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EL TREBALL A LA PEDRERA I EN UN DIPÒSIT DE LA PORQUERIA
Montserrat Roig: I a tu et van posar a treballar a la cantera?
Amat-Piniella: Sí. De moment vaig anar a parar a la cantera de Mauthausen, com
tothom. Tots els que entràvem nous, tots anàvem a parar a la cantera. Però vaig
tenir la sort d’allò que em sembla que explico en el K.L. Reich, que gràcies als
dibuixos que feia l’amic Arnal, doncs em vaig poder salvar. I llavors em van donar
un càrrec en el magatzem de la roba civil, que era un barracó on hi havia tota la
roba guardada, per posar en ordre els fitxers de Mauthausen. Els fitxers de la roba,
només, eh? I, és clar, allà doncs estava sota cobert, no et maltractaven...
...
M.R.: I a la cantera, quant temps hi vas treballar?
A la cantera hi vaig treballar... amb alternances. Perquè és clar... jo fix a la cantera
no hi vaig estar mai. Vaig treballar-hi a tongades, en diverses tongades. Doncs, unes
vegades pujant pedra per les escales aquelles... Et carregaven una pedra al coll i au,
anar pujant i baixant, pujant i baixant amunt, amb pedres al coll. Això era
esgotador! Després vaig estar una temporada també carregant vagonetes a la
cantera. Amb pedra trossejada. I després una feina que també vaig tenir durant
aquell temps va ser de netejar un dipòsit que hi havia de tota la porqueria que
baixava del camp. Una mena de dipòsit, això no sé com ne diuen els pagesos, de
“decantació” de la porqueria. Això ho anaven mullant amb aigua, de fet hi posaven
molta aigua, i després això servia per regar. I era aigua enriquida... Però això quan
arribava el moment que ja s’havia de netejar, llavors donaven unes galledes i
nosaltres havíem de treure amb les galledes tota la porqueria acumulada allà
dintre. Allò era pestilent, una cosa que no t’ho pots ni imaginar, una cosa
horrorosa. No em vaig morir aquells dies que vaig estar treballant, aquelles
setmanes... Si no em vaig morir aquells dies jo penso que ja no em moriré mai.
Penso que seré immortal.
M.R.: Sí? Per què? Per la...
A-P.: Home, tu diràs! Treballar en una bassa de merda -no era res més que això:
una gran bassa de merda- i amb galledes anar-la buidant.

