
Introducció: 
Em dic Gerard Farré i el meu Treball de Recerca es titula Heinrich Himmler i l'Ahnenerbe a                 

Montserrat. Aquest treball ha estat realitzat des del departament d'història de l'institut Vall             

d'Arús, a Vallirana. El que intenta aquest treball és relatar la visita de Heinrich Himmler a                

Barcelona i, especialment, a Montserrat. Tot això per intentar destapar tot el que hi havia               

darrere d'aquesta expedició i per intentar aprofundir sobre l'Ahnenerbe, l'expedició que la            

presidia.  

 

Hipòtesi i objectius: 
El dia 23 d'Octubre de 1940 Himmler va arribar a Barcelona, essent president d'una              

expedició ideada per l'Ahnenerbe, de la qual n'era el màxim responsable. Aquesta            

expedició, des de el total ocultisme, va dur a terme una sèrie de recerques per intentar crear                 

una nova societat regida pels valors de l'Alemanya nazi i que tingués una nova religió i una                 

nova manera d'entendre la història i el món. 

 

L’objectiu final és respondre a la hipòtesi, és a dir, esbrinar si aquesta organitzaciónva ser               

ideada per un seguit de bojosn que creien en un món idíl·lic i paral·lel al món que coneixem                  

avui en dia o si, per altra banda, es tractava d'una societat de nazis documentats i amb                 

proves que realment van crear una organització ben formada i documentada que pretenia             

demostrar "la seva gran superioritat envers la resta del món". 

 

Desenvolupament i resultats: 
Per entendre aquest treball hem d'entendre la figura de Heinrich Himmler, i és per això que                

el primer apartat consta de narrar la seva vida i les situacions que el van dur a convertir-se                  

en l'home cruel i trastornat que va acabar essent. 

 

En l’apartat central hi trobarem l’aprofundització en l’Ahnenerbe, així com un estudi            

d’investigació suportats en proves i fets que ajudin a explicar els anys de vida de               

l’organització. Per tant, hi consta una explicació sobre uè era, sobre quins eren els seus               

líders i sobre algunes de les expedicions més importants. 

 

Per últim, resoldrem el per què l'Ahnenerbe es va dirigir a Montserrat i aprofunditzarem              

encara més en la visita de Heinrich Himmler a Barcelona, explicant tots els llocs als quals es                 

va dirigir i usant com a suport un estudi fotogràfic que compara les ubicacions visitades               

entre com estaven fa 80 anys i com estan actualment. A mode de conclusió, finalment hem                

constatat que l’Ahnenerbe va ser una organització molt més gran del que pensàvem i que               

realment va estar a punt de canviar el món i la societat tal i com ho coneixem. 



 

Per a que pogueu veure una mostra d’aquest estudi fotogràfic, aquí en teniu un segment: 

 

HIMMLER A LA “CHECA” REPUBLICANA DE VALLMAJOR: 

 

Visita del dirigent nazi a la “checa” del carrer Vallmajor de Barcelona. Pérez de Rozas. 23 d’                 

Octubre de 1940  

 

“Checa” de Vallmajor per fora l’any 1937. Anònim. Any 1937 

 

L’antiga “checa” es actualment un convent de Magdalenes. Gerard Farré Alcàntara. 02            

de Novembre de 2020 
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