1910 i
traspassat ales acaballes de 1987, va assoeiada al primer episodi de
la meva vida periodística. El primer treball que em va ser encomanat cu el canip de la premsa escriía va ser un reportatge per a Vida católica
del desembre de 1952 sobre l'església parroquial de Sant Josep, cjue aleshores algava rímidamciu uns poi s meires de paret enmig de cainps d e c o n reu, al capdavail de la passarel.ia ele la Font del Rei. Kl treball ineloia una
entrevista a m b Tarquitecie autor del projecte, i ein devia impressionar
m o i t l a trobada a m b j o a q u i n i Masramon, perqué vaigescriure literalment
aixó: "Tot i ser tan interessant ei que diu, ho és mes encara com lio diu. En
aquestscasos sesentel coinplex d'iníerioritat déla má(|uinad'escriurei de
les lleíres de motilo per cxpressar les coses qtie pertanyen a mes altes
esíeres".
A aquella entrevista pertanven aqüestes paratiles sorprenenis de l'arquitecte:
''Dumnt dos ciriys he cslat perfdant a duiire nieu el projecte del temple sense gosar
dihuixar-lo, per por que la cornpíaerií^a en les formes Ira^adr^.s entrehaiiqués l'evolució de
les meves idees''.
Tot un temple bastir en la memoria, com un sotnni, sense cap materialització sobre el paper! I aixó dtirant dos anys. Potser no iii ha millor
m a n e r a d'expressar l'idealisme de Masramon, completat, tanmaieix, per
la valoració realista de Tobra íeta que s'ildustra a m b aquesta anécdota:
q u a n un dia, en veLUX-'l arrafega! a peu d'obra, h o m li va preguntar si era
paleta, va donar una resposta rápida i espléndida: ''Qué mes voldriajo, que ser
paleta!''' Valorava la leina, roíici, el contacte directe a m b la materialitat
d'aquell somni q u e a m b prou feincs s'havia atrevit a dibuixar.
Aquest h o m e q u e madtirava els projectes en el secret del cor i que palpava les obres a m b les mans va deixar mostres cabdals de la seva personaJitat en algunes mostres notables de rarc|uii.ectura religiosa, com les parróquies de Sant Josep de Girona i de S a n t j a u m e d e Salt. Va saber conjugarhi la moderniíat a m b l a tradició popular, com ho va fer igual m e n t a r n b tota
¡'obra civil q u e va bastir, com a arquitecte d é l a Diputació, en uns anys difícils de rebuig de l'avantguardisme per part deis organismes oíiciaís.
En els comcniaris apareguis airib motiti de la seva mort, molts han
recordat com un tret básic de la seva arquitectura el tractament de la llum
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iiucrior. La (jücstió ¡a es V;Í ter prescnt en aquella llunyaiía entrevista:
"1(2 ítmn m'ha preoaipat moíi. Valí inundar lüeralment de ílum la zona del
presbítero'.
Aixi ho va íer, i ac|uell raig insólit de claror encaraos vessa, impalpable,
sobre l'altar inajor del temple. Es exactament alió q u e deia J o a n Maragall:
'M/fíírtí eixesparéis heuprcs entre sos caires el que era ahans de tots: l'espai, í'amhient, la llum...''.
Joaquim M. Masramon será recordal per les parets fjue va algar, pero
també perla Ihnii (|ue va saber empresonar i potenciar. La llum cjue encara
perdura cnmig de les pedrés, com un element fonamental de ia seva obra i
de la seva vida.

El monestir d'un poblé
enjat a mig camí d'un brusc desniveil, com un vaixell de la historia
N'arat a la numtanya i obert a la immensitat del mar, el monestir de
Saní Pere de Rodes ha tornai a Taíiuiílitar mai no perduda. Ara, per fi, li
han arriba! reiectricitat i el teléíon. Ara la Connjnita! Europea li ha atorgat
una subvenció de vint milions, la segf)nH mes grossa entre les concedides
duranl Tany 198 7 dins el Mercat C o m ú . Ara la Generalitat, com a contrapardda, hi invernrá vint milions mes. Ara, mes enllá de la restauracíó física
del eenobi, es parla de la seva reeuperació com a centre viu d'activitats
culturáis.
De naixement incerl i ilcgendari, Sant Pere de Rodes arriba fms ais nostres dies com una obra única dins Tarquitectura religiosa medieval, Alexandre Deuloíeu, a m b la seva iantasia desbordada, pretenia que fos
Torigen i el bressol de tot Tan románic. Per a un altre Alexandre, Cirici i
Pellicer, représenla de manera irrepelilíle una transido histórica: és cobert
j a p e r l a v o l t a d e pedra que acabará per ser 1'element essencial del románic,
pero encara té les columnes —herencia de la Roma clássíca— c|ue ja no es
repetirán mai mes en el románic enlloc, És el comengament d ' u n a época
sense haver deixai del tot i'altra; és Texpressió d'un m o m e n t auroral.
Qj-iina historia, la de Sant Pere de Rodes! Poder temporal, influencia
espiritual, esplendor, Iluites, intrigues, pesta, decadencia, píets, assaits,
saqueigs, ruina, desrruceió i pillarge, toi s'ha anat succeínt en aquest eseenari grandiloqüent q u e reclama a criis els versos d'una epopeia. L'any
1973, quan ¡a feiatemps que s'invertien diners [)tü:)lics en la seva conservació, una sentencia de l'AudiénciaTerritorial de liaicelona va declarar que
el monestir no era propietai de i'Estai, sino de la ducjuessa hereva del duc
de Medinaceli i eomte d'Empúries. Josep Fia va escriure aleshores un
paper dramátic a Destino: "La gente no se ha dado cuenta de lo que representa el
pleito de los Medinaceli. I\s el lii/ndi/mento cxnnpteto de la personalidad del país^\ Al
capdavall, el Tribunal Suprem va revocar aquella sentencia i va declarar
que Sant Pere de Rodes no era propietat de cap senyora concreta, sino de
tothom en general, L'any 1980 el motiument va ser iraspassat a la Generalitat i ara assolcíx, a mes, el reconeixement d'acjuesta Europa per on té
escampats alguns ílels seus tresors.
Toi i els diners c|ue s'hi han enterrat, el rnt)nestir encara oíereix una
imatge destartalada. Moriiserrat Vayreda ho deia en un sonet:
''Cada porta que he vist enderrocada
m'ha [el Irem.olar el país. Sois els ocells
a dintre el monestir cerquen estada
esculturant de nou e/s capitells''.
Pero no han de ser els ocells els habitants de l'abadia, sino els homcs i
les dones c|ue no sotn hercus del duc de Medinaceli, sino d'aquells que el
van algar a imatge i semblan<;a d ' u n país q u e també es comengava a construir. Peraixó P i a p o d i a d i r que, siperdíem Sant Pere de Rodes, el paíss'enfonsava encara mes que les mateixes parets del monestir.
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El monestir de Sant
Pere de Roda torna
a ser actualitat.
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* Joan Doménech, l'incansahle
historiador lloreíenc, ka escrit la biografía
d'un seu homonim, Joan Bapüsta
Doménech, com a pórtic de l'edició d'um
escriís d'aquest personatge que, nascul. a
Uoret l'any 1897, va marxar de Jove
cap a América disposai a Jer fortuna, va
instal.lar una industria vitivinícola a
Xile i va ser president del Centre Catata
de Valparaíso l'any 1937. Alia va
publicar dos Ilihres de poemes —un en
cátala i l'altre en castellá— i ara a
Lloret h editen els Relatos de mi
pueblo, escnts l'any 1967 i fins ara
inédits. Escrits per explicar "el sucio
m a t e r n o de mis amores que- dejé
casi u n iiiiio, no r<'( ucrdo ya
cuando, y que n o he de ver n u n c a
más". Records d'adolescéncia entre, P.ÍS
quab, premonitoriament, hi figura
aquest: "Los fuertes calores del estío
empujan hacia Lloret grandes
masas de forasteros q u e llegan d e
todas partes buscando el frescor d e
la mar",

• A Crespiá s'hi concentra multa geni, al
final de febrer, per celebrar-hi la
tradicional Fira de la Mel. Molts no
saben que lafesta es fia en honor de
l'apóstol sant Maties. Ara que els goigs
s'han convertit en pega de museu,
Joaq uim Fia i Dalmau n'ha editat uris
que son obra seva per partida triple,: ell
és l'autor de la lletra, la música i eh
graváis. Sant Maties hi apareix
"nimbat d ' u n cercle d'abelles, / el
mirar dolí; coin la mel", i és invocat
com a guandor de malalties i com m
impulsor de la prosperitat del poblé: "La
mel que endolceix la vida / i és
Uamí del paladar /fcu c]ue broMi,
generosa, / d e les bresques d e

Crespiá"

Dotze preguntes de Gaziel
Sant Fcliu de GUÍXOÍS va culminar l'homenatge a Gaziel, nn iiiigdia
assoiellatde d i u m e n g e d ' h i v e r n , a m b l a i n a u g u r a d o d'una exposició
evocadora i lacelebració d'una raula r o d o n a sobre els múltiples caires d é l a
personalitar de Til.lustre ganxó. Arubdós actes van teñir per escenari la
noucentista Casa Patxot, adquirida ia poc per la Cambra de Comerg. Pels
fmestrals de la sala d'actes, sola mateix del íamós rellotge ceráinic del
temps i les estrelles, contemplávem la gracia inesgotable del passeig, la ratlia blava del mar i el puig rocós del Fortim a m b la també recobrada casa del
Salvament. Tot plegat semblava un cjuadrc de Josep Amat, i hauríern dii
q u e Gaziel havia de passar d ' u n m o m e n t a l'altre, a m b el vestit de mil ratlles i el bastó a la má.
L'any 1960, assegut en un pedris del Fortim, Agusti Calvet va reflexionar tota una tarda sobre el Sant Feliu del passat i del futur i sobre les dues
grans rifes que havien afavorit successivament la ciutat: la industria del
suro i el turisme. Fruit d'aquesia " m e d i t a d o a soles" va ser un article q u e
ara ha republicat la revista/lnfora en lui rutinero commemoraiiu. Peí que fa
a ia rifa del turisme, Gaziel hi formula, lúcidament, aqüestes dotze
preguntes:
•'Esieni segurs que aquesta segona benedicció de la fortuna, l'allau
turística c}uc ens ha invadit sobiadameni, d'uns anys engá, sense haverda
cridada ni merescuda, la sabrem aprontar, que vol dir sostenirr'
No será, si no hi parem compte, com l'aigua de la RieraP
Tots tanis com som, rics i pobres, cuites i ignoranis, ja hi poscm els cinc
sentits en tocar una materia tan frágil com és el íavor i la sinipacia de
la gent forastera?
Ja ens preocupem de plaure ais qui no s'acontenren d'un folklore manUevat i sovint barroer, ais qui a mes de la mar, la ierra i el cel que ens han
estat donats, voldrien conéixer la nostra personalilat autenticar*
Tractem el turisme a m b métocie i esperit col.lectiu o a ranipells individualistes i aquella alegre anarc]uia?
Teniín endregada la nostra ciutat, culta, fina, captivadora com molts
d'ells la voldriett:'
Ais íorasters vingtus d'arreu del m ó n , els tractem com uns amics o com
uns passavolants?
Fls cobrem honescameiit els nostres servéis, o mirern de buidar-los la
bossa, com mes depressa niillorP
Se'n van, per fi, coments de nosalires i a m b ganes de tornar, o, a penes
son fora, C|uan no els sentim, proclamen cjue no posaran mai mes els peus a
casa riostra;*
Ens a d o n e m q u e el ttuisme ¡a té establerta, i establirácada dia mes, una
competencia universal?
Q u e tota la ruar Mediierránia ja está cenyida d'una xarxa de turisme
eompeteru, esmolat, cap viu, disposat a disputar-nos a m b les dents el dolí
de riquesa?
Les sabem bé aqüestes i tantd'altres coses necessáries ais qui volen cultivar — q u e és tot el contrari d'explotar el turisme, una de les industries
modernes millors, pero també mes difícils?"
Gaziel confessa que se li va fer fose, a dali del Fortim, sense haver-se
sabut contestar satisfactóriament les "inquietants preguntes". Nosaltres,
and:) els anys, hem anat descobrini les respostes, i encara les hem trobat
mes inquietants.
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El casteil de la
Trinitat és un signe
d'identitat
fonamental en
l'horltzó de Roses.

El casteil
de les postes de sol
l casrell de la Trinitat, coni cI (liaiiiant d^iin aiicll, corona el tiiti (i"tni
turó ílel niassís de Puig Rom, dainuní la pinita t¡Lie tanca la badia de
Roses. Construit ai scglc XV'I per tai de deíensar ¡'entrada al port, diñen si
va ser visilat per Temperador Caries. El cas és (jue Tany 1547, en el sen discnrs a les Corts de Montsó, el fuíur rei Felip va parlar d'acjnest casteil de
planta estrellada eoni d'un punt clan per a la defensa i laseguretat de tota la
costa catalana.
Abandona! i ruinós, el casteil de la Irinitai ha esrat nn signe d'identitat
tonanienial en l'horitzó de Roses, cada eop mes niin\ai per la [)erillosa
proximitat deis xalets (.¡ue han alterat brulaltíiem la lesoniia de la niuntanya. Qtian una empresa urhanir/.adora va adtiuirir, fa mes de vint anys. el
Puig Rom, es va (]ueí!ar també iots els dreis sf>!)re els terrenvs del casteil
expropiats per l'exércit, i ara té ¡ireferencia en la seva compra al ministeri
de Defensa. Pero rAjtmtament vol {]ue passi a formar p a n de! patrimoni
municipaJ, i negocia a m b els urbanií/.adors una fórimilade traspás. També
es demana l'ajut de la Generalhat per tal d'evitar una tttajor degradaeió de
la c:arena. El Crup de 13eíensa de les platges de Roses voi tjue es redacti un
pía especial de proteccíó de la zona, cjue bona falta li fa.
Kl casteil lia de ser salvat peí sen valor historie i }iel seti carác ter simbólic, pero també pertjué és el mirador ideal d'un patrimínii col.lectiu tan
etcri c(.>ni inalienable: el de les post<'s d<' sol (¡ue ¡osep Pía va (¡uaiiflcar de
les mes grandioses i inobiidablcs del país. S'ha de pujar, cap al tard, tuis al
casteil i asseure's de cara a ponent. En un m o m e m tionat, sendjla eom si
s'obrís el teló d'un espectaele mágic que Pía va descriure ainb acjuesta
voluptuosa irtinuciositai: "Qiian la llum entra en fagonia, el cel, la térra, el
mar, el sol es fonen en tina sttccessió de colors d"una imprecisió i cl'tma
sucositat cjtie semblen palpar-se. ba mar es desfá en batees lleugers i íugitius i en escorriaiies trémules. El cel, primer oeie, després [>oipra, després
carmí, s'encén en una fumeroia sangttinolenta i thamática. Les reiiiotes
munranyes, cobertes primer d'tm ve! mott lémie, preñen després tots els
tons blavosos i morats. De laplatttira ferat.' i ampia semblen pujar al cel lentamcnt els fums de la térra i les evaporacions de les aigües. Sobre aquests
veis eándids, a vegades toeats d'un verd rransparent i subíii, e! cel sembla
guaitar anib una avidesa i vina ansietat d'abragada. Es produeix com im
deliri de sileiici: el mar s'acarmína; Taire perleja; les mtmtanyes lenen un
verd negros; la térra, un blati grisenc... Qj.ian brillen les primeres estrelles,
el sol sVnfonsa arrossegant una itaturalesa en espasmes".
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Heus acjui un espectaele qtte no pot ser privatitzat. I el casteil de la "Frinitat, en terrenv de tothom, ha de ser la itiillor llotja per eontemplarip.
NARCÍS-JORDI
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• Hi ha senadon que s'avorreixen els
¡lies de sessió, i entretenen els ocis al bar
de la Cambra Alta, tráncese tener
aprofita les estades al Senat per visitar
la seva biblioteca. Allá hi ha Irobaí
materials inédits i apassionants per a la
petita historia de casa; lants, que li han
permés d'escriure tot un Ilibre:
L'cronomia de Ie.s c o m a r q u e s
gironincs al .set-ct'iits. A través de
documents que fuis ara no havien
rnerescut ['interés de ningú, Ferrer
explica la protoinduslnalitzactó gironina,
el paper deis empresaris empordane.so^ en
el comen; amb América i una sene de
frts que li permeten de situar en la
cruilla histórica del segle XVII! la gé.nesi
de l'esplendor industrial de Giroua. El
¡libre será ediiat aviat per la Cambra de
(Jmier^..
• l.f'S primeres referencies de l'esperanio
a Cirona ujn de l'any ¡906. Pero el
¡912 és l'an^ di la jormadó d'ua grup,
Girona F.spe'vo, Jruit de la unió de dos
grups anteriors. .Ara. al cap de setantacinc anys, el ma'eix gi'up continua esseiil
el porlav.eu de l't aperante a la ciutat. Els
esperanti.stes girordns han celebrat
l'aniversiari amb l'edició d'un opuscle que
conté la /historia d'aquesta llengua
uilernachonal a les comarques gironines:
els any.'i .ile ¡a vitalitat il.lusionada,
l'eíapa fosia del franquisme i la lenta
recuperarlo, que ha cristt.l.litiat
darre.rarr.ient en cursos, acies públics,
presencia a tes Fires, al iarrer i ais
mil.jans de cmnunicació. Tres quarts de
segle d'una actiidíat exemplar, esforzada
i incombustible. .\'o en va espemnto vol
dir "el que té esperant^a".
• En restaurar, fa uns rnesos, la torre
románica de la pla^a majar de ¡I<ni{á,
es va trabar en el seu interior un cep,
insirument de tortura que perrnetia
subjectar la i íctima per les mans o pels
peus. En aquesta posició, hom podia ser
colpejat, a^sotai, lapulat, mutilat, crernat
o, en el raillor deis casos, sotrnés a
l'escarni de la plai^a pública. Aquesi cep
de Llanca, tan lluuyá en el ternps i tan
proper en l'espai. ens recorda una llarga
i terrible historia que encara avui
continua, sota dwerses Jonnes, arreu del
món. Sorí que a pocs metres de la
troballa s'hi al(;a, com un testimom
historie igualment irrefutable, l'Arbre de
la Ilibertal.

I

