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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