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‘Diari d’una ocupació’ descriu el final de l’ofensiva militar franquista a Catalunya i l’inici
de la repressió de la dictadura. La sèrie, que es publicarà fins a l’1 d’abril, està assessorada
per l’historiador Joan Villarroya i coordinada per Jordi Grau

Germà Capdevila

Supervivents. A l’esquerra,
Amat-Piniella; al fons, amb
Ferran Planes i Joan Pagès,
també deportats a
Mauthausen. Sota aquestes
ratlles, Amat-Piniella, l’any
1955 ■ ARXIU HISTÒRIC

PRÒXIM CAPÍTOL:

El país dels perdedors

La cronista
imprescindible
de l’horror

COMARCAL DE MANRESA / PILAR
AYMERICH

L

a trajectòria literària i periodística de Montserrat
Roig –estroncada per una mort prematura– és
prou àmplia per eclipsar la magnitud de una de les
contribucions més destacades de la literatura i el
periodisme catalans a la memòria de l’Holocaust, l’episodi
més fosc de la història de la humanitat. Els catalans als
camps nazis és una obra monumental de més de vuit-centes pàgines que posa llum a uns fets amagats i volgudament ignorats: els milers de catalans i espanyols que van
ser deportats i exterminats als camps nazis, amb la connivència explícita del govern espanyol.
Montserrat Roig es va proposar entrevistar els supervivents dels Països Catalans, i va calcular que amb tres mesos
podria enllestir la feina. Va trigar tres anys. La presència de
catalans als camps nazis era pràcticament desconeguda a casa nostra. “Som ignorants, amb consciència o sense cons-

barbàrie
Despullats de la seva roba i de
les poques pertinences que duien, van ser vestits, en paraules
del mateix Amat-Piniella, amb
“una mena de pijames fets amb
roba ratllada de cotó”: “Estaven
foradats i recosits per tot arreu.
En molts d’aquests encara es
veia la sang, perquè els havia
dut gent que havia estat afusellada, assassinada. Encara s’hi
veien els forats dels trets.” Els
que podien treballar eren destinats a la pedrera de Mauthausen, explotada per una empresa
austríaca. Els més febles eren
exterminats immediatament,
afusellats o duts a les cambres
de gas. El manresà va autoimposar-se el deure de sobreviure a la
barbàrie per poder explicar-ho,
per deixar-ne constància.
Quan els aliats van alliberar el
camp, Amat-Planiella va tornar
a Catalunya el 1946 per viure un
exili interior, de vegades tant o
més dur que l’altre exili. Abans,
va passar un any a Andorra per
fer realitat allò que l’havia mantingut viu a Mauthausen: deixar-ne testimoni. Va escriure en
pocs mesos una novel·la èpica:
K.L. Reich, una obra que, se-

gons Montserrat Roig, està “escrita per un home que va lluitar tota la vida per trobar el
punt just entre l’esperança i
l’escepticisme del derrotat”.
Amat-Piniella va escriure
una versió en castellà que no va
superar l’escull de la censura
franquista, que la va rebutjar
per “falta d’objectivitat”.No va
ser fins a l’any 1962 que l’editor Carlos Barral va aconseguir
publicar-ne una versió censurada. Amat-Piniella va viure
————————————————————————————————————————

Amat-Piniella va
morir el 1974, encara
que va portar a dins la
mort des que va ser
alliberat l’any 1945
————————————————————————————————————————

amb amargor aquest ostracisme i menyspreu, fins a la seva
mort, l’any 1974.
L’Amical Mauthausen
L’any 1962 va fundar amb altres deportats l’associació Amical Mauthausen, que encara
lluita perquè la memòria
d’aquella barbàrie continuï viva

com a lliçó per a les generacions
futures. L’Amical Mauthausen
no va ser legalitzada fins a
molts anys després, i Amat-Piniella encara va haver de suportar més humiliacions, com quan
va ser expulsat de la seva Manresa natal a final dels anys seixanta. Hi havia anat a signar
exemplars de la seva novel·la.
Van haver de passar encara
dècades per tal que l’Ajuntament de Manresa, en un acte solemne, el fes ingressar a la Galeria de Manresans Il·lustres, el 26
de març del 2004. L’any passat,
amb motiu del centenari del seu
naixement, una gran exposició a
la capital del Bages –que després
es va traslladar a la ciutat de
Barcelona– va fer una mica de
justícia amb la seva memòria.
Montserrat Roig va entrevistar desenes de supervivents catalans dels camps d’extermini,
però assegurava: “Van ser els
ulls terriblement cansats
d’Amat-Piniella allò que més coses em va saber dir del que havia significat l’infern nazi. Va
morir el 1974, encara que va
portar a dins la mort des que va
ser alliberat l’any 1945.” ■

La periodista i escriptora barcelonina, en una imatge de
l’exposició ‘Montserrat Roig, periodista’ ■ PILAR AYMERICH

ciència”, escriuria Roig, amb la convicció que: “Si no retornàvem la paraula als qui l’havien de tenir quan els pertocava,
nosaltres no la tindríem mai en la seva totalitat.”
Va ser la publicació de les Cartes des del camp de concentració, de Pere Vives, un altre supervivent, amb pròleg
d’Agustí Bartra, el que va obrir els ulls a Montserrat Roig.
Poc després, l’any 1970, durant la presentació a Barcelona de la traducció al castellà del llibre Los SS tienen la palabra, de Vincenzo Pappalettera, un italià membre de la
resistència, va conèixer “un home miop, de rostre ample i
somriure trist”. Es tractava de Joaquim Amat-Piniella,
que havia assistit a la presentació amb Joan Pagès, també
deportat a Mauthausen. Roig va dir-li que volia parlar amb
ell i el manresà va donar-li hora per a l’endemà mateix.
S’iniciava així una intensa amistat que duraria dos anys,
fins a la mort de l’autor de K.L. Reich.
El testimoni d’Amat-Piniella va ser l’impuls definitiu que
va dur Montserrat Roig a entrevistar desenes de supervivents exiliats arreu d’Europa, per bastir una obra enorme,
imprescindible. Durant tres anys, va convèncer els més reticents a recordar els horrors del passat, però alhora va respectar la voluntat dels pocs que van preferir no fer-ho. La qualitat periodística i literària de les 828 pàgines d’Els catalans
als camps nazis fan d’aquest llibre una obra que hauria de
ser de lectura obligada per a tots aquells que vulguin entendre que, si no coneixem els episodis més negres de la nostra
història, estem condemnats a repetir-los.

