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El projecte Memòria.cat, de l’Associació Memòria i Història de
Manresa, comença el 2010 amb la presentació d’un treball
retrospectiu sobre la vida de Jacint Carrió

Dijous, 21 de gener de 2010E
L Setmanari

Demà es presenta el lloc web dedicat a aquest manresà deportat als camps de Mathausen i Gusen

Memòria històrica

“I passat el sofriment, la his-
tòria ens ha donat la raó. Els
esforços per amagar o silen-
ciar el crim que vam patir,
van fracassar en el seu dia.
la meva preocupació, ara, és
que la nostra experiència cai-
gui en l’oblit i se’n perdi el
record i, amb ell, la seva
lliçó”. Seguint l’obsessió de
tota una vida, la de Jacint
Carrió, l’historiador manresà
Joaquim Aloy ha elaborat un
nou lloc web dedicat a un
dels més ferms lluitadors
contra el feixisme i la repres-
sió franquista que va tenir
Manresa i que, a més, va
viure durant cinc anys  el
drama dels camps nazis.   
El treball forma part del  pro-

jecte Memoria.Cat que van

posar en marxa un grup
d’historiadors locals arran de
la creació de l’Associació
Memòria i Història de
Manresa. Des de l’any 2002,
amb la publicació dels pri-
mers treballs, el web s’ha
convertit en l’eina de difusió
de la recerca realitzadada
sobre diferents períodes de
la República i el Franquisme
a Manresa.

El web dedicat a Carrió es
presenta demà al vespre en
un acte que tindrà lloc al
Centre Cultural El Casino, a
dos quarts de nou del ves-
pre. Res és fruit de la casua-
litat en aquest treball —ni la
presentació en aquest edifici
del qual ell se’n confessava
un enamorat— que reflecteix
el tarannà d’un home amb
conviccions fermes, profun-
dament antifeixistes i republi-

canes, posicions que Carrió
no va abandonar mai tot i
l’experiència que va viure,
primer, al front, durant la
Guerra Civil i, després,
durant l’internament als
camps de Mathausen i
Gusen i el retorn a una socie-
tat on va haver d’aprendre a
viure en silenci durant dèca-
des.

El treball de Joaquim Aloy
recull, fil per randa, la trajec-
tòria vital d’un home que va
viure els principals esdeveni-
ments que han marcat  la
història contemporània del
segle passat: els bons i els
dolents. Els contigunts del
web presenten el testimoni
vivencial dels moments més
importants en la vida d’a-
quest manresà, catalanista i
d’esquerres, vinculat des de
molt jove a la militància polí-

tica, i amb un marcat com-
promís amb la política com a
mitjà de transformació de la
societat. 

El web recull fragments de
les memòries que no va arri-
bar a veure publicades en
vida i fragments d’àudio de
les moltes xerrades que
Carrió va donar durant dèca-
des: “ell va sortir de
Mathausen amb el compro-
mís personal d’explicar allò
que va viure perquè mai més
es tornés a repetir”, explica
Joaquim Aloy. Una vintena
de fragments de diferent
durada extret de les seves
conferències ofereixen, de
primera mà, el testimoni de
les experiències viscudes
per aquest manresà. A tra-
vés del seu testimoni, l’inter-
nauta descobrirà la persona-
litat d’un home “apassionat”
que, segons l’historiador,
“era una persona que es feia
estimar, molt senzilla, entran-
yable, que pensava en els
altres”. 

L’estructura del web
Entre el material que el nou
web posa a l’abast de tothom
no hi falta tampoc abundant
material documental relacio-
nat amb el personatge, com
ara articles que Carrió va
publicar a la premsa manre-
sana, imatges i fotografies de
la seva trajectòria i diferents
documents, com ara  la rela-
ció que va mantenir amb la
periodista i escriptora,
Montserrat Roig, amb qui va
col·laborar al llibre que
aquesta va escriure sobre
catalans deportats als camps
nazis, i amb Joaquim Amat
Piniella. 

El web també inclou nom-
brosos fragments de les
memòries que l’any 2001 va
editar el Centre d’Estudis del
Bages,  així com frases que
volen glosar el llegat ideolò-
gic del personatge.

Finalment, el treball també
inclou tot el material escrit i
audiovisual de l’acte d’home-
natge a títol pòstum que
Manresa li va fer el 8 de
febrer del 2001 i del discurs
que Carrió va fer, l’any 1985,
durant l’acte d’homenatge de
Joaquim Amat Piniella. 

És precisament en aquest
discurs, com també va ser en
moltes d’altres intervencions,
on Carrió deixa clar, una
vegada més, el seu objectiu
vital: “No em puc estar d’ad-
vertir-vos del perill que supo-
sa el desinterès i la ignoràn-
cia que avui corre pertot. Els
fets del passat podrien tornar

a repetir-se i aquesta és una
possibilitat que hem de com-
batre amb totes les nostres
forces. No podem permetre
que el feixisme ens torni a
arrabassar els nostres drets.”

A l’acte de presentació de
demà intervindran, entre
altres, Rosa Toran, presiden-
ta d’Amical Mauthaussen, i el
fill de Montserrat Roig, Roger
Sempere.
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La trajectòria de Jacint Carrió ja té
espai propi al web Memòria.cat
Noemí Iglesias
Manresa

Jacint Carrió, durant l’etapa de regidor a Manresa.         ARXIU/AJ. M.

Carrió, segon per la dreta, en una foto familiar.        ARXIU COMARCAL.

Carrió, amb la periodista i escriptora Montserrat Roig.              A. C.

Número de matrícula.     A. C.


