
«Va ser el pare qui em va facilitar el
llibre d’Amat-Piniella ‘K.L. Reich’, jo
encara era un nen i no vaig saber
donar-li la importància i el valor que
tenia [...] Vaig començar a llegir el
llibre i no en vaig llegir gaires
pàgines; el vaig tornar al pare tot
dient-li que el que llegia ja ho havia
sentit. Molt encertadament, em va
dir que esperés uns anys i que més
endavant el tornés a llegir [...]. L’obra
és una anàlisi de l’ésser humà, amb
tota la seva grandesa i la seva

misèria, bestialitat i noblesa,
egoisme i solidaritat, brutalitat i
compassió.
Joan Carrió Grau, mestre

Fill de l'exdeportat Jacint Carrió i Vilaseca

«Vaig llegir K.L. Reich quan
preparava la meva novel·la ‘Atrapada
al mirall’ [...] Em va ser molt útil; és
punyent, lúcida i humana al mateix
temps i em va aportar una imatge
molt vívida del que era un camp i de
com els catalans s’hi van veure
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REVISTACENTENARI DEL NAIXEMENT DE L’ESCRIPTOR MANRESÀ

A l’esquerra, 
primera edició de
«K.L. Reich». Va
sortir en castellà la
primavera de 1963,
a Seix i Barral; a la
dreta, primera edició
de «K.L. Reich» en
català. Es va haver de
publicar després de la
castellana. Publicada
per  Club Editor, l’octu-
bre de 1963

opinions  sobre «k. L. reich»
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Joaquim Amat-Piniella
en una imatge del 1955
al despatx de l'empresa

on treballava 

 napersonainteressantambqui
m’agradariaprendreuncafèixer-
rarhoresihores».Quidiuaixòés
OriolAmatiArtigasiambqui

voldriaparlardavantd’unanegratassade
cafèéselseuavi,elmanresàJoaquimAmat-
Piniella,l’escriptordeK. L. Reich, l’intel·lec-
tual republicàaqui laguerracivil,Maut-
hausenielfranquismevandeterminaruna
vidaquevacomençaraManresael22deno-
vembredel1913ivaacabaralaciutatsani-
tàriadeBellvitge, el 3d’agostdel 1974.A
Amat-Piniella,queencarabuscaocuparel
llocqueesmereixenlahistòriad’unconvuls
idesmemoriat segleXXalnostrepaís,se-
guramentlihauriaagradatsaberqueelseu
néthaestatmésquevinculataERCoquela
sevanétaMariahaestudiatalaLlotjaique
teniaalcapferunanovel·lail·lustradasobre
K.L.Reich comaprojectedefinaldecarre-
ra.Defet,l’àviadelaMariail’Oriol,laMaria
Llaveries,esposadel’escriptormanresà,era
nebodadelfamósdibuixantiil·lustradorJoan
Llaveries:«erafamiliarmeu»,explicalaMa-
ria,«perònohovaigsaberfinsquevaiganar
laLlotja».Dosapuntsdelsdescendentsd’un
escriptordequienguanyManresacom-
memoraelcentenaridelseunai-
xement. Ells viuen a la Sénia,
però,enelsdarrersanys,lesvi-
sites a Manresa han aug-
mentat. La darrera, dijous
passat.

Puig-reig ha estat, de
maneradirectaiindirecta,
una població important
enlabiografiad’Amat-Pi-
niella.Allíhavianascutla
sevadona,MariaLlaveries
el1912,fillad’unconegut
metge de de la vila, Josep
LlaveriesSalorsinebodadel
dibuixant.Iallí,esvanconèixer
elseufill,MarcelAmat,iPalmira
Artigas,nascudaalaco-
lòniaManent:«ellsempre
pujavaaPuig-reig,erael
nebotdelLlaveries», re-
cordaellaambunsom-
riure.Tenien17anysiera
festamajor.Totsdosestudiaven–ell,engi-
nyeriatècnicaindustrialiella,perruqueria–
iestrobavenaBarcelona.Desprésd’acabar
elsestudis,vananaraviurejuntsiunsanys
méstard,el1973,esvancasar,«uncasament
laic», subratlla la Palmira, celebrat en la
quasimésestrictaintimitatiunanyabansde
lamortd’Amat-Piniella.

SegonsMarcelAmat,sialgunacosadefi-
niaelseupareeraladiscreció.Haviaviscut
«sotal’ombradelfranquismeihaviavolgut
sermoltdiscret».Palmirarecordaque«elJoa-
quimnoparlavamaidel’exiliodeMaut-
hausen»,uncampque,anysméstard,vanvi-
sitarMarceliOriolAmat.Hihaencaramolts
buitsen labiografiade l’escriptor,apunta
l’historiadorJoaquimAloy,autordelwebde-
dicatal’escriptor(www.memoria.cat/amat),
enespeciald’ençàdelasevatornadaaCa-
talunya.VarenunciaralacarreradeDret,va
provarsortendiferentsnegocisivatreba-

llarenempresescomCinzanoiFisam.
Reculemeneltemps.MariaLlaveriesiJoa-

quimAmat-Piniellaesvancasarel28dejuny
del1939«perl'esglésiaicivilmentiencata-
là»,comexplicavaellmateixenunacartaals
seusamicsRamonMartíFarrerasiVicenç
PratiBrunet.Eljuliold’aquellany,l’intel·lec-
tualmanresàvamarxaraFrançaiva«iniciar
elcalvariquel’hauriadeportarfinsaMaut-
hausen»delqualnosortiriafinsalmaigdel
1945,explicaAloy.PeròAmatiLlaveriestam-
pocnoesvantrobardeseguida.Lahistòria
personald’ambdóshaguéspogutcanviarsi
hagués reeixit l’intentde l’escriptord'em-

barcar cap a Xile elmateix 1939, un
apuntconegutdelasevabiografia

fapocsanysgràciesaunescar-
tes d’Amat-Piniella que con-
servavaalseuarxiupersonal
elmanresàMartíFarreras,
undels col·laboradorsde
FrancescMaciàalsfetsde
PratsdeMolló.

El 1946, el matrimoni
esvaestabliraBarcelona.
Peròdesprésd’unanyde
malaltia,eljulioldel1949,
morMariaLlaveries.Tenia
37anys ideixavaunfillde

tresanys,Marcel,queposte-
riormentvaestudiaral’internat

deLaSalledeManresa.Respecte
deMariaLlaveries,Pal-
miraexplicaalasevafilla
quevaserunadona«que
vatrencarmotlles».Maria
Amatdiuqueésmoltmés
«Llaveries, sóc més ex-

trovertida».Peralseugermà,sihaunaqua-
litatquedestacariadelsAmati,pertant,del
seuavi,és«elsentitcomú,elfetd’analitzar
bélescoses,depensar-les».

LafamíliaAmat-Artigasesvainstal·larala
Séniael1979,quanelfillgran,l’Oriol(espor-
tadeuanysamblesbessones,MariaiMar-
ta),tenia2anys.Uncanvidevida.Allí,Mar-
celobreuncomerçd’electrònica.L’Oriolar-
ribaaAmat-Piniellaper«curiositat.Sabiaque
l’avihaviapublicatllibres,quehaviaestaten
uncampdeconcentració...».VallegirK.L.Re-
ichals14o15anys:«etcautotasobre».Més
omenysalamateixaedat,elnétd’Amat-Pi-
niellavaconstituirlesJERCalaSénia;el1994,
lasecciólocald’ERCials18anys,el1995,va
encapçalarlaprimeracandidaturaalaSé-
niad’aquestpartitpolític,desdelrestabliment
delademocràcia.Haestatregidorialcalde
accidental.Lasangtiba:«emvainfluir,ésin-
negable».

«U
Manresa ha donat el tret de sortida de l’Any Amat-Piniella, dotze
mesos per situar l’autor i l’obra en el lloc que els correspon en la
història i en la literatura. L’home i l’escriptor es passegen per
aquestes pàgines amb la visió de la seva família, dels qui el van
conèixer i dels qui n’han volgut saber més. Per Susana Paz

Amat-Piniella
Les Mirades
d’un hoMe
coMproMès

1923. Primera comunió d'Amat-
Piniella. A  l’esquerra, amb la
seva mare, el 1928, Concepció
Piniella i Blanqué
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UN DIA DE PESCA Institut Lluís de
Peguera de Manresa. Classe de divulgació de
fisiologia i anatomia humanes. Amat-Piniella
és l'alumne que porta ulleres que està més a
prop del centre de la imatge Amat-Piniella
amb el seu fill Marcel Marcel Amat, Palmira

Artigas i dos dels tres néts d’Amat-Piniella,
Maria i Oriol Amat i Artigas. Falta la bessona de
Maria, la Marta. La imatge és del juliol passat, a

la casa familiar de la Sénia 
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