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Horari de visita de les exposicions:
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Entrada gratuïta
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Del 16 de setembre al 15 d’octubre de 2014
Museu de L’Hospitalet. Ediﬁci l’Harmonia
Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6

A

mb “K. L. Reich. La veu de l’infern nazi”, el Museu
de L’Hospitalet se suma a la commemoració
del centenari del naixement de l’escriptor
manresà Joaquim Amat-Piniella, supervivent de
Mauthausen i autor de la novel·la autobiogràfica
K. L. Reich, on ens retrata, en primera persona,
l’horror de la deportació i dels camps d’extermini.
A través d’una combinació d’imatges i textos —alguns
dels quals són fragments de la novel·la d’AmatPiniella— la mostra fa una aferrissada defensa de la
democràcia i dels seus valors.
L’Hospitalet ha estat una ciutat pionera en el
reconeixement i l’homenatge als homes i les dones
que van lluitar contra totes les formes de feixisme i
a favor de la democràcia. La recuperació de la masia
de Can Riera com a espai de memòria i la inauguració
d’El pont de la llibertat d’Arranz-Bravo, a la confluència
de les rambles de Just Oliveras i la Marina, en són
exemples.
Us convido a visitar l’exposició, a descobrir la figura
d’Amat-Piniella i, sobretot, a reflexionar sobre la
democràcia i els drets de les persones, uns valors per
als quals vam lluitar durant molts anys en aquest país
i que, encara avui, hem de continuar defensant.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

L

’Ajuntament de Manresa i el Memorial Democràtic, amb la col·laboració de la
Institució de les Lletres Catalanes, l’Amical de Mauthausen i la Diputació de
Barcelona, han produït l’exposició itinerant “K. L. REICH. La veu de l’infern
nazi”, amb un doble propòsit.
D’una banda, retre homenatge a l’escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella (1913-1974),
tot commemorant el centenari del seu naixement i també el cinquantè aniversari de
la publicació de la seva novel·la autobiogràfica K. L. Reich. La veu de l’infern nazi, el
1963, per primera vegada, novel·la de la qual properament en sortiran publicades la
traducció al francès i a l’anglès.
De l’altra, donar a conèixer l’obra K. L. Reich. La veu de l’infern nazi, de Joaquim AmatPiniella, inspirada en la seva experiència viscuda al camp de concentració nazi de
Mauthausen, obra considerada pels experts com un dels principals exponents d’allò que
es coneix com a literatura “concentracionària”, juntament amb títols d’autors de projecció
internacional, com Primo Levi, Robert Antelme, Imre Kertész i Jorge Semprún.

ACTIVITATS PARAL·LELES
Dijous, 2 d’octubre, a les 19 h
“Literatura concentraccionària, la memòria catalana dels
camps nazis”
Conferència a càrrec del Dr. David Serrano Blanquer, de
la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
(Universitat Ramon Llull)
Lloc: Museu de L’Hospitalet
Can Riera. Espai de memòria
Carrer de la Riera de l’Escorxador, 17
Dijous, 9 d’octubre, a les 19 h
Monòleg: Paraules contra l’oblit!
Autor: David Serrano
Actor i director: Josep M. Roviralta
Durada: 50 min
Lloc: Museu de L’Hospitalet
Edifici l’Harmonia
Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6

