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Manresa j Navarclesreviuenl’holocaust
Prop de 150espanyols
de l’associaci6
desupervivents
delscampsnazisesretrobenalBages
Els deportats van retre homenatge al manresà
Jaume Amat j Piniella, el primer català que va
escriure un liibre sobre l’horror dels camps de
concentracié, j ais navarclins morts pel nazisme
ANNA VILAJOSANA deixar de iluitar. Mai, mai» i, per
Manresa fer-ho, «s’ha de tenir memôria his

Cansats per i’edat i marcats
per les atrocitats viscudes ais
camps de concentracié nazis, eis
deportats de tot i’Estat espanyol
que encara sôn vius van recordar
ahir a Manresa j a Navarcies
i’horror de! feixisme. Prop de 150
persones —entre supervivents i
familiars—, membres de l’asso
ciaciô Amical de Mauthausen j
d’altres camps, van celebrar l’as
semblea anuai al Bages, un pre
text per complir un jurament:
expiicar l’holocaust perqu mai
més no.torni a passar.
La democràcia, la pau, el res
pecte per la tolerància, la multi
culturalitat sén les paraules clau
de! missatge que difonen els
supervivents. Sén homes i dones
grans, «privilegiatsque vam poder
resistir les atrocitats», com va dir
el president d’Amical, Joan
Escuer, durant l’homenatge que
Navarcles va retre a!s onze fuis
del poble morts ais camps de
concentraciô. Cada any, passi e!
que passi, e!s testimonis del
nazisme es retroben en un muni
cipi de l’Estat per recordar-ho i
conscienciar-ne els ciutadans,
sobretot els joves nascuts en piena democràcia.
Fi responsable d’organitzacié
d’Amical, Josep Zamora —mem-.
bre de la resistència que va per
dre el seu pare en un camp de
concentraciô— explica que «els
que hem passat una experiència
cruel e! que volem és comunicar-ho
a la nostrajoventut i dir-li sobretot
una cosa, que en aquest môn no hi
ha mai res conquerit d’una vegada
per sempre». L’amenaça de!
feixisme que encarna Le Pen, a
França, i el racisme que es viu a
Catalunya demostren, remarca
Zamora, que «mai no es pot
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tôrica».
L’homenatge als navarclins
morts en mans de! nazisme va
acostar ahir al migdia l’horror a
la multitud que es va aplegar al
cementiri navarcif. Un centenar
de persones d’entre li 84 anys
van fer una cadena humana i van
dipositar roses davant el monu
ment en record de les victimes,
sota la mirada atenta j cansada
dels deportats que van tenir més
sort. L’Escola Municipal de
Mûsica de Navarcles va interpre
tar El Cant dels Ocelis j va tancar
l’acte, pie d’emotivitat —moits
dels assistents no van poder con
el monumenten recorddelsnavarciins
mortsaiscampsnazis.L’acteva ser moit emotiu
tenir les llàgrimes—, amb la Moment enquèesdescobreix
interpretacié de l’Himne a l’Ale
gria.
El regidor de Cultura de l’A
juntament, Llorenç Ferrer, va 11egir una carta ais navarclins desa
pareguts que van «defensar la
democràcia» perô que «no van
poder resistir l’escala de la mort,
les filferrades...».
La delegacié de deportats va
aprofitar la visita a Manresa per
fer una ofrena floral al carrer de
la ciutat que honora Jaume Amat
j Piniella, autor de! llibre «K. L.
Reich» (1963), que va deixar el
primer testimoni escrit en català
sobre l’horror dels camps de con
centraciô. L’escripxor Ignasi Riera, membre d’honor d’Amical, va
assistir a l’acte. El regidor de l’A
juntament de Manresa Jacint
Carné, supervivent de l’holo
caust, i Josep Zamora van col io
car al costat de la placa d’Amati
Piniella un triangle de fors bia
ves amb una S al mig. Tots els
espanyols duien aquest simbol
quan entraven ais camps de la
mort. E! color blau, d’antipatriô
Homenatgeal carrerd’Amatj Piniella,a Manresa.Va escriureet primer libreen catalàsobre l’horrordels camps
tics i la S, d’espanyols.

