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Unaconegudaepidèmia
CRÍT ICA DE TEATRE

RAFAEL POCH

Barcelona

Fa quaranta anys el monestir de
Sant Pere de Rodes era un lloc
gairebé oblidat. Un espai de ruï-
na a mercè dels elements i vigi-
lat per un pobre guarda digne
dels sants innocents de Miguel
Delibes i que va morir com ells:
víctima d’un llamp una nit de
tempesta.
En aquell espai de solitud col-

pidora, davant la immensitat del
paisatge, immers en la reflexió
que suscitava el contrast entre
aquell domini de la natura i la im-
portància d’una mil·lenària em-
premta humana, el visitant es
preguntava: Quin país és aquest
que abandona una joia històrica
i artística fins a aquest punt?
Avui el cenobi i el seu entorn,

objecte de turisme, amb dues
carreteres d’accés asfaltades,
pàrquing, cafeteria, retolació ur-
bana i lavabos, entre parcs natu-
rals i espais protegits que consa-
gren un retrocés irreversible de
la natura, el lloc suscita un altre
tipus de preguntes conservacio-
nistes. Hi ha un àmbit, tanma-
teix, que no deixa lloc a aquesta
ambivalent nostàlgia que lamen-
ta l’abandonament del passat i al-
hora enveja una època en què el
parc mòbil nacional i el consum
d’energia per càpita eren cin-
quanta vegades més modestos.
Es tracta de l’àmbit del coneixe-
ment històric.
ElMuseud’Història deCatalu-

nya, juntament amb l’ajunta-
ment del Port de la Selva i la Fun-
dació Albert Tomás i Bassols,
acaba d’editar un llibre que re-
cull l’interessant treball de dos
estudiosos de la comarca empor-
danesa, Arnald Plujà i Canals i
SòniaMasmartí i Recasens, titu-
lat Els dominis de Sant Pere de
Rodes al Cap de Creus. La seva
base és la traducció completa i el
buidatge d’un capbreu de la ce-
llereria delmonestir realitzat en-

tre 1420 i 1429. Un capbreu és
una escriptura mitjançant la
qual els vassalls reconeixen les
seves obligacions cap al senyor a
iniciativa d’aquest, enumerant i

registrant els drets, les rendes i
les joves corresponents.
En aquest embolic de dades i

fórmules que es repeteixen, de
vegades avorrit, s’hi amaga mol-
ta informació històrica, econòmi-

ca i geogràfica,molt útil per com-
pondre un fresc del lloc i de
l’època.
Masmartí i Plujà tradueixen

aquest document íntegre (295
pàgines) i el presenten amb 149
pàgines, les que obren el volum,
que ofereixen la informació bàsi-
ca continguda en el document o
que se’n pot deduir.
Aquestes pàgines, deguda-

ment il·lustrades amb fotos ima-
pes, i complementades amb les
obligades informacions gene-
rals, situen aquest registre en el
seu context i ofereixen una apas-
sionant reconstrucció històrica i
geogràfica de l’indret. El llibre
revela i acosta el lector al pols de
la vida de l’època en aquest espai
tan mineral que baixa de la ser-
ra, entre l’actual límit del terme

municipal de Llançà i la cala Ga-
lladera, les seves relacions i acti-
vitats. Es descobreix així un
món de molins, fargues, cabanes
de pescadors i una xarxa de cin-
quanta senders i camins.
Masmartí, que ja ens va oferir

el 2009 la primera monografia
divulgativa digna, de venda al pú-
blic, sobre el monestir (Sant
Pere de Rodes, lloc de pelegrinat-
ge), i Plujà, un polifacètic histori-
ador comarcal, han realitzat un
d’aquests treballs sacrificats i
concrets sense els quals la histò-
ria general amb majúscula seria
impossible.
“La història del monestir s’ha

estudiat poc”, “queda molta in-
formació als arxius pendents
d’estudi”, expliquen. Totes les
èpoques d’aquest gran monu-

ment, des dels seus foscos orí-
gens fins al seu catastròfic aban-
donament al segle XVIII, són
plenes d’incògnites.
Hi ha una important excava-

ció en marxa des del 2006. Molt
per fer. Esperem que la crisi no
interrompi aquesta gran obra.c
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Tot i que s’inspira en els esdeve-
niments dels anys trenta del se-
gle passat que van convertir Ro-
mania en un estat feixista, Rino-
ceront no ha estat mai con-
siderada una obra directament
política. Com gairebé tota la
producció d’Eugène Ionesco
(1909-1994) –el pare del teatre
de l’absurd, fidel constant a
aquest corrent dramàtic–, Rino-
ceront pertany al cercle de les
qüestions morals que afecten
l’individu i la col·lectivitat, el ter-
ritori que l’autor va visitar amb

més assiduïtat. Escrita el 1959,
l’obra és una crítica sarcàstica
del gregarisme vergonyós que,
com l’epidèmia més mortífera,
afecta un grup humà, tan cor-
romput per la mandra, la rutina
i la resignació que prefereix
identificar-se amb el perill zoo-
lògic inesperat abans que com-
batre’l racionalment.
Vet aquí la història, amb els

accents particulars que li ha do-
nat el director Emmanuel De-
marcy-Mota amb el Théâtre de
la Ville de París, interventor
clau en la dramatúrgia de l’es-
pectacle. Un mal dia, les fronte-
res d’aquest col·lectiu trontollen
perillosament pel bramul esgar-
rifós d’un ramat de rinoceronts
que les assetgen, amenaçadors.
Els individus que han pogut en-
trellucar els animals, escampa-
ran la discussió banal sobre si
els rinoceronts són africans o
asiàtics, segons si els ha semblat

que tenien una o dues banyes.
La controvèrsia sembla que hagi
d’ajornar indefinidament la ino-
perància. De sobte, però, el plor
entendridor de la Daisy, la dona
a qui una de les bèsties acaba
d’esclafar el seu gat –final del
primer acte– altera substancial-
ment la situació.

Tothom procurarà defensar
el seu hàbitat, destruït de mica
en mica per l’estampida ferotge
dels paquiderms, però tothom
s’adonarà, també, que el més
pràctic és fer-se de la colla dels
invasors. LaDaisy deixarà el seu
estimat Bérenger i aquest, des-
prés de discutir amb en Jean,
l’amic que ja s’ha adherit a lamu-
tació de tots els conciutadans, se-
rà l’últim ésser humà que queda
per lluitar contra el tràgic conta-
gi, segons confessa amb veu fe-
ble el personatge, al qual Iones-
co confia la llàntia tremolosa de
l’esperança.
L’espectacle que el Théâtre

de la Ville ha dut al Grec i que
avui encara es pot veure al Lliu-
re de Montjuïc, és, amb poques
variants, el mateix que Em-
manuel Demarcy-Mota va crear
el 2004. Es tracta, doncs, d’un
muntatge molt ben après en el
qual destaca la precisió coreo-
gràfica dels dotze intèrprets,
quatre actrius i vuit actors, una
virtut capital, sobretot des que
es produeixen les amenaces so-

bre el grup i els moviments de
resistència-rendició del perill.
Enmig d’unes mêlées especial-
ment agitades, és d’agrair el dis-
seny pulcre de l’acció que acon-
segueix el director, amb l’ajut
de dos elements bàsics: l’esceno-
grafia i la il·luminació d’Yves
Collet que assoleixen un nivell
d’excel·lència que cal aplaudir

sense reserves. De la interpreta-
ció senzillament exemplar de to-
ta la companyia, destaquen Ser-
ge Maggiani (Bérenger), que,
per començar fa una formidable
introducció a l’espectacle, i Hu-
gues Quester (Jean), una de les
estrelles més aplaudides de la
formació parisenca.c

Una escena de l’obra

El monestir de Sant Pere de Rodes és avui un centre actiu de turisme

L’obra és una
crítica sarcàstica
del gregarisme
vergonyós que afecta
un grup humà

Elbatec
de la crisi

baixmedieval

]Sent abat Esteve
d’Agramunt s’inicia el
cens senyorial: 16 de
març del 1420. Deu dies
després s’interromp i no
es reprèn fins sis anys
més tard. Què passa? En-
mig, el 1424, hi ha una
revolta de serfs, en què
hòmens de cavall e de peu
assetgen el monestir i
amenacen l’abat. Han
passat 70 anys des de la
pesta negra de 1348, però
la gran crisi baixmedie-
val batega clarament al
Cap de Creus: baixa de-
mografia, abundància de
vídues, emigració, cases
arruïnades. En aquest
context de recessió eco-
nòmica i poblacional, un
nou cens és un tema deli-
cat. Lluita de classes: els
senyors volen actualitzar
i afirmar les seves ren-
des, els serfs es resistei-
xen a tot allò que empitjo-
ri la seva condició. Això
és el que suggereix la
interrupció de sis anys
del cens senyorial, un
estira-i-arronsa. La Dipu-
tació del General hi envia
un veguer que castigui o
mediï entre les parts.
Falten 40 anys per a la
guerra Remença.
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Un capbreu del 1420
aporta nova llum
sobre el pols de
la vida al domini
del gran monestir

Dos historiadors empordanesos publiquen un registremedieval sobre la vida al Cap de Creus del segle XV

SantPeredeRodes,menys fosc


