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www.vivirvip.com
Fes-te’n fan a

facebook.com/VivirVip

Apunta’t gratis a

Uncapde setmana
qualsevol es pot
convertir enuna

escapada inoblidable

43% Dte. Astúries, 2 nits de relax
a l’Hotel Rural El Quintanal davant
els Picos de Europa
Compra una escapada de 103€ per 59€

preu

59€ compra ara!

39% Dte. Costa Brava, Benestar al
Hilton Empordà Hotel & Spa
Compra una escapada de 71€ per 43€/pers

preu

43€ compra ara!

Veure condicions de vigència i disponibilitat
de les ofertes a Vivirvip.com

Els amics de la nostra autora
feien com en altres temps
havia fet l’honorable entre
els honorables president
Pujol i deien a la Beth allò
de “ara no toca”. Però ella,
molt tossuda, ha trobat una
explicació raonable a la seva
dèria: s’ha dit que per saber
en quin país volem viure hem
de saber en quin país hem
viscut, i que és o ara o mai, i
ha decidit posar-se a buscar
nazis i altres subjectes de la
mateixa categoria pels camins
de Mont(ss)errat –les dues SS
ja fan molt mala espina– com
qui es posa a buscar bolets.
I no li ha costat gens ni mica
trobar-ne de seguida un de
ben bèstia: ni més ni menys
que el cap de la SS Heinrich
Himmler, que de tant escoltar
el Parsifal de Wagner va
quedar convençut que el sant
grial s’amagava en algun forat
del nostre imponent massís
muntanyós, i va decidir fer-
nos una amistosa visita el 23
d’octubre de l’any del Senyor
de 1940. Quan Himmler va
arribar a aquestes terres
catalanes –ara en perill de
quedar perdudes per l’espai
sideral fins a la fi dels temps–
ja feia uns quants dies que
donava voltes triomfals per la
pell de brau, visita al Caudillo

RAMON OLIVER

BETH ESCUDÉ VISITA LA MÉS SAGRADA DE LES MUNTANYES

CATALANES I LA TROBA PLENA DE FEIXISTES

El Virolai del monjo
camaleònic

MONT(SS)ERRAT O LAMOLT LAMENTABLE HISTÒRIA DEL PAREMONTIEL

DE BETH ESCUDÉ. DIR.: MARC CHORNET. INT.: CARLES BIGORRA. FINS
AL 13/4. SALA ATRIUM. CONSELL DE CENT, 435. METRO: TETUAN (L2).
TEL.: 931 824 606. PREU: 19€. HORARI: DE DC. A DS., 21H; DG., 19H.

inclosa. Fins i tot havia
tingut ocasió de comprovar
la destresa dels nostres
carteristes més agosarats:
un d’ells se li va emportar
la cartera al seu pas per
Barcelona. Però res, ni aquell
simpàtic entrebanc delictiu
podia fer-li tanta il·lusió al
digne mandatari com la seva
parada montserratina. I sabeu
a qui li va tocar fer-se càrrec
de la visita guiada? Doncs
al mateix pare Montiel que
ara ens explica com va anar
aquella inoblidable jornada.

Sota pal·li, i sense vergonya
Diuen les cròniques que a qui
realment li va tocar llavors fer
d’amfitrió va ser a un tal pare
Andreu Ripoll. Però segur que
el personatge real no hauria
pogut competir mai com a
narrador amb aquest altre
monjo fictici que protagonitza
un espectacle en el qual,
i en paraules de l’autora,
qualsevol semblança amb la
ficció és pura coincidència. I
és que el pare Montiel és un
personatge ben singular que
pateix una estranya malaltia
anomenada empatitis

múltiple, molt semblant a la
que atacava el protagonista
de la cèlebre pel·lícula de
Woody Allen Zelig: quan fa
més de set minuts que és
al costat d’algú, adopta tot
seguit la seva personalitat.
Com comprendreu, la seva
peculiar simptomatologia el
converteix en un testimoni
perfecte a l’hora de fer-nos
viure amb tota emoció altres
moments memorables de
la història del monestir,
com ara aquelles entrades
triomfals sota pal·li a la
basílica realitzades per un
generalíssim d’infausta
memòria: segur que si la
venerada Verge de fusta a
qui està dedicat el temple
no fos negra hauríem vist
com la cara se li posava ben
vermella. Encarnat ara en la
còmica pell de l’actor Carles
Bigorra, el pare Montiel
va adoptant alhora tants
estils interpretatius com
requereixin els personatges
amb els quals s’ha identificat.
I segur que encara li queda
temps per cantar-nos allò de
“Rosa d’abril, morena de la
serra, de Montserrat estel”…

Carles Bigorra en la pell del polièdric pareMontiel. A. BOFILL


