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Joaquim Amat-Pinie l la se suma, amb      
K.L. Reich, a l’esforç de molts supervivents 
dels camps nazis per deixar testimoni de la 
seva experiència extrema. Per fer-ho, tria la    
forma novel·lada.

L’escriptura literària permet aprofundir en  
aspectes que la investigació històrica dóna 
per descomptats; anar més enllà de les xifres 
i els noms i descriure la vida quotidiana, les 
sensacions, el patiment concret, la vivència 
personal i intransferible.

El seu doble caire de testimoni històric i de    
reflexió novel·lada en fa un text pràcticament 
únic dins la literatura sobre camps de concen-
tració escrita per republicans espanyols.

«MiLions d’hoMEs forEn AssAssinAts   
PErquè EstiMAvEn LA LLibErtAt: tots ELLs 
contribuïrEn AMb LA sEvA Mort A fEr-LA  
finALMEnt victoriosA.»
K.L. Reich (edició de 1963)
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«tot rEcordAnt LA sAng vEssAdA PEr 

tots ELs PobLEs i PELs MiLions d’éssErs 

huMAns MAssAcrAts PEL fEixisME 

nAZi, JurEM no AbAndonAr MAi EL 

cAMí quE Ens hEM MArcAt. sobrE LA 

bAsE d’unA coMunitAt intErnAcionAL, 

voLEM AixEcAr ALs soLdAts dE LA 

LLibErtAt quE hAn cAigut En AquEstA 

LLuitA sEnsE trEvA, EL MonuMEnt Més 

bELL: EL Món dE L’hoME LLiurE.»

Jurament de Mauthausen, llegit per émile valley 
el 16 de maig de 1945, després d’ésser alliberat el camp



JoAquiM AMAt-PiniELLA neix a Manresa el 22 de 
novembre de 1913. de ben jove exerceix el periodisme 
i participa activament en la vida cultural, social i política 
de la ciutat. L’octubre de 1936 s’incorpora a l’exèrcit  
republicà.

Perduda la guerra, decideix marxar del país. Passa per 
camps d’internament francesos i s’incorpora a una 
companyia de treballadors estrangers, al servei de 
l’exèrcit francès. A causa de l’ocupació alemanya, el 27           
de gener de 1941 –juntament amb altres companys– és 
deportat a Mauthausen (àustria), on els espanyols duen el 
triangle blau dels estrangers. és enviat a diferents camps 
annexos i aconsegueix sobreviure.

Les tropes americanes alliberen el camp el 5 de maig de 
1945.

En sortir de Mauthausen, s’instal·la a Andorra, on escriu la 
seva novel·la més coneguda, K.L. Reich, un testimoni 
colpidor de la seva experiència als camps nazis.

torna a catalunya el 1946 i s’instal·la a barcelona. Escriu 
algunes novel·les, que aconsegueix publicar amb dificultats.

Mor el 3 d’agost de 1974.
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La noveL·La de 
Joaquim amat-
PinieLLa sobre 
La dePortació 
deLs rePubLicans 
aLs camPs nazis

La veu 
de L’infern nazi



«Els guardians no havien 
parat d’escridassar i fusti-
gar-los durant tot el camí, 
la marxa havia estat viva, 
i alguns havien rebut 
de valent. No és estrany, 
doncs, que a l’entrada 
del camp, el cansament 
i l’angoixa es reflectissin 
en l’expressió, en el cami-
nar i en el silenci de 
la multitud.» 
K.L. Reich (edició de 1963), capítol I

EL frEd, LA Por, 
ELs crits En unA 
LLEnguA EstrAnyA 
i un rEcoMPtE 
inAcAbAbLE  
donEn LA  
bEnvingudA  
A un gruP  
dE PrEsonErs  
rEPubLicAns  
En ArribAr  
A un cAMP dE 
concEntrAció 
nAZi.



obEir, EvitAr 
ELs càstigs, 
buscAr-sE unA 
fEinA A cobErt 
és EssEnciAL PEr 
rEsistir En un 
Entorn hostiL 
i cruEL, on LA 
vidA hA PErdut 
tot EL sEu vALor, 
on LA Mort, 
sovint, EsdEvé 
ALLibErAMEnt.

«–Acabeu d’entrar en un 
camp alemany d’extermini 
–digué tranquil·lament–. 
Aquí veniu a treballar i 
a obeir i, com és natural, 
no podreu pas protestar 
com és costum vostre. No 
cal que pregunteu res; tot 
està prohibit i els càstigs als 
que es pensen ser espavilats 
són molt severs. Recordeu 
sempre que la més petita 
relliscada es paga moltes 
vegades amb la vida [...].»
K.L. Reich (edició de 1963), capítol I



LA sEvA hAbiLitAt 
coM A dibuixAnt 
Pornogràfic 
PErMEt A L’EMiLi 
sobrEviurE 
durAnt Més 
dE quAtrE Anys 
A L’infErn dEL 
cAMP dE concEn-
trAció nAZi, 
MEntrE EL sEu 
AMic frAncEsc 
s’EsforçA PEr 
MAntEnir ELs 
sEus idEALs 
En un Entorn 
dEshuMAnitZAt.

«–Només sento un gran 
fàstic, un fàstic absolut.
–Cal aguantar.
–És que no puc més 
–esclatà l’Emili–. No puc 
més, saps? Estic fart de 
pintar indecències i de 
contemplar passivament 
com els altres es moren 
sense remei.
Va engrapar la làmina a 
mig fer i l’esquinçà amb 
fúria.
–Em faig vergonya a mi 
mateix. Per què sóc tan 
covard i no dic a l’oficial 
que aquestes porqueries 
se les dibuixi ell?
–Què hi guanyaries?»
K.L. Reich (edició de 1963), capítol X



LA nEtEdAt i 
L’ordrE APArEnts 
fAn Més cruEL 
i inhuMà L’EMbru-
tiMEnt gEnErAL 
dELs hAbitAnts 
dEL cAMP, tAnt 
En tErMEs físics 
coM MorALs.

«–Hans Gupper ha entrat 
al camp.
La veu corria d’una barraca 
a l’altra. Blockälteste, 
Stubenälteste i secretaris 
prenien a corre-cuita les 
seves precaucions. Endreça-
ven el que ja era endreçat, 
netejaven el que ja era net 
i amagaven el que ja era 
amagat. Això darrer més 
que cap altra cosa, perquè 
Hans Gupper era un gat 
vell i coneixia tots els trucs 
de què es valien els presos 
que tenien càrrecs “admi-
nistratius” per estraperlejar 
amb queviures, robes i 
materials de totes menes.»
K.L. Reich (edició de 1963), capítol IV



AconsEguir 
MEnJAr Es 
convErtEix En 
unA obsEssió 
PEr APLAcAr 
unA gAnA quE
és PErsistEnt, 
quE no rEMEt  
i quE ocuPA tots 
ELs PEnsAMEnts i 
totEs LEs EnErgiEs.

«[...] flairava com un gos 
els pots de les escombraries 
del recinte exterior destinat 
a la guarnició, a la recerca, 
entre pols, palles, serradu-
res i cendra, d’un grapadet 
de peles de patata o d’una 
crosteta de pa ja florit.»
K.L. Reich (edició de 1963), capítol V



LA Mort és  
unA PrEsènciA 
constAnt 
AL cAMP, quE 
AcoMPAnyA  
ELs PrEsonErs 
En totEs LEs 
sEvEs ActivitAts. 
ArbitràriA, 
cAPriciosA i 
inJustA, APArEix 
En quALsEvoL 
MoMEnt, En 
quALsEvoL rAcó.

«Un cop tancada la porta 
de la cambra, aquells 
malaurats, nus i en com-
pleta promiscuïtat, espera-
ven en va que ragés l’aigua. 
De les peres en comptes 
d’aigua sortia gas, que aviat 
saturava l’aire. L’agonia 
era esgarrifosa: embogits 
per la desesperació, molts 
s’estavellaven el cap contra 
les parets; altres es llança-
ven damunt dels seus 
companys i amb les ungles 
i les dents es prenien una 
revenja absurda; alguns 
es ficaven els dits fins al 
fons de la gorja com si així 
poguessin obrir pas a l’aire 
pur que no existia...»
K.L. Reich (edició de 1963), capítol XIV



ELs PrEsonErs 
són Mà d’obrA 
quE s’ExPLotA fins 
A L’ExtEnuAció; 
EL trEbALL, 
AL cAMP, 
és unA forMA 
Més d’ExtErMini.

«[...] els uns recollien la 
neu amb pales i escombres, 
uns altres transportaven 
materials amb baiards 
i uns tercers duien a coll 
unes pedres inversemblants 
de tan voluminoses i 
entraven i sortien de les 
construccions a mig fer. 
Sempre arrossegant els 
peus, arrupits de fred, 
l’esguard castigat per dies, 
setmanes, mesos de dolor.»
K.L. Reich (edició de 1963), capítol I



cAL sobrEviurE 
PEr PodEr 
rEcLAMAr, Més 
tArd, JustíciA. 
és LA soLidAritAt, 
individuAL o 
orgAnitZAdA, 
quE PErMEt 
sALvAr vidEs, 
fEr suPortAbLE 
EL cAPtivEri.

«–El nostre mèrit és haver 
superat l’ambient de presidi. 
Hem passat quatre anys 
entre bandits, en un clima 
d’egoisme desenfrenat, 
amb l’amenaça constant 
de la mort, i ens hem sabut 
conservar homes.»
K.L. Reich (edició de 1963), capítol XV

«Res no comptava sinó 
aquelles portes, que 
s’havien obert ja per 
no tancar-se.»
K.L. Reich (edició de 1963), capítol XVII


