
La presentació de la pàgina
web que ha elaborat l’historia-
dor manresà Joaquim Aloy
sobre la vida de Jacint Carrió
(1916-2000) va servir, diven-
dres passat, a l’autor d’aquest
projecte per demanar pública-
ment a l’Ajuntament de
Manresa que “formalitzi el
compromís institucional” amb
la causa que va defensar
Carrió i, en nom de la corpora-
ció, porti una placa en home-
natge a les víctimes manresa-
nes als camps de Mauthausen
i Gusen, tal com va fer Carrió
l’any 1985.
La iniciativa la impulsaran els

membres de l’Associació
Memòria i Història, col·lectiu
d’historiadors que sustenta el
projecte del portal web
“Memòria.cat” dedicat a reco-
llir, a través del testimoniatge i
de les fonts orals i de la recer-
ca de documentació, com es
van viure els episodis de la
República, la Guerra Civil i el
Franquisme a Manresa. 

Tot van ser elogis per al tre-
ball de recerca que ha donat
lloc al nou web sobre Carrió
que ja es pot consultar a
www.memoria.cat/jacint i que,
divendres passat, va registrar
un ple absolut a l’acte de pre-
sentació que va tenir lloc a la
sala d’actes del Centre
Cultural El Casino, a Manresa.
Públics de totes les edats,
representants polítics i del tei-
xit associatiu de la ciutat,
docents, historiadors i també
ciutadans i ciutadanes interes-
sats en la vida de Carrió van
assistir al repàs condensat
que Aloy va aconseguir fer del
darrer treball. 

Joaquim Aloy recull en aquest
nou treball els aspectes  rela-
cionats amb l’activisme de
Carrió així com la relació amb
altres personatges coetanis,
com Amat Piniella i Montserrat
Roig. Amb l’escriptora i perio-
dista catalana va col·laborar
activament en el llibre
“Catalans als camps nazis”
que Roig va trigar dècades a
elaborar. Un dels fills de
Montserrat Roig, que va parti-
cipar a l’acte de presentació,
va elogiar els resultats de la
tasca realitzada per Aloy,
basada en l’abundant recerca
de documentació i el testimoni
de les fonts orals. 

Innombrables trobades, pri-
mer en la clandestinitat i, des-
prés, amb l’adveniment de la
democràcia a l’estat espanyol,
es van convertir en conferèn-
cies i xerrades obertes a tot
tipus de públic i de condició

social i cultural. Carrió va ser
tenaç i pacient en un objectiu
que es va començar a visualit-
zar ja en ple franquisme.

Viatges que s’han anat repe-
tint anualment i, durant els
quals, Carrió va tenir l’oportu-
nitat de portar una placa per
recordar els companys morts
durant aquest episodi i la
Guerra Civil espanyola. Ara, el
grup de recerca que encapça-
la aquests treballs de
Memòria Històrica vol que
l’Ajuntament de Manresa faci
el mateix.

10è premi Amat Piniella
La reclusió als camps d’exter-
mini nazi són també una cons-
tant en la literatura del qui ha
esta qualificat com “l’escriptor
més important de Manresa i
del Bages al segle passat”,
Joaquim Amat Piniella, autor
de la novel·la “KLReich”. El

web de Carrió recull una refe-
rència a la relació epistolar
que aquest va mantenir amb
l’autor del llibre. Sobre la
novel·la, Carrió va assegurar
que “més que una novel·la, es
tracta d’un relat que passarà a
la història amb el testimoni
dels supervivents”. Amb tot,
Carrió retreu a Amat Piniella la
falta de referència a Gusen,
on van romandre els manre-
sans empresonats. ,   

Enguany es compleixen els
10 anys de la creació del
Premi  Joaquim Amat Piniella
que convoca Òmnium Cultural
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Manresa.
L’esdeveniment dóna peu a la
presentació de nombroses
novetats editorials a l’entorn
de l’exili i la repressió. La pre-
sentació de les obres finalis-
tes al certamen és avui al ves-
pre, a la llibreria Parcir.
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Aloy: “volem que l’Ajuntament
porti una placa a Mauthausen”


