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EXPOSICIÓ “K.L. REICH. LA VEU DE L’INFERN NAZI”. 
DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES 
 
El muntatge porta per títol K.L. Reich. La veu de l'infern nazi. Ha  
estat produït de manera conjunta per l’Ajuntament de Manresa i el 
Memorial Democràtic, amb la col�laboració de la Diputació de 
Barcelona, la Institució de les Lletres Catalanes i l’Amical de 
Mauthausen, amb motiu de la commemoració del centenari del 
naixement  de l'escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella (1913-
1974), supervivent de  Mauthausen i autor de la novel�la 
autobiogràfica K.L. Reich, on  retrata l'horror de la deportació. L'obra 
-publicada per primer cop el 1963 i de la qual aquest mateix any 
apareixeran les versions francesa i anglesa- és considerada pels 
experts un dels principals exponents d'allò  que es coneix com a 
literatura concentracionària, al costat de títols  d'autors amb projecció 
internacional, com Primo Levi, Robert Antelme,  Imre Kertész i Jorge 
Semprún. 
 
El muntatge consta, d'una banda, d'una sèrie de nou plafons, que 
aborden diferents leitmotiv i inclouen fragments representatius del 
text; d'altra banda, també consta d'una estructura quadrangular (una 
mena de piràmide) amb informació bàsica sobre l'autor, la novel�la, 
etc. 
 
L’objectiu és que l'exposició itineri primer a traves del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona (entre abril i maig d’aquest mateix any) i, 
després, a través de  la Xarxa de Biblioteques de la Diputació i la 
Xarxa de Museus Locals. Més endavant, la farà itinerar el Memorial 
Democràtic i, posteriorment, la xarxa de biblioteques de la 
Generalitat. 
 
Pel que fa a les condicions econòmiques, l'exposició no té cap cost. 
Només es demana que qui la vulgui acollir es faci càrrec del transport 
des del lloc on s'hagi d'anar a recollir, i de la instal�lació, que no té 
cap complexitat. 
 
Juntament amb l'exposició s'ofereixen dues activitats 
complementàries, de caràcter optatiu: 
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• una xerrada sobre Joaquim Amat-Piniella a càrrec de Joaquim Aloy, 
historiador. El cost d’aquesta activitat és de 200,00 euros bruts, que 
es desglossarien de la manera següent: preu: 200,00 €; -21% IRPF: 
42,00 €; total: 158,00 €. La facturació es faria a través de 
l'Associació Memòria i Història de Manresa, entitat exempta d'IVA. 
(telèfon de contacte: 649.479.766. Correu: quim.aloy@gmail.com); 

 
• un recital de fragments de K.L. Reich, a càrrec de dos intèrprets. El 

cost d’aquesta activitat és de 363,00 euros (IVA inclòs). El pagament 
s'efectuaria directament, per mitjà de minuta o declaració de treball 
realitzat. (Telèfon de contacte: 678.349.789 [Ivan Padilla]. Correu: 
ivanpadilla82@gmail.com). 

 
D'altra banda, també es recomana que les biblioteques interessades 
puguin fer un club de lectura a l'entorn de K.L. Reich, o alguna altra  
activitat semblant, a partir dels propis recursos disponibles. 
 
Per a més informació sobre el centenari de Joaquim Amat-Piniella, 
podeu consultar aquest web: 
 
http://www.lasequia.cat/centenari-amat-piniella/ 
 
Per a més informació sobre la figura d’Amat-Piniella en general, 
consulteu aquesta pàgina: 
 
http://www.memoria.cat//amat/content/portada 
 
També us podeu  posar en contacte amb Josep Alert, coordinador del 
centenari, al telèfon 93.875.34.10, o bé a l’adreça: 
amatpiniella@ajmanresa.cat. 
 
 
 


