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 Entrada al ce-

 Els familiars
d’Amat. A l’esquerra, la seva
nora, Palmira Artigas, i les dues
nétes de l’escriptor, la Maria i la
Marta.

mentiri de Manresa del cotxe fúnebre de Mémora
amb les urnes
amb les despulles d’Amat-Piniella i Fernández.

el panteó cuitó-amat

«La Maruja em deia: no facis soroll,
que el tiet Joaquim està escrivint»
SALVADOR REDÓ

S. P. | MANRESA

Pàl·lids de terror/ els assassins del
qui ha estat just/ pàl·lida la glòria/
que tornarà jove el blau del cel.../ Veniu
amb tots/ a desvetllar cementiris».
Mauthausen 1944». Aquest fragment
del poema «La nostra campanya» es pot
llegir a l’exterior del panteó Cuitó-Amat,
al carrer de Sant Maurici, número 13 del
cementiri de Manresa. A sota, una altra
placa identifica la tomba de l’escriptor
amb la inscripció següent: «aquí reposa
Amat-Piniella (1913-1974).
Supervivent de Mauthausen i autor de
la novel·la «K. L. Reich». En memòria
dels manresans que van patir i van
morir als camps de concentració de
l’horror nazi». El panteó és, com ahir
subratllava Josep Alert, «un espai de
memòria col·lectiva».

«

 Les dues urnes amb les restes mortals van
presidir a l’entrada del panteó
Cuitó-Amat la cerimònia d’ahir al
matí.

«Sí, el meu pare hauria estat satisfet». Marcel Amat, ﬁll de l’escriptor manresà, és home de poques paraules. Ahir, però, estava
visiblement emocionat. Al seu
costat, Bernat Fernández, nebot
de la Maruja, la segona dona del
seu pare, recordava afectuosament l’autor de K.L.Reich, l’home
que si no li va fer de pare sí de tiet
des que va arribar al pis barceloní
del carrer de Rocafort, el 1962.
Marcel Amat se’l mirava i somreia: van conviure al mateix pis
des que ell va sortir dels Salesians
d’Horta i ﬁns que va marxar a París, el maig del 1968.
Per a Bernat Fernández, ahir
acompanyat també del seu ﬁll
Guillem, quan Marcel Amat li va
comentar la possibilitat del trasllat des de Collserola de les restes mortals de l’escriptor i de la
seva tieta a Manresa, la proposta li va semblar molt més que
adequada: «és el que voldria el
teu pare, li vaig dir al Marcel».
Maria Fernández Garry va morir

 Marcel Amat,
el fill de l’homenatjat, i la seva
cosina, Rosa Cuitó Amat, a dins
del panteó, un
cop finalitzada la
cerimònia.

Bernat Fernández

molt jove, als 48 anys, el 1973. I
un any més tard ho faria Amat-Piniella. No feia gaires anys que
s’havien casat però sí en feia
molts que convivien. Bernat Fernández va viure amb la parella
des del 1962, quan tenia 8 anys,
i ﬁns a la mort de la tieta, el
1973, quan ja en tenia 19. Recorda la «nevada del 62» i la nit de
Nadal perquè va ser en aquella
simbòlica data quan va anar viure al pis barceloní de la parella
Amat-Fernández: «el meu pare
havia mort i la meva mare, germana de la Maruja, es va quedar
sola amb quatre ﬁlls. El Joaquim

i la Maruja em van pràcticament
adoptar». I, continua, «el que
sóc, la meva consciència com a
persona, els ho dec a ells». Bernat Fernández recorda un AmatPinella «molt afable i carinyós,
tancat a les nits a l’estudi, escrivint. I la tieta avisant-me: ‘no facis gaire soroll, que el tiet està escrivint’». La màquina d’escriure,
explica, «la tinc jo ara a casa». Tècnic en manteniment industrial
químic, Bernat Fernández recorda que pel pis del carrer de
Rocafort havien passat des de
Baltasar Porcel («els primers llibres li va corregir el Joaquim») i
Montserrat Roig («amb un cafè
amb llet i pastes i recopilant dades»). El divendres era la nit «del
cinema i la que el tiet Joaquim
mai no es quedava a dormir a
l’estudi». En aquells anys, explicava, «la gent del barri sabia que
el Joaquim i la Maruja no estaven
casats, però tothom els respectava. El Joaquim es va voler casar
per protegir la Maruja... però va
ser ella qui va morir primer».

 El nét de Joaquim Amat-Piniella, Oriol Amat Artigas, amb l’urna
que trasllada les
restes mortals
del seu avi al
panteó familiar.

 L’alcalde Valentí Junyent es prepara
per cobrir-les amb la bandera de Manresa. Al cementiri es van reunir una
vuitantena de persones.

 El president de l’Associació Memòria i Història de Manresa es va adreçar
en primera persona a l’Amat i va parlar
en nom de la família de l’escritpor.

 Bernat Fernández, nebot de
Maria Fernández,
en el moment de
portar al panteó
les despulles
de la seva
tieta.

