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I Himmler va anar a Montserrat
Montserrat Rico reconstrueix a la novel.la ‘L’abadia profanada’ la visita que el cap de les SS va fer
al monestir català el 1940 H El dirigent nazi va preguntar pel Grial i va afirmar que Jesucrist era ari

UN LLIBRE RETRATA L’OBSESSIÓ NAZI PER L’ESOTERISME

ANNA ABELLA
BARCELONA

ARXIU / JOSEP MARIA PÉREZ MOLINOS

33 Passant revista 8 Himmler, a l’arribar a l’aeroport del Prat, el 23 d’octubre de 1940.

«C
rist no era jueu, era
ari», va proclamar
el responsable de
les SS nazis, Hein-

rich Himmler, durant la seva visita
a Montserrat, el 23 d’octubre de
1940, el mateix dia en què Hitler es
va entrevistar a Hendaia amb Fran-
co. L’escapada llampec del Reich-
führer a Barcelona i els seus sorpre-
nents comentaris al monestir, on
va preguntar pel Grial, constituei-
xen el rerefons de L’abadia profana-
da, tercera novel.la de Montserrat
Rico Góngora (Barcelona, 1964),
que publiquen Planeta i Columna.

Esoterisme i misteris ocults for-
men part d’aquesta documentada
història de tres personatges durant
la guerra civil i la segona guerra
mundial. Tot i que la mateixa auto-
ra admet que l’episodi de Montser-
rat «només ocupa un 4%» del lli-
bre, aquesta desena de pàgines ser-
veixen per desenvolupar llegendes,
fets i teories que apunten a l’in-
terès de l’elit nazi per trobar el
màgic calze sagrat i les restes de
Crist per demostrar que era ari. Un
còctel amb templers, càtars i una
Maria Magdalena mare dels fills de
Jesús que recorda El codi Da Vinci i
que ja ha despertat l’interès de la
premsa internacional.

Testimoni de primera mà

Rico, que va comptar amb l’asses-
soria de l’historiador i religiós de
Montserrat Hilari Raguer, recons-
trueix la visita de Himmler gràcies
al preat testimoni del pare Andreu
Ripol, mort el mes de desembre del
2002. A ell li van encarregar el lla-
vors abat, Antoni Maria Marcet, i el
prior, Aureli Maria Escarré, fer de
cicerone en un tens recorregut que
es va iniciar amb aquest avís: «A
s’excel.lència no li interessen els as-

sumptes del monestir, ve a veure la
naturalesa sublim de la muntanya».

Va ser a la biblioteca on el cap de
les SS va exigir que li mostressin els
arxius sobre el Grial. Segons Rico,
creia en la possibilitat que Montser-
rat fos Montsalvat, la muntanya on,
segons el poema del segle XIII Parsi-
fal, de Wolfram von Eschenbach, es
guardava el sagrat calze i que va ins-
pirar l’òpera de Wagner. El pare Ri-
pol va negar l’existència d’aquests
documents i va al.legar que l’arxiu
va ser destruït en les guerres napo-
leòniques, explica Raguer. «Això
s’ho han inventat vostès», va dir Ri-
pol referint-se als romàntics alema-
nys del XIX, com Goethe, que van
exaltar la naturalesa de Montserrat
per aconseguir la pau interior.

Himmler no va perdre l’ocasió
d’incidir en el tema de la raça al veu-
re al museu l’esquelet d’un ibèric de

grans dimensions: «¿Veu? És un
nòrdic, com nosaltres». Per no ad-
metre el seu error, comenta Rico,
va al.legar que «els nòrdics van bai-
xar fins a la península». I, arrogant,
va llançar un atac als jueus i, per
extensió a Crist, davant una ma-
queta del temple de Jerusalem: «La
primera banca». Llavors, segons Ri-
pol, que va quedar impressionat
per la mala educació de Himmler,
aquest va començar un encès dis-
curs per demostrar que Jesús era
ari basant-se en una particular in-
terpretació de la història bíblica
dels bessons Jacob i Esaú.

¿Per què va anar Himmler a
Montserrat? És una de les moltes
preguntes que intenta contestar
L’abadia profanada, tot i que algu-
nes, com la de què contenia el ma-
letí del cap nazi robat del Ritz, se-
gueixen tenint difícil resposta.H

La muntanya,
carn de ‘thriller’
33 Si el 2005 José Calvo Poyato
ja va abordar la visita de Himm-
ler a Barcelona a la novel.la La
Orden Negra (Plaza & Janés)
–encara que incidia en el robato-
ri del maletí negre del cap de les
SS a l’Hotel Ritz–, a finals del
mes de març serà Francesc Mi-
ralles qui recuperarà aquest epi-
sodi històric a El Quart Reich
(Edicions 62). El thriller, sobre un
complot internacional per ins-
taurar una dictadura nazi amb
base a Montserrat, també tindrà
versió en castellà al maig, de la
mà de Martínez Roca.
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Les vendes de
la fira Arco
apunten al rècord
ART 3 Les xifres de negoci de la fira
d’art contemporani de Madrid, que
es donaran a conèixer aviat, poden
batre rècords. «És l’any que més s’ha
venut», va assegurar a l’agència Efe
el galerista Miguel Marcos, un dels
membres del comitè organitzador
de la trobada que tanca avui les por-
tes. Una de les raons que expliquen
el previsible èxit econòmic és que
l’edició d’aquest any ha comptat
amb dos dies i mig perquè els visi-
tants compressin, un més que en
edicions anteriors.

Pamuk tornarà a
Istanbul, segons
la premsa turca
LLETRES 3 El diari Sabah afirma
que el premi Nobel de literatura tor-
narà el pròxim 6 d’abril a Turquia.
Orhan Pamuk va abandonar el seu
país el 30 de gener amb destí Nova
York després de l’atemptat perpetrat
contra el periodista Hrant Dink. El
diari no especifica si l’escriptor tor-
narà en una visita limitada o tor-
narà definitivament. La marxa de
Pamuk als Estats Units com a docent
de la Universitat de Columbia ha es-
tat interpretada pels mitjans turcs
com un exili voluntari de l’autor de
Me llamo Rojo. A.M.

Nou premi per a
les produccions
teatrals en català
TEATRE 3 La família Masó, Bit Pro-
duccions, la Llibreria 22 de Girona i
el Grup Proscenium han convocat el
premi Quim Masó de creació teatral,
dotat amb 30.000 euros, per contri-
buir al finançament de la producció
d’un espectacle teatral de text en ca-
talà. El guardó, que es concedeix en
record de l’actor, director i produc-
tor de teatre Quim Masó, es convo-
carà cada any. El termini per a la
presentació d’obres en la primera
edició del premi finalitza el 16 de
març i el muntatge guanyador s’es-
trenarà a la tardor en el Festival
Temporada Alta de Girona.


