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� Àcrates! (Proa) presen-
ta quatre relats que recons-
trueixen la història de tres
mites de l’entorn anarquis-
ta –Durruti, Facerias i Qui-
co Sabaté– i dels maquis.
«La història oficial, escrita
pels vencedors, deixa
molts forats. En el cas dels
anarquistes, derrotats do-
blement.» En un intent de
tapar aquests buits, Juli
Alandes barreja fets histò-
rics i ficció, tot afegint «el
que hi havia allà amb un
altre punt de vista».

Per exemple, en el cas
de Quico Sabaté, se’n par-
la a través de la Roseta,
una pagesa que un dia el
veu passar i en queda fas-
cinada. En el cas de Face-
rias, la història és narrada a
través dels ulls de la nebo-
da, a qui suposadament
van enxampar al llit amb el
seu oncle burgès en un po-
pular meublé barcelonès.

L’autor, guanyador del
premi Roc Boronat, ha in-
tentat imaginar com va ser
la immediata postguerra
des d’una mirada alternati-

va però alhora complexa:
«No tots els catalans eren
en un costat. El llibre no
adopta una perspectiva
única, la dels anarquistes,
sinó que utilitza l’anar-
quisme per confrontar-lo
amb la realitat.»

Alandes se sent «fasci-
nat» per aquests personat-
ges, idealistes i romàntics:
«No es resignen a la derro-
ta, sobretot en Quico Sa-
baté. L’anarquisme, que
només sorgeix a Catalu-
nya i el País Valencià, sus-
cita grans preguntes que

encara no tenen resposta.»
Un dels personatges que

no apareix en l’obra tot i
ser un maquis de renom és
en Ramon Vila Caracre-
mada. «No surt perquè era
tan solitari que no es podia
vestir amb un relat.»

L’historiador Josep M.
Solé Sabaté, encarregat de
presentar el llibre aquesta
setmana, valora la riquesa
lingüística i dialectal dels
relats i la seva manera de
reviure la història des del
subjecte passiu, el que pa-
tia les col·lectivitzacions.

L’altra cara dels anarquistes
V. GAILLARD / Barcelona

«Sincerament, la meva
primera font d’informació
que vinculava els nazis
amb el Grial va ser la
pel·lícula d’Indiana Jo-
nes», admet l’autora.
Montserrat Rico fuig de
caricatures i de frivolitats
a L’abadia profanada, en
què ofereix un relat sobri
emmarcat en els fets trà-
gics de la Guerra Civil es-
panyola, la bogeria nazi i
els camps de concentració.
I ho fa des del rigor histò-
ric després d’una profusa
investigació sobre el tema,
amb una llista de les fonts
utilitzades a disposició del
lector, i amb entrevistes
personals amb testimonis,
com ara el del monjo
Amadeu Ripol, que va ser
l’encarregat de rebre
Himmler en la seva visita a
Montserrat, i ensenyar-li
el monestir, ja que era
l’únic membre de la comu-
nitat que parlava alemany.

Precisament, la visita de
Heinrich Himmler a Bar-
celona el 23 d’octubre de
1940 (el mateix dia que
Franco s’entrevistava amb
Hitler a Hendaia) és l’epi-
centre de la novel·la. Dos
historiadors alemanys,
Walter Ebert i Klaus Gla-
ser, reben l’encàrrec de
rastrejar la pista del Sant
Grial, la copa de l’últim
sopar de Jesús, que els ca-
pitostos nazis cercaven per
obtenir el poder llegendari
que provenia del calze
sant. «La meva primera in-
tenció era demostrar que la
recerca d’aquesta i altres
relíquies per part de la je-

rarquia nazi no era una bo-
la», indica Rico. Però la
investigació va portar
l’autora encara un pas més
enllà, com és la teoria dels
nazis que Jesucrist havia
sigut ari, i no jueu. «Crec
que pocs s’havien fixat
que l’Holocaust va ser una
venjança d’inspiració bí-
blica», sosté. Així, els dos
investigadors que treba-
llen per al partit nacional-
socialista (un dels quals és
un jueu infiltrat) seguei-
xen les pistes de la literatu-
ra del Grial fins a Rennes-

le-Château, al sud de Fran-
ça, i després més al sud
dels Pirineus. La presència
del Sant Grial no s’ha de-
tectat mai a la muntanya
de Montserrat, com sí que
va passar en altres punts,
com ara les valls d’Osca,
el cenobi de San Juan de la
Peña o el Palau Reial de
Barcelona, fins a arribar a
la Seu de València, on hi
ha el calze actualment. «El
de València és el més ben
documentat; des del punt
de vista científic sembla
difícil que sigui l’autèntic,

però per als fidels com-
pleix la seva missió i això
és l’important», comenta.
Rico apunta que potser va
ser un error el que va por-
tar Himmler fins a Mont-
serrat; ara bé, insisteix a
dir que els nazis no només
buscaven el Sant Grial i la
Santa Llança, sinó també
el cos momificat de Jesu-
crist, per demostrar la seva
tesi estrafolària que el seu
messies ari havia estat as-
sassinat pels jueus.

Realitat i ficció
«Els protagonistes ficticis
són en el fons una excusa
per recrear els escenaris de
la Guerra Civil i la II Guer-
ra Mundial», diu Montser-
rat Rico. La investigació
nazi s’enllaçarà amb la
història tràgica de Marina
Barahona i Oriol Turme-
da. Ella fuig d’Haro i d’un
marit cafre i feixista, i arri-
ba malalta a Argelers, a
prop de la frontera france-
sa. Ell també fuig de la por
i la mort, després de la pèr-
dua de la seva amant i la
seva mare en els bombar-
dejos de Barcelona del 38.
La tràgica història d’amor
d’aquesta parella s’entre-
creua amb el periple dels
investigadors alemanys en
l’oasi de Vichy, que de-
sembocarà en l’expiració
de la plaga nazi amb el fi-
nal de la guerra. Rico con-
densa així la seva intenció:
«L’abadia profanada és,
per damunt de tot, un cant
a l’esperança i el més si-
lenciós i líric clam de la
humanitat maltractada».

Rico: «L’Holocaust va ser una
venjança d’inspiració bíblica»

«L’abadia profanada» narra la recerca nazi del Sant Grial a Montserrat

Montserrat Rico, autora de L’abadia profanada.

� Montserrat Rico aborda a L’aba-
dia profanada (Columna en català,
Planeta en castellà) la recerca del
Sant Grial i del cos de Jesucrist per

RAÜL MAIGÍ / Barcelona part de la cúpula nazi, que sostenia la
teoria que Jesús era ari. L’autora crea
personatges ficticis que s’entre-
creuen amb fets reals, com ara la vi-
sita a Montserrat del número dos del

Reich, Heinrich Himmler. Més enllà
d’aquesta recerca, la novel·la esdevé
un retrat commovedor de la tragèdia
de la Guerra Civil espanyola i la bar-
bàrie nazi als camps de concentració.

profitant l’Any de la Ciència, Cesc Gela-
bert ha volgut fer de Carl Sagan utilitzant el
llenguatge de la dansa. Explicar a través de

moviments tota una sèrie de conceptes científics
que van des del Big Bang fins a l’evolució de les es-
pècies darwiniana i, encara més, la neurociència
aplicada al comportament humà. Per això ha ideat
Orion, prenent el nom de la constel·lació no zodia-
cal del caçador (una dada que potser pot donar pis-
tes de per on aniran els trets). La primera part situa
el públic davant l’adveniment de la matèria arran
d’una gran explosió. Els ballarins, que fins llavors
semblen dormitar bressolats per J. S. Bach, s’acce-
leren i comencen a xocar entre ells. Per si el públic
no acaba d’entendre la idea, uns dibuixos escolars
projectats en una gran pantalla de fons il·lustren els
processos físics. Rodolaments varis, contorsions,
sacsejaments de mans, tremolors... Tot és vàlid per
imaginar el gran caos que devia suposar aquell part
de greus conseqüències. Un dels moments més
bells de la coreografia disposa els ballarins en dia-
gonal fent sèries de moviments lleugerament des-
falcats, com una ona. En un fer i desfer constant, de
cop i volta es trenca la cadena i tres elements co-
mencen a bellugar-se d’una altra manera. Així
diuen que funciona l’evolució genètica.

La segona part ens situa davant dels fets acom-
plerts. La matèria ja ha evolucionat prou, passant
pels diferents estadis de la gran cadena de l’ésser
(en un moment fan de cucs, no us penseu!), per do-
nar lloc a la «intel·ligència» humana. Aquí arriba
un dels passatges més divertits. Els ballarins es po-
sen a la pell dels avis de la humanitat, els micos, que
utilitzen els braços gairebé com potes davanteres. I
així van avançant fins que, miracle!, miren cap al
cel i s’adrecen. Ja tenim l’home.

La tercera part ens situa en un univers «evolucio-
nat». Aquí es tracta d’explicar el comportament hu-
mà, com funciona el cervell. I un dels misteris entre
els homes i les dones són els processos de repulsió i
atracció. Els ballarins il·lustren en un moment do-
nat la infidelitat. Una parella es casa, però l’home ja
s’ha fixat en una altra dona. L’abandonada, per dir-
ho d’alguna manera, busca consol en els braços
d’un altre home i, ai las!, l’enxampa el seu marit
que acaba traient la pistola i disparant. Però un altre
misteri que inquieta el coreògraf és com una simple
pastilla pot arribar a modificar l’estat d’ànim. Gela-
bert, que es passeja com un demiürg per l’escenari,
fa com de mag. Posa la mà sobre una noia i aquesta
es transforma totalment. L’evolució –o involució,
hom s’ho demana– acaba amb els intèrprets ballant
al ritme del txa-txa-txa. Tota una història de bilions
de segles s’acaba condensant, amb tots els tòpics
inclosos, en menys d’una hora i mitja. Els intèrprets
(Carlos Fernández, Lydia Azzopardi, Romain Gu-
ion, Toni Jodar, Emma Lewis, Noelia Liñana, Mau-
reen López, Calíope Paniagua, Alberto Pineda)
són, sense dubte, el millor d’un espectacle que aca-
ba provocant l’ensopiment d’una lliçó intermina-
ble.
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El misteri de la vida
en quatre moviments

� Obra: Orion, coreografia i direcció de Cesc

Gelabert. Cia. Gelabert-Azzopardi

VALÈRIA GAILLARD

Protagonistes de l’espectacle. / EFE / TONI ALBIR


