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El centenari d'Amat i Piniella es
posa en marxa
Constitució de la comissió honorífica pel centenari d'Amat i Piniella. Foto: AjM

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha fet una crida a "recordar i no oblidar" alguns fets del
passat, com les conseqüències del nazisme, durant la cloenda de l'acte de constitució de la
Comissió Honorífica per a la commemoració del centenari del naixement de l'escriptor manresà
Joaquim Amat i Piniella.
Valentí Junyent ha iniciat el seu parlament de cloenda de l'acte recordant que enguany fa 67 anys
que Amat i Piniella va ser alliberat del camp de concentració de Mauthausen i "que el món va
descobrir la barbàrie de l'extermini nazi. Fa 67 anys, es van obrir les portes que ens van permetre
conèixer aquells fets i, avui, les mantenim obertes per recordar i no oblidar".
L'alcalde ha assenyalat també que "seríem injustos si reduíssim Amat Piniella a reivindicar
només la seva extraordinària vàlua literària" i per això la programació del seu centenari "està pensada
en dues línees, per una banda la projecció nacional de la figura i l'obra de Joaquim Amat i Piniella,
i per una altra la posada en valor dins de la mateixa ciutat de Manresa del llegat de l'autor".
A més a més, ha afegit que "la comissió organitzadora centrarà les seves propostes en potenciar
la vigència de la figura d'Amat i Piniella; reinterpretant els valors de seva obra i refermant el
compromís i la vigència de la seva figura en una visió actualitzada".
Ha tancat la seva intervenció agraint "el treball conjunt de les institucions i de societat civil
manresana i també la convicció amb què es fa, perquè serveixi per fer justícia i honorar la figura
d'un gran manresà i perquè la ciutadania faci seus els valors que va conrear durant la seva vida".
L'acte que dóna el tret de sortida a la commemoració del centenari, s'havia obert amb una
intervenció de Joaquim Aloy, president de l'Associació Memòria i Història de Manresa, una de les
entitats que impulsa el centenari juntament amb l'Ajuntament de Manresa, la Institució de les
Lletres Catalanes i Òmnium Cultural. Aloy ha reivindicat la transcendència històrica de la figura de
l'escriptor manresà i la vigència de la seva obra, "especialment davant de l'ascens dels partits
neonazis a Europa".
Després de la signatura del document de constitució de la Comissió Honorífica per part dels
membres assistents, Oriol Amat, nét de Joaquim Amat i Piniella, ha agraït en nom de la família
aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Manresa i de la ciutat perquè "no s'oblidi el meu avi
Joaquim".
Tot seguit, i abans de la cloenda de l'alcalde, el director del Memorial Democràtic, Jordi Palou, ha
assenyalat que "aquesta comissió honora la figura d'un manresà que s'ha convertit en un català de
categoria universal".
La Comissió Honorífica està integrada per les següents institucions:

Ajuntament de Manresa
Família
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Generalitat de Catalunya
Institució de les Lletres Catalanes
Memorial Democràtic
Departament d'Ensenyament
Diputació de Barcelona
Museu d'Història de Catalunya
Amical de Mauthausen
Associació Memòria i Història de Manresa
Òmnium Cultural del Bages
Biblioteca del Casino
Gremi de Llibreters de Catalunya
Arxiu comarcal del Bages
Museu Comarcal de Manresa
Centre d'Estudis del Bages
Fundació Universitària del Bages (FUB)
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
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