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O

Resum

3r d'ESO, que vaig presentar el mes d'octubre de 2015,
a 2n de Batxillerat, en llengua francesa, perquè actualment estic cursant el BatxiBac (doble
titulació batxiller - baccalauréat) a l'Institut La Vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, sota la
tutoria de Francesc Martí.

Aquest és

un

treball de

recerca

iniciat

a

El treball pretén conèixer quines van ser les persones deportades als camps de concentració
nazis del Vallès Oriental pel règim del Tercer Reich i quins van ser els seus itineraris fins arribar
als camps; per tal de donar a conèixer uns fets poc coneguts de la història recent de la nostra
comarca. Però, per sobre de tot, pretén centrar-se en les seves vides —més que no pas en les
tortures que els van portar a la mort- amb la voluntat de rendir-los homenatge i deixar en
evidència el nul fonament d'una barbàrie que va capgirar milions de vides.
Per això he dut

a terme

accions

com:

1r. Recollir documentació existent, en llibres (Montserrat Roig), arxius (Amical Mauthausen), i
monografies locals, amb treballs específics sobre el tema. He volgut aprofitar —i donar a
conèixer- els treballs ja existents, i centrar-me especialment en aconseguir informació nova de
les persones que romanien desconegudes. Això m'ha obligat a mobilitzar-me per obtenir
informació d'historiadors (Joan Calvo, Joan Garriga, Rosa Toran, Montse Garriga), Arxivers
(Arxiu Comarcal, Arxiu municipal de Granollers, Arxiu de La Garriga, Arxiu de La Llagosta, Arxiu
de Cardedeu, Arxiu de Caldes de Montbui), Visites d'exposicions, presentacions de llibres, etc.
2n. Localitzar i entrevistar familiars de persones deportades. (Donada la impossibilitat de parlar
directament amb els deportats, morts o bé als camps, o bé per la seva edat avançada). Aquesta
és una de les parts més complexes del treball, per la dificultat contactar-hi. Tot i així, he pogut
contactar amb familiars diversos (Ventureta Ballús, Josep Estrada i Roger Berbel, Katy Colonge i
Alfred Codina, Dolors Pont, Teresa Arboix, Pere Pi i Cabanes)
3r. Elaborar i redactar el treball, començant per realitzar una visió global del context històric
(Guerra Civil, Exili i Segona Guerra Mundial); seguint per la valoració de les teories
historiogràfiques sobre la deportació, per validar-les amb les dades obtingudes de les
experiències personals analitzades. I finalment, un tractament estadístic del conjunt de dades,
per obtenir les conclusions finals. (Val a dir que el treball original ha estat redactat en francès).
4t. Difondre la informació obtinguda mitjançant la realització del treball, amb l'objectiu d'honorar
la memòria de les persones deportades, així com la dels seus familiars. Un cop lliurada la
memòria, he pogut realitzar accions de difusió dels fets, com ara xerrades i exposicions. En
aquest document incloc un apartat específic amb alguns dels impactes a la premsa comarcal.
Tot i amb això, el treball encara és viu, ja que només la difusió del mateix ha fet que sorgissin
noves informacions que m'han possibilitat ampliar-lo i m'obliguen a continuar investigant.

Així, l'estudi de les dades obtingudes, hem determinat els diversos itineraris desenvolupats fins
als camps de les persones deportades, els seus interessos polítics i els seus oficis, que van jugar
paper clau en la seva estada als camps. Principalment, i tal i com es correspon amb la
majoria de republicans catalans i espanyols, els vallesans van anar a parar al camp de
concentració de Mauthausen i van morir al camp d'extermini de Gusen, en la major part en una
edat menor a la quarantena.
un

Per altra banda, la recerca m'ha permès aportar noves dades sobre la matèria, tant pel que fa en
l'àmbit personal, com en l'àmbit comarcal. He pogut ampliar la llista de vallesans deportats:

Granollers, amb la inclusió de Francesc Abelló i Gràcia.
A Caldes de Montbui, amb la inclusió de Josep Jané i Cervera.
A Mollet del Vallès, amb la inclusió d'Antoni López i Tarragona.
A
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A la

Garriga, amb la inclusió d'Obduli Garcia i Navarro.

Roca del Vallès, amb la inclusió de Màrius Gallemí i Bartrés.
A Castellterçol, amb la inclusió de Josep Franch-Clapers.
A Sant Feliu de Codines, amb la inclusió d'Antoni Jané i Jané.
A La

De la mateixa

manera,

he

tingut la possibilitat de fer saber quin havia

persona deportada als seus
aquella persona. Segurament,
Pel

que

fa a la

suport paper

el destí d'alguna
familiars que no tenien coneixement de què havia passat amb
aquest ha estat un dels aspectes més gratificants del treball.

metodologia, vaig començar fent
com

per internet-,

que

em va

estat

previ de lectura de documents —tant en
permetre
després amb els arxivers i
un

treball

contactar

conèixer en detall experiències anteriors de treballs sobre la memòria. He intentat
respectar aquests treballs, citant-los en tot moment en la mesura del possible.
historiadors

i

de documentació, m'he ajudat en gran part de diversos arxius digitals (de
premsa o documentació digitalitzada en arxius estrangers), a més de visitar in situ diversos
arxius locals.
Quan

a

la

recerca

Cal explicar que vaig partir d'un bloc inicial a internet, que em va servir perquè diversos familiars
contactessin amb mi i pogués millorar la informació de persones concretes.

Finalment, m'agradaria recalcar que aquest és un treball en procés, de manera que podem trobar
aspectes pendents, com la identificació de familiars de deportats, que no hem pogut
localitzar; l'accés a més documentació de caràcter privat (documentació de l'AHN, amb un cost
important), la difusió del treball per altres poblacions i, a nivell personal, la visita d'un camp de

encara

concentració.

La versió del treball que es presenta a continuació és una traducció del TR lliurat en francès
l'octubre passat, que contempla algunes modificacions de caire tipogràfic i ortogràfic, augment
ampliació de les referències i ampliació amb informacions obtingudes després de la data de
lliurament del treball (marcat amb un color diferent, per diferenciar-la de la versió inicial). També
s'hi inclou un apartat de Notes, amb noves línies de recerca, o elements dubtosos.
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1

Introducció

Un món d'espectres es movia sota els ulls elosos, enmig d'un
silenei nzéspunyent que els udols de terror d'una estona abans. »
«

Joaquim Amat-Piniella,

K.L. Reich

La història contemporània ens ha deixat nombrosos moments brillants, però també h patit
episodis molt obscurs. Potser el més representatiu és la Segona Guerra Mundial i l'extermini
massiu de jueus als camps de concentració. Ara bé, els jueus no van ser l'únic col lectiu que va
patir les conseqüències de l'horror nazi. Persones més properes a nosaltres -catalans, vallesans,
granollerins- van veure com els seus camins van creuar-se amb la barbàrie.
Amb l'inici de la Guerra Civil, el progrés democràtic construït a Catalunya durant la República va
esfondrar-se de cop i volta, amb la població civil com a víctima directa. Com a conseqüència,
moltes de les persones que havien tingut implicacions polítiques en el període anterior, van veure
l'exili a França com a única sortida, de manera que amb el temps, serien deportats als camps de
concentració,

Aquest treball pretén explicar aquests esdeveniments, que romanen en l'anonimat, centrant-se
en aquelles persones que vivien en la nostra comarca en aquell moment. Fins ara, no hi havia
cap treball sobre els deportats de Granollers —la meva ciutat i capital del Vallès- ni la majoria de
les localitats de la comarques. Si bé hi havia diversos treballs que en alguns casosi 23 4 5 6, eren
més aviat espontanis i no analitzaven globalment la situació dels deportats.
Alhora, la

recerca pretén anar més enllà d'explicar els fets dolorosos que els deportats van viure
dins els camps —per una banda, per la manca d'informació que tenim dels deportats un cop
entren als camps; i per l'altra perquè són esdeveniments ja molt divulgats-. Per evitar caure en el
sentimentalisme, o en dramatitzar els fets, hem pretès explicar, des del màxim rigor i sinceritat
possible, les seves vivències personals i ens els moments viscuts amb els seus familiars i
pròxims, enlloc de les seves experiències dins els camps de concentració. Així doncs, hem
cregut que la millor manera d'homenatjar-los no era parlant de com van morir, sinó com de van
viure. Ja que cal recordar que tots ells eren persones absolutament ordinàries, involucrades en el
seu entorn, amb illusions i projectes personals, amb famílies més o menys estables; persones
que, de cop i volta, veuen com el seu món es capgira sobtadament i les circumstàncies que els
envolten decideixen per ells. La guerra arriba i tot canvia.
em vaig proposar arribar a posar cara a tots els deportats, fins al moment identificats
sols per un número, -a excepció del record que cada família en conserva- i donar veu a totes
aquelles persones que no van tenir l'opció d'alçar-la, a causa d'un autoritarisme que s'oposava a
qualsevol forma de diàleg. Van acabar perduts enmig d'un conflicte tan gran que supera
qualsevol intent d'identificar les persones, amagades enmig d'aquest mar de xifres: 6 milions de
jueus, d'un total de 45 milions de morts a la Segona Guerra Mundial, 8.000 republicans
espanyols a Mauthausen... I el dolor acumulat per cada persona, que no pot reflectir en una
operació matemàtica.

Aleshores,
tan

1
2

Joan Garriga i Andreu, coordinador. Història imemòria al Vallès Oriental. Edicions El 9 Nou. 2010 (HMVO)
Marta Barceló, Montserrat Canyameres, Jean Marie Démaret, Mònica Ricart, Aurora Vela i Joan Villanueva.

Caldes de Montbui 1936-1939. Entre la il•lusió eldol. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 2008 (CM)
3 Laia
Fortuny Capdevila. Les víctimes de la Guerra Civil a Mollet del Vallès. Premi Argó 2010. UAB, 2011

(LFNGCM)
4

Arnau Gonzalez i Vilalta. Montornès del Vallès

(1931-1945).

De la il•lusió democràtica al primer

Ajuntament de
5

franquisme.

Montornès del Vallès. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007 (AGV/MV)
Maria
Suárez i González. La Llagosta durant la Guerra Civil. Revista Notes Volum 26. 2011. (MASG/LI)
Montserrat Garriga i Paituví. Ponts trencats. Disset testimonis d'exili emigració. Editorial Gent i Terra. 2014

Ángels

(MG/PT)
6
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Al

capdavall, amb el treball també he volgut retre homenatge a totes les mares, esposes i filles
que van sobreviure al patiment, havent de tirar endavant amb l'etiqueta de "rojas" i
conseqüències que aquest fet implicava. Tot i les adversitats, han conservat la memòria dels
seus familiars i l'han transmesa a les generacions futures, gràcies les quals avui tenim un
testimoni dels esdeveniments. És impossible d'imaginar el tresor que significa per a un familiar
aquest darrer relat, o aquesta darrera carta, conservades després de setanta anys.
També
amb la

pretès deixar en evidència els governs -amb el Govern espanyol al capdavant- que,
passivitat vam convertir-se en còmplices directes de l'assassinat de milers de
en
mans dels nazis. La indignació dels familiars pel tracte rebut parla per ella
republicans
mateixa. La voluntat d'amagar els fets i de no desenterrar-los ni tan sols després del retorn de la
democràcia, sense exigir en cap moment cap tipus de responsabilitat penal als promotors, ni
demanar disculpes pels errors comesos en el passat, és un dels fets més incomprensibles que hi
ha presents a l'actualitat.
No obstant això, cal agrair l'esforç de tantes persones que Iluiten contra l'oblit. En un primer
moment, d'aquells qui van lluitar contra la repressió de l'exili, des de la clandestinitat i l'anonimat,
vetllant per a conservar les proves d'un tal genocidi. I més tard, l'esforç de moltes persones, com
Amical Mauthausen o Montserrat Roig, autora de l'assaig Els catalans als camps nazis7 ,
historiadors, periodistes, etc. que continuen lluitant a contra rellotge per donar veu a testimonis
de fets i experiències personals que el temps, implacable, va ofegant.
he

seva

Per combatre la "desmemória" i l'oblit, res millor que l'educació, tot conscienciant la societat de la
importància de recordar fets succeïts no fa tant de temps, amb l'objectiu d'evitar que es tornin a

produir.
Així doncs, intento narrar aquests esdeveniments. En un primer apartat paràgraf, un breu context
històric que emmarca aquests anys: La Guerra Civil Espanyola a Catalunya, l'exili i la Segona
Guerra Mundial, per exposar, en una segona secció, les diverses rutes que la historiografia
defineix com a vies d'accés als camps, és a dir, el per què i el com van arribar fins allà. Aquest
apartat és un recull documental realitzat a partir de la lectura de diversos llibres i monografies
locals sobre la matèria, i entrevistes a historiadors que han estudiat el període en qüestió.
L'objectiu no és en cap cas explicar en detall ni la Segona Guerra Mundial ni el nazisme, sinó
aprofundir en la deportació.
La segona part del treball consisteix en el detall de la llista de deportats des del Vallès Oriental.
Agrupats segons la localitat, explico en cada cas, com he trobat la informació amb què m'he
basat pel treball de camp, i tot alló que he pogut conèixer de cadascuna de les persones
deportades. La lectura de Ilibres, entre els quals els treballs d'historiadors locals, i la recerca en
arxius han estat les fonts fonamentals utilitzades majoritàriament. També en altres casos, he
realitzat entrevistes amb els familiars, dels quals en podem extreure la informació que exposo,
malgrat que el treball recull també a part els arxius visuals de les entrevistes.
També cal afegir, que vaig començar aquest treball ara fa 3 anys, quan feia 3r d'ESO, per
iniciativa d'un professor de secundària —I'lvan Nadal-, amb l'objectiu d'aprendre a realitzar una
cerca. Ara, pretenc continuar-la fins a identificar la totalitat dels vallesans deportats.

7

Montserrat

Roig. Els

catalans als camps nazis. Edicions 62. Vuitena edició. Barcelona, 1995
7
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(MR/CCN)

Ob ectius

Aquest projecte de

recerca

parteix d'uns objectius inicials fonamental:

deportats als camps.
0.2 Explicar les causes i els itineraris que van portar als deportats als camps, a partir de la
classificació dels itineraris personals ja realitzada pels historiadors; i veure si hi trobem
característiques comunes entre ells.
0.1 Conèixer qui són els vallesans

0.3 Conèixer les vivències personals i les
una cara, més enllà d'un número").
•

Entrevistar —en la mesura que
persones deportades.

trajectòries vitals dels vallesans deportats ("posar-los

sigui possible- els testimonis orals de familiars de les

0.4 Conèixer la profunditat del treball realitzat de memòria històrica en relació amb els
esdeveniments que van succeir a les persones de la comarca, a diferents nivells.
•

A nivell familiar: quins records se'n conserven? com i quan
Procés seguit per tal de recuperar la seva memòria. Etc.

•

A nivell institucional: com es recorda i es manté viva la memòria dels seus conciutadans
en les diferents institucions de les poblacions de les persones deportades.

•

Ajudar

a

recuperar la memòria d'aquests fets. Promoure la
d'honrar als vallesans i les seves famílies.

una manera

8
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van

conèixer el

seu

destí?

recuperació històrica,

com

Hipòtesis
En una obra d'aquesta naturalesa és difícil presentar una hipòtesi al principi del projecte i
continuar l'estructuració de tot el treball pel seu entorn, per tal d'arribar a una conclusió, ja que la
investigació en sí la recerca mateixa. Per contra, a mesura que es desenvolupa la recerca van
apareixent qüestions que ens porten a desenvolupar hipòtesis alternatives. Així que aquests són
els temes que ens han sorgit durant el procés, en relació amb els objectius.

0.1 Conèixer qui

són els vallesans

deportats als camps.

primer objectiu ens hem preguntat:
Existeix algun recull de deportats de la comarca? Algú coneix les
experiències?

Pel que fa al
•

Com a

històries /

possible resposta a aquesta qüestió, desenvolupo la següent hipòtesi:

H.1. Existeix

llista de noms dels
de la comarca.

una

deportats
0.2

seves

deportats vallesans,

o

estudis / recerques sobre els

els itineraris que van portar els deportats als camps, a partir de la
classificació dels itineraris personals feta prèviament pels historiadors; i conèixer si hi ha
trets en comú entre ells.

Explicar les

causes

Un altre dels

i

primers punts

a

qüestionar-nos és el següent,

a

partir del qual podem fer

una

suposició:
•

Com van arribar als

camps?

H.2 Van seguir un dels dos itineraris d'accés als camps definits pels historiadors
treball a les CTE— Mauthausen / exili — resistència — detenció— camps).

Derivat de la
•

H.3

hipòtesi anterior, apareix la qüestió:

Hi ha elements

comuns entre

les

causes

els itineraris responen
compromesos.

Si,

La

tots

a

que

processos

és

polítics amb els quals

estaven

per

H.4 Tots els deportats que van sobreviure tenien
fer treball físic als camps.

0.3 Conèixer les vivències personals i les
una cara, no pas un nombre »).

Abans

portar els vallesans als camps?

van

què alguns deportats van poder sobreviure?
comuns entre aquests deportats era la seva professió:

següent qüestió

Un des trets

(exili —

de provar

de contactar

un

ofici que els

trajectòries vitals dels

amb els familiars dels

permeté de no haver de

vallesans

deportats,

ens

deportats (« posar-los

hem

posat

una nova

pregunta:
•

Els descendents

dels

deportats coneixien les experiències dels seus predecessors?
9
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H.5 En la

majoria de casos,
deportat.

he trobar

algun familiar que coneixia la història del seu parent

0.4 Conèixer la profunditat del treball fet de memòria històrica en relació amb els esdeveniment
que van succeir a aquestes persones de la comarca, a diferent nivell.

Finalment, en relació amb aquest darrer objectiu, ens hem preguntat:

principals promotores de la divulgació de la memòria històrica?
H.6 No. Són les institucions iels historiadors els qui impulsen la divulgació històrica.
•

Les famílies són les

10
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Metodologia
Aquest procés de

recerca es va

Els catalans als camps nazis,
que van morir als camps de la

en

iniciar fa dos anys amb la lectura de l'obra de Montserrat Roig
el que hi figura el nom d'algunes persones del Vallès Oriental

mort.

En primer lloc, cal assenyalar que aquest treball encara és en procés i la recerca encara no la
dono per conclosa. Pretén recollir tota la informació recopilada fins el moment i escriure-la per a
difondre-la. No obstant això, l'objectiu final del treball és la de conèixer totes les vides i
experiències de les persones de la comarca que van conèixer els camps, i donar-se a conèixer potser en un Ilibre o documental- per honorar-los. (I potser també així mobilitzar les
institucions?). Així doncs, encara em queda molta feina per fer i molt recorregut. Per aquesta raó,
aquest projecte tinc pensat seguir-los els propers anys, més enllà del meu Treball de Recerca.
Donada la dificultat de trobar persones que van sobreviure als esdeveniments que van tenir lloc
fa gairebé 80 anys, hem considerat inicialment la investigació en els arxius de fonts documentals
de la comarcal. A Granollers, a l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, l'Arxiu Municipal i l'Arxiu
digital (sobretot per la premsa), a l'Arxiu Municipal de Mollet, l'Arxiu Municipal de la Llagosta i
l'Arxiu Municipal de la Garriga, a més de l'Arxiu de l'Amical Mauthausen.
També hem utilitzat documentació
existents a altres països.

digital, especialment de bases de dades sobre la deportació

També he Ilegit diversos llibres i monografies d'història local. Això m'ha permès entrar en
contacte amb alguns historiadors que van recollir els fets esdevinguts a cada una de les
poblacions de la comarca, i això em va ajudar a situar el treball en el seu context concret. En
aquests casos, he utilitzat referenciat- els seus treballs per explicar les vides de les persones

deportades.
Amb les primeres investigacions vaig poder determinar una llista provisional de 40 persones del
Vallès Oriental que haurien passat pels camps nazis, que amb el temps ampliaria fins a 48
homes deportats. Més endavant, un cop realitzada la recerca d'informació, vàrem organitzar les
dades per poder fer un estudi individualitzat de les víctimes.

partir d'aquest moment, començava la segona part del projecte consistent a trobar familiars de
les persones deportades. Per aquesta raó, vaig tractar de posar-me en contacte amb els
familiars. I aquest va ser un dels aspectes més complicats del treball, ja que no hi ha punt de
trobada conjunt dels familiars de les persones deportades; i les dades de contacte personals als
arxius són privades o, com a mínim, no estan actualitzades. A més, en una gran part dels casos,
les persones que van morir als camps sense familiars directes (esposa i fills), i com a resultat,
trobar un familiar indirecte que encara fos viu ha estat molt difícil en molts casos, si no
A

impossible.
intentar establir contacte amb persones conegudes -amigues, historiadores,
dels municipis, amb l'objectiu d'obtenir el contacte d'algun parent.
periodistes,
En aquest sentit, cal dir que l'ús d'internet i les xarxes socials ha estat essencial per assolir
—
aquest objectiu, així com el Bloc de treba118 que vaig anar escrivint des del principi del treball
que ara hauria d'actualitzar- que va permetre a més d'un familiar contactar amb mi directament.
Per això,

vam

etc.- de cadascun

Un cop

en

entrevistes, que

8

amb els familiars de les persones deportades, hem realitzat diverses
han ajudat a desenvolupar, ampliar i corregir la informació documental de la

contacte
ens

http://vallesansalscampsnazis.bloqspot.com
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que disposàvem, i acostar-nos molt més
dades fredes de les llistes dels camps.

a

les persones i les

seves

vides reals,

Iluny de les

En les entrevistes, vàrem utilitzar una càmera domèstica, col locada en una posició estàtica, i en
un pla estàndard, amb un Ilistat de temes per preguntar a la persona entrevistada, a partir de la
informació de què disposàvem. Els fets tractats eren records indirectes de gent gran —totes les
persones entrevistades tenien més de 70 anys-, que potser no van ser explicats tal i com havien
succeït, però que van quedar gravats a la memòria de la família d'aquesta manera.

Definició de

"deportat"

Entenem com a persona deportada aquelles que segueixen el criteri de l'Amical Mauthausen,
que considera deportades les persones que van estar presoneres sota el control de l'exèrcit
alemany del Tercer Reich, ja fos en els camps de concentració i/o extermini pròpiament dits o bé
com a treballadors en l'Organització TODT.

Definició de l'àmbit territorial de l'estudi
Abans de començar amb l'estudi de cadascuna de les víctimes, cal definir el concepte de
"vallesà". Hem inclòs en aquest treball les persones que responen a característiques i requisits
específics. Aquesta determinació de les característiques que ens permet acotar la selecció i al
mateix temps de dotar el treball d'un major rigor científic, utilitzant els mateixos criteris per a totes
les persones analitzades.
ens posem és: Quan es pot considerar a una persona habitant d'un
territori: quan s'hi neix o quan s'hi viu? Davant d'aquest dilema, hem inclòs en el treball totes les
persones nascudes a la comarca i també aquelles que només hi van viure durant un període

Així, la primera pregunta que

concret.

D'altra banda, cal tenir en compte que les fronteres / límits comarcals també canvien. En un
període de 75 anys, els canvis han estat notables9. Al Vallès Oriental s'han produït canvis en els
noms de les poblacions, l'absorció i la desagregació de municipis19. L'últim canvi ha estat la
reunificació dels municipis del Moianès, que s'han convertit en comarca.11 No obstant això, el
criteri ha estat el d'incloure els municipis que formaven part del Vallès Oriental en el moment
d'iniciar el treball.

Aspectes formals
Els

de les persones, seguint el criteri de la Montserrat Roig, els classifiquem tots en català
(a
que s'especifiqui el contrari). I els identifiquem en cada moment tal i com estan escrits
en un document. (Així, per exemple, Manuel Sans i Tartera s'escriu com a Tortera en diversos
llocs, o com a Manuel SANS-TARTERA en documents francesos).
noms

no ser

Els dos cognoms de cada persona els separem en tots els casos amb una "i", per poder
identificar els cognoms paterns i materns (si no s'especifica el contrari, com és el cas de Pere Pi
Cabanes, que va demanar-ho explícitament).

9 Durant la

República, el municipi

de Caldes de Montbui formava

recull la Montserrat Roig en el seu treball.
10 Seria el cas de La Llagosta, municipi nascut de la

part de

desagregació

la

comarca

del Vallès Occidental, tal i

de Sant Fost de

Campsentelles,

com

que afecta

a

Ramon Sariol i Castellà.
11 En el

cas

de la creació de la Comarca del Moianès, afecta als

municipis

Canet, i Granera, amb Enric Comellas Tapia.
12
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de

Castellterçol,

amb

Josep

Sors i

En moltes ocasions, les dates
seva ordenació i classificació.

estan

disposades amb l'ordre ANY/MES/DIA, per facilitar-ne la

Sempre que és possible, les fotografies indiquen el seu

autor i procedència.

En l'apartat d'Annexes s'inclouen les fonts d'informació utilitzades,
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2

Context històric

Guerra Civil espanyola a Catalunya

«

Penseu que

lapau nodreix,

penseu que la guerra consumeix.»
Paul

Fleming

El 18 de juliol de 1936, tropes espanyoles, dirigides pel general Francisco Franco, es van
rebellar contra el govern de la República des de les illes Canàries i el Marroc. La revolta va ser
recolzada per la majoria de guarnicions militars de l'Estat espanyol -encapçalades per generals
com Emilio Mola- així com pels partits d'extrema dreta, entre els quals Falange Española i els
tradicionalistes.
El matí del 19 de juliol, a Barcelona l'exèrcit també es va alçar contra la República. Molts
treballadors van respondre sortint al carrer per a lluitar contra les tropes revelades. La Generalitat
va ordenar al capità Frederic Escofet d'agrupar totes les forces d'ordre públic per a fer front a la
rebellió militar. No obstant això, només la Guàrdia d'Assalt estava sota les ordres del General
Escofet perquè la Guàrdia Civil havia estat presa per les forces rebels.
començar els enfrontaments entre les dues faccions. El bàndol republicà va armar-se,
tot esperant apaivagar la revolta. L'aixecament va fracassar a diferents punts de l'estat però va
tenir èxit en d'altres, de manera que l'estat va quedar dividit en dues zones: la zona insurgent,
sota el control del bàndol Nacional, amb Galícia, Navarra, Aragó, Mallorca, Eivissa, Lleó, Castella
la Vella, Sevilla i Cadis; í la zona republicana amb Euskadi, Cantàbria, Madrid, Catalunya,
Múrcia, València, Castella Nova, Andalusia i Menorca. Al mateix temps, amb la mort de Mola, el
general Franco va ser nomenat cap absolut de l'exèrcit rebel. La guerra havia començat i
Aviat

van

persistiria

durant tres

anys.

Catalunya, gairebé tots els partits van agrupar-se en els comitès de milícies antifeixistes i els
partits comunistes van fusionar-se en el Partit Socialista de Catalunya Unificat.

A

Aprofitant el desordre produït aquests dies, alguns extremistes incontrolats van iniciar una forta
persecució dels representants de l'Església i de les persones de caire conservador, a la vegada
que una crema massiva d'esglésies i catedrals. La Generalitat va ajudar molts ciutadans
perseguits a fugir del país. La situació social era realment perillosa, especialment per les
persones religioses.
Malgrat l'enrenou collectiu, la República volia guanyar la guerra i, per tant, a tot Catalunya van
mobilitzar-se totes les tropes disponibles per lluitar al front d'Aragó, igual com per defensar la
ciutat de Madrid, assetjada per les forces franquistes. La vida a les trinxeres era francament
difícil, i les condicions amb les què el soldats afrontaven el dia a dia eren molt dures.
l'inici de la guerra, la potència atacant dels dos bàndols estava força equilibrada. Tanmateix, el
paper que jugaran les potències internacionals dins el conflicte, serà clau per determinar la fi de
la guerra.

A

Per

una

banda, el bàndol republicà

Els

estats

rebre
sinó que

l'ajuda armamentística de la Unió Soviètica. Ara bé,
va ser a canvi d'una suma important de diners i
aquesta no va ser pas gratuïta,
d'influència política. Al mateix temps, molts voluntaris de diferents països van venir a lluitar pels
ideals republicans. Eren les anomenades Brigades Internacionals, integrades per figures tan
conegudes com Pete Seeger, George Orwell i Ernest Hemingway.
va

potents de l'Europa occidental defensors de la democràcia (França i Gran Bretanya)
decidir de no intervenir a la Guerra Civil espanyola, per por a la possible futura acció
alemanya, fet que va perjudicar substancialment el bàndol republicà.
van
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En contrast amb aquest grup, Alemanya i Itàlia van decidir intervenir a la guerra donant suport a
l'exèrcit del general Franco, amb un ideari feixista compartit. Així doncs, la Guerra Civil va
convertir-se en un camp d'assaig militar de l'eminent guerra mundial. L'aviació alemanya amb la
seva divisió Còndor, va ser la protagonista d'un dels episodis més devastadors de la guerra: el
bombardeig de la ciutat basca de Gernika el 1937, on els avions alemanys van descarregar
sense pietat bombes incendiàries sobre la població civil; fet que va inspirar Pablo Picasso a
pintar el seu famós Gemika. Així mateix, a Catalunya també van produir-se nombrosos
bombardejos sobre població civil (Barcelona, Lleida, Figueres, Granollers).

L'ajut internacional desigual va afavorir que al maig de 1937 la guerra comencés a decantar-se a
favor de la facció franquista, igual com les disputes entre els integrants del bàndol republicà, com
la CNT o UGT. Aleshores, Josep Tarradellas, cap de finances de la Generalitat, per tal
d'incentivar l'esperit revolucionari i fer la guerra més efectiva, va implantar una política de
collectivització i va promoure la indústria armamentística. No obstant això, l'augment de
producció d'armament no era prou potent per aturar les tropes del general Franco, que anaven
guanyant terreny.
Del maig de 1937 al febrer 1938, la situació militar a Espanya es va invertir de manera
substancial. A Catalunya hi havia infants refugiats originaris principalment dels territoris del nord
ocupats per Franco. En aquests moments els bombardejos van començar a intensificar-se
damunt la població català.
L'exèrcit

franquista arribava a Catalunya pel riu Ebre, de manera que l'exèrcit de la República va
un gran nombre d'efectius per aturar l'avantguarda. A la riba del riu, va lliurar-se la
batalla més important de la guerra: la Batalla de l'Ebre. Fins i tot el general Franco es va
traslladar l'escenari de combat. L'aviació franquista, que va comptar amb el suport de l'exèrcit
alemany i italià, va ser clarament superior a la republicana. Centenars de vaixells plens de
soldats pretenien creuar el riu sota el foc de les metralladores disparant contínuament. Atacs i
contraatacs es succeïen en un front que anava des Mequinensa fins a Amposta. La batalla de
l'Ebre va ser molt dura i hi van morir milers de soldats. Finalment, l'exèrcit republicà va ser
derrotat i, en poc temps, els franquistes van controlar tot Catalunya.
concentrar

Al febrer de 1939, les tropes franquistes ja arribaven gairebé fins als Pirineus. No obstant això,
abans s'havia produït un èxode impressionant. Més de 350.000 persones havien deixat les terres
catalanes per creuar la frontera amb França, fugint de les represàlies. El govern de la Generalitat
també va haver d'exiliar-se. L'1 d'abril de 1939, la guerra va acabar-se, i molta gent va començar
un viatge de no retorn.

Després d'una sagnant guerra
començar

una nova

entre

germans que

va

deixar

centenars

de milers de morts,

va

etapa per a Catalunya.

L'exili

"A mi,

ce

que l'exil

a

de

plus importun, repris-je,
e'est qu'on est en prole à
la chimère
Victor Hugo
Les Bannis, La Légende des
siècles

que es feia evident que la guerra civil era a
i que es decantava pel bàndol nacional,
d'acabar
punt
una gran quantitat de republicans que patien per la
seva vida, van decidir creuar la frontera francesa, amb
un moviment anomenat La Retirada. Amb la caiguda
de Barcelona, el 29 de febrer de 1939, es esdevenir
un èxode massiu i va comportar un viatge sense
retorn per molts d'ells.
A

mesura

Davant

d'aquest allau d'emigració, les autoritats

franceses, desbordades,

refugiats

en

centres de
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van agrupar inicialment els
"control" o de "selecció" a la

van construir camps d'internament o de refugiats com Barcarès, Sant
Cebrià o Argelers. Aquests camps estaven situats les platges del Rosselló i van ser els primers
indrets d'acollida dels exiliats. Les condicions de vida d'aquests camps eren veritablement
pèssimes, però es permetia als refugiats de comunicar-se amb les seves famílies a través de

frontera, però després

correspondència.

12

havia tres maneres de sortir dels camps d'internament, sota la supervisió de l'exèrcit francès:
les Companyies de Treballadors Estrangers13 -l'opció més majoritària-, regiments de marxa
voluntàries o l'allistament a la Legió Estrangera.
Hi

L'inici de la Segona Guerra Mundial el 3 de setembre de 1939 va comportar el moviment de les
tropes franceses i, com a conseqüència, la mobilització de les CTEs a la frontera amb Bèlgica,
Alemanya i Luxemburg, Quan Hitler ocupa França el maig del 1940, les companyies de
treballadors es van dispersar. És en aquest moment que els alemanys del Tercer Reich van
aprofitar per fer presoners els treballadors.

La Segona Guerra Mundial

Si Alemanya s 'allibera d 'aquest setge del judaisme, es podrà
dir que el pitjor perill delspobles ha quedat anullatper a tot
I 'univers
»

«

Adolf Hitler. Mein Kampf (1925)
és un conflicte iniciat d'un dia a l'endemà, sinó que és fruit de moltes
tensions, disputes enfrontaments covades durant molt de temps. Els orígens de la Segona
Guerra Mundial cal buscar-los principalment el Tractat de Versalles, que va acabar amb la
Primera Guerra Mundial. Aquest tractat va establir una pau fictícia, exigint unes condicions
extremadament dures a Alemanya, basades en el ressentiment i la humiliació, fet que va
provocar un fort moviment contrari de la població alemanya. Un altre dels factors, la crisi
econòmica de 1929 va ser determinant. L'auge del feixisme a tot Europa, però especialment del
nazisme alemany, va crear les circumstàncies idònies per l'esclat de la guerra. L'aprovació de la
població de les polítiques agressives, intolerants i contràries al sentit comú també té una
Una

guerra mundial

no

i

explicació:
Alemanya estava experimentant una forta crisi econòmica -a causa de les dures condicions
imposades pel Tractat de Versalles- que, al seu temps era agreujada per la inestabilitat política
del moment. Així doncs, aquest clima de tensions, va donar lloc al sorgiment de grups
nacionalistes radicals, que acusaven el govern de la crisi. Adolf Hitler, que en aquell moment era
un jove nacionalista molt ambiciós, ja formava part d'aquests grups d'extrema dreta i va ser
l'encarregat d'organitzar el punsch de Munic el 1923, que va fracassar.
La situació del país anava de mal en pitjor, i el nacionalsocialisme de Hitler ascendia ràpidament.
A les eleccions del 1932 va comptar amb el suport de les classes mitjanes, pagesos, treballadors
desesperats davant la misèria i l'atur, i també militars i veterans, proclamant-se així vencedor.

12

Aquests camps de refugiats sovint es confonen amb els camps de concentració nazis, un fet que fa que una gran
quantitat de problemes a l'hora de conèixer el veritable camí de la gent.
13 CTE: La manca
de treballadors que pateixen França a causa de la mobilització de les llars al front, va fer que el
govern francès per realitzar un seguiment dels refugiats estrangers una manera de desfer-se de la mà d'obra
econòmica. En els internats treballadores estrangeres Les empreses estan dins com a mà d'obra barata a la feina
estructural. Aquestes empreses eren un mitjà per l'abandonament dels camps. ETC van ser les unitats formades per
250 homes, sota les ordres directes de l'exèrcit francès.
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Des

d'aquella victòria, la construcció d'un estat autoritari i l'acumulació de poder en la seva
persona, ja només era qüestió de temps. Així, el 1933, Hitler es va convertir en Führer i Canceller
del Reich.
El govern nazi tenia l'objectiu de transformar Alemanya en un estat totalitari, és a dir, d'exercir un
control absolut sobre totes les institucions, la societat i els individus. Tot just aconseguit el poder,
el govern nazi va decretar la dissolució dels partits polítics i els sindicats, i va suprimir les
llibertats i garanties individuals. L'administració pública va ser "netejada" per mitjà de lleis que
van autoritzar l'acomiadament per raons polítiques i racials (lleis de Nuremberg). Alemanya es va
constituir en un Estat unitari i centralitzat, amb una identificació total amb el Partit Nacional
Socialista Alemany dels Treballadors. Les activitats de control i repressió van deixar de ser
funcions de la policia per caure en mans formacions paramilitars nazis, bàsicament les SS, sota
la direcció de Heydrich. L'any 1934 es va crear la Gestapo, la policia secreta, dirigida per
Himmler, que s'ocupava de la repressió dels opositors al règim i del control de l'opinió pública.
Un element central de la política nazi era procurar per la puresa racial del poble alemany. La raça
ària mereixia ser protegida a través de l'exclusió de les persones amb discapacitats físiques,
minories ètniques o qualsevol cosa que representés un risc pel nou ordre social. La qüestió
racial, però, va ser la que va prendre una major magnitud, encarnada en la persecució dels
Jueus.
que designen l'extermini dels Jueus dut a terme pels nazis
durant la Segona Guerra Mundial. Les bases d'aquesta eliminació sistemàtica de collectius
menyspreats ja estaven establerts des de l'arribada al poder dels nazis. A partir d'aquest
moment, el poble jueu va ser objecte de mesures de segregació civil, moral i política, i també
económica; com es va reflectir en la Kristallnacht 14 o les Lleis de Nuremberg16.

Xoà, Holocaust

o

genocidi,

termes

Però l'any 1939, amb l'ocupació de Polònia i els països d'Europa Central, la població jueva dins
el territori del Tercer Reich va incrementar-se. Aleshores, es va iniciar el confinament dels Jueus
en guetos, àrees separades de les ciutats, on romanien reclosos. Al mateix temps, els jueus
d'Europa de l'Est van ser obligats a identificar-se amb una estrella groga i van ser espoliats
econòmicament i socialment marginats.
Durant la invasió de l'URSS, el nazisme el nombre de Jueus residents als països ocupats va
augmentar substancialment; de manera que al gener de 1942, els líders nazis van celebrar una
reunió a la ciutat de Wannsee, on van decidir el que coneixem com la solució final. Aquesta
consistia en l'anihilament total del poble jueu a través dels camps d'extermini. Els nazis pretenien
transportar-hi 11 milions de jueus organitzats en onades de deportacions, iniciades la primavera
de 1942.
Això no obstant, els jueus no eren l'únic collectiu víctima de totes aquestes polítiques intolerants,
totalitàries i violentes1617. Quan Hitler va consultar a Franco el 20 agost 1940 com actuar davant
els 2.000 espanyols republicans deportats a Angoulé' me, el general no va contestar, de la
mateixa manera que també va ignorar l'oferta de les autoritats alemanyes d'alliberar els
presoners espanyols. Avui dia no sabem com va ser la decisió de deportar Mauthausen els
espanyols i catalans capturats per les forces alemanyes. Tanmateix, tenim constància d'una
Nom donat a la violència antisemita instituït pel Partit Nazi, que es va encendre en la nit del 9 de novembre al 10
de 1938, la majoria de les ciutats d'Alemanya i Àustria. Kristallnacht va resultar en la mort de 91 Jueus, la destrucció
de 7.500 botigues i la crema de més de 250 sinagogues. Després del pogrom, 35.000 jueus van ser detinguts i
14

deportats

a camps de concentració, mentre existent.
Les lleis de Nuremberg són tres textos aprovats a
d'Adolf Hitler. Les lleis inclouen una classificació racial.

Nuremberg 15 setembre 1935 pel Reichstag per iniciativa
D'aquesta manera, el document privat Jueus de nacionalitat
així com els matrimonis que prohibeixen entre la població original semita i el d'origen alemany.
alemanya,
16
M. García Sebastián, C. Gatell Arimont, J. Aróstegui Sánchez, J. Palafox Gamir, M. Risques Corbella, Història
delmón contemporani, Ed. Vicens Vives.
17
Munich Documentation Centre for the History ofNational Socialism, München
15
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circular de la Gestapo datada del 25 setembre de 1940 -coincident amb la visita de Serrano
Suñer 18a Berlín- dirigida a totes les unitats del Tercer Reich, on s'indica explícitament la forma
de procedir amb presoners espanyols combatents de la España Roja. Aquests perdrien la seva
condició de presoners de guerra i serien enviats a camps de concentració. Allà, serien identificats
amb un triangle blau amb una "S" cosida al pit. 19

18

Ramon Serrano Suñer, cunyat de Franco -anomenat el cuñadísimodes del 1940 fins el 1942.

franquista
18
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Bermejo y Sandra

Checa. Libro Memorial Españoles

va ser
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campos nazis

(1940-1945).

3

La deportació: itineraris i vies d'accés als camps

la platja d Argelers era deserta. Les gavines
volavenjoiosament pel seu cel i la sorra impetjada era com un
cinveli d'or entre I 'aigua blava i la plana verda, Però ara s 'hi
estenia una ciutat de cent mil habitants. »
«

Un

mes enrere

Agustí Bartra. Crist

de 200.000 braços

El que tenen en comú totes les persones incloses en aquest directori és que van ser deportades
a camps de concentració als territoris del Tercer Reich. Les situacions prèvies a la deportació
van ser diverses -cada persona tenia la seva vida- però podem distingir dos grans grups segons
el temps i les circumstàncies de la deportació. L'any 1940 suposa un límit per la classificació dels
deportats. Així que, seguint el criteri dels historiadors, dividirem les víctimes entre els que van ser
deportats abans de 1941 i els que ho van ser després.20. La majoria dels membres dels dos
grups van iniciar el seu itinerari amb l'exili de la Guerra Civil el 1939, però després van seguir
vies diferents fins al seu destí final.
El

primer d'aquests grups és el més majoritari, amb gairebé un 80% de la xifra de deportats de
l'estat. Agrupa persones que han experimentat la mort de manera més precoç. Aquests
ciutadans van ser fets presoners per la Wehrmacht mentre aquesta ocupava França a la
primavera de 1940, quan els qui serien deportats estaven treballant per les Companyies de
Treballadors Estrangers escampats per tot França. Majoritàriament, van anar a parar al camp de
tot

concentració de Mauthausen.
L'altre grup

important està format per les persones deportades als camps a partir del 1942,
conjuntament amb els ciutadans d'altres nacionalitats (principalment francesos). A diferència del
que va passar a les persones que havien estat capturades com a presoners de guerra, aquests
deportats no van ser jutjats per la seva nacionalitat o del seu passat com a combatents de la
República espanyola. Els individus d'aquest segon grup van ser detinguts en territori francès i
deportats per ser partícips d'activitats de la resistència: pertinença a les xarxes de resistència
armada, activitat política clandestina, collaboració amb els equips encarregats de facilitar el pas
de la frontera amb els Pirineus, etc. Aquest segon grup presenta encara una altra diferència amb
el primer. Si Mauthausen havia rebut gairebé tots els deportats en el període anterior, ara la
destinació era diversa, en camps com ara Buchenwald, Dachau, Mauthausen o Ravensbrück (les
dones).
Trobem clares diferències entre els perfils dels components d'un grup i de l'altre. En primer lloc,
els inclosos en el primer grup eren homes que havien sortit d'Espanya al febrer de 1939, davant
la caiguda de Barcelona i la fi de la República Espanyola. En contrast, la composició del segon
grup és més variada. Hi podem trobar alguns refugiats de la Guerra Civil espanyola, però també
a persones que ja vivien a França, abans del 1939, i estaven molt integrat dins la societat
francesa.

Deportats

entre

1940-1942

Els membres del primer grup, que havien estat capturats per les tropes alemanyes a la primavera
del 1940, van arribar a França mig any abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, al
setembre de 1940. Inicialment, van entrar als camps de refugiats o d'internament, com Argelers,
preparats per catalans i republicans espanyols que fugien del franquisme (fenomen de la
Retirada). Tanmateix, al seva arribada no va ser rebuda de manera unànime per l'opinió pública
20
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campos nazis

(1940-1945).

francesa, on hi havia sectors que van reaccionar amb hostilitat i d'altres amb solidaritat. No
obstant això, un cop iniciada la guerra mundial, les autoritats franceses van pensar que aquest
grup d'homes podria ser-los útil per reforçar el país. Així, gran part dels exiliats es va afiliar en
unitats especials al servei de l'exèrcit francès, les Companyies de Treballadors Estrangers.
(CTE). Eren l'opció perfecta per substituir la manca de mà d'obra francesa, que estava al front.
Allà, els estrangers eren obligats a treballar com a mà d'obra barata en treballs de grans
infraestructures.

maig i juny de 1940, les tropes alemanyes del Tercer Reich van vèncer les tropes franceses i
fer un gran nombre de presoners, entre els quals es trobaven milers de republicans,
especialment els membres del CTE.
Aquestes persones van ser conduïdes, en un primer moment als camps de presoners de guerra
alemanys, els Stalag, situats per tots els territoris dominats per Hitler. El tracte dels deportats era
en aquell moment el de "presoners de guerra", segons el que s'havia acordat en els tractats
internacionals signats per Alemanya. Per tant, podien escriure cartes a la seva família, informant
Al

van

los de la

seva

situació.

No obstant això, els mesos següents tots els deportats espanyols van ser separats de la resta i
enviats al camp de concentració de Mauthausen, on el destí els deparava un futur ben cruel. El
camp estava situat a Osmark, el nom usat pels nazis per a designar Àustria. Allà hi van ser des
d'agost de 1940 fins a finals de 1941. L'entrada al camp va representar un gran trastorn en les
vides d'aquests homes, que passaven a tenir unes condicions de vida molt pobres. A
Mauthausen els deportats es van veure obligats a realitzar treballs físics esgotadors, exposats a
les condicions climàtiques i amb instruments inadequats pel clima de la regió, sobretot a l'hivern,
on s'arribava a temperatures molt baixes. El menjar era molt reduït i no cobria el mínim necessari
per a la seva subsistència. Les condicions higièniques també eren tan precàries i que promovien
la propagació d'epidèmies. Els malalts i lesionats no tenien pràcticament cap atenció, i queien en
un estat d'extrema debilitat. La mort els sobrevenia en qüestió de dies, potser causada per
malaltia o accelerada per l'assassinat mitjançant diversos mètodes.
La mort s'havia convertit en una realitat quotidiana en els camps, i tingué els seus punts més
elevats en el període final de 1941. El principal escenari d'eliminació de republicans fou el camp
de concentració de Gusen, annex a Mauthausen i situat a 5 km del camp. Allà van ser trasIladats
molts catalans que havien anat a parar a Mauthausen des d'agost de 1940 fins a 1941. I en van
ser exterminats un 65% d'ells, és a dir, dos terços del total.

Aquest nombre

tan elevat de víctimes mortals fa difícil de marcar un límit clar entre l'eliminació
directa dels presoners i la mort per esgotament o malaltia. Els mateixos responsables d'aquest
sistema van definir el règim de vida habitual com a "esgotament pel treball" o "extermini pel
treball". Al mateix temps, també practicaven l'assassinat per la via ràpida, amb mètodes com les
injeccions letals o diverses formes de violència física. L'explotació de les persones portada a
l'extrem, la brutalitat quotidiana i l'assassinat planificat eren utilitzats sense problemes en el
sistema nazi.

No seria pas una exageració parlar d'extermini dels republicans catalans a Mauthausen durant el
període de 1940 a 1942. Els que van sobreviure a aquest període van arribar a conèixer una
situació diferent. Les prioritats dels alemanys havien experimentat canvis i les necessitats de
producció d'armament eren cada vegada més importants. Mauthausen s'havia convertit en el
camp pioner en la producció d'armes i es va passar a prioritzar l'explotació laboral per damunt de
la pràctica d'assassinats. I malgrat les difícils condicions de vida, que van continuar presents, els
canvis ja descrits van suposar una disminució significativa de la mortalitat en aquest grup.
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Deportats

entre

1942-1945

L'any 1940 suposa

un límit entre els dos grups de deportats diferenciats anteriorment. En aquest
finalitza
l'enviament
de republicans des dels Stalags fins als camps. Tanmateix, per altra
any
hi
ha
altres
catalans
banda,
que comencen a ser enviats a diferents centres d'internament
alemanys. Aquest grup de persones també arribarà als camps nazis, però el seu punt de partida i
el seu itinerari no són els mateixos. Els catalans deportats en aquest segon període no van ser
capturats com a presoners de guerra per les tropes alemanyes, ni van passar pels stalags.
Altrament, eren a França i van resultar objecte de mesures repressives per les forces alemanyes
o per la policia del règim de Vichy. Després d'un primer internament en territori francès, arribarien
als camps de concentració.

En arribar a França després d'exiliar-se, es van comprometre amb la resistència al règim nazi,
fent activitats de boicot a l'ocupació alemanya. Aleshores, van ser capturats per les forces
alemanyes o bé per la policia francesa sota les ordres de Vichy. Després de la seva detenció,
van seguir dos itineraris diferents i, per tant, podem distingir dos altres collectius: el primer grup
format per aquells que van ser deportats a l'Organització Todt21. Era una formació dirigida per
l'Alemanya nacionalsocialista. Allà, eren sotmesos a dures condicions de treball, efectuant un
gran nombre de projectes de construcció tant d'àmbit civil com militars. I la precarietat es va
convertir en la seva vida diària.
El segon grup està format per ciutadans que, després de ser fets presoners, van ser deportats
als camps de concentració. Els llocs de destinació d'aquests deportats són diversos. La seva
afluència a Mauthausen va continuar, però també en altres camps, com ara Dachau, Buchenwald
i Neuengamme, on també hi van anar a parar vallesans. La divisió va ser encara més gran si hi
comptem els múltiples camps annexos (Comandos) que depenien de cada un dels camps

principals ja esmentats.

Formació paramilitar de l'Alemanya nacional-socialista, creada el 1938 per utilitzar la mà d'obra dels aturats per
finalitats econòmiques i estratègiques. Sota la direcció de Fritz Todt, i dirigida per l'arquitecte del Reich Albert Speer
després de la mort de Todt el 1941, va emprendre nombroses tasques de fortificació en els territoris ocupats, així
com treballs d'infraestructura a l'avantguarda dels fronts, especialment a Polònia i a la Rússia soviètica. El 1944,
21

l'Organització Todt estava formada per més
(presoners, deportats o reclutats a la força).

de 2 milions de treballadors, la gran
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majoria

dels

quals estrangers

4

Recuperació de la memòria històrica

El llibre Els catalans als camps nazis, de l'escriptora i
periodista Montserrat Roig22, és el punt de parida del
meu estudi. El seu compromès amb la democràcia, el
socialisme i el feminisme, en un període de transició a la
democràcia, ha permès que a dia d'avui disposem d'una
informació completa, detallada i rigorosa dels catalans
que foren víctimes dels camps de concentració nazi. Per
aquesta raó, he volgut dedicar-li un apartat del treball.

"Moi, je veux
continuer à

vivre, méme

après

ma

mort."

Anne Frank
Montserrat Roici 23
Montserrat Roig i Fransitorra va néixer a Barcelona l'any 1946. Filla de l'advocat i escriptor
Tomàs Roig i Llop i d'Albina Fransitorra, activista política i feminista, Montserrat Roig sempre va
estar compromesa amb les dones, i amb les injustícies. Des de la seva joventut ja va participar
en moviments de protesta estudiantils existents a Barcelona a la fi del franquisme. Amb un gran
talent literari, va ser autora de nombroses novelles de ficció. També, al mateix temps, es
mostrava preocupada per la història de Catalunya. Roig pensava que era incompleta, i que
excloïa a les dones. Per recuperar aquestes veus pèrdues, aturar la "desmemória" i permetre així
la reescriptura d'una història més inclusiva, feia una crida a la memòria individual i a la seva
pròpia imaginació. "Contra l'oblit, hi ha la paraula. Contra la mort total hi ha el relat d'altres vides".
En la seva narrativa, la Montserrat Roig es retroba amb un espai on ambientar els seus
personatges en un context històric que II permetia la seva reivindicació.
Com ho féu durant tota la seva vida, la Montserrat Roig morí lluitant —aquest cop contra un
càncer de pit- a Barcelona l'any 1991. Tot i amb això la seva memòria resta present en la seva
obra i en el treball de recuperació de la memòria històrica.

Els catalans als camps nazis
En el Ilibre Els catalans als camps nazis hi trobem reflectit el seu esperit combatiu, progressista i
compromès amb la ideologia d'esquerres, en conjunt amb el seu talent literari. L'assaig fou
publicat el 1977, just després de la mort de Franco i quan s'iniciava la suposada regeneració
democràtica. El llibre és el fruit d'un llarg procés d'investigació impulsat per l'historiador Josep
Benet i portat a terme gràcies a l'exhaustiva tenacitat de la periodista, entre 1973 11976.
A banda d'oferir una mostra excel•lent de la pràctica periodística de l'autora, constitueix un
document pioner i de primer ordre per conèixer l'experiència dels republicans en els camps de
concentració nazis durantla Segona Guerra Mundial. »24
«

Amical

de

Mauthausen

L'Amical de Mauthausen és una associació que agrupa els republicans deportats als camps
nazis de concentració, així com els familiars i amics, tan dels supervivents com dels deportats
assassinats als camps. Va ser fundada clandestinament al 1962 per antics deportats -com
Joaquim Amat-Piniella, autor de KL Reich- i no va ser legalitzada fins al 1978. El seu objectiu és
22
23

Montserrat Roig. Els catalans als camps nazis. Edicions 62. Vuitena edició, maig de 1995.
Imma Merino. Presència d'una escriptora absent. Article à Presència, novembre de 2011

24

Neus Real, Compte Rendu sur "Els catalans als camps nazis (/977)" Article à Visat núm. 8
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/articles/59/11/0/2/0/neus-real.html
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(octubre 2009)

treballar per la memòria dels que
frontera cap a l'exili i més tard
actualment nombrosos projectes

va

viure

i

va

lluitar

durant

la

guerra

civil

abans de

creuar

la

patir la deportació als camps nazis. L'associació impulsa
a tot l'estat, a la vegada que collabora amb institucions

estrangeres.
Des de l'any 2013, l'Amical de Mauthausen i altres camps impulsa el projecte Xarxa de memòria i
de prevenció del feixisme, "Mai més", amb l'objectiu de crear una xarxa a nivell local integrada
per centres educatius, entitats i ciutats per educar en la prevenció del feixisme des de la memòria
històrica.

Actualment, la

xarxa està integrada per 30 centres i compta amb el suport de 12 ajuntaments i
diverses entitats. Recentment, es va fer la I Trobada d'alumnes per a la prevenció del feixisme,
de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú, amb l'assistència de representants de 15 centres de tot el
país, 80 alumnes i 20 professors. El projecte preveu dur a terme altres activitats i estendre's a
altres territoris de l'Estat espanyol i Europa. Estaria bé aconseguir que diversos centres del
Vallès Oriental s'hi adherissin.
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5

Els vallesans

"Després

En el paràgraf següent, presentem tota la informació que
hem recollit sobre la vida dels vallesans deportats. L'hem
organitzat per ordre alfabètic dels deportats, agrupats per

de tot el que
s'ha escrit sobre els
camps, amb

freda de

municipis.
La Ilista està formada actualment per 47 noms, encara que
inicialment era de menys de trenta anys. Així que aquest
nombre encara pot moure segons noves dades que puguin

aparèixer.

—

Josep Maria Catafau i Rabadà

—

Joan Deu i Casanovas
Josep Ferrer i Espelt
Alexandre Folch i Gómez
Pasqual Gimeno i Cervera
Josep Jané i Cervera
Ricard López i López
Isidre Mala/ Malla i Carreras
Josep Manuel i Blaví
Armand Pueyo i Jornet
Marcel Ramos i Comas
Artur Triquell i Font

—
—
—
—
—
—
—

xif-ifies i de les
informacions
periodístiques, creiem
que és

Caldes de Montbui

—

les

observacions, de les
converses

Àngel Brunet i López

—

Martí Corominas i Bernadas

d'esperit dels nostres
personatges, com
podem donar una

impressió mésjusta,
més cálida i més vivent

l'envergadura
humana del sacrifici".
Joaquim Amat-Piniella

Castellterçol

Josep Sors i Canet
Josep Franch i Clapers

Granera
—

Enric Canellas

i Tapia

Granollers
—
—
—
—

Francesc Abelló i Gràcia
Artur Masjuan i Reverter
Miquel Jané i Bauras
Francesc Mompart i León
Pere Giner i Castany
Josep Pont i Antigas

La Garriqa
—

Felip Codina i Codina

—

Obduli García i Navarro

La Llaqosta
—

La

i dels estats

de

—

—

través dels

actes, de les

Canovelles

—

a

Ramon Sariol i Castellà

Roca del Vallès
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—

Màrius Gallemí i Bartrés

Mollet
—
—
—
—
—

Vicenç Bachs i Vilà
Pere Cuyàs i Niubó
Antoni López i Tarragona
Joan Molins i Maynou
Joan Tura i Ros

Montornès del Vallès
—
—
—

Joan Clivillers ¡Joan
Marià Clivillers i Joan
Josep Viñallonga i Planas

Montseny
—

Pere Expósito i Masnou

Parets del Vallès
—
—
—

Teodor Fau i Fusalba
Projecte Forns i Ninou
Pere Xicota i Álvarez

Sant Celoni
—
—
—
—
—

Josep Dalmau i Rovelló
Josep Pahissa i Bruguera
Josep Rosés i Badia
Joan Serra i Monrabà
Martí Soler i Berlet

Sant Esteve de Palautordera
—

Joan Clos i Pujades

Sant Feliu de Codines
—
—
—

Joan Grau i Ferràs
Manuel Sans i Tortera
Antoni Jané i Jané

Vallqorquina
—

Jaume Illa i Pujades

La Ilista s'ha vist modificada des del treball inicial. Cal incloure-hi l'Antoni Jané i Jané, de Sant
Feliu de Codines, mort a Dachau, i en Josep Franch i Clapers, de Castellterçol, que va passar
per l'Organització Todt.
altra banda, cal tenir present els
relació amb Sanaüja.
Per

deportats de Canovelles, sobre els que cal aclarir la
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seva

Caldes de Montbui

A Caldes de Montbui em vaig posar en contacte amb en Pep Gaspar, regidor de Cultura, que em
passà amb l'historiador Joan Villanueva i Dachs, coautor amb Marta Barceló, Montserrat
Canyameres, Jean Marie Demaret, Mònica Ricart i Aurora Vela, 25 de la història de Caldes de
Montbui entre els anys 1936-1939, i que té un capítol dedicat als calderins deportats als camps
de concentració.
Abans de llegir el llibre, només havia identificat 7 deportats calderins, i vaig poder ampliar la llista
a onze persones. Aquesta confusió era el resultat que Pasqual Cervera Gimeno, Alexandre
Gómez Folch, Armand Pueyo Jornet i Artur Fonts Triquell estaven classificats -per Montserrat
Roig i per l'Amical Mauthausen- com nascuts en altres localitats.
També

Blaví,

vaig poder corregir els noms d'alguns d'ells: Marcel Ramos,
Blavi; Josep Maria Catafau, no Josep Catapau.

no

Ramón; Josep Manuel

no

El llibre narra quatre històries particulars: les de Josep Ferrer i Espelt, denominat El Pastora, i
l'únic supervivent calderí; Marcel Ramos i Comas, que va compartir el comboi, entre d'altres,
amb Joaquim Amat-Piniella; Josep Maria Catafau i Rabadà, amb cites directes del seu germà
Federico; Joan Deu i Casanovas, que va acompanyar tota la seva ruta a Josep Maria Catafau,
morint el mateix dia.
De la mateixa manera, trobem la notificació de tots els calderins
En el llibre Calderinitis crònica 261oca1itzo
Pueyo i Jornet.

morts.

petites biografies de Josep Ferrer i Espelt i Armand

Finalment, trobem

un altre calderí -Josep Jané Cervera-, el dotzè,
inclou la darrera base de dades de deportats.

en

el Llibre Memoria122 que

La llista és aquesta:
•

Josep Catafau i Rabadà

•

Joan Deu Casanovas
Josep Ferrer Espelt
Alexandre Folch i Gómez
Pasqual Gimeno i Cervera
Josep Jané Cervera (no té entrada al
Ricard López i López
Isidre Mala / Malla Carreras
Josep Manuel i Blaví
Armand Pueyo i Jornet
Marcel Ramos i Comas
Artur Triquell i Font

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bloc)

25

Marta Barceló, Montserrat Canyameres, Jean Marie Démaret, Mònica Ricart, Aurora Vela i Joan Villanueva.
Caldes de Montbui 1936-1939. Entre la il.lusió i el dol. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 2008 (CM)
26 Xavier Serra i Blancafort i altres.
Calderinitis crònica. Caldes de Montbui, 2005. Biografies fetes per Andreu
Casals i Tirado.
22

Benito

Bermejo,

Sandra Checa. Libro Memorial.

Ministerio de Cultura. 2006

Espatioles deportados

(LM)
26
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a

los campos nazis

(1940-1945).

Nota:
Pendent d'investigar, a l'Arxiu de la Memòria Popular de La Roca del Vallès, un Ilibre que parla
de Caldes (http://www.laroca.cat/arxiumemoria/obres/7-26/7-26.pdf) amb referències a alguns
dels calderins de la Ilista.
També hi ha documents a l'AHN sobre la Causa General per consultar (veure Annex), que
de Ramon Folch i Gómez (germà d'Alexandre Folch Gómez) i Armand Pueyo i Jornet.
I també estic a l'espera de poder consultar les revistes
s'acaben de digitalitzar a l'Arxiu Municipal.

parlen

històriques de Caldes de Montbui, que
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Josep Maria Catafau i Rabadà 28
(Citat com a Josep Catapau à MR/CCN i AM. Però
Catafau).

a

CM

se

l'anomena

com a

Josep Maria

Josep Maria Catafau i Rabadà va néixer el 7 de setembre de 1914 a Caldes de Montbui. Era fill
de Maria Rabadà i Grimau.

Participà a la Columna Macià-Companys, a Alcanyís la tardor de 1936, i va marxar voluntari al
front els primers dies de guerra. Un germà seu, Jaume Catafau i Rabadà, morí al front de l'Ebre.
Tenia 21 anys i estava casat.

Milicians

calderins, probablement de

la columna Macià-Companys,

Entre ells,

Josep

a

Alcanyís,

tardor de 1936.

Maria Catafau. (CM)

A l'exili, es quedà al camp de refugiats de Sant Cebrià. I ningú el va poder ajudar a sortir del
camp. Els avals van arribar massa tard. Un altre germà seu, Frederic, ho explicava així:29 "Al cap
d'un temps vam tenir notícies seves, perquè ens van demanar els avals de dues persones que
l'avalessin sobre la seva bona conducta. Primer vam anar a veure unes famílies per demanar si
volien firmar. Ens van dir que sí, però, després, en recordar uns fets que havien tingut lloc durant
els primers dies de l'Alçament, quan el Josep M. portava el taxi del Crivillés, es van tirar enrere.
Vam haver de buscar unes altres famílies —Plantada i Grimau- que aquetes sí que van firmar els
avals. Ell es trobava aleshores al camp de Sant Cebrià í allà va agafar e/ tifus."
Del camp de concentració francès passa directament a mans dels nazis.

Passà per l'Stalag XI-B
Entrà

a

Mauthausen

amb

amb

el núm. 87.440.

el núm. 6.237, el 27 de gener de 1941.

Passà per Gusen amb el núm. 11.890, el
als 27 anys.

28
29

8

d'abril de 1941,

on

morí el

Fonts: MR/CCN, AM, CM
CM
28
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de

novembre de 1941

Van saber de la mort d'en Josep Maria
com explica el seu germà Frederic30:

mitjançant

un

comunicat

d'un bufet d'advocats de Paris,

saber res més fins a l'acabament de la Segona Guerra Mundial quan, l'any
bufet
d'advocats
de París ens va enviar un comunicat que deia que si volíem
1945,
defensarien els drets de la meva mare per haver mort el seu fill a Mauthausen. Sembla ser que a
Sant Cebrià s'hi feia fortificacions i que després ja el van agafar per portar-lo a Mauthausen on
va morirjunt amb un altre el mateix dia, el novembre de 1941. El meu germà, junt amb un altre
company, havia mort en un camp auxiliar que es deia Gusen, on feien experiments amb les
"...

¡ja

no en vam

un

persones".
Joan Deu

va ser

el

seu

company de

viatge fins

a

la

mort.

1950/06/05 Avís de defunció de José CATAFAN-RABADAN

Nota:

regidor d'Agricultura per la Unió de Rabassaires, durant la
República (20/10/1936-13/04/1938),
parent seu. Surt referenciat a CM en diverses ocasions
durant el període de Guerra, com a responsable d'aconseguir aliment en moments d'escassedat,
conjuntament amb Ramon Folch i Gómez, germà d'Alexandre Folch i Gomez, que era el regidor
de Proveïment. Més endavant. Indica que era d'ERC, que "en acostar-se les tropes franquistes
emprengué el camí de l'exili, creuà la frontera francesa, però, malauradament, poc temps
després retornà a Caldes de Montbui. Aleshores fou immediatament empresonat, condemnat a
mort 1, posteriorment, executat". Ingressà a la Model el 22/01/1940 i fou executat el 01/08/1940 al
Camp de la Bóta.
Esbrinar si Miquel Catafau i Cortès, era parent. Surt a CM com a mosso reemplaçat de 1922
per a la "quinta del biberó" a CM. Vivia al carrer Santa Rosa, 4.
Esbrinar si Josep Catafau i Martí era parent. Surt a CM com a ingressat a la presó de
Esbrinar si Climent Catafau i Artigas,

era

Granollers el 23/02/1939 i a la model el 05/03/1939.
Esbrinar

si Pere Catafau i Abadia

A CC

parla de Pere Catafau, el Peret del Cal Tut, i tenia

30

es

era

parent. Surt a CM

com a
un

mort

germà

CM
29
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al front
que

o en

es

deia

actes

bél•lics.

Vicenç.

Joan Deu i Casanovas 31
Joan Deu i Casanovas
El

seu

pare era

Prim

va

néixer a Caldes de Montbui el 27 de juny de 1914.

Deu Altarriba, i vivia al

carrer

Vic, 29 de Caldes de Montbui.

Joan passà per l'Stalag XI-B, amb el núm. 87.449. Va entrà a Mauthausen el 27 de gener de
1941 amb el núm. 6.311. Finalment passà a Gusen el 8 d'abril de 1941, on va restar fins el 22 de
novembre de 1941, quan mor a l'edat de 27 anys.

Va compartir la seva estada al camp de concentració amb
van morir el mateix dia.

Josep Maria Catafau. De fet,

tots

1950/06/21 Avis de defunció de Juan DEU-CASANOVAS

Esbrinar si Joan Deu i Camp

31

era

parent. Surt a CM

com a

mort

al front

Fonts: MR/CCN, AM, CM
30
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o en

actes

bèl.lics.

dos

Josep Ferrer i Espelt

32

Josep Ferrer i Espelt va néixer el

17

de març de 1905 a Caldes de Montbui.

L'anomenaven "el Pastora".

Josep formava part de l'agrupació teatral del Centre Democràtic de Caldes,
representat diverses obres.
En

on

hi havia

Havia format

part del Comitè mixt constituït el 22 de desembre de 1936 a Caldes, en
representació de la CNT-FAI del Departament d'Obres Públiques de l'Ajuntament.
Va ser detingut a Belfort. Va passar a l'Stalag XI-B a Fallingbostel. Entrà a Mauthausen amb el
núm. 6800, el 25 de gener de 1941. Va treballar al Comando Steyr (el 06/04/1945?). Passà a
Gusen el 6 d'abril de 1945 i fou alliberat el 5 de maig de 1945.
Josep fou

un

dels dos calderins supervivents de Mauthausen.

Sembla que el fet d'ésser un bon paleta va influir definitivament en la seva supervivència. Ell va
viure la següent experiència que un testimoni de l'alliberament del camp recorda en el llibre
L'exili dels republicans33: "El día de la liberación las SS habían desaparecido, hacía ya tres días
que se habían ido y la custodia del campo había quedado en manos de la policía municipal de
Viena. Nosotros sabíamos que la cosa se acababa. Teníamos claro que íbamos a ser liberados
en cuestión de unos pocos días... Recuerdo que los aliados, que eran americanos, Ilegaron a las
cinco de la tarde. Era el 5 de mayo de 1945. Se plantaron frente a la puerta y ordenaron a los
guardias que se abriera, pero no hizo falta porque los mismos presos abrieron la Puerta sin
esperar más. Un minuto después puede decirse que el campo había desaparecido. ¡Todo el
mundo se abrazaba!" ¡Viva la libertad! "¡Hemos sobrevivido!". En el campo central pasó
exactamente lo mismo y a la misma hora. Allí, sobre la gran puerta de acceso al campo, había
una pancarta muy grande que habían colgado los españoles. Estaba escrita en español, ruso e
inglés y decía: "Los españoles antifascistas saludan a las fuetzas liberadoras". Estábamos muy
contentos, pero el aspecto que teníamos era terrible. Los americanos no salían de su asombro."

es va exiliar a Veneçuela l'any 1948, amb la seva esposa i el
fill. A Caracas van refer-hi la seva vida. La seva esposa moriria l'any 1978, i ell ho faria uns
anys més tard. Els seus familiars expliquen que durant les seves visites a Caldes, ell explicava
alguns fets viscuts a Mauthausen.

Després de la seva estada al camp,
seu

(Notes: Podria ser el seu germà l'Emili Ferrer i Espelt?
http://ddd.uab.cat/pub/Ilibres/1919/60049/expart al919.pdf

Exposició d'Art. Ajuntament de Barcelona 1919
Ferrer i Espelt, Emili / Cr Puigmartí, 29, 5.t, la!Gràcia
file:///C:/Users/quico/Downloads/250212-369041-1-PB.pdf
Article: Manuel i Francesc Fontanals, escenògrafs de teatre i cinema i decoradors de renom.
El 1931 amb Emili Ferrer Espelt, amb qui formarà tàndem molts anys, realitzà decorats per al
conegut titellaire Ezequiel Vigués Didó. El 1935, amb Ferrer Espelt obté la Medalla d'Or a
l'Exposició Internacional d'Arts Decoratives de París.
32
33

Fonts: AM, CM

Serra, D. i J. Serra. L'exili dels

republicans:

el somni derrotat. Collecció Columna Idees 007. Columna

edicions. Barcelona 2004.
31
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l'escenografia teatral, associat amb Ferrer Espelt. Collaboraran des
de 1944 fins a mitjans de la dècada dels 50 amb la companyia Los Vieneses d'Artur Kaps i Franz
Va continuar

en

el

món de

va assolir grans èxits amb els seus novedosos musicals. Les
obres
amb
i
Johan
van
ser Viena es así, Carrousel de Viena, Luces de Viena,
primers
Kaps
Melodías del Danubto i Sueños de Viena.
Tenia taller al carrer Llull de Barcelona amb Pou-Vila i Batlle i, més tard amb Ferrer Espelt, al
barri de Sant Gervasi. «Elaboraven els seus esbossos de línies estilitzades, deformades,
violentes, però sempre summament refinades i de colors delicats, lluminosos i perfectament
entonats», segons l'estudiós Isidre Bravo.25 Ferrer dibuixava els esbossos que Fontanals
planificava escènicament i després s'executaven.

Johan, installada a Barcelona, que

A http://www.laroca.cat/arxiumemoria/obres/7-26/7-26.pdf
("Pepet Cantador') a Caldes de Montbui detingut el 1936.

pàg. 24 parlen d'un Josep Ferrer

Segons CM, el seu germà Joaquim Ferrer i Espelt fou pres en un camp de concentració
espanyol, a Deusto. Fou ingressat a la presó de Granollers el 22/11/1939,
www.pqr.qob.ve/dmdocuments/1954/24429.pdf
Caracas: viemes 30 de abril de 1954 AÑOL)00(11.—MES V11. Número 24.429 SUMARIO
Ferrer Espelt, Encamación Serra Borras de Ferrer, Francisco

A CM

diu que, des de l'exili
Arnaus, on visqueren i hi moriren.
es

a

França, embarcaren cap

a

...

José

Veneçuela amb Joan Dachs i
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Alexandre Folch i

Gómez 34

Alexandre Folch i Gómez va néixer el 6 d'agost de 1910 a Vistabella del Maestrat. La
mare era Dolors Gómez Salvador, que vivia al carrer del Pont, 22, de Caldes de Montbui.
El 20 d'octubre de 1936 el
de Caldes per la CNT.

Alexandre

seu

germà Ramon Folch i Gómez fou

passà per l'Stalag VIII-C,

amb

nomenat

seva

regidor a l'Ajuntament

el núm. 56.568.

Entrà a Mauthausen el 25 de gener de 1941 amb el núm. 3.857 provinent de l'Stalag XII-D
Trèves. Passà per Gusen el 24 de juliol del 1941, on morí el 19 d'octubre del 1941, als 31 anys.

1952/07/25 Avis de defunció

Nota:
Surt com

a

Alexandre Folch Comes

a

d'Alejandro FOLCH-GOMEZ

a:

http://www.laroca.cat/arxiumemoria/obres/7-26/7-26.pdf
Hi ha documents a l'AHN sobre la Causa General
Ramón Folch Gómez, com a Regidor per ERC
primer tinent d'alcalde per la CNT i FAI.

34

per consultar (veure Annex), que parlen de
(contradicció?), membre del Comitè local, i

Fonts: CM, MR/CCN, BDDM
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Pasqual Gimeno i Cervera

35

Pasqual Gimeno i Cervera, va néixer a Barcelona el 29 d'abril del 1890.
Es

va casar

amb Montserrat Cortés, que vivia al

carrer

Sant Domènec, 23 de Caldes de Montbui.

Segons informació oficial, passà per l'Stalag VIII-C amb el núm. 56.792.
Arribà
a

Mauthausen el 25 de gener de 1941, amb el núm. 4.947. El 17 de febrer de 1941,
Cusen, amb el núm. 9.919. Morí a Cusen el 2 de novembre de 1941, als 51 anys.
a

passà

ott 1,14t-,,Zotusettu0t

tt. «Tttre..
,..ttettt,
tu 1.at.tu itt t:tuttte.
,swa
º>" C8krtN,.
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lor“

Hoat.«,
bwrool,..«

1952/07/25 Avis de defunció de Pascual GIMENO CERVERA

Notes:

https://santamariapineda.files.wordpress.com/2009/01/suplement-394.pdf
Full

Parroquial de Santa Maria de Pineda de Mar Diumenge 25 de gener del 2009

El dilluns 12 de gener, morí a l'Hospital de Sant Jaume de Calella, Isabel Gimeno Cervera, a
l'edat de 85 anys. A.C.S. Era natural de Caldes de Montbui i veïna de Pineda de Mar. Estava
casada amb Germà Cardona Bou. Deixa dos fills. Vam celebrar les seves exèquies el dimecres
14 de gener a les 10 del matí.
Germana?? Isabel Gimeno Cervera. Nascuda el 1924
GERMAN CARDONA GIMENO /
ESTABLECIMIENTOS , ZAPATOS
Dirección:

Descripción: CALZADO DE SEÑORA

Progrés, 51

08397 PINEDA DE MAR

(BARCELONA) Teléfono: 937 695 332

http://www.laroca.cat/arxiumemoria/obresT7-26/7-26.pdf

35

Fonts: MR/CCM, CM
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Y

CABALLERO:

Josep Jané i Cervera 36

Josep Jané i Cervera va néixer el 15 de setembre de 1912 a Caldes de Montbui.
Passà per l'Stalag XII-D (a Trier). Entrà a Mauthausen el 25
3.920. Va ser desplaçat a Gusen, però tornà a Mauthausen.

Fou alliberat el 5 de

de

gener de 1941,

amb

el núm.

maig de 1945.

(Notes:
http://estela.bibliofm.com/video/c/local/import/9nou/9nou20000407 049.pdf
Defunció

a

Cardedeu de Dolors Jané Cervera

(germana??) 01/04/2000 als 68 anys (nascuda el

1932?)

36

Font: LM
35
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Ricard López i López

37

Ricard

López i López va néixer el 12 de maig de 1921

Els

pare era Jesús López, que vivia al

seu

carrer

Beleigan (Lugo).

José Antonio, 57 de Caldes de Montbui.

Passà per l'Stalag XVII-B amb el núm. 97.643. Entrà
amb el núm. 4.738, on mor l'11 de setembre de 1942

a
a

Mauthausen el 19 de desembre de 1941,
1/4 de 5 de la tarda. Tenia 20 anys.
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Mauthausen,

Span /4738/SR / Lopez-Lopez,

amb ¡'entrada corresponent

a

Ricardo Lopez

Lopez

Ricardo / 15.5.21 / Beleigan / xxxxxxxxxxxxx/ 11.9.42 / 1615

Fonts: MR/CCN, AM, CM
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et

Isidre

Malla i Carreras

Isidre Malla i Carreras
Era

38

va

néixer el 9 de

maig de 1912, a Caldes de Montbui.

parent de Josep Carreras, que vivia al carrer Major, 59 de Caldes de Montbui.

Passà per

desplaçat

l'Stalag XI-B. Entrà
a

a Mauthausen amb el núm. 6.421, el 27 de gener de 1941. Va ser
Gusen amb el núm. 14.636 el 20 d'octubre de 1941.

Formà part de la

quilòmetres

entre

llarga marxa de més de 1.000 republicans que van recórrer a peu els 5
Mauthausen i Gusen. Un camió de les SS els seguia per tal de recollir els

morts.39

Mor a

Gusen el 15 de gener de 1942,

a

l'edat de 29 anys.
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Fonts: MR/CCN, AM, CM
Serra, D. i J. Serra. L'exili dels

republicans:

el somni derrotat. Collecció Columna Idees 007. Columna

edicions. Barcelona 2004.
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Josep Manuel

i Blaví 40

(A CM se'l cita com a Blavi, sans accent).
Josep Manuel Blaví va néixer el 7 de febrer de 1879 a Caldes de Montbui.
Passà per l'Stalag V-D, amb el núm. 3.314.
Entrà

a

Mauthausen amb el núm. 1.635, el 13 de desembre de 1940.

Passà a Gusen amb el núm. 9.395 el 24 de gener de 1941,
de 61 anys.

on mor

el

4 de

juliol

de

1941,

a

l'edat

nnien 4u Ceztentiem,
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Nota:
Citat com

a

Josep Manuel Blavi (Ros Mombrú)

a

http://www.laroca.catiarxiumemoriatobresi7

26/7-26.pdf

40

Fonts: MR/CCN, AM, CM
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Pueyo i Jornet 41
(Identificat com a Armando Puyo Jornet à BDDM.)

Armand

Armand

Pueyo Jornet, va néixer el 22 de juny de 1906 a Vilanova i la Geltrú.
A CC, l'Andreu Canals explica que "I'Armand Pueyo va venir a Caldes a la dècada dels anys 20 í
va entrar a treballar a la indústria tèxtil Ortadó i Cortés ("La Llana") amb l'ofici complert de
contramestre. Era un jove ben plantat i molt desprès, que aviat es va ferpopular al poble. Tenia
una bona base d'instrucció, que féu que es freqüentés assíduament amb col ectius dels que
tenen inquietuds intel.lectuals.
Redactava molt bé i aviat es va donar a conèixer amb els seus escrits publicats als fullets i al
periòdic local que s'editava. Aquest tret el va fer distingir en el poble perquè no hi havia gaires
joves que escrivissin, menys de forma correcte. Tampoc va trobar cap dificultat per relacionar
se amb la joventut del poble.,
decidit com era, es va fer molt popular, motiu que Ii va facilitar
trobar una nola de les més vistoses i serioses, per establir-hi relacions fer-la la seva esposa."

Armand

Es

Pueyo amb

la

seva

germana Clara i la seva dona Soletat. Foto Arxiu

Pueyo Tartera

amb Soledat Tartera i Vilanova, que vivia al Passeig del Born, 26 de Barcelona, amb
qui tingueren dos fills: Albert i Eugènia. L'Albert Pueyo i Tartera, va néixer el 23 de setembre de
1936 a Barcelona.
va casar

1934/06/10 Els germans Armand, Clara i Salvador Pueyo i Jornet,
Foto Arxiu Pueyo Tartera
41

a

la

platja

Fonts: MR/CCN, CM, BDDM
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de la Malvarrosa de València.

"Com que ell era un home de conviccions, per més que amb un temperament pacífic, es va afiliar
al Partit Socialista de Catalunya, que més tard va ser el Partit Socialista Unificat de Catalunya".
""Quan es van formar les unitats de milicians voluntaris per contenir les forces colpistes, es va
enrolar a la columna que formava el partit en el que militava. En aquella columna n'hi van
ingressar una vintena de Caldes. I seguidament, perquè apressava, els van destinar al front

d'Aragó".
CM s'explica que Àngel Canals, Pere Pérez i Francesc Estalella per fer-se voluntari, i com que
tenien encara setze anys, van ser apadrinats per Carles Canal, Armand Pueyo i Salvador
Xalabarder.
A

no

fill Albert explica que la darrera visita a la seva família fou el 1938, i ja no el tornarien
veure. Passà per Argelers i Setfonts, fins que fou fet presoner. La darrera carta que reberen fou
finals de 1940.
El

seu

Carta-sobre,

sense

data

visible,

enviada per Armand Pueyo a la
Arxiu Pueyo Tartera

seva

fila

Eugènia des de l'Stalag VIII

a
a

C.

Passà per l'Stalag VIII-C amb el núm. 57.141. Entrà a Mauthausen el 25 de gener de 1941, amb
el núm. 3166, provinent de l'Stalag XII-D a Trèves. Finalment, entrà a Gusen el 29 de març de
1941, on mor el 16 de maig de 1941, als 34 ans.
La seva germana, Clara Pueyo i Jornet (Vilanova i la Geltrú, 1914) era estudiant de medicina i
treballà com a mecanògrafa a la Casa Pirelli a València quan començà la guerra. Estava afiliada
a les Joventuts Socialistes Unificades i pertanyia a la cèl•lula comunista del barri de Russafa,
tenint un càrrec secretària del Socorro Roig Internacional. Acabada la guerra, i després d'un
temps breu a França, va tornar a Cataluña a mitjans de 1940. Segons va relatar a un amic, havia
tingut una filla que s'havia mort de fam. A la seva arribada a Barcelona, va participar en la
reconstrucció del PSUC com a responsable del Socorro Roig clandestí. Durant aquella època, ni
tan sols la seva família sabia que era a Barcelona, vivint en un pis del barri de la Barceloneta
propietat de la família de Soledad Real, companya seva de partit. Fou detinguda l'agost de 1941
juntament amb Soledad Real i Isabel Imbert, i torturada a les dependències de Via Laietana, i va
ingressar a la presó de Les Corts el 19 de setembre de 1941. El 26 de juny de 1943 es va
escapar de la presó en un operatiu dissenyat des de la Presó Model per la direcció del PSUC,
que en aquells moments composaven l'Albert Assa, l'Antonio Pardinilla i en Manuel Donaire, els
quals també havien fugit uns dies abans —el 19— juntament amb l'Ángel Olaya. "El gran vol" va
ser el nom amb el que l'Albert Assa, antic brigadista de nacionalitat turca, va batejar l'exitós
operatiu d'evasió que va comptar amb l'ajut des de l'exterior de la seva companya sentimental
41
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Núria Munt, també militant 2 comunista i antiga presa de Les Corts. Encara avui es desconeix la
destinació de la Clara Pueyo Jornet; la seva família no va tornar a saber res d'ella. Els records
que conserva l'Albert de la seva tia Clara es limiten a les poques vegades en que, essent un nen,
acompanyava a la seva mare a visitar-la a la pre5642.
L'altre germà de l'Armand i la Clara, en Salvador, va lluitar també
l'Albert que Ii va explicar sa mare, va morir a l'hospital de Figueres.
Fins a l'any 1952, i gràcies a gestions d'un familiar amb la Creu
saber que havia mort a Gusen.

a

la guerra

segons recorda

Roja Internacional,

van

poder

Des d'aleshores, la família convisqué entre Caldes de Montbui i Barcelona. L'Albert estudià al
Grup Escolar Baixeres, a la Via Laietana de Barcelona, i posteriorment a l'Escola Industrial de
Barcelona, i entrà a treballar a la Hispano Olivetti durant vint-i-sis anys. El novembre de 2008,
amb el seu fill —el net de l'Armand- van visitar el camp de concentració de Mauthausen.

Notes:
A

http://www.laroca.cat/arxiumemoria/obres/7-26/7-26.pdf se'l cita tres vegades:
Justícia.. Democràcia., a la Unió d'Esquerres? els seus fets o el temps ho demostraran

I què direm d'aquell altre Sr., braç dret del vostre portaveu que ell mateix es qualifica de súper
i que considera a tothom inferior seu, que ha pettanescut a totes les entitats hagudes iper haver,
i que ha tingut d'ésser foragitat de tot arreu per desorganitzador esgarria cries, com vulgarment
es diu, què en direm? Que no s'en recorda el Sr. Armand Pueyo que amb motiu de la
conferència últimament donada per En Puig i Ferreter al Centre Democràtic, essent-ne, ell, un
dels organitzadors que anaren a sol•licitar el local del Centre, el President els hi cedí galantment,
amb la sola condició que els organitzadors d'aquell acte devien incriure's socis de la casa, ja que
la majoria no ho eren, entre ells el Sr. Pueyo, i que així mateix ho prometeren, i que al cap de
poc temps amb motiu de celebrar el Centre un acte de societat malgrat haver-hi a l'entrada un
cartell indicador de que solsament es permet l'entrada als socis, va haver-hi necessitat d'expulsar
al Sr. Pueyo tot i anant acompanyat de la xicota futura sogra; tot perquè encara no s'havia'
dignat ingressar soci de la casa? Que no se'n recorda, d'això? Que potser també és democràcia,
això? D'això nosaltres en diem pocs modos. Potser hi haurà qui digui que això no resa amb lo de
Palau; però jo us diré que el que no resa res amb anar a Festa Major a Palau és ésser Regidor
de Caldes.
...

(Amb fotografia)

TROBADA
42

De la

HISTÒRICA I PACIFISTA

fugida

de Clara

Astudillo Muñoz. Trailer

a

Pueyo

de la

presó se'n

va

fer

un

documental: El gran vuelo

Vimeo: https://vimeo.com/111462302
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(2014), dirigit

per Carolina

Artistes

potenciat

intel•lectuals de Caldes, rodejant la figura internacional de l'escultor Manolo
reforçat per la presència de collegues i homes de Iletres de Barcelona, 1933.

Hugué,

Miquel Gispert, amb les mans a les butxaques, empresari pintor i paisatgista de Caldes, admirat
per tot el poble. Moriria a Sao Paulo, del Brasil en un exili voluntari l'any 1960. Fèlix Albajes,
empresari textil i pintor de bodegons i de paisatges, encara en vida. L'escultor Llauradó; en
Josep M.B Sanahuja amb Ilacet, advocat a Caldes; Armand Pueyo, amb corbata, convençut
super-home, mort en un camp d'extermini nazi. Joan Alavedra, escriptor i locutor de "El Fet
del Dia" a Ràdio Barcelona, pare de l'actual conseller Macià; Francesc Domingo, pintor local
format a París i mort, també, a Sao Paulo. Josep Fontcuberta, amb gorra i l'ull tapat, alcalde de
Caldes 1936; i, finalment, Jaume Fabregó, oficial farmacèutic i director del Setmanari "Esbarjo"
(creació de Josep Rifé.).
La mà esquerra de Manolo s'enllaça amb la seva muller Totote i amb la de Sisquella, el pintor de
Sitges, emmarcant la figura de Montserrat Fenosa. Manolo, en un gest de concòrdia patriarcal,
els dóna les mans a favor de la pa En aquell temps, però, ja es parlava d'implantar la repartidora,
quan Rússia es bellugava per un cantó, exportant receptes màgiques, paradisíaques
igualitàries i queia damunt d'Europa un ferment de pólvora, fosc militarista.
Molts intel.lectuals es decantaven per la llibertat, igualtat fraternitat, consignes llamineres, de la
Revolució Francesa. / Sempre hi hem estat conformes / Érem petits el pare ens parlava del Pi
de les Tres Branques i ens deia que la llibertat consisteix en passejar-se pel carrer sense entrar
a casa dels altres.
La igualtat i la fraternitat, portats a la pràctica del 36 al 39, féu que els intel•lectuals, davant
l'esgarrifós espectacle imperant, se'n lamentaven avergonyits:
No és això! No es això! /El mal,

però, ja

estava

fet

Sabadell, 1995.
També hi ha documents a l'AHN sobre la Causa General per consultar
de Armando Pueyo Jornet, "sospechoso por relación de residentes
la localidad', i que estava a València.

Cal Esbrinar:
•
•
•
•

Era regidor a l'Ajuntament de Caldes?
Activitats com a intellectual
Participació en activitats violentes?
Relació amb València?
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(veure Annex), que parlen
muertos

violentamente de

Comas 43
(Identificat com a Ramon a MR/CCN i AM,
Marcel

Ramos i

Marcel Ramos i Comas

va

a

CM

l'anomena

se

Ramos).

néixer el 15 de març de 1910 a Caldes de Montbui.

Estava casat amb Teresa Ventura i Padrós, amb residència al Carrer de Sant Climent, 6, de
Caldes de Montbui.

Passà per

l'Stalag XVIII-A amb el núm. 81.032.
Formava part d'un grup de nou-cents republicans. En el seu comboi al camp de Mauthausen hi
viatjaven alguns dels pocs supervivents catalans del camp: Antoni Escoda, Antoni Garcia,
Joaquim Amat-Piniella i Joan Pagès. Explicaren que el 7 d'abril va ser un dia glaçat. Un cop a
Mauthausen, un camí amb molta pujada. Anaven de cinc en cinc i cada grup anava amb un
guarda que els feia aixecar a cops de culata si queien. Si intentaven agafar/es maletes del terra,
els guardes els trepitjaven les mans.44
Entrà a Mauthausen amb el núm. 4875, el
2/4 de 8 del matí, a l'edat de 33 anys.

7

d'abril de 1941,
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marina el 3 de

144!"
$

maig de 1943,

a

,
*.•

-4.1s

•••••.<
-

*

1
,

,A.:4=A•znetz4L.
„r"....7 otriv:«! *ifrara/
Z..".

..-•

›-/s.:./..•..,
....1.•

/*//lpho„,,,,,...",•

4...44r0",„"...4.4—~

*,r4, •,..",

J!.../
t. / ....
-

.4..44.
'

...1.*Iorae
"tor.oro,i...,

•

,':.4....„,..
•

,

.?..4....,,,..~..?,......—,
<irar*
...',3

.1.t

A.,„
..-<",«„,
'<<, ,,'

.:1< ....,/ ',...... , ,..,.,..3..<
< .,+ ,, .,..<,',...,
£+0

.41~
<

„ 7: ,,,,,.... -.4.. JP.r..›.,,,..

h~.

.... ,!...

f;',-,..,...
-

,o-us,
•

/1;,;•<«;«,/...../s.
31.4,

Llibre de la mort de Mauthausen, amb l'entrada
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Fonts:

MR/CCN,

corresponent a

Comas, Marcelo / 15.03.10/ Caldas de

Marcelo Ramos Costa

Montbuy/

xxxxxxxxxxxxx/3.5.43 / 730

AM, CM

Marta Barceló, Montserrat Canyameres, Jean Marie Démaret, Mònica Ricart, Aurora Vela i Joan Villanueva.
Caldes de Montbui 1936-1939. Entre la il•lusió i el dol. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 2008
44

Núria Sala Ventura (2016)
«Els vallesans als camps nazis. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2016»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana. / Arxiu Municipal de Granollers

1950/11/29 Avis de defunció de Marcelo RAMON-COMAS
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Artur

Triquell i Font

Artur

Triquell i Font va néixer à Maials (Segrià) el 3 de juliol de 1903.

Estava

amb Eulàlia

casat

Olaya Cases, que vivia al 69,

rue

de la Paix, 2,

a

La Chau

de

Fonds

(Neuchátel, Suïssa).
Provinent de l'Stalag XVII-B, amb el núm. 28.028, arribà a Mauthausen el 19 de desembre de
1941, amb el núm. 4.132, on moriria el 25 de juny de 1942, a les 16.00, als 38 anys.
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Canovelles

de Canovelles és ben particular. En el Ilibre Història i Memòria al Vallés Oriental apareix
Brunet
Àngel
López, que va morir a Gusen, com a canovellí. Però en el llibre de Montserrat Roig,
com
nascut
apareix
Sanaüja, la Segarra, i amb un sol pare a Barcelona.
El

cas

És important saber que

Canovelles hi ha un barri anomenat Sanahuja, de manera que caldrà
veure si hi ha altres persones que apareixen a les llistes com "Sanahuja", que podrien ser de
Canovelles.
a

Amb el llibre Canovelles. De poble a ciutat 1908-2008, escrit per Jaume Dantí i Riu, Alexandra
M. Capdevila i Muntadas i Encarna Terrades i Santacreu, he comprès el seu Iligam amb
Canovelles.
Pel que fa a Martí Corominas i Bernadas, la seva néta Lidia Pérez Corominas es va posar en
contacte amb mi a través del bloc que havia fet, i em va corregir el seu lloc de naixement: havia
nascut a Navàs.
Així que he modificat les dades sobre Martí Corominas i Àngel Brunet.
•

Àngel Brunet i López

•

Martí Corominas i Bernada

Notes:
A la base de dades de Deportats, corresponent al Llibre Memorial, indica
localització "Canovelles — Sanaüja".
•

Angel Brunet López

•

Salvador Grau Bibià
Jaime Mas Viladella

•

I fins ara, només havia considerat
Canovelles.

Àngel

Brunet, perquè sortia

en

tres

persones amb la

el llibre d'història de

Després de la localització d'expedients de Víctimes de la Guerra civil i represaliats del
franquisme, hauré de canviar aquesta informació. A Sanaüja hi ha diverses persones amb els
cognoms Brunet López —Angel, Antonio i Artemio- i Grau Bibià -Francesc i Salvador-, amb
expedients a la província de Lleida.
Seguint aquest criteri,

em

Salvador Grau i Bibià.

plantejo d'eliminar de la llista a Àngel Brunet i López i no incloure-hi

El dubte continuaria

sent

I sobretot, conèixer

perquè a les fitxes dels deportats hi surt "Canovelles - Sanahuja".

el

cas

de Jaume MAS i VILADELLA.
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a

Ànciel

Brunet i López

Sanaüja, la Segarra, el 15 gener 1912.
familiar, la senyora Francisca Ribó, que vivia al carrer Marquès del Duero 167 de

Àngel Brunet i López,
Se cita un
Barcelona.

46

de

Canovelles,

va

néixer à

Passà per l'Stalag XVIII-A 47 amb el núm. 80.353. El 7 d'abril de 1941 entrà a Mauthausen, amb
el núm. 4.342. Arribà a Gusen el 30 de juny de 1941, amb el núm. 12.018. Morí a Gusen el 2 de
desembre de 1941, als 29 anys.
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1950/05/25 Avis de defunció

d'Angel BRUNET-LOPEZ

Notes:
Al

portal PARES localitzo informació a l'AHN que cal consultar, sobre Angel Brunet López
(Canovelles — Sanahuja), i Antonio i Artemio Brunet López, només localitzats com a Sanaüja.
Aquest darrer, com a Alcalde i president del Comitè Revolucionari, a la província de Lleida. Per
tant, la teoria canovellina comença a fallar. Això voldria dir que caldria corregir les bases de
dades oficials, que assenyalen Angel Brunet López com a canovellí i treure'l de la llista de
vallesans deportats.

46

Fonts: HMVO, MR/CCN. BDDM
A la Base Documentaire de la Fondation pour la Memoire de la Déportation, apareix a la llista d'arribada
Mauthausen provinent de l'Stalag XVII-A a Kaisersteinbruch, i no pas del XVIII-A com indica Montserrat Roig.
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a

Martí Corominas

i Bernadas 48

Martí Corominas i Bernadas

va

néixer à Navàs el 26 d'abril de 1904.

tenia penjat al Bloc la descoberta de Martí Corominas, tenia indicat
com a nascut a Canovelles. Un correu de la seva neta, Lidia Perez i Corominas, m'indicà que
havia nascut a Navàs, enlloc de Canovelles, on sí va morir).

(A l'inici del treball,

mentre

Entrà a l'Organització Todt el 12 de
direcció a Brest.
Morí

a

maig de 1941, d'on

en

sortí el 18 de

maig de 1943,

Canovelles el 1983.

-11ITTuNDEFUNCIONS

Dia
28
25
26
26
27

Població
Caldes
La Roca

27

Bigues

27
29
30

Santa Eulàlia

Minuel Canudas Borràs

30

La Batlibria

Marti Corominas Bemadas
Damià Fortaleza Hores
Rafael Cabrera Gómez
Josefa Almazán Navarro

30
3

Canovelles
Les Franqueses

30

Canovelles

1
1

Granoliers

Nom

Joaquim Oolz Sancho
Baudili Pujals Casalí
Antoni Valverde Molina
Rafael Rueda Pérez
Emilia Carrero Jané
Montserrat Font
Anna Baró Fetici

Garriga

Joan Duran Fortuny
Joseta Rosàs Riera

Andreu Casado Naranjo

telicá
Granollers
Granolters

Aiguafreda
Granollers

Canovelles

03/07/1986 PlaçaGran. Anuncide la defunció de Martí Corominas Bemadas
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Font: AM
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en

Castellterçol
Vaig establir

amb l'historiador del Moianès, Joan Capdevila i 011er, que coneixia dos
germans de Josep Sors i Canet. Ens va donar el contacte d'un dels seus fills, Daniel Sors, que
viu a Perpinyà. No obstant això, encara no hem pogut entrevistar-nos amb ell.
contacte

Arrel de trobar un article de Josep Sots i Canet, també localitzo una altra persona que caldria
introduir a la Ilista de Castellterçol: en Josep Franch i Clapers, que va passar per l'Organització
Todt.
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Josep Franch i Clapers 49

Josep Franch i Clapers va néixer el 23 de maig de 1915 a Castellterçol. Els seus pares eren
Josep Franch i Font, constructor de carruatges, i Concepció Clapers i Espinet.
De petit, va estudiar a l'escola parroquial i ja mostrava inclinacions artístiques. Per això, als 14
anys es traslladà a Barcelona per assistir a l'Escola de Patrons Decoradors. I poc després
començà a treballar per al taller d'imatgeria religiosa Bochaca d'Olot, on practicà l'escultura,
daurat i ornamentació de sants. A l'inici dels anys trenta assistí a cursos a la Llotja de Barcelona,
on descobrí la pintura a l'aigua. Obtingué també el primer premi de l'Agrupació d'Aquarellistes
de Catalunya.
A l'inici de la Guerra Civil, obrí un taller al carrer de Molas amb altres companys de Llotja però
també desenvolupà altres activitats al secretariat de l'Escola de Belles Arts de Catalunya, que en
aquell temps es va obrir al convent de les Reparadores.

Fotografia de Josep

Franch i

Clapers l'any 1938

Al final de la Guerra s'exilià a França, i tot seguit va passar pels camps de Sant Cebrià i Gurs, i el
camp de treball de Saint-Rémy. S'enrolà en una CTE, i treballà per a l'organització Todt en el
camuflatge de bateries de costa i fortificacions a la costa del Mediterrani. Va fugir i va viure en la
clandestinitat, col.laborant amb la resistència fins a l'alliberament del territori francès.

Josep Franch-Clapers.

49

Font:

Ajuntament

de

Castellterçol,

Arxiu Nacional de

L'èxode. L'exili. ANC

Catalunya, Viquipèdia.
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Després de la guerra s'establí a França i exposà la seva obre a Arles, Avinyó, Marsella,
Montpeller, Narbona, Tolosa i finalment a París, el maig de 1946, en una exposició presidida pel
president de la Generalitat a l'exili, Josep Irla, amb la presència de Giner de los Ríos com a
representant del govern de la República, les autoritats franceses del moment i fins i tot Pablo
Picasso. També es va fer amic del pintor cubista Albert Gleyzes.
Posteriorment, orientà la seva producció envers l'art mural. I l'any 1963
de la Chambre des Métiers de París.

va

obtenir la medalla d'or

Aquest premi Ii obrí moltes portes i començà a exposar a Canadà, Estats Units, Florència,
Munich, penjant els seus mosaics a diversos llocs del món. Tot i dedicar-se comercialment a la
decoració, no va abandonar mai el seu taller de pintura, mosaics i vitralls.
Josep Franch-Clapers va morir per
l'any 2005 a la casa de Saint-Rémy.

una

aturada cardíaca la matinada del 27 de novembre de

La vida creativa de Josep Franch Clapers ha tingut un objectiu constant: donar testimoniatge,
través de l'art, del drama de l'èxode i de l'exili dels republicans catalans i espanyols.

a

L'any 1988, Josep Franch i Clapers va fer donació de 207 obres a la Generalitat de Catalunya.
Aquesta donació va entrar a formar part, al gener de l'any 2000, dels fons de l'Arxiu Nacional de
Catalunya.
El 30 de juliol de 2005 es va inaugurar, amb la presència de l'autor, l'Espai Franch al Museu
Municipal de Castellterçol. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va cedir en
comodat a l'Ajuntament de Castellterço1 seixanta-sis obres (onze olis, cinc mosaics i cinquanta
dibuixos) del fons de l'artista, per tal que fossin exposades.
L'associació "Les amis de Franch - Els amics d'en Franch" va ser creada a França l'estiu 2003
per un grup reduït de persones que volen ajudar a donar a conèixer l'obra artística d'en Josep
Franch Clapers
A

Saint-Rémy de Provença, on descansen les seves despulles, l'octubre de 2009 varen dedicar-li
avinguda amb el seu nom: Avinguda Josep Franch-Clapers:
https://www.qoogle.es/maps/search/Avenue+Josep+Franch+Clapers,+Saint-W/0C3°/0A9my-de
Provence,+Fran'YoC3°/0A7a/43.7563539,4.8632802,26962m/data=!3m1!le3?hl=ca
una nova
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Josep Sors i Canet 5°

Josep Sors i Canet va néixer à Castellterçol el 3 d'octubre de 1914.
Encara té dos germans vius,

a

Castellterçol.

Entrà al camp de Vernet (Ariège), el 30 de juny de 1944. Passà a les CTE,
de Tolosa, el 3 de juliol de 1944. És probable que passés per Brest.

a

la Caserna Caffarelli

S'escapà durant el transport al camp de concentració de Dachau, el 25 d'agost de 1944.

Notes:
Joan Sors Canet: 93 866 83 11
Direcció: Carrer Hospital, 9 / 08183
Antoni Sors Canet.

Castellterçol

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/ref/collection/dic/id/239
Article de Joaquim Soler, J. Sors Canet i Josep Franch Clapers

a la revista D.I.C. [Defensa dels
Interessos Catalans]. Núm. 120 (7 oct. 1933) pag. 13
De Llevant i de Ponent Castelltersol COMENTARIS SIDRALITICS D'ACTUALITAT

d'aquest article, localitzo
Clapers:
Arrel

un

altre

possible castellterçolenc deportat, Josep Franch i

https://ca.wikipedia.orq/wiki/Josep Franch-Clapers
Durant

l'ocupació francesa i com a membre d'una companyia de treball, va haver de
treballarper a l'organització TOD en el camuflatge de bateries de costa i fortificacions.
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Font: AM
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Granera

Trobem, a través de l'historiador del Moianès Joan Capdevila i 011er, informació sobre el besnét
de l'únic dels deportats del poble, en Joan Comellas i Cuenca, que va presentar recentment la

biografia del seu avi.

Enric Comellas i Tàpias

51

Enric Comellas Tàpias va néixer el 7 de novembre de
humil dedicada a la pagesia. Era el petit de cinc germans.

l'any 1900

a Castellar del Vallès amb la
de
carbó.
fàbrica

Datzira i treballava

Visqué

seva

esposa

Maria

a

Granera

a

en una

Osseja,

família

en una

República, formava part d'un sindicat al poble. Segons testimonis familiars, l'Enric va
optar pel camí de la política davant la impossibilitat de disposar de més poder de decisió en els
negocis familiars. Durant aquesta època, fou el President dels Rabassaires.
Durant la

Posteriorment, durant la Guerra, va recórrer Catalunya en camió -especialment el territori de
Lleida-, repartint aliments per a la gent més necessitada. Fou escollit regidor a l'Ajuntament de
Castellar del Vallès des de 1934, i també en l'Ajuntament format una vegada esclatada la Guerra
Civil, l'octubre de 1936. Aquesta època, també va realitzar tasques com a fiscal d'un jutjat
popular a Barcelona. Aquest fet el va condicionar a desfer el sindicat, i motivà el seu exili, ja que
el bàndol nacional el buscaven per aquest càrrec.
Enric Comellas era una persona popular a Castellar. El seu treball i la seva ideologia política
defensaven clarament els interessos de la pagesia i la gent humil, més que les classes
benestant. Això Ii comportà estimació per gran part de la població, però també que fos mal vist
per les persones més poderoses del poble.
El febrer de 1939, Enric Comellas es va dirigir a la frontera amb la intensió d'exiliar-se a França,
però a l'arribar a Girona va ser capturat. Tanmateix, es va escapar i va retornar a Castellar del
Vallès. Finalment, després d'amagar-se a Sabadell, va poder travessar la frontera l'estiu de
1939.
Un cop a França, va estar internat a un camp a l'Aude, a "Le Trillol", a Rouffiac des Corbières, on
va ser treballar fent tasques per a un viticultor local. Finalitzada la verema, va ser internat de nou
Fonts: AM, De Castellar del Vallès al camp de concentració de Buchenwald. L'Odissea d'Enric Comellas,
Publicat el 19 de març 2014 a https://socialsalcasal.wordpress.com/2014/03/19/de-castellar-del-valles-al-camp-de
51

concentracio-de-buchenwald-lodissea-de-lenric-comellas/
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al camp de selecció de Bram, també al departament de l'Aude. D'allà va ser traslladat als camps
d'internament de Barcarès i Sant Cebrià, a la costa del Departament dels Pirineus Orientals. Al
mes de novembre, va signar un nou contracte amb la família Peyris, uns propietaris de Fillols, a
la comarca del Conflent, on es va dedicar a l'agricultura.
Durant l'exili, Enric Comellas i la seva dona Maria
de França, mentre encara podia escriure cartes:

van

mantenir

correspondència epistolar, des

9,74~

Pfd

g-e+-4

0.4

41045i,cun 40&

08/02/1942 Carta d'Enric Comellas

Mentre

la seva família

a

conviure amb la família Peyris, disposava de gran llibertat de moviment. I, tenint en
els
seus coneixements de la zona fronterera, va participar en una xarxa de passadors
compte
d'homes. Un grup de resistents que evadien, via Portugal i cap a la Gran Bretanya, aviadors
abatuts, jueus perseguits, correus de la resistència o joves que volien unir-se a les forces de la
France lliure. La seva intenció era la d'aconseguir guanyar diners per enviar a la seva família, per
compensar-los dels registres, interrogatoris i expropiacions soferts pels nacionals per tal de
coaccionar-los i que delatessin el seu parador. Una informació que mai van obtenir.
va

El 24 de desembre de 1942, l'Enric
Carta del

14

va ser

detingut durant

un

d'aquests passatges.

de juliol de 1943

"Mi adorada esposa i demas familia: Mi mas gran deseo es que al Ilegar esta en tu poder
gozais todos de la mas perfecta salut. La mia es de/todo buena. Querida Maria no dudo que
al recibir estas cuatro lineas no dejara de ser para ti i todos los de la casa una gran
satisfacion i te digo esto porque asi no sucede ami si algun dia tengo la suette de recivir
algo de ti (...) Bueno Maria daros muchos recuerdos i abrazos a tu padre i a la yaya, diles
que pienso mucho en todos los de casa, muchos vesos para nuestros hijos que tengo
muchos deseos de abrazarles i tu esposa de mi alma recibe millones de vesos de tu esposo
que te adora de todo corazon".

El 19 de gener de 1944, Enric Comellas fou traslladat
camp fou bombardejat el 26 d'agost de 1944.

a

Buchenwald, amb
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Llistat de

deportats a

Buchenwald. Amb el núm.

40576,

Henri Comellas

A principis d'abril de 1945, les SS van rebre l'ordre de liquidar totalment el camp de concentració
de Buchenwald i els seus nombrosos Commandos. L'Enric Comellas, entre d'altres milers de
deportats, va emprendre una marxa d'evacuació per la regió de Saxónia-Anhat cap a l'interior del
Reich, amb les tropes soviètiques cada cop més a prop. L'itinerari fou Quedlinburg,
Aschersleben, Kdthen, Bitterfeld, Prettin, Wittenberg i Coswig. Un total de més de 300
quilòmetres, durant els quals 2.500 dels 3.000 homes que van iniciar la marxa van ser
assassinats en el transcurs d'aquesta marxa de la mort.

És en aquest

moment quan es

referència. El

seu

(Nordhausen)

perd la pista a Enric Comellas, de qui només va quedar una única
certificat de defunció amb data de 10 d'abril de 1945 al camp de Buchenwald
lliurat pel Ministeri d'Antics Combatents Francès.

Nota:
l'Archivo Histórico Nacional hi ha diferents expedients que caldria consultar d'Enrique
Comellas Tapias, com a Concejal de/Ayuntamiento y míembro del Comíté Revolucionario local,
presídente del Sindicato Agrícola y miembro del Tribunal Popular n°2 de Barcelona.
A
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Granollers

Pel que fa a les persones deportades de Granollers, no hem trobat cap treball
sobre el tema, a excepció de les referències de Montserrat Roig.

Aparentment,
en

la

recerca

previ realitzat

a Granollers no hi ha connexió entre les víctimes. A més, hi ha una força dificultat
de documentació, ja que durant la Guerra l'arxiu municipal va ser cremat.

Localitzem la família de Josep Pont i Antigas després de contactar amb persones que tenen el
mateix cognom. (L'alcalde de la Vila, Josep Mayoral i Antigas, que no sabia si Josep Pont i
Antigas era familiar seu). També vaig parlar amb na Tuni Jordana i Antigas, llibretera jubilada de
La Gralla. La seva resposta va ser molt emotiva:
20 de febrer de 2013: Hola, en Josep Pont Antigas era cosí meu. Ells vivien als Hostalets de
Balenyà. A Mauthausen hi van anar dos germans. Un va morir allà i l'altre va tornar; però ja
molt malalt. Primer el van portar a la Presó Model i després a l'Hospital Clínic, on va morir.
El seu pare era Jutge de Pau als Hostalets i quan va acabar la Guerra van anar a casa seva
i el van matar allà mateix davant de tota la família. Una història molt trista. Salut, Tuni,
També ens parlava dels seus familiars encara vius, als Hostalets de Balenyà, responsables de
l'empresa de xarcuteria J. Pont. Allà em vaig posar en contacte amb Judit Pont, d'Embotits Pont,
que em va redirigir a Dolors Pont i Macià, filla de Josep Pont i Antigas. La Dolors és una dona
molt activa, que estava a punt de viatjar a Mauthausen, en motiu del 70è aniversari de
l'alliberament del camp. Finalment, vaig poder-la entrevistar a Barcelona.

Entrevista amb Dolors Pont, filla de

Sobre Artur
seu

parent.

Masjuan i Reverter també vaig trobar
He

Antigas

familiar, però que

no

coneixia la història del

pogut localitzar cap informació que em permetés trobar
a totes els León i Mompart de la ciutat que hem pogut, però sense
no

he

Miquel Jané i Bauras pensem que hi ha familiars, però

Rere

Pont i

pogut entrevistar la Teresa Arboix, neboda d'Artur Masjuan.

De Francesc Mompart i Lleó
familiars. Em preguntat també
resultats positius.
De
los.

un

Josep

no

hem pogut

i

Castany, l'únic supervivent granollerí, s'hi amaga

encara

localitzar

una història molt
A
Granollers
no
hem
trobat
informació
d'ell.
Però
complicada d'interpretar.
mitjançant internet,
hem localitzat una persona que s'anomena Giner-Castany, que viu entre França i Suïssa. Quan
hem pogut contactar-hi, ens ha demanat de no seguir amb la nostra recerca, perquè era una
història molt dolorosa per a la família.
en

Pere Giner

que
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descobert la relació entre Francesc Abelló i la ciutat de Granollers. La seva
implicació política, les seves relacions personals i les seves motivacions. A més, hem pogut
localitzar els seus familiars encara vius, i entrevistar-nos amb el seu cunyat, Josep Estrada i
Grífols.

Finalment,

hem

Entrevista amb

Josep

Estrada i Grífols,

cunyat de Francesc

Abelló i Gràcia, i els

seus

nebots-néts

La menció a Pere Pi Cabanes també és particular. En el llibre «Mauthausen, después. Voces de
españoles deportados»52, hi trobem la referència: «Pere Pi Cabanas (1920). BDST, comunista,
director de banco y hombre de negocios». Aquesta persona encara és viva, i hem pogut parlar
amb ell, a Les Masies de Voltregà, on viu. Coneix bé l'exili, però no havia estat internat als
camps. En conseqüència, en faig referència, perquè m'aporta informació de primera mà, però no
l'incloc a la Ilista.

Entrevista amb Pere Pi Cabanes

La llista
•
•
•
•
•
•

52

granollerina quedaria així:

Francesc Abelló i Gràcia
Pere Giner Castany
Miquel Jané i Bauras
Artur Masjuan i Reverter
Francesc Mompart i León
Josep Pont i Antigas

Mercedes Vilanova. Mauthausen,

después.

Voces de

españoles deportados.
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Ediciones Cátedra, Madrid, 2014.

Francesc Abelló i Gràcia 53
Francesc Abelló
Gervasi.
Fill de
d'elles

i

Gràcia

va

néixer el 17 de febrer de 1903

a

Barcelona, al barri de Sant

Josep Abelló i Pedrol, de Montblanc, i Manuela Gràcia i Escuer, tenia 9 germans. Una
era

Va tenir

la Montserrat Abelló i Gràcia.

infantesa agitada, per culpa, en part, dels nombrosos canvis de casa que es va
obligat a fer. Per altra banda, en Josep passava molt de temps fora de casa, perquè era
comerciant d'una merceria, i la Manuela tenia una salut molt fràgil, causada pels múltiples parts s
—a més dels 9 fills que havia tingut, havia perdut 10 fills més.- la Manuela va morir als 40 anys.
La seva mort va coincidir amb una estafa que el soci d'en Josep Ii va fer, de manera que la
família va quedar en una situació econòmica pèssima. Aleshores, el pare no va tenir altra opció
que internar els fills més petits en una institució benèfica religiosa i, al mateix temps, deixar que
els més grans s'espavilessin sols.
una

veure

Anys
En

1920. Sant Gervasi. Estació i barri. Foto Arxiu FGC

aquell moment, en Francesc tenia 17 anys, i va traslladar-se a Granollers per fer la mili.
.A1Miet1

La Caserna.

53

Anys 20. Foto:

Arxiu

municipal de

Granollers

Fonts: MR/CCN, LV, BDDM, AM, LG, In, L'E, BCGG, Entrevista amb Francesc Estrada, Entrevista amb

Berbel
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Roger

Un

polític

de mena

La primera vegada que trobem Francesc Abelló a la premsa local és el 14 d'abril del 1931, al
balcó de l'Ajuntament, proclamant la República, conjuntament amb altres companys d'ERC.

14 d'abril. Proclamació de la República Catalana. Foto

La revista La Gralla (1931 04
d'en Francesc Abelló així:

Cap allà

Josep

19) explica els fets de la proclamació

a

Bosch

Granollers i la

participació

les cinc es formà la manifestació, al front de la qual anaven una trentena de
músics de totes les orquestres locals, dirigits pel professor de l'Escola Municipal de Música,
En Josep M.9 Ruera, que d'aquesta forma volgueren associar-se a l'alegria d'aquell moment.
La manífestació era presidida per les banderes del Partit Republicà Federal í del Partit
d'Unió Republicà, í hi assistiren tots els que foren candidats d'Esquerra Republicana en les
eleccions del diumenge. L'orquestra començà a tocar la Marsellesa, í els manifestants, tot
victorejant la República, es dirigiren, pels carrers de Clavé í de Sant Roc, a la plaça de la
Constitució.
Els capdavanters es dirigiren dalt de la Casa de la Ciutat, on hi havia l'alcalde, senyor
Rafael Prades, al qual donaren garantia de que no es produiria cap desordre. Sortíren a la
balconada, i, en desplegar la bandera republicana, l'orquestra tocà novament la Marsellesa i
elpúblic va prorrompre en forts aplaudiments i crits de tota mena.
Dirigiren la paraula al poble, fent constar l'adveniment de la República, En Sebastià
Fontcuberta, En Andreu Fusté, En Pere Iglésies i En F. Abelló, recomanant tots
entusiasme í prou serenitat perquè res no deslluís el triomf de la voluntat popular, bé
prou expressadaja el diumenge abans a tot Espanya.
Mentre els críts de Visca la República es confonien amb altres que eren expressió de la
passió popular tant de temps continguda, foren llançats daltabaix del balcó els retrats de
l'ex-rei Alfons í d'altres personatges de la família real espanyola que hi havia a l'Ajuntament,
a
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els

quals foren trocejats cremats

en

mig de gros aldarull. Altres posaren

façana de l'Ajuntament amb aquesta inscripció: «Plaça del Capità

14 d'abril de 1931. Proclamació de la

República

un

cartellet

a

la

Galàn».

Catalana. Foto Bosch

A la revista Inquietud, òrgan local d'Esquerra Republicana, l'Andreu Fusté publica un article
sobre el primer dia de la República Catalana, i explica així els fets d'aquell dia amb en Francesc
Abelló:
Són les tres de la tarda. Comença a circularla nova de que Francesc Macià a la Diputació
Lluís Companys a l'Ajuntament, acompanyats d'altres elements d'Esquerra Republicana,
han proclamat la República Catalana a Barcelona.
Moments d'emoció. Comença a estacionar- se gent davant La Unió Liberal. El casal de la
democràcia granollerina, cor i propulsor dels sentiments de la nostra ciutat, ànima
d'Esquerra Republicana, té uns deures a complir, unes ànsies estridents de Ilibertat, de
dignificació i ciutadania i unes vides al servei de la República. En aquests moments el
nerviosisme ens domina. Un auto amb quatre companys marxa a Barcelona a informar- se.
Preparem una manifestació. Organitzem grups per a convidar els treballadors que pleguin.
Cal que en aquests moments el poble estigui al carrer. Un grup de músics vénen a oferir-se.
Als deu minuts trenta músics amb Ilurs instruments entren a La Unió Liberal. Als cinc minuts
arriba en un auto el vell republicà pimargallista Sebastià Fontcuberta; republicà lluitador i
ferm, porta tremolós d'emoció la bandera federal dugués llàgrimes regalimen cara avall
d'aquells ulls que la fatalitat ha deixat en les tenebres.
Les fàbriques han plegat. El poble en massa espera ansiós els esdeveniments. En aquest
moment la bandera republicana, de la Unió Republicana, és entrada a la Unió, essent
frenèticament victorejada. Els visques a la República, a Macià i a Catalunya vibren,
ressonant per l'espai.
Són les quatre. L'entusiasme en aquests moments és ja totalment inaguantable. Cal, però,
esperar els companys que són a Barcelona. La multitud està frenètica. Entusiasme...
Nerviosisme.., Febre...
Ens veiem obligats a dirigir la paraula al poble. Per primera vegada en la meva vida,
recomano calma... seny... paciència... Parlo... Sé el què voldria dir; però no sé el què dic.
Voldria plorar... Granollers, aquella ciutat morta i vexada, s'entusiasma, vibra, crida... Aquest
moment és tota la meva vida. Valeni Mas, el meu mestre, el que ha forjat el meu esperit
d'home de lluita, també està emocionat; sent el contacte electritzant del nostre entusiasme;
em vénen ganes d'abraçar-lo
i de cridar, de xisclar com un infant
Per fi arriben els companys. Surtja la manifestació. Sebastià Fontcuberta i Josep Bellavísta,
acompanyats per quatre joves, van al cap de la manifestació amb les banderes federal
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republicana. Ferms lluitadors del segle passat, porten avui encara el foc de la joventut. La
manifestació és imponent. Compassos de la Marsellesa. Crits, alegria, joventut... Grups de
damiselles acompanyen la manifestació entonant la Marsellesa. Són les nostres
companyes de la fàbrica, del taller... Damiselles plenes d'amor, d'idealitat i de bellesa. Quin
contrast amb aquelles estúpides nenes «distingides», «pepes» ridícules, filles de Maria,
piles de carn mal girbada, dames d'Estropajosa, rates de sagristial... Endavant, companyes!
La manifestació arriba a Casa la Ciutat. Aquest moment és delirant! Esquerra Republicana
constituïm el Comitè Revolucionari, possessionant-nos de l'Ajuntament, ajudats per
companys de la Confederació Nacional del Treball. Parla Sebastià Fontcuberta, que és
frenèticament aplaudit. Seguidament parlem alguns altres amics d'Esquerra Republicana.
Hi ha un moment de pànic. Alguns corren; però domina la situació el company Abelló,
demanant que ningú no es mogui. «Nosaltres donem la cara i afrontem tota la
responsabilitat d'aquest moment », diu el company. Altres companys han parlat en nom
de la Confederació.
La manifestació segueix recorrent els carrers de la ciutat i l'entusiasme dóna pas al deliri. La
Marsellesa, marxa bèl.lica, trempa els esperits d'aquesta generació per a la lluita de la
dignificació i de la ciutadania.
Poble de Granollers: Segueix el teu impuls! No acabi aquí la teva gesta! Lluita! Lluita

sempre!
jVisca la Unió de Repúbliques Socialistes Ibèriques!
ANDREU FUSTÉ
ARXIIM

14 d'abril del 1931. Proclamació de la

L'endemà, la joia republicana seguí, i tornem

a

República Catalana.
trobar una altra

Foto Joan Guàrdia

participació d'en Francesc Abelló.

La Gralla ho explica així:
un xic estrany. Per tot arreu la
feia
comentaven
els
esdeveniments
gent
grups que
polítics, Amunt i avall de la carretera
passaven autos i camions carregats de gent jove dels pobles forans i de Barcelona, que
feien onejar grosses banderes republicanes catalanes i donaven grans crits de iVisca la
República! A mig dematí, soldats del batalló d'Estella s'enfilaren dalt de tot de la façana del
Quartel i procediren a destruir la corona que remuntava l'escut que hi ha. També fou
destruïda la corona del damunt de l'escut de la façana de l'Ajuntament. Un grup nombrós
d'obrers repartiren amb gran pro fussió unes fulles en les quals era reproduït un manifest
signatpel comandant Ramon Franco, que aquell dia publicava «Solidaridad Obrera».
A les façanes del Quartel i a les oficines de Correus i de Telègrafs, així com a la balconada
de La Unió Liberal, hi onejava la bandera republicana.

Dimecres, l'aspecte de la ciutat era el d'un dia de festa, però
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Un

fixat en els vidres del cafè de La Unió Liberal aquella tarda, fou prou perquè a les
de la nit una gran gentada s'aplegués a la plaça Gran, on havia de celebrar-se un

avís

nou

míting.
Des del balcó de l'Ajuntament dirigiren la paraula al poble En Valeni Mas, un representant de
la Confederació Nacional del Treball; Andreu Fusté, Gabriel Sabates, Domènec Colomer,
Pere Iglèsies F. Abelló, tots d'Esquerra Republicana; Andreu Busquets, regidor electe
catalanista republicà Josep Font, radical.
Valeni Mas explicà que des del moment d'ésser proclamada la República s'havia constituït
un Comitè Revolucionari format per tots els elements d'esquerra local i representacions
obreres, i que aquest Comitè seguirà actuantper tal de controlar la tasca dels regidors.
Tots els oradors expressaren llur entusiasme per la nova forma de govem
aconseguida pel plebiscit del diumenge i tots aconsellaren que la serenitat fos el
guiatge del poble en aquestes hores que cal estar a l'aguait de possibles maniobres
que poguessin malograr l'obra de regeneració, tan bellament iniciada. Tots
aconsellaren que l'endemà fos reprès el treball, facilitant així l'obra del nou govern.
Acabat el míting que es celebrà a la Plaça Gran, la gentada es traslladà a la plaça de
Maluquer Salvador, on la banda d'Estella hi donava un concert públic, del qual en formà
part obligada la Marsellesa.
El 19/07/1931 participà en un míting
Sediles 54. La Gralla en parlava així:

a

favor de la candidatura de Francesc

Layret i el Capitán

La setmana dels mítings
Diumenge, de matinada, es celebraren els dos mítings electorals de propaganda per les
candidatures Sediles Dolcet i Eduard Layret
El mateix diumenge, a les onze, altre míting — de propaganda sindicalista, —•en el qual
prengueren part varis oradors del Sindicat Únic local i de la Confederació.
Dimarts vespre i dijous han tingut lloc encara altres dos mítings. Tots dos, com els tres
primers, a la sala de La Unió Liberal i lots dos igualment concorreguts.
En el de dimarts parlaren els senyors Abelló, doctor Ariza. tinent Pi, comandant Jiménez i
capità Sediles. Aquest últim féu greus declaracions relacionades amb l'alçament de Jaca i
amb el Consell sumaríssim que condemnà a mort els capitans Galan i García Hernández,
L'entusiasme del públic arribà al roig viu. La sala era afestada i en les galeries exteriors,
damunt les llotges delpis, hi havía també gran nombre de concurrents.
El míting de dijous fou organitzat pel Sindicat local de Treballadors hiparlaren els elements
més destacats del mateix, per' a tractar de les vagues dels obrers del ram de construcció
dels obrers de la Telefónica.
Presidí el company Rovira, president del Sindicat, parlaren, en tons de fort radicalisme, els
obrers locals ciutadans Cola i Martínez, que explicaren l'estat de les vagues de paletes de
la Telefónica; Serres. Marata, Fabregat, Casals,. Bosch i Valeni Mas.
Finalment, divendres donà una conferència pública, també a la sala de La Unió Liberal, el
jove propagandista del Bloc Obrer Camperol, En Jaume MiravitIles, qui féu una crítica de
l'obra portada a terme pel govern provisional de la República, afirmant que ha estrangulat la
Revolució. Fou escoltat amb molla atenció i aplaudit al final.

54

(Càceres, 23 de juny de 1897 — Toledo, 28 de setembre de 1936) fou un militar i polític
les
Corts Espanyoles durant la Segona República Espanyola. Era capità de l'arma d'artilleria i
espanyol, diputat
participà en la insurrecció de Jaca de 1930. Fou condemnat a mort in absentía en un consell de guerra el març de
Salvador Sediles Moreno
a

1931, ja

escapà a França, però en proclamar-se la Segona República Espanyola fou amnistiati pogué tornar.
diputat per la província de Barcelona a les eleccions generals espanyoles de 1931 per l'Extrema
Esquerra Federal (EEF),formant part del grup conegut com losjabalíes i a les Corts votà a favor de l'estatut de Núria
junt al grup d'ERC. En esclatar la guerra civil espanyola, es va incorporar a les Milícies Populars.
que
Fou escollit
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Els

lectors ja es faran càrrec de la impossibilitat de ressenyar tants actes públics,
demostren
la febrada per la qual actualment passa cl nostre poble després de tants
que
anys de política local i de quietisme, imposat per la dictadura.
A tols els actes hi assistí nombrosa concurrència, entre la qual hi havia moltes dones.
nostres

El mateix diari,

en una

nota

prèvia, deia:

El capità senyor Sediles diumenge a la tarda estigué a Granollers, prenent cafè a La Unió
Liberal. I dimarts vingué, acompanyat del comandant senyor Antoni Jiménez i Jiménez,
diputat electe per Barcelona, sopant amb un grup d'amics en el mateix cafè i donant
després un míting a la sala teatre.
Sembla, doncs, que en Francesc Abelló tenia una bona relació política ...

La seva militància política a ERC, però, tingué alts i baixos. Poc després, en una carta oberta a
La Gralla (1932 07 17), expressa el seu desacord amb la fusió entre ERC i la Unió
Republicana a nivell local, pel que presenta la seva dimissió. En paraules seves, Abelló diu així:
CARTA OBERTA
Essent jo un dels que vàrem formar el Partit d'Esquerra Republicana a Granollers i
que de moment va ésser el partit més gran que es coneixia, però avui, sigui perquè
els homes d'esquerra que porten la representació del partit no han complert amb Ilur
deure o sigui perquè d'esquerrans no hi ha el número suficient per a sostenir el partit,
els dirigents de l'antigua Esquerra, junt amb algun soci, van veure que el partit ja era
un fracàs i com el nàufrag que s'ofega, vegeren una fusta per llur salvació, que fou la
fusió de l'Esquerra amb la Unió Republicana, cosa que ja s'ha fet.
Ara, com que jo no estic d'acord amb dita fusió, des del moment de la publicació de la
present, restaré sol, independent.
Si el partit que vàrem formar ha fracassat, jo restaré sol, i crec que podré fer tanta
obra d'esquerra carn fins ara; puixjo comprenc que si havia de fer-se una fusió per a
tenir més forces d'esquerra, estaria d'acord sempre que els que volguessin ésser
esquerrans vinguessin a sumar-se amb nosaltres, però nosaltres amb ells, jamai.
Dono les gràcies als companys de lluita que fins ara he tingut, i si en algun moment
necessiten el meu humil esforç sempre em trobaran disposat a treballar per a
defensar els nostres ideals i per fer justícia, però primer sol, donant la cara, abans
d'anar a eixopluc en la primera casa que ens obren les portes perquè som un partit
fracassat.
F. ABELLÓ
Granollers, 15-7-32.
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CARTA OBERTA
Essent jo un dets que vàrem formar
Partit d'Esquerra Republicana a Gra
nollers i que de moment va ésser el
partit més gran que es coneixía, però
avui, sigui perque els homes d'esquerra
el

que porten La representació del
no han complett amb llur deure o

partit
sigui

perque d'esquerrans no hí ha el numero
sufictent per a sostenir el partit. els diri
gents de l'antigua Esquerra. junt amb
algun soci, varen veure que et partit ja
nautrag que s'ote
ga. vegeren una fusta per llur salvació.
que tou 1 fusió de l'Esquerra amb la
era un tracàs i com el

Unió Republicana, cosa que ja s'ha tet.
Ara, com que jo no estic d'acord amb
dita lusió. des del moment de la publí
cació de la present, restaré sol, inde

pendent.
Si el partit que vàrem formar ha fra
cascat. jo restaré sol, í crec que podré
ter tanta obra d'esquerra carn fins ara;
puix ¡o comprenc que st havia de fer-se
una tusió per a tenit més torces d'esque
rra, estaria d'acord sempre que els que
volguessin ésser esquerrans vinguessin
a surnar,se amb 00541tr" perd nosaltres
arnb elis, iarnai.
Dono ics gràcies als companys de flui
ta que tins vra he tingut, i si en
moment necessiten el meu humil
sempre em trobaran

dísposat

algun
estotç

a treballar

delensar eis nostres ideals i per ter
justleta, perd primer sol, donant la ocre,
abans d'anar a eixopluc en la primera
casa que erts obren les portes perqué
per a

som un

partit

friesssat.

F.

ABELLÓ

Granollers, I5-'-32.

La

activitat política, però, segueix fora del partit. Poc després, el desembre del 1932, és
durant
la vaga general com a treballador de la vía fèrria Madrid Saragossa — Alacant,
detingut
En la crònica dels fets, la Gralla (11/12/1932) diu:
seva

Vaga general a Granollers
Dilluns es produí el primer fet de violència que hom preveia i temia, per causa de la vaga dels
obrers ocupats en els treballs del canvi de la via fèrrea de M.S.A.55 Aquell matí, un grup de
vaguistes anà a la tenda del tinent d'alcalde En Modest Gual, al carrer de l'Alba, i
s'emportaren violentament un pernil, botifarres, mongetes altres queviures. Seguits del
senyor Gual, del seu fill d'alguns veïns, que estaven posseïts de natural indignació, aquells
obrers exaltats portaren allò que s'havien emportat al pis de la plaça de la República, on té el
seu estatge el Sindicat Únic de Treballadors. Poca estona després, una comissió de
vaguistes es dirigí a l'Ajuntament per a posar en coneixement de l'alcalde, senyor Camillo, el
deplorable fet, que produí general esverament en el veïnat, essent condemnat per tothom,
com

deu ésser-ho

tot acte

de violència.

Aquella tarda, la guàrdia civil féu un registre a l'estatge del Síndicat i cap al tard foren
detinguts els obrers Saturi Martínez Grande, Joan López Rodríguez, Antoni López Recha,
Francesc Abelló Gràcia, Jaume Valls Mateo Josep Píbemat Parets, que formaven el
Comitè de Vaga iposats a disposició del Jutjat que havia començat la pràctica de diligències.
Motivà la detenció el fet d'haver-se publicat, amb la signatura del dit Comitè, unes fulles de
tons violents, les quals el públic comentà ja no pas poc, en ésser repartides el dia 26 del
prop-passat novembre.

55

Companyia dels Ferrocarrils de Madrid a Saragossa i a Alacant (MZA o MSA), fundada el 1856, fou unes de
companyies ferroviàries més importants de l'Estat Espanyol. Fou nacionalitzada el 1941integrant les seves línies,
3670 quilòmetres, dins de RENFE. A Catalunya la seva xarxa tenia explotació independent (MZA-Red Catalana).
La

les
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La nova de les detencions motivà que aquella nit es formessin nombrosos grups a la plaça de
la República en actitud no gens tranquillitzadora. Prop de les onze es presentà allí el tinent
de la guàrdia civil amb una parella i exhortà els reunits a que es disolguessin, com així ho
feren. L'agitació, però, ¡la intranquillitat seguiren fins la matinada.
Un any més tard, però, sembla que ja torna a collaborar amb el partit. En el Butlletí del Centre
gremial de Granollers (01/11/1993) s'informa de la constitució de la Cooperativa Popular de
Fluki Elèctric, en la que hi participa Francesc Abelló. Així, s'explica que
El dia 13 del mes passat, tal com prèviament s'havia anunciat,
de simpatitzants, per la constitució de la Cooperativa.

tingué lloc la reunió general

Uns quinze dies abans es repartí profusament per tota la ciutat el projecte d'Estatuts,
redactat per la Comissió organitzadora, abans del dia 11, en qual dia finia el termini per a
la presentació d'esmenes, se'n presentaren diverses, de la Unió Socialista de Catalunya,
Secció de Granollers; Cooperativa La Unió; Unió d'Esquerra Republicana i del senyor
Francesc Abelló. També durant aquells dies es rebé una comunicació del Ministeri del
Treball indicant devien fer-se diverses aclaracions i adicions al projecte, tot el que es tingué
en compte per la Comissió, perpresentar a l'Assemblea mes acabat definitiva.
I

segueix explicant que
Els reunits aprovant per unanimitat el projecte, després d'haver-se suscitat tres votacions:
una amb motiu d'una esmena del senyor Abelló, que fou defensada pel senyor
Genevat i impugnada pel senyor
que guanyà la Comissió, una altra de la Unió
Socialista de Catalunya, defensada pel propi senyor Rosell ¡impugnada pel Secretari de la
pròpia Comissió, que fou votada a favor d'aquesta; una altra de la Cooperativa La Unió,
defensada pel senyor Andreu Fusté impugnada pels senyors Font i Castanyer, que fou
votada a favor de la proposta de La Unió.

I sabem de més endavant que tornà a militar al partit. Segons trobem a la Humanitat, l'òrgan
d'ERC, en la campanya per a les eleccions del febrer de 1936 fou un dels màxims impulsors del
Front d'Esquerres, fent diversos mítings per la comarca del Vallès Oriental. Sobretot amb en
Pere Iglésies, que seria posteriorment alcalde per ERC, passà per Sant Pere de Vilamajor, Lliçà
d'Amunt, Palausolitar, Parets, Sant Feliu de Codines, Sant Celoni, Vallgorguina, Gualba,
Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Montornès.

DE
es

A DE Ibi
ciel

PALAUSOLITI
A les nuu de tu ritt t,...rallrLLJ1g
kil parlarau:
Xavber Damtflre

nuting

ili parlaran
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Josep Fontbernat
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que
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i

com a
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Anunci

a

la revista La Gralla anunciant-se

com a

recader entre Granollers i Barcelona

Aquest anunci es publicà diverses vegades, del 05/03/1933 a 05/11/1933,
i l'Esquellot.
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a

les revistes La Gralla

Activista cultural
Francesc Abelló s'implicà activament en la vida cultural de Granollers. De bon principi, formava
part del Quadre Escènic de la Unió Liberal, i tenim constància de la seva participació en diversos
actuacions teatrals, gràcies a les cròniques que en fa la revista La Gralla.
La interpretació de «Vacances reials»
hem de dir que fou acceptable Formosa
ben abillada, en el primer acte, l'actriu
Maria Lluïsa Mir. Bé també la senyora
Laura Gassó. Complfren com a bons,
i Iluitaren per a superar-se en annest
teatral

difícil. els aficionats
Miquel Dlu
011endorf; Domènec Boèt, Mar
querie; Andreu Soldevila, Padovani;
Francesc Abelló, Siegrrist; Manuel Cola,
Due de Wirma; Josep Casademuni,
Comte de Kerem; Antont Esteper, 1ln
.cria/; Josep Escobar, Beliewski

gènere

Jacint
maró,

tan

Riberaigua, Jordi XV;

La Gralla, 14/06/1931. Vacances reials, de Carles Soldevila, fent de

Siegrist

En «Flor tardana) hi prengueren part
ells i ademés le senyoreta Conxita
Molins (Fepela), i els joves Andreu Sol
devila (Federal), Francesc Abelló (Bat
tots

dir), Josep Casademunt (Cisó) í Joan
Pous (Xandri). Uns í altres estigueren
admirables, però

sobre tot la senyoreta
i
(Gansa) En Gubern (Manel),
En Bot (Llunàtic) i En Escobar (Frare).
Gelabert

La Gralla, 27/12/1931. Flor tardana,

La Unió Liberal
«Justicia de Déu»
fou representat, pel Quadro
Escènic de La Unió Liberal, el drama

Diutnenge

d'Esteve Garrell «Justicia de Déu». L'in
terès per l'obra, era augmentat pel fet

d'Ignasi Iglésies,

fent de Baldiri.

magnffic, senyores Filomena Bidosa
Josete Ribes, i els joves aficionats Do
mènec Boèt (Mossèn Ramon), Josep Es
cobar (5enyor Duran), Francesc Abelló

(Senyor Valen11), Andreu Soldevila
(Genissó). Enrie Gabern (Carles) i Ama
dor Garrell (Me1).
Tots ells són ben mereixedors dels

aplaudiments que

el

públic els prodigà 1
d'aquest modes

12lue la notable actriu Elvira Fremont pre

de la felicitació sincera

nia part molt

tfssim

principal

la represen

en

tació.

ESPECTADOR
La

Gralla, 24/01/1932.

Justícia de Déu, d'Esteve

Per

Garrell,

fent de

Senyor

Valentí

satistacció de cada un
ací els noms dels que represen
taren amb tanta justesa aquesta obra de
Russinyol, que en tots moments és un
himne al treball ì una condemnació de
la violènciu Pere Molins, Anton; Enric
Gubern L'Hèrae; Joan Pou, Andreuet;
Antoni V1d, Joan, el repatriat; Joseo
Escobar, .El Clapat; Ramon Garrell, El
Seeretari; ,1 ose p Casaclemun t. Senyor
Tomà; Manuel Cola, L'Alealde; Fran
cesc
belló, El Sargento. Cooperaren a
la tasca ciek aficionats les actrius Emilia
Mates.
Ramona; Victòria Benedicto,
Carme; i Mary Adrià, Mercè.
a

anotem

La Gralla, 05/02/1933. L'hèroe, de

Santiago Russinyol, fent de
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El

Sargento

El Quadro Escènic de l'associació re
presentà el drenne «Terra baixe» 1 iii
lerpref el paper de Manelic el propi
presldent de Le Unió Liberal, En Marius
Masó, qui je repetidament havia repre
sentel la famosa obre d'Angel Guimerà
a le soctetai L'Alhambra, sempre amb
el beneptàcit més entusiasta del públic.
Diumenge renovà els èxits passats. com
ho demostraren les fortes ovecions que
escalaren al final del Ires ecies de l'o
bra. 1 amb En Masó comparliren els
aplaudiments de la concurtència les ec
irtus Maria Font, Emflia Font, Maria

Vallespir i Mary Adrià i els aficionats
Pere Molins, Antoni Vidal, Enric Gu
bern, Ramon Garrell, Francesc Abelló,
Manuel Cole i Joan Pou Rentarquem
particularment la tasca de les senyore
les Font

i d'En Molins.

La Gralla, 28/05/1933. Terra baixa,

d'Àngel

Guimerà.

Homenatge a Vicenç Albarranch
Forma part de la Comissió
Madrid amb una exposició.

d'Homenatge al pintor Vicenç Albarranch, que acabava de triomfar a
Els amies d'Albarranch
Ens ha estat facilitada la segítent nota:
Un grup de companys del gran pinior
Vicents Albarranch, en vista

granollerí

obtingut en la seva
exposició, inaugurada et dia 16, a Ma
drid, on ha quedat enellit el nom de Gra
del gran èxft que ha

nollers, amb les Ieles per ell allí presen
tades, han organilzat un acte d'homenen•
ge. quina data es ferà pública oportuna
ment.
Ha quedat composta una comisió, in
tegrada pel doctor Alfred Canal, Carles
de la Torre i Francesc Abelló, els quals

rebran les admissions dels companys
admiradors d'aquelx artista granollerf,

pel

susdit acte
La

d'homenatge.
Gralla, 20/11/1932

En Vicenç Albarranch fou el màxim impulsor del Museu de Granollers, que s'inauguraria poc
després. L'acte d'homenatge tindria lloc el mes següent, i seria un gran èxit organitzatiu i de

públic.
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lemeaalÉe a ficells ilbarrandi
Com dèiem

en

nostra

darrera edicló.

l'avant-passat dissabte, a les deu de la
nit, tingué efecie a l'Hotel d'Europa el
sopar- homenatge al pintor Vicens Alba
rranch per a festejar el franc èxit assolit
per aquest artista local a la
República. amb motiu d'una

pintures

vallesanes feta

capital de
exposició

en

la

de
el saló del

madrileny «Heraldo

de Madrid».
Una seixantena de comensals es reu
niren al voltant de l'homenatjat_ Tots els
estaments de la ciutat pot dir se que hi
eren representais. Les taules, molt ben
disposades enfront de la presidència,
rotatiu

s'havien

poblat

d'amics i admiradors de

l'artista. Una bella representació de da
mes i damiselles feia costal àdhuc a la
simpàtica esposa del fesiejat. També hi

vegérem els consellers del nostre Muni
cipi, senyor Botill, aquest en representa
ció de l'Ajuntament; Taverner, represen
tant la Junta del futur Museu; Pagès i Es
trada; els pintors senyors Puig Perucho,
Tobler, Bernad i Brugarolas; senyor Jo
sep Mora, per la Junta d'Estudís Histò
rics a Granollers; Fontdevila, pel Patro
nal de l'Escola Municipal de Música i
professors senyors Ruera, Font i Coll;
ex-diputat a Corts per aquest dístricte
senyor Torras Villà; el nostre Director
molts corresponsals dels diaris barce
lonins.

A continuació, el senyor Abelló, de la
comissió organitzadora. Ilegelx les ad
hesions a l'acte, que foren les sezilents:
telegrama del Director i Secretari gene
rals de Belles Arts; Ajuntament d'Elche
entítats d'aqueixo població; Associació
«Blanco y Negro», selmanari «Elche».
Partit radical-socialista, Casino d'etche,

Orfeó IlIcita,

i una expressiva Iletra. sig
nada per 40 obrers del camp d'aquella
ctutat. Altres lletres dels pintors Carles
Conde de Möy i Francesc d'A, Planas

La Junta Directiva de l'Orfeó Granollerí
Formà part de la Junta de l'Orfeó Granollerí. Tot i que l'Esquellot ja en parla abans de la seva
implicació amb l'entitat (1933/08/06), la primera vegada que forma part de la Junta és el gener de
1934 i repeteix l'any següent.

Consell Direciiu
El

nou

llet í ha

Consell Directiu de l'Orfeó Grano
constitu'il en la següent for

quedat

ma:

President, Salvador Mitjà
Palahí; Vic
president, Emili Ferrero i Botinches; Secre
tari, Francesc Abelló i Gràcia Caixer, Fran
cesc García i Martínez; Comprador,
Miquel
MOS$41i Casas; Arxiver, Joan Pou í Cerve
ra; Vocals, Pamon Pous i Pujol, Josep pi
bes ì Torres, Modest Moniclús

i

Periegrí;

Vocal ildi, Marian Bataller i Llonch.
La Gralla

(14/01/1934). Consell

Directiu de l'Orfeó Granollerí
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Imatge

del Consell Directiu de l'Orfeó Granollerí

l'any 1934,

amb Francesc Abelló. Foto Joan Guàrdia

Consell diree I iu
El nou Consell de 1'0rfe6 Granollerí, ha

quedai consihai neis senvors SalvadorMitjà.
president; Francesc Abelló, secretari; M. Be
nezet, vice-secreiart; rrancese uareta, Cal
xer; M. Massat, comptador; Lluís Mas, Arxi
ver;

Modest Montelüs,

Vicens Taberner

i

IL Pous, vocals.
La Gralla

(13/01/1935). Consell Directiu

Seu de l'Orfeó Granollerí

a

la

Plaça

de l'Orfeó Granollerí

de la Corona. Foto Joan Canal

Cal destacar —perquè en disposem de paraules seves en una carta a La Gralla- l'aclariment de
Francesc Abelló per indicar que la cobla per a la commemoració de la diada de l'11 de setembre
l'havia pagada l'Orfeó Granollerí.
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Curies aclariment
Fiem rebut la seglient itera, que ens
complavem a publicar per a satisfacció
dels interessais_

5enyor

Director del sennanart

LA

Gi<ALLA
Molt senyor
mero

tic la

nos/re:

vostra

En el darrer nú
i donttni

publicació.

eompie de la festa del 11 de Setenthre.

pnfilicava el rostre se/manar la noticia
que e la plaça d'Angel Guitnera i da
van; de

l'Orfeó Granoileti,

audield

de sardanes, per fa que

es

¡en
as

guern feo constar, tant prompte as

possilde,

una

pre

sigui

,jue l'esmentada addició es feu

davant de l'Orfet; perqu,:› aquesta entitat
vél
Cobla per la susdita audi
ció per commemorar la diada del JI de

Esnerant veure'ns atesos en aqw!st
repellm i aprofitem aquesta

pree, ens

inelde5a per asahillar ros

Per el Consell Direcilu
EI•Secreiari inferí
fi

Al;E 1

La Gralla 1935/02/22. Carta d'aclariment Festa 11 de setembre

I

esportista tranquil

Abelló també féu les seves provatures en el món de l'esport, però de forma ben relaxada. De bon
principi, fou promotor de la secció d'escacs a la Unió Liberal, que també practicà.
Altre Grup Escaquista
A l'associació La
consiittfit alire
nornenai, per

a

Unió Liberal ha quedat

Grup Escaquista,

havent-se

la lunta interina, els senyors

lautne Ribell, Francesc Abetló, Joan Tarrés
Lluís Terns.
Els dirigents del nou agrupament ens pre
guen que saludern des d'aquesies planes,
al poble granollerí i pariicularment tots els
afielonals al oc d'escacs.
La Gralla 1932/03/20. Junta del

Grup Escaquista

de la Unió Liberal
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Joc d'Esceacs
S'ha dona per flnit ei torneig de ciassili
darrerament jugat al cafède La Unió

cació

LiberaL organnzat per 1.Agrupeció Escaquis
ta de l'associació.
Segons nota que ens ha estat facilitada

junia del Grup, el torneig ha donal lo
segilent classificació entre els nombrosos
participants a la primera prova efectuada:
42 punts.
. .
Campló
jaume Vive
per la

.

2.on

52

.
laume Ribell
Htlorth Brugarolas.

.

3.er

30

4.rt
b k

28

>

aóvira
Fraincese Abelló.

6.1'

27
26

»
>

Llufa Terns

v54

Gascón

josep Camps .

8 ?:
9.6

22
18

>
•

Aranda

10

18

>

Mits

11
12

18

>

16

>

Carreras

Jaume More
Tarre

13

16

>

Antoni Estaper
Pere Oliva

14
18

12
11

>
>

Andreu Soldevila
.

16

10

•

17
18

9
9

»
»

Josep Escobar
Viader

19

7

•

20
21

6
4

>
>

22

4

>

.22

4
4

>
»

Pedragosa .

Bartomeu

losep Pínyel
Gelaben

.

Aniont Sans
Enric Garrell .
Ramon Garrell

.

24

La Gralla 1932/06/05 Classificació del tomeig d'escacs de la Unió Liberal

I més endavant, s'atreví

a

fer d'àrbitre de futbol,

tot

Partits amistosos

no

amb

gaire encert, cal dir-ho.

Diumenge passat si reserva granollett
juga al terreny local contra el Nacional
de Sabadell, campió annatear de la co

3, U. E. Girona-Oranollers, 2
3, Granollers.Nacional de Sabadell,
El reserva granollerí jugà el dia 18 un
partit amistos contra una torta seleccío
del Girona al camp de Vista Alegre,
essent vençut per la

i que

marca sabadellenca.

L'actuació d'un 1 altre equip no va
ningú els comentaris que
predominaren foren de considerar in
pas satister a

mínima diferència

compreasible el magnífic resultat obtin:.
gut diutneoge pel reserva granolletí da
vant la Inris selecció gironina.
La nostra impresió respecte a aquest
parti: es que la davantera graaollerina
és m:gradíssima mancada de jagadors

Orafielied: Leeii LA GRALLA

an

capaços de

substituir en un momern do

qualsevol lesionat que hi hagi a la
davantera del primer equip.
Garí sarbressoril d'entre els seus corn
nsj

panys,

encara

que

Ii

observarem

que

xuts que en•altre
es
temps, quan sortien dels seus peus,
donaven ja com gols segurs.

fallava aigun d'aquells

L'onze foraster jugà amb més entusiasme que tecnica, però amb tot, es mani
fesià erser un conjunt fluix.

De venda
a la

Vila,
Colomer, Torras, Rovira,
Pérez i
Rife, Fàbregas, GBrí, Ribas,
El-Granollers estava loroun per:

CarMnell,

*Casa

Valls,

Garrell

Arbitra el

collegiat

amateur

.amb més voluntai que encert,
protestes d'ambdós bandols.

La Gralla, 1934/03/04
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Abeller,

motivant

•

Parlits amistosos
6, Granollers (segon)
- U. E. Mataronina,

Diumenge
amistós al

granolleri

passat jugaren un partit
camp local, el segon equíp
i el primer de la U. E. Mata

canina.

Aquest encontre, organitzat per tal de
posar a prova alguns elements, com ho
demostra el resultat, fou netament favo
rable a l'onze local.
Dels

jugadors

provats, segons ens,han
sols destacà el mig centre Els
demés, fluixos.
Arbitrà el collegiat amateur Abelló.

dir,

tan

La Gralla 1935/03/24

Diumenge i dilluns de Pàsqua també
hagué futbol en el terreny local.
Ambdós dies juga el segon equip del
Granollers contra dos primers onzes
hi

amateurs, assolint

altres

tantes

el

reserva

victóries, per

eert

granoiled
merescu

des.

Deis equips

Sagrerenc,

per

agradA

visitants ens
el
la seva empenta i resis

tència, que dificulta extraordinàriament
el triomt granollerí, que no es decidí
fins els darrers moments del partit.
L'Allétic del Poble Nou, més fluix
que el seu eompany amateur, jugit dur,
en

perjudici

d'ell mateix.

El Granollers formà els equips així:
Bel, Saniteliu, Ruiz, Aranda, Gelpi,
Soler, Pérez, Antich, Taset, Guix II i
Bertran, contra l'Attétic.
Bel, Aranda, Ruiz, Tuset, Paseual,
Soler, Pérez, Geipt, Solsona, Guix Ji
Bertran, contra el Sagrerenc.
Arbura el primer partit I amateur rat

get, de Cardedeu, í el segon el collegiat
també amateur,

La Gralla 1935/04/28

Personatge satiritzat a l'Esquellot
Totes les diverses activitats que portava a terme II comportaren elevar el seu nivell de popularitat.
Francesc Abelló era prou conegut com perquè la revista satírica L'Esquellot sovint el fes sortir en
els seus articles.

(1933/03/05) Carnaval
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A la Pedra de l'Encant diuen...
Que en el passat Carnaval el senyor Estabanell es
disbessii de regla de catent.
...En Vicente Albarranch, de Cavalleria rusticana.
...L'Amadeu

Barbany, de saxoton.
Miquel Joseph, de ,Putgareito.,
Josep Tarda, de «Lacandrit..
...En Domenec Colniner, de barret, bastó, puro i pe
...En
ri

dic.
...En Francesc Serra, de « tablero de damas..
...En Paco Parenada, de «tres copetss.
...En Manuel Raspall, de guàrdia urb.
...L'Amador Garrell. de Goliath.
...En Francese flobll, de hombern›.
...En Joan Canals. de
Si,
...En Josep M Rosas, de «ininn de safrà'
...En Marius Massó, d'einpostissat.
...L'Andreu Busquets, de «eabell
...En Pepet Oarrell. d'irusta.
...En Miquel Diutnaró, de barricada.
...Eri Domenee Mavnou, de bollad de goma.
...En Domènec
de ntiví.
...En Franeese Abolió, de E. R, de C.

Bo&t,

...L'Isidre

C415015, d'Eugenesia.

...En Cinto Belloneh. de Tap de Xampany.
...En Manuel Puntes, de general Fanjul.
...En Francesi; Cid, de castigador.

Joan Vernet, de Strauss.
Joaquim Plana. de Pauleta .Pamies.
...En Francese Torras, de <Ftimando espero' (tango).
...En
...En

...En Pere Pineda, de xerraire.
...En Josep
bicicleta,
...En Pere Molins, de «Pobre trabajador..
,..L'Andreu Fuste, de <Sang
...En Joaquim Vitadevail, de «Bidet,.
...En Jostip Estape, de mut,

(1933/06/11) Govern de broma
Dies abans de la solució de la
corrien

el

rumors

pel

nostre

poble

crisi

de que

formaria com segueix:
Presídència, Francesc Abell6; Go
vernació, Mossèn Enric; Estat, Casa
do; Guerra, Rafel Ribó (alférez de
complement); justícia, Antoni Mayol;
Marina, Josep Pineda (tenor);' Obres
Públíques, Paco de la Fonda; Instruc
ció Pública, Josep Díez; Hisenda, Paco
Sala; Treball, Xotis (a) Olivé, í Econo
mia, Felip Font.
govern

es

(1933/08/27) Festa Major de l'Orfeó Granollerí
Orteó Granollerf.—Estrena pet senyor Batallé
d'un nou 'rac 1 dues cançons, que cantarà com sempre
l'Orfeó de la casa baix la vigilància del senyor Abelló, que
ja estarà neguitós per poguer fer comèdía.
Magna representació teatral, prenent-hi part el senyor
Abelló, el traspàs del qual ha costat 30,000 pies. Es po
sarà en escena un drama on hi sortirà molta gent; tanta,
que sabem que la comèdla

s'installarà

a

Solemne

es

farà

a

la sala i el

l'escenari.

sessió de clausura amb
no els he concedit

l'Ajuntament perquè
subvenció.

públic

maiparlements
1,500 pessetes

(1933/10/22) Cooperativa del Fluïd elèctric
(1933/11/19) Àrbitre de futbol
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de
de

L'Abelló, el ciutadà Abelló, ha deixat
de fer l'ordinari (reeader), ha penjat et
gec arbitratorai i s'ha quedat amb el pito
per a xiular al mig del carrer sempre que
el seu càrrec de poliman the of Generati
tatis l'obligui a ter-ne us.
L'Abelló té un gec d'àrbitre

en molt
Com que sempre que ha actuat
ho ha les bé, el gec no està gaire estripat

bon

us.

ni deteriorat. El gec va costar-li cinquan
ta-cinc peles. Si a algú ti interessa, l'Abe
lló el vol vendre a preu de ganga. A l'he
reu de can Jaume
Joseph; a l'Hereu; a
en

Rayon,

al cambrer Rafaelito,

a

en

Saló ì aitres que no siguin de la talta de
l'ex-ordinari, eis preguem que s'abstin
guin de fer tractes sobre el gec.

Casament amb Assumpció Estrada i Grífols
Granollers coneix Assumpció Estrada i Grífols, amb qui es casen el 28 de setembre de 1935.
Francesc Estrada, germà d'Assumpció, recorda el seu cunyat com una persona molt especial:
«Mai l'he oblidat, inclús al meu fill Ji posarem el seu nom (...) em va estimar tant o més que els
A

germans».
MATRIMONIS
Jban Sam:bez i Navio, amb Rafaela Rueda
Pél
Pere Piquer i Pratcorona, an-d? Mariltngela Re

dorta
joan

Tarrés.

K:¡ad.a3 í Serra,
Garriga.

n

inb

Josep Atsuara ì Font. amb

da

Francesa

Masip.
Esteve Pons i Casals. amb

ivaquima

Pailares

Sardà.
Joan Codina i Sala,

amb Teresa

Pujadas

í Ro

queda.
Joseo Fortinn

Mi15,amb Catre Viadéi Noriega.
f'

Francesz AbeilO i Gràcia, amb
irada í OrlfoL
Joan Muntané i Masana

amb

Assumpció

Anna

Pujadas

i

Puig.
Joan Oliveras

i Maiiosa. awb

Anna

C.'<sta

Nualart.
.10311 Brutau

Castellà, umb Rita Coli iìiroIJeiia.

Casament

Deina,

Jes quatre de la tarda, ha de ce
la sala del Jutjat Municipal, la
lebrar-se,
del
easarnent del nostre arnie En
cerítnónia
Francesc Abelló i GrCid dinb Id gentil sen
ô

yoreta Assumpeió Estrada
Avducem Veultorabona ãls futurs
La revista La Gralla

en

féu l'avís matrimonial

(1935/09/22)

i felicità la

esposos.

parella el dia abans (20/10/1935).
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Fotografia del casament de Francesc i Assumpció
El seu cunyat, Josep Estrada, recorda bé com ell es negà
ho a l'Ajuntament, on havien proclamat la República.

Comissari

municipal de Cardedeu,

en

a casar-se

per l'església, i va voler fer

funcions d'Alcalde

De moment, no tenim informacions precises sobre la seva tasca durant la Guerra Civil. Sabem
que, com a funcionari de la Generalitat, va tenir algunes tasques diverses com a encàrrecs.
Per exemple, el 27 de juliol de 1937 és nomenat Delegat Interventor Oficial de la Central
Telefónica de la Companyia Nacional de Telèfons a Terrassa, i se l'anomena com a "Agent
d'Investigació de la Generalitat, de plantilla a Terrassa, En Francesc Abelló i Grácia".5657

Pagma 226
de la Indústria.

en

el local de la U.G.T.

nomenat Delegat Interventor Oficial de la Central
Telefónica de la Companyla Nacional de Telèfons a la
nostra clutat, l'Agent d'Investigació de la Generalitat,
de plantilla a Terrassa, En Francesc Abelló 1 Gràcia.

27. es

58

Baltasar

Ragon.

Terrassa 1936-1939. Tres anys difícils de Guerra Civil. Arxiu

http://arxiumunicipal.terrassa.cat/biblioteca/Terrassa-1936-1939.pdf
57
Preguntat en aquest sentit a l'Arxiu dels Servei Històric del cos de Mossos
informació sobre Francesc Abelló i Gràcia.
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municipal

d'Esquadra,

no

de Terrassa.

disposen

de cap

la següent informació laboral que tenim d'ell és el nomenament, amb un decret del Conseller de
Governació i Assistència social, Antoni M Isbert de data 21/09/1938, com a Comissari municipal
de Cardedeu, assumint "totes les funcions reservades a l'Alcalde i a l'Ajuntament".
I

Atós que a l'Ajuntament de ,Carde
Seu. han pr?aL!1tta hL dimissi6 del càr
.rec de Conseller municIpal la majolia
deia eaus components, sense que les res
pectives organitzadons hegin fet la de
aignaeló dels substituts ;
Atès que per tal que 110 quedlu aban
donades lea funelons de govern i
nistracid del poble de referèneLa, •p:oce
dei d'acord amb el +141e preveu l'at
tiele 6
del Decret d'aquest Deparia
inent del ad.'octubre dnrrer, el uorne
nattent d'qui Condssarl municipal ;
Viat Vesmentat Decret I les altres dia
'pertinents 1 en vIrtut de les

peafefons

atrbuclone cine
suadit Decret,
resolt:Ile

sdn

em

atorgades pel

.

rta nomenat Comiesari mnuieipil de
Cardedeu, el funelonari de la Genera
lhat, Francese Abelló 1 Gràcia, el qual
d'aeord anib l'art, 6.4 del Decret del
d'oetubre darrer, assurnir& totea lea fun
ciona reservades a l'Alealde i a l'Ajnn

podrk requerir, en ens neces
sari, l'ajut de ,totes les Autoritats per
It

tatnent i
a

portar

a

eap

la

coniesa

que

se

eonfia,

3lareelona,

si

de setembre del

1938.

141 Cometter de Garernació
Ltstatesieia Etoelal,
AM'ONI I11.1 SIÌEIT

Un nomenament que va causar una gran controvèrsia al
l'Ajuntament, i que intento transcriure a continuació:

municipi,

com

recull el Ilibre d'Actes de

A la vila de Cardedeu a vint set de setembre de mil nou cents trenta vuit.
Sent les divuit hores del espresat xxx compxxx el sr. Francesc Abelló Gracia nomenat
comissari municipal a virtut d'ordre inserida al Diari Oficial de la Generalitat corresponent al
dia 24 del corrent, presentat l'oportuna credencial xxxx per l'Honorable sr. Director Gral
d'Administració local.

Seguidament l'Alcalde xxxx en nom i representació de les xxxx i consellers xxxxx, fa avinent
que aquell ajuntament, no ha dimitit si no que els càrrecs vacants de consellers han sigut
per motius d'haver sigut mobilitzats. Per tant no perxxx el nomenament de Comissari
municipal, proposant, peró, la suspensió hartatant? no parlamenti amb la Direcció General
d'Administració local.
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El Comisari municipal sr. Abelló, manifesta que la seva missió es complir les ordres
emanades de la Generalitat i per tant no pot demorar la presa de posesió del càrrec de
Comisarí municipal.
L'Alcaldia que cessa diu "com que les causes que s'inxxx al D. O. de la Generalitat del dia 24
del corrent que han motivat que per la Conselleria de Gobemació sigui nomenat per a
Cardedeu un comissari, son del tot falsesja que cap conseller ha presentat la dimisío, sinó
que les vacants que existeixen procedeixen de mobilització de lleves i no de dimissions com
també el fet que diu que/es entitats i organitzacions no han presentat els corresponents
Consellers, quan a la secretaria del Ajuntament ja fa molts dies que existeixen les
corresponents propostes àdhuc les del partit local de E. R. de C., Acció Catalana
Republicana, C.N.T., P.S.U., U.G.T. i Sindicat agrícol U. R.: proposa que sigui aplasada la
presa de possessió del Comissari nomenat fins que quedi sens efecte l'esmentat
nomenament i siguin degudament rectificades les causes indicades falsament al ordre
esmentada.
El sr. Comisari insisteix

en

que ha de

complir el mandatprenentpossessió del càrrec.

Per últim l'alcalde cesant presenta altre escrit que diu: "Considerant injust illegal i
atemptatori al Decret de 8 d'Octubre del 1937 (D. O. del 10) í als principis de l'autonomia
municipal i de la democràcia el nomenament d'un Comisarí a Cardedeu per quant els
preceptes del article 4art del mateix, el que cal fer al Ajuntament d'aquesta localitat, es
renovació i no constitució del mateix per existir vacants la majoria dels carrecs de consellers
per mobilització en lleves i essent totes absolutament totes les organitzacions i partits
polítics que han presentat la proposta de Consellers per a proveir les esmentades vacants,
les fraccions signants i els Consellers propietaris i proposats protesten enèrgicament d'aital
nomenament i a mes a mes pels falsos motius que s'aleguen al ordre del D. O. del dia 24 del
corrent, i sollicitar que urgent-ment sigui anullat? l'esmentat nomenament i que
l'Ajuntament es renovi amb els Consellers propietaris i els proposats amb els mateixos drets
adquirits per a uns í per altres a fi efecte que es doní per definitivament resolt l'estat
anormal del municipi de Cardedeu, posat que no es sollícití per que es desdigui la Lley ni
els preceptes del Decret de Constitució.
El sr. Comisari municipal pren possessió del càrrec de tal de conformitat amb les normes
establertes per decret de Constitució, donant per acabat l'acte, fense el sr. Comisari càrrec
de la caixa de cabals, mitjanssan la deguda comprovació.
L'Alcalde i demés entitats comparents, es (neguen)
contingut en la matinxxxjo el Secretari dono fe.

a

signar la present acta, de

El comissari mpal +

Signatura de Francesc Abelló
Secretarí+ Signatura
L'entre parèntesis ha de dir "creuen prudent

no

signar". Val + Signatura
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tot

el

La

signatura de Francesc Abelló al Ilibre d'Actes de l'Ajuntament

Francesc Abelló dimití

a

finals de desembre, tal

A la vila de Cardedeu

a

i com

de Cardedeu

recull l'acta de l'Ajuntament:

vint i vuit de Desembre del mil

nou

cents trenta vuit.

Esent les onze hores compareix el sr. Josep Maria Carreres Oliver presentant una ordre de
data 12 de3I corrent per la qual es nomenat Comisari municipal de Cardedeu a virtut d'haver
sigut aceptada la renuncia al sr. Francesc Abelló i Gracia que actualment desempenya.
Amb ??s virtut ?? el sr. Abelló fa
Carreres Oliver prenent possessió

entrega de la Comisaria Municipal al

Josep Maria
fentse càrrec del exercici i funcions del municipal ?,
sr.

practicant l'oportú arqueig.
De tot el qual s'aixeca la
dono fè.

present acta que signen els Srs. Comparents de quejo el Secretari

El comissari mpal sortin +

signatura de Francesc Abelló

El comissari mpal entrant + signatura de Josep Ma. Carreres
El secretari +

La

L'exili

i

Signatura

signatura de

Francesc Abelló al Ilibre d'Actes de

l'Ajuntament

de Cardedeu

l'empresonament pels nazis

l'exili amb la intenció de recomençar la seva vida amb l'Assumpció a
Anglaterra, creuant el Pas de Calais. Un cop a França, es van escriure amb la seva dona —tot i
que no queda cap constància de les cartes, ja que l'Assumpció les va cremar per por a les
represàlies-, que encara era a Catalunya. Per fer-ho, tots dos havien d'agafar un vaixell que els
hi portés. Tanmateix, l'Assumpció va trigar més del previst en arribar a França —per una qüestió
de papers- de manera que en Francesc va esperar un segon vaixell, i va ser capturat pels nazis
abans de poder retrobar-se amb la seva esposa. L'Assumpció va quedar-se a França, amb
l'esperança de retrobar en Francesc, però això no arribaria mai.
En

Francesc

va marxar a
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Francesc va passar per l'Stalag VIII-C i el XII-D amb el núm. 56.776. Entrà a Mauthausen
amb el núm. 3.903, el 25 de gener de 1941, i desplaçat a Gusen el 8 d'abril de 1941. També
apareixia en una llista de suposats transports de persones malaltes i discapacitades en
destinació a un asil del camp de Dachau, que surt de Gusen el 14/08/1941. En Francesc Abelló
morí el 30 de setembre de 1941, als 38 anys, a Hartheim, probablement gasejat.
En

Assumpció Estrada i Grífols
Alguns anys més tard,

un cop acabada la Segona Guerra Mundial, Assumpció va rebre un
comunicat del Govern Francès anunciant la mort d'en Francesc. Aleshores, va decidir retornar a
Catalunya on, alguns anys més tard, es va casar amb un altre home, "Pepe" Linares, que també
era un dirigent comunista.

Arbre

Genealògic d'Assumpció Estrada

i Grífols

Abelló i l'enigma de Buchenwald
Hi ha un gran dubte sobre l'itinerari de Francesc Abelló en referència a Buchenwald. I és que la
Montserrat Roig indicà que Francesc Abelló, de Granollers, conjuntament amb altres deportats,
van passar per Buchenwald, amb una nota que diu: «Font: "La Humanitat", editada a França.
Aquests noms han estat facilitats per Sauret a través de l'historiador Josep Benet. Tots van morir
a Buchenwald. Els testimonis E.G. í Garcia Badillo, supervivents de Buchenwald, no van poder
recordar amb precisió noms d'ex-deportats catalans». Però no hem pogut trobar cap confirmació
d'aquesta dada.
Sí que hem trobat altres notes a La Humanitat en referència a Francesc Abelló. I és que el seu
partit Ii reté algun petit homenatge en forma d'article, quan s'assabentaren de la seva mort, ja
acabada la Segona Guerra Mundial. Diu així:
Catalans

a

Alemanya

Saludarem, dies

enrere, el retorn dels deportats catalans d'Alemanya. Ho fèiem amb joia,
amb emoció car sabíem que els nostres mots anaven adreçats als millors dels nostres
lluitadors, als qui mai cessaren de creure en Catalunya i en la Llibertat Ho fèiem també
pensant que gran nombre de militants del nostre Partit tornarien a ésser entre nosaltres. I
així ha estat. Cada dia anem rebent noves dels qui retornen. Velles coneixences que hom
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joia! La mateix amb que sovint ens ho comuniquen els interessats o bé les
organitzacions departamentals a les quals pertanyen. Tots ells han passat el calvari que era
reservat als deportats, tots ells han sofert i tardaran temps a refer-se. Però tots ens diuen
que no han deixat de creure en Catalunya en els nostres ideals.
retroba amb

Dissortadament la
nostres

ja

no

ben concretes

alegria no pot pas ésser molt menys completa. Molts companys
d'Alemanya. Ens manquen noticies d'alguns. Ens n'han arribat de

nostra

tornaran

d'altres que

hi

son

mort.

A Dachau moriren Ramon Serra. militant del districte

Barcelona, els germans Vergès de Reus i els companys Coderch i Riera, de Badalona.
A Buchenwald, Josep Serra i Mistral Antoni Canut i Morich de l'Ateneu Obrer, d'ER. de C.
Del Districte Vè, i Antoni Gomis, militant del districte quart. També hi ha mort Lluis Ametllet
Roig, de la Federació de Girona, i Francesc Abelló de Granollers. Evoquem avui el record
V de

d'aquests companys estimadíssims així com el de tots els catalans que son morts a
Alemanya pel sol pecat d'haver estimat servit el seu poble ¡la Llibertat.
Des d'aquestes columnes ens fem un deure d'assenyalar la aportació catalana à la creuada
que acaba de finalitzar amb la desfeta del feixisme internacional i una vegada més
remarquem la burla sagnant que consfitueix per a tots els que han sofert í mort a Alemanya
que encara no puguin tornar a la seva Pàtriajunyida pel sistema que ha estat derrotat en els
camps

de batalla

mundials.

Saludanant, eints enretra, el retem date deportats catalana
d'Alemanya, H ofeinn amb jent, amb ernOese car sahtent que
els nestras mota anáven warmats a1c rniltors dels nostres
en
nuitadora, ata qui mat clatstoareri de creure en Catalunya
la LRhertat, Ho tatem tambe perecant que gran nombre de
evaidants del notre Partit tormanen a asier entris rugsattres.
1 atn ha estat. Dada dia anern rehont noves dats qui relornen.
Vetles toneigerstes que hom retroba amb joia! La mateuta
amb que aovtnt ens ho comuniquen ets Interessats o b les
organitzactors detsartamentals a lea quaht Pertanyen. reirt ells
han pasat et calvari que era reservat als deportats, tots elis
han sofert 1 tardaran ternus a reteree. Pero tOLS ene diuen
en elt nestro
que etta han dotat de creure en Catalunya
deals.
Tel just de retorn mette d'ells. mm Martart Abella, que
avut preautetx el Comite Departamental del Lotre, bart rePras
tes soves activdats en lea thWee5 títeres. Una dies deaprea del
seu retorn Ltuts Fages, rrnittant a Catalunya en el Fontent
lO Retteons escrivta desde Annecy dient-nos: e Oree netessari
prendre tot aeguit contacte amb el ParItt e, Igualment, em
arribaren noticto de ranuc Antent Befaruit Ferret, Secratan
ticla Comarcal del Baís, Carnot de Tarragena, de Josep
Perez Fonteuberta, de Llucs Jarde 1 Perich, de Llus Planes,
do Franoesc Maya, de J. Arnat Pinietta... 1, naturattnent, dets
ririncua Orientats en le, les un data nuclis mas tmportanta
del neetre Partit ens cituen que han natornat Francesa
Pera Lhado i Eret, deart blue Valleent, Jauthe Hde
Peta, Jaume Carrego Coli, Pera Ferrere Jult Ferrero.
ímolt
Doaordadarnent ta nostra ategria nu pot pas asaer
menye, compicta. Molts companys nostres ja no tornaran
d'Alornanya. Ene manquen noticica iltalguna. Ena n'han
arribat do ban concretes d'altres que hi son mort. A Dachatt,
merlren Ronten Serra, militard del difdriete Y do Barcelona,
tle gerrnane Verge cta Reus u ete companyt Code,reh i Rtera,
de Badalona. A Buctsensvakt, dosep Serra
hitetral c Anima
Canal í Morícis de l'Ateneu Obrer, d'E. R. de O. del Districte
Antont Gertha. militant del districte quart. Tatrítot hí
merr ttdv
'
.10 la Federada de Girona,
Francesc Abetle de Granollers Evoquem arui el record
o auuana.
àFiti éófil él Elt U4 alt
ratatans que son marts a Aternanya pol sol pecat d'haver
ashmot í servit et seu poble i ta Litbertat.
Des d'aquestes columnes ens fern en deure d'assenyalar la
aportacto catalana a la creuada que acaba de tinalttzar arnh
la desfeta del teixisme mternacional
una vegada retes
rerratdUem la burla sagnar( que constitueix per a tota ets
no puguin
han
sotert
i
mort
a
Alemanya
que
encara
que
tornar a ta seva Petría junytda pal sistema que ha otat
derrotat en ets camps da batalla mendialt.

VivaSanchaz.

23/09/1945 La Humanitat

Cal

assenyalar

que

aquest article

dibuixant català que també

va ser

anava

acompanyat

d'un dibuix de

deportat.
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Josep

Cabrero

Ama!,

un

Més endavant,
Diu així:
La

nostra

a

La Humanitat

es

publica

un

article

específic d'homenatge

a

Francesc Abelló.

contribució

A la

Ilarga llista dels noms que constitueixen el quadre d'honor del nostre Partit, hem
d'afegir'hí encara un altre.
Francesc Abello Garcia, militant del Centre d'E.R, de C. de Granollers,
Alemanya, Stalag XII, núm. 58.766.

Malgrat el retard

va

morir l'any 1941 a

conèixer aquesta trista nova, retem homenatge, una vegada més, a
l'estol d'herois anònims que han pagat de Ilur vida la seva fidelitat a la causa democràtica i
antifeixista. Així mateix, fem present a Ia seva família del nostre més sentit condol tota la
nostra simpatia.
a

nostra

.contríbucio
a

;

qur,
WherlOr

tla
ei istkirer*

P*r

,

traltr*Wht inagsta Uf anr*,
cale ab*Ii* Carsia, ***11. ;
Centre
cli C. '
v* osorts- varty
teasaftya. Stalse Xll,
**04brikir
;
01$

1946/05115 La Humanitat. La nostra contribució
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Els records

de Josep

Estrada

A

partir del seu nét-nebot, vàrem poder retrobar el seu cunyat, en una trobada familiar que es
produïa per primer cop. Aquell dia, en Josep Estrada i Grífols ens lliurà als presents un recull de
memòries del seu cunyat, escrites per a l'ocasió.

Recull de records de

Josep Estrada i Grífols

sobre Francesc Abelló
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Pere Giner i Castany 58
Pere Giner i Castany

va

néixer a Granollers el 27 de juny de 1912.

Hem localitzat informació d'un possible germà: José Giner Castany, fill de José i Carmen,
nascut a Barcelona, presoner de la Guerra Civil a la presó de Lleida, on mor el 30 d'abril del
1939. Les seves despulles estan enterrades al Vallede los Caídos59.

Les dades oficials disponible indiquen que en Pere Giner Castany entrà a l'Stalag V-D
d'Strasburg 111 de desembre de 1940. Entrà a Mauthausen amb el núm. 4.849, el 13 de
desembre de 1940. Fou alliberat el 5 de mai de 1945. Des d'aleshores, visqué a França.

Per internet, localitzo informacions sobre un Pere Giner Castany que visqué a França, casat el
07/01/1950 a Taninges amb Simone Alphonsine Dunoyer, nascuda a Samoèns el 30/01/1924.
Ens posem en contacte amb una de les possibles filles, Catherine i Nathalie, que
història misteriosa i dolorosa a la vegada, però sense donar-ne més detalls.

una

Notes:
També localitzo un

registre militar de l'estat francès que indica

Indexation des registres milítaires
1 R 931 Giner-Castany, Pédro 1932
Présentation du contenu 2497
Estem

58
59

a

l'espera de rebre informació de la municipalitat de Taninges,

Fonts: AM, BDDN,
Queralt Solé. El secret del Valle de los Caídos.

Sàpiens Publicacions
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ens

expliquen

Miquel Jané

i Bauras

60

Miquel Jané i Bauras va néixer a Granollers el 17 d'abril de 1920.
El

seu

carrer

pare, Nicolau Jané Espardenyes
de Sant Josep de Calassans).

(?), vivia al

carrer

Lletjós, 19, de Granollers (l'actual

Vessoul amb el núm. 7.811, el 8 d'agost de 1941. Entrà a
Mauthausen, amb el núm. 4.002, el 20 d'octubre de 1941. Passà a Gusen, on morí el 3 de
desembre de 1941, als 21 anys.
Va entrar al

Front

Stalag

141

a
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1950/10/02 Avis de defunció de

60

Miguel JANÉ-BAURAS

Fonts: MR/CCN, AM
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Artur Masjuan i Reverter 61
La localització de Teresa Arboix i Masjuan, neboda d'Artur Masjuan i Reverter, m'ha
conèixer nova informació sobre aquest deportat granollerí, tot i que de forma limitada.
La Teresa no sabia què havia passat amb el
explicar la poca informació que en tenia. Ella

permès

després d'exiliar-se a França i vaig poder-li
no conserva cap fotografia que permeti identificar-lo
seu

tiet

personalment.

Artur

Masjuan i Reverter va néixer
Masjuan, jornaler, i Maria Reverter.
Eren 7

a

Granollers el 22 de gener de 1904. Era fill de Julian

germans.??

Eren 7 germans: Teresa Masjuan i Reverter (1896), que es casaria amb Fidel Tuset i Miquel;
Francesc Masjuan i Reverter (1899); Mercè Masjuan i Reverter (1902), que es casaria amb
Cinto Mauri; Pep Masjuan i Reverter (1903); Artur Masjuan i Reverter (1904); Eulàlia Masjuan i
Reverter (1908), que es casaria amb Josep Arboix; i la seva bessona Catalina Masjuan i
Reverter (1908), que es casaria amb Josep Colom i Vidal.

61

Fonts: MR/CCN, AM, Arxiu

Municipal de

Granollers
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Partida de naixement d'Artur

La

seva

germana Teresa vivia al

carrer

Masjuan

Girona, núm.72,

de

Carrer Girona, als anys 30. Autor

Reverter

Granollers.

desconegut

Nacimientos
mehe de Ina Dolores Planes y Torres

hil;rdeoneWit,:eg.o"iYhtasruainnreeverter
ju*Ial::ryo 1):ariareree

y Rine

hijo de

injo
istdro y
Dolores.
Rafaela Artiga y Duren hijo de Emilio
ne

Rafael
Esteba

Colobrans

Codina

teban y Rosa

hijo

de Ee

Josefo Petriz y MahruS híj de Fetipe y

j°7:4>Sala

y

Badat hijo de JOM

Vieen

te.

Rosn

Jané y

beu hijo de Antortio

Ro

se.

Saturníno lone y Dett.htjo de Antonio
y R t1S8
Margarita Cerda y Albertí h'jo de
Eduardo y Elv;ra.
Pedro Segalés Torruello
hijo de losé y

Eulalia.Esteban
ben

Sendre

TPres.

y Aguait hij tle Este.

11,+oN ri,AO§ Durno Wja
Xnn.
Jgoe Chini,majó GATeo, hi o de J
y
Rosa.
Domingo Estragués PuPès
me y Mario.
Corrrres hijo de
FURetilt) Bribien
Loun Santos

Joaquote.

Eett ban Cot y Vvotora hiju de Estehon
y

Coneepeion.

Maria Valle
Carruen.

El

Congost,

Ttis

hija

de Petricio y

1899/12/10 Naixement de Francisco

Masjuan
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Reverter

Registre civil
Resum

demogràfic

del

mes

de desem

bre:
•

NAIXEMENTS

Ramona Gulart Miralpeix. Jo.sep Valiverdú
Falguera. Salvador Orriols Estan. Francisco
Corbera Martí. Francisco de P. Parellada Nove
Ilas, Teresa Vivet Moragas. Josep Vilalta Nogué.
Concepció Valls Torras. Francisco Camps Bar
net. Mercè Soldevila Devesa. Francisco Quintana
Garreta, Francisca Capella Prat. Joan Cladellas
Rovira. Segimond Prades Casellas. Teresa Bar
bany Viais. Josep Sala Segalés. Teresa Soley
March. Francisca Baró Villa. Anna Canal Anfres.
Montserrat Font Llopart.
MATRIMONIS:
Lluís Sitjes Joufret amb Leonor Pujol ik Porte
Ilas. Josep Arobros Ballús amb Carme Pagès Se
rra. Isidre Fatjó Farrés amb Mercè Pujal Parer.
Anioni Jané Busom amb Concepció Carrenca
J~, 'f f",
Mercè Ik±,nrt
Fidel TUMit Miquel arnb Teresa Masjuan Re
verter. Josen Ilkliades Mas amb Rosa Solev Mar
sa. ígnasi Meieneez Moreno amb karnona Mirai
peix Casadevall. Antoni Colomer Canals amb
Rosa Brossa Viiials. Jacint Torrents Tays amb
Paula Turu Vila. Isidre Roca Pujol amb Rosa
Viarlé Ribas, Jaume Duran Junquera antb Josepa
Altimiras Serra. Claudi de Boét Bigasamb Josepa
Robert

Castaníer..

La Gralla, 1922/01/08 Casament de la germana Teresa

Masjuan Reverter

Registre Civil
MES DE MAIG DE 1928
NAIXEMENTS
Pilar Navarro Mairazo, fili d'Antoni i Vicenta.
Rosa Rodrigo Llobes, de Llibori I Rafela.
Jost-fa Vives Riera, de Josep i Josefa.
Esteve Vida- Fortuny, de Telm I Antbnia.
montmirrpt
<1.1!7'.r!
Alercè Tuset Masítran, de Vdel i Teresa.
AtegriakonceiìsSubrevía. sie r.rancesc t Consol.
Dar,id Ribas Rassas. de Jautne i Merc.
Montserrat Bages Fuentes. de Miquel i Pilar.
MouestJanA Mas,
Domènec i Maria.
Amadeu Guiu Pardeit, de Pau i Teresa.
Maria Beroo. Palet, de Gil i
Elvira Anfruns Jané, de Joan i Maria.
Antoni Botev c.'iómez, de Josep i Neus.
Carme Garrell Pubili, d'Enric i Jacinta.
Cartne Esearruís Gendra. de Lluís i Modesta.
La Gralla, 1928/06/03 Naixement de Mercè Tuset Masjuan, neboda

Entrà a l'Stalag XII-D a Trier, el 22 de gener de 1941. Passà a l'Stalag XI-B 220Z a Fallingbostel,
el 25 de novembre de 1940. Entrà a Mauthausen, amb el núm. 4.522, el 29 de març de 1941, i
d'allà passà a Gusen amb el núm. 11.345. Morí el 20 de novembre de 1941, a l'edat de 37 anys.
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1950/10/13 Avís de defunció de Aturo MASJUAN REVERTER

La Teresa ens va explicar que
germana de l'Artur Masjuan, II
Guerra.

va
va

posar el nom d'Artur al seu fill perquè la seva mare, l'Eulàlia,
demanar en honor al seu germà, desaparegut després de la
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Francesc

Mompart i

Francesc

Mompart i León

Inicialment,

no

León

62

va

néixer a Granollers el 21 de novembre de 1913.

disposàvem informació sobre els

seus

familiars. Hem

pogut localitzar, però,

alguna notícia relacionada amb la família,
Secció Religiosa
El passat diumenge, tal cóm anuncià
s'administrà el sagrament de la Co
munió, essent nombrós l'estol de nens i
rem,

que s'acostaren per primera vega
Sagrada Taula,
L'acte resultà molt brillant. Com a

nenes

da a la

record d'un dia tant memorable pels ten
dres inlants, als quals ha de passar tota
nostra herència moral í material, repro
duirem en aquesta crònica, els noms de

aquells que el dia ler
tatjaren per primera volta
Jesús Sagramentat.
tots

de

maig

en

son cos

hos
a

NOIS.—Joan Vila Martorell, Joan Rius Alsina,
Joan Gorchs Maranges, Josep Cruixent Oliveras,
Jaumc Almeu Illansart, Jacint
Joan
Pere

Pujades López.

Torruella,
Ltuts
Boter
Putadas, Joan armals

Pujol
flotes

Julta.

Canals,

Vicenç Aguilar Fontdevita, Antoni Vidal Torrue
lia, Esteve Martí Font, Sebastià Mart; Valles,
Pere Genevat Coll, Jaume
Estrada
Riera,
Francisco Jane Oliveras, Josep Farrarons Pielka,
Josep Mauri Molins,Lsteve Mas Retats. Pere Mo
lins Per, Amador Botey Alatna, Erneat Pecirais
Canyelles, 1,Iuts Canyelles ISaflesci, Francisco
Bayo Lamolda, Francisco Gitt. Adolf Montet
Puts, Pere Masferrer Pujol„ Joan Soler Torras,
Josep Cladellas Roca, Miquel Roga Bassa, Mo
dest Ventura Estrada. Miquel Font Serra,
Llobet

Ventura, Atels

Piguillem

Miquel

Gabarro.

SaguE Pardints, Salvador Claveral Rosas,
Joan Rais Riera, Juan Torrents Rovira. Josep
Gual

Garriga.

NOIES. — Golora Grive Masó. Antònia Guia

Gurri. Mcrc

Vila

Puig,

Antbnia Pujades
Pla, Jusepa Rovira Costa,
Concepció Cuspinera Formo), Josepa Traveria
Victorina Cltvtilers

Golors Martr Tre
aseret. Anna

Mompart León,

:.taquíma Puig

Ca

DonsenecbJulta,
Garraga,
sttja Navarres, 11.1n
cta Alasat Pujol, Cartne Catalluertas, Joana Co
Ionie Belionc, Rosa Bellavista Pages. Angela Se
rra Mura, Maria Fernando Pratliusn, Canne Gra
Ltaalts Peycasat, Concepció Riera Prat, Pilar Fe
rrer Almetó, AngeLa Masacbs, SOletat Moratalla
Glax, Agustina Mateu Barnils, Anna Forns Espé.
sanova,
Anna Tubau

Joana

Josepa Barbany Aymitrich. Adela Barbany
Aymericii, Eulitria Vila Atavara. Josepa Beneset
nasa,

Serra, polors Gurri Pericas, llolors Llobet To

Josepa Guinart Puigrodón, Marta Abril
Alalpas, Francisca Riera Capdevila, Josepa March
rres,

Cladellas, Mana Costa Nualart. Carme Riera
Remei Llavina Rius, Manuela Salvat Pesa,
Josepa Padró Aguilar, Primitiva Padró Aguilar.
Jtalla Atier Cornas, Antònia Cloma Royo,

1921/05/08 La Gralla Comunió de la seva germana Anna

62

Fonts: AM, BDDM
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Mompart León

Registre Civil
MES

DE NOVEMBRE
NAIXEMENTS
Salvadnr Casamort Barrot,fill de Martí i Joaquima
Miquel Duran Tuset, de Marián i Maria.
Maria Martínez Pérez, de Matem Joana.
Josep Comas Lleonart, de Ramón i Remei.

Agnès

Bassa Casellas, de Joan i Dolors.
Antoni Taulats Navarro, de Ramon Jacinta.
Fèlix Saurina Valentí, d'Esteve i Dolors,
Pau Ribó Sala, de Domènec í Agnès,
Joan Dalmau Ventura, d'Esteve i Isabel.
Mique: Vilarrása Rertran, de .lettíeo i 1rteería
Francisco Mompart León, de Pere í Emilia.
e(rual q i'aUrn Martras, ete
Joaquim í Rosa.
Joan Piferrer Margarit, d'Anfós 1 Dolors.
.....

__

La Gralla 1923/12/02. Naixement de Francesc

Sabem que tenia un germà, Manuel,
busca per al seu reclutament forçós.

nascut

el 18/07/1909,

Mompart León

a

qui

en un

anunci

municipal, se'l

Sepiiembre 1909), hilo de Mariano y Aguall
na; y José More Clará (2 Noviembre 1909),
hijo de Jalme y Carmen, todos naturalea de
esta ciudad y hallandose comprendidos en
el proyecto de allatannenio para el reempla
so aclual, se adyierte a los mismos, a aus
padres, tutores, parientes amos o personas

quienes dependan, que por el presente
edicto seies cita para que comparezcan en
de

estas Casas

Consistortaies, personalmeme

o por legitimo representante, antes de las
diez del aegundo domingo del próximo mes
de Febrero, a exponer cuanto a su derectio
convenga relativo a su inelusión en dicho
EDICTO

Ignorandose el paradero de los mozos
Manuel Rueda Gil. nacido el 15 Enero 1909
hijo de Juan y Angebs; José BdIledfer Coll
derram (50 enero 1909) hijo de José y Rosa:
Juan Vila Martorell (12 Marzo 1909), hijo de
Francisco y Raymunda: Francisco Rodorede
Guasch (15 abril 1909), hijo de Federico y
Francisca: Felicíano Barrola Cabrelas (12
Abril 1909), hijo de Anionto y Laura; Juan
Vidal Riera (29 Abril 1909). hito de Gregoric
y Ana: Parnott Obiols Ribes (24 lunio 1909).
hijo de José y Maria; Manuel Mompart León.
(18 Julio 1909), hijo de Pedro y Emília:
Santiago Piatos Frigola (2 Agosto 1909).
hijo de José y Dolores; latté Jt't Garcia (21.

alistamierdo; en la inteligencla de que este
edimo se insería en substitución de las eita
ciones ordenadas por el yigente Reglamento
para la aphcación de la Ley de Reclutamien
lo vigente, por ignorarse la actual residencia
de los interesados, de sus padres y deínás
personas diehas, a quienes, en su caso, les
paratá el periuicio a que haya lugar.
Granollera, 7 de Ener0 de 1930.
Alcalde
PAUL1NO TORRAS VILLÁ

La Gralla 1930/01/12 Reclutament forçós del

Aquest edicte

es

seu

germà Manuel Mompart León

repeteix al Diari de Granollers del 1930/02/09.

Per tant, de tota aquesta informació deduïm que els pares d'en Francesc serien Pedro Mompart i
l'Emília Leon, i en Francesc tindria almenys dos germans, en Manuel, nascut el 18 07 1909, ¡la
seva germana, també més gran que ell, ja que hauria fet la comunió dos anys abans que ell

nasqués.
De moment,

no

hem pogut localitzar cap familiar seu.

Fou fet presoner a Compiègne, d'on sortí amb el transport I 214 el 21 de maig de 1944. Entrà a
Neuengamme, amb el núm. 31.264 el 24 de maig de 1944. I morí al camp de Neuengamme el 26
de maig de 1944, als 20 anys.
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14

juiliet

2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

arrétés, circulaires

Décrets,

MESURES

MINISTERE

NOMINATIVES

DE

LA

DÉFENSE

Arré é du 23 avril 2013 portant apposition de la mention it Mort
sur les actes et jugements déclaratifs de décès
NOR

Par arrété de la direetriee
du 23 avril 2013 :
I. — La inention

A

générale de

Mort en

en

déportation »

0EFM1313097A

l'Office national des anciens combattants et vietfines de ttuerre en date

déportation

Mompart-Lean (Francisco, Manueb,
Neuenganune (Allemagne).

Texte 23 sur Si

est

apposée

sur

les

actes

et

jugentents

né le 24 noventbre 1923 à Cr'ranollers

deelaratit's de décès de

(Espag.ne),

décedé le 26 mai 1944

Finalment, trobem aquest decret oficial de l'estat francès, que II aposa "mort en deportació" en
els

actes

i sentències declaratives de mort.
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Josep

Pont

i Antiqas 63

Partida de naixement de

Josep Pont i Antigas

Josep

Pont

néixer el 18 de novembre de 1903 a la Plaça de les 011es de
Granollers, on els seus hi tenien una xarcuteria. Fill de Josep Pont i Sirvent i de Maria Antigas i
Altimira, era el més gran de 5 germans, amb Vicens, Pere, Carme i Antònia.
va

Fotografia de la família Pont, amb el pare Josep Pont i Sirvent, la mare Maria Antigas i Altimira,
i els germans Josep, Vicens, Pere, Carme i Antònia. Fons Família Pont
A l'edat de 20 anys, la seva família es va traslladar als Hostalets de Balenyà, on havien obert una
petit obrador de xarcuteria, que encara continua obert avui en dia, transformada en una gran
empresa. Durant la República, l'Alcalde dels Hostalets va proposar als seu pare, Josep Pont i
Sirvent, de fer de Jutge de Pau i ell, compromès amb els ideals republicans d'Esquerra, va
acceptar. Ideals que va encomanar al seu fill, Josep Pont i Antigas, que es faria militant d'ERC.
Així, el càrrec de Josep Pont i Sirvent el convertí en un personatge destacat als Hostalets de
Balenyà, però també amb algunes enemistats que li comportarien problemes futurs.

63

Font: MR/CCN, entrevista

a

Dolors Pont i Macià.
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Imatge

dels Hostalets.

Anys 30.

Fons família Pont

Van viure una època tranquilla fins a l'arribada de la Guerra. Als Hostalets, en Josep va conèixer
la Concepció Macià i Carbonell, amb qui es va casar. Vivien al carrer Cegullada, 3. El 26 de maig
de 1935 naixeria Dolors Pont i Macià, la seva única filla.

La única

fotografia de Dolors Pont (2a a l'esquerra)

Amb l'arribada de la Guerra

amb el seu pare Josep Pont i Antigas

(3r a l'esquerra)

l'any 1936 començarien les complicacions per a la família Pont.

El càrrec de Jutge de Pau suposaria la mort del pare de família,
el 16 de juliol de 1939 al Camp de la Bota als 57 anys.

Josep Pont i Sirvent, assassinat

El germà de la Concepció, en Josep Macià i Carbonell, també va morir al Camp de la Bota
39 als 32 anys. En conseqüència, la Concepció i la Dolors van anar a viure a casa la sogra.

l'any

Després d'aquest dolorós esdeveniment, els tres fills de la família es van exiliar a França, tots
per vies diferents. Durant aquest temps, en Josep Pont i Antigas va passar per 7 camps de
refugiats a França. A en Josep li van proposar de retornar a Espanya amb el darrer camió que
feia el trajecte, però va refusar argumentant que havia de trobar els seus germans, que encara
estaven a França, possiblement dins del camp de Fontainebleu. El que ell no sabia és que els
seus germans ja havien retornat a Espanya: en Pere en un camp de concentració a Pamplona i
en Vicens, gràcies a què encara tenia 17 anys, havia pogut retornar a casa. Aleshores en Josep
estava encara a Fontainebleu amb l'objectiu de cercar els seus germans, i ja no retornaria.
Tot i haver emmalaltit a França, mantenia sovint la correspondència amb la Concepció, amb
molta precaució. Josep posava l'adreça d'una dona de Centelles per no posar en risc la
Concepció i la Dolors. Ella li enviava diners de tant en tant. Aquests diners li servien per a
comprar segells i poder així enviar cartes.

Tanmateix, la Concepció tenia prou feina cuidant la
no

que
vivien

a

tenia

excedent

per

fer

arribar

a en

Josep.

seva filla Dolors i la seva sogra, de manera
Així doncs, va aconseguir diners d'amics que

Pau.
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Els dos germans d'en

Josep

van

morir

a

la Guerra, l'un

a

l'Ebre i l'altre al

Segre.

Encara a Fontainebleu, la seva esperança va xocar amb la crueltat del destí. Josep va intentar
de retornar i Ii deien que el preu era de 300 pessetes. Ell només en tenia 200. Temps més tard,
quan va poder reunir les 300 pessetes, va tenir hemorroides i febre i no va poder retornar. La
seva filla Dolors diu que estava destinat a morir als camps.

1938/05/xx Carta des

d'Agde (Herault) Barracó

W núm. 4

Camp núm.

3

1939/01/xx Carta de XVIII CE. Base 8a CC 18. Cuina

1939/06/02 Carta enviada des

d'Agde mitjançant

la Creu

Roja
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Internacional

—..1111111k.
2"2

1939/06/18 Carta des de Bouzeres, per St. Etienne

1939/08/20 Carta des de Bouzeres

1939/08/31 Carta de la 92a CTE,

a

(?),

al

Lehauze

(?), al Departament dels Alps Marítims

Departament dels Alps Marítims

(?), al departaments dels Alts Alps

Les informacions oficials indiquen que Josep Pont i Antigas entrà a
a Trier (Trèves?).
56.813, l'any 1939. Després, entrà a l'Stalag

l'Stalag

Abs.ettt,
Vor- und Zunam,,
Som,

,.

Ger.oftenennammer,„th
er-Bezeiámvng
,runp

1941/01/07 Carta enviada des de

l'Stalag XII-D

a

Trier. Fons Família Pont
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amb el núm.

De Trèves en sortí el 22 de gener de 1941, destí a Mauthausen, on hi entra el 25 de gener de
1941, amb el núm. 3380, Deu mesos més tard, el 20 d'octubre de 1941, entrà a Gusen, amb el
núm. 13.872, on moriria el 7 de novembre de 1941, als 38 anys.

quatre dies abans que el seu amic d'Hostalets en Jaume Castells, amb
retrobar a l'Stalag i amb qui compartí l'estada a Mauthausen.
Va morir

Quan en

Josep

va

qui

es va

morir, la Dolors només tenia 4 anys.

La Concepció va saber que havia mort per un comunicat del Cònsol alemany, de data 4
d'octubre de 1943. Més tard, el 18 de febrer de 1946, la Concepció va rebre una carta de la Creu
Roja internacional informant de la seva mort.

1943/10/04 Certificació de la mort de

1946/02/26 Carta de la Creu

Roja

Josep

Pont i Antigas

internacional comunicant la mort de
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Josep Pont i Antigas

La
a

Concepció i la seva filla Dolors, durant molts anys, van rebre diners del Govern alemany com
compensació. Avui, la Dolors Pont encara rep cada mes diners del Govern francès com a

òrfena de guerra.
I

avui

en

dia

encara

està

esperant que l'Estat espanyol reconegui la

Retrat de

La revista La

d'en

Josep

Humanitat,

Pont

Antigas,

Josep

mort

del seu pare.

Pont i Antigas

a l'exili a París, va dedicar aquesta nota a l'assabentar-se
l'Anton Sayos i Baulenas i en Jaume Castells i Mas:

de

la

Is nostres caiguts

rint al comp de Gusen, el
MCI
de
novembre del
1941.

JOSEP PONT ANTIGAS,
ex-President del Centre
de C. d'Hostalets de
Bolenyis, ANTON SAYOS
BAULENAS, JAUME
CASTELLS MAS, militants
del moteix Centre.
Els tres varen ésser de
portots o Alemanys, mo

A les seves respectives
fornilies fem palès el nos
tre més pregon sentiment
de companyonia en el do

lor que sofreixen.

1946/11/29 La Humanitat de París. Nota amb la mort de

Josep
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Pont i

Antigas

mort

1950/11/08 Avís oficial de decés de José PONT-ANTIGAS

2009/03/11 Documentació

requerida pel

Govem Francès

Notes:
l'AHN hi ha documentació de la Causa General (veure Annex) per analitzar sobre José Maciá
Carbonell —fusilado- i Juan Maciá Carbonell —fallecido en el frente- cunyats de Josep Pont i
A

Antigas.
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La Garriga

•

Felip Codina i Codina

•

Obduli García i Navarro

Pel que fa a La Garriga, vaig demanar ajut al
Ramón Ferrandis, un fotògraf garriguenc, que
"Hola Vicens,

em

sembla que

ens en

meu

oncle Vicens, que hi viu. Ell va parlar amb
respondre amb un correu que deia:

en

em va

sortirem prou bé de l'escomesa de la teva neboda.

El primer per al que pregunta és en Felip Codina Codina (ella ha transcrit malament el
segon cognom). Aquest senyor es va quedar a viure a França acabada la Guerra Mundial,
es va casar i ara deu fer uns 15 anys que va morir. Ha deixat una filla que viu a Muret (lloc
d'infausta memòria). El millor de tot és que aquí a La Garriga hi viu un nebot d'aquest Felip,
i és l'Alfredo Codina, el de la megafonia, TV, etc. El seu Telèfon és el 607 xxx xxx.
Pel que fa al segon, Obduli García Navarro, demà al mati he de fer una consulta a una de
les persones que esmorzen cada matí a la taula de l'Angel, en Ricard Centra, que era
parent d'en Genís Pujol impressor, i que tenia la impremta al carrer Calàbria, davant de
l'estudi del fotògraf Miquel Andreu i que avui dia és un solar. Segurament, aquest Genís
Pujol, que crec que va morir solter, pot ser que tingui a veure amb l'esposa de l'Obduli,

Concepció Pujol.
Bé,

em

sembla que

ens en

estem

sortintprou bé.

Ramon"

Pel que fa a Alfredo Codina, vaig tenir l'oportunitat de trobar-me amb e1164 i em va facilitar
gran quantitat de documentació de primera mà i em va explicar moltes experiències del
oncle Felip Codina i Codina.

Entrevista amb Alfred Codina, nebot de

D'altra banda,

Felip Codina i

una
seu

Codina

amb Cathy, la seva cosina i filla d'en Felip, a qui he
conegut aquest estiu aprofitant les vacances familiars a França, i fent una aturada a Muret, o viu,
per entrevistar-la. El seu testimoni ens va deixar molta informació per al treball i ens va permetre
conèixer una història molt emocionant.

64

Veure Annex

em va

posar

en

contacte

"Tasques realitzades"
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Entrevista amb Katia Colonge

(Codina),

filla de

Felip

Codina,

a

Muret

Sobre Obduli García, no vam poder obtenir cap dada a través d'en Ricard Cendra ni de cap altra
persona de La Garriga. No obstant això, gràcies a en Ramon Ferrandis em vaig posar en
contacte amb l'Almudena Gutiérrez, arxivera de la població, que em va deixar veure els censos
de què disposen, obtenint petites noves informacions,
I darrerament també m'he pogut posar en contacte amb Beatriz Esteban, Arxivera d'Hellín,
població natal d'Obduli, ¡he pogut ampliar molt la informació disponible. Tot i amb això, cal seguir
buscant a altres arxius, per tractar de trobar algun dels familiars.
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Felip Codina i Codina

65

Felip Codina i Codina va néixer el 16 de maig de 1915 a La Garriga,

Rosa i Antoni Codina, pares d'en

Fotografia familiar, a

La

en una

família amb 8 fills.

Felip Codina

Garriga

En Felip treballava com a farmacèutic a La Garriga i era membre de la Societat Coral l'Aliança de
La Garriga. El 18 de Juliol de 1936 la Societat Coral l'Aliança celebrava les noces de plata. "Els
esdeveniments d'aquell dia, peró, deslluïren de tal manera la diada que hom va poder sopar amb
la gran quantítat de menjar que havia sobrat del dina(66. (En el revers d'una foto de la seva filla,
s'indica que és el dia 16 de juliol).

l'Aliança de La Garriga
Garriga. Arxiu Família Codina

16/07/1936. Celebració del 25è aniversari de
Foto: J. Montaner. Sant Francesc, 15 La

65
66

Fonts: AM, RF, Alfred Codina, Carta de un
Historia de la societat coral l'Aliança de La

compañero de Felipe Codina
Garriga. http://www.coralalianca.entitats.laoarrioa.cat/qui-som/historia/.
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En

Felip

estava

molt

compromès amb la ideologia d'esquerres i militava al PSUC.

Desplà 67 n'explica peripècies de la Guerra:
"... Els últims temps de la guerra, que estàvem més enllà de Figueres o de per allà, encara
en Felip Codina va sortir un dia d'allà on estàvem acampats i va anar a algun camp
d'aviació, que havia arribat un avió de França per la República, i va anar a calar-hi foc,
perquè se'ls hagueren quedat els fatxes ...".

En una entrevista, Francesc Bonastre

i

"El Felip Codina, íntim amic meu, el van agafar perquè militava en un partit. A França el
van agafar el van fotre a la presó de Toulouse. Els alemanys el van enganxar. La Flore se
n'anava a collir castanyes, allà on nosaltres vivíem hi havia molts castanyers, fèiem bullir
patates i els hi enviàvem. Després se'l van emportar amb aquests trens que no se sabia on
anaven i el van dur a Buchenwald. Ell, com que havia "set", que despatxava a la farmàcia,
allà va fer d'infermer i per això es va salvar. Quan van acabar l'alliberació dels tancs, va
anar a París. Amb la Creu Roja vaig poder contactar-hi. Vaig escriure'!, que vingués cap a
casa. Va estar un temps per refer-se. Va arribar a casar-se
van tenir una noia, que és
l'única que viu ara, iii sóc padrí. Es deia Felip Codina. Es va morir no fa pas molts anys, van
viure temps."
"La seva filla es diu Cati Codina. Havien estat molt amics amb nosaltres, que també anàvem
a ballar. Al Felip Ii agradava molt la conya. La Cati Codina és mestra, viu a Toulouse i en
tinc el telèfon. Hi parlo sovint, com que jo cobro algo de França de jubilació, i sempre tinc
problemes. I de l'Argentina també em foten igual."
"Estant

l'Argentina, que vaig venir vàries vegades, el primer o segon viatge que vam fer
vam anar a París, perquè hi tenia un germà de la meva dona. D'allà vam baixar cap a
"
Mazamet, on tenia aquest amic que s'havia casat a casa. Encara tinc fotos d'allò,
a

Amb l'inici de la guerra, va exiliar-se a França. Va fer gran part dels seu itinerari fins als camps al
costat d'un company, gràcies al qual coneixem avui el seu recorregut.

Segons una carta que els seu company va enviar a la dona, ja vídua, d'en Felip el 10 d'octubre
del 1998, van entrar a França el 9 de febrer del 1939 per La Jonquera. A continuació van anar a
parar als camps de Sant Cebrià i Barcarès, entre d'altres. Tot seguit, van entrar a una
Companyia de Treballadors Estrangers, des d'on van ser transportats a un departament de l'Alta
Viena.

1941/05/25 Francia 25-5-41. A mis

queridos familiares con todo

el cariño de micorazón.

Entrevista a Francesc Bonastre i Desplà al Centre de Documentació Històrica de la Garriga:
http://www.cdh.laciarriqa.cat/content/entrevista-francesc-bonastre-i-despl%C3%A0-2005
67
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Felipe

1941/07/25 Francia 25-7-41. A mi querido hermano

En aquest període,

van

començar

a

con

todo el cariño de mi corazón.

organitzar-se en grups de resistència

Carta d'Abel Carretero, company de
d'octubre de 1998:

Felip Codina, escrita

a

la

seva

a

Felipe

les forces nazis.

esposa i vídua el 10

Querida Encamación y familia:
He leído con mucho interés el deseo de tu hija y nietos de conocer el pasado de luchador
por la libertad de tu compañero de vida conyugal: Felipe, que no Olvido; en septiembre ya
18 años que nos dejó!
Para querer relatar
gran volumen...

en

detalle nuestra vida de combatiente antifascista sería necesario

un

Entramos en Francia el 9 de febrero de 1939 por La Junquera. Después los campos
franceses: San Cyprien, Barcarès, ... también de triste recuerdo, saliendo en una Compañía
de Trabajadores Extranjeros todos españoles hacia el departamento de la Haute Vienne.
Ya en este periodo comenzamos a organizamos en grupos de resistencia. La retirada del
ejército francés y la penetración alemana en Francia nos obligó a retiramos y marchar a
través de varios departamentos para llegar a Brive y más tarde a la región de Sarlat
(Dordogne), haciendo lo posible para sabotar por donde pasamos. En estas regiones
responsables de resistencia españoles, siempre en clandestino: Felipe y ... Ya entramos en
contacto

con

la Resistencia francesa.

Al parecer, un camarada español (no me acuerdo de su nombre) que hacía de enlace entre
los responsables de grupos fue detenido por la Brigada Especial francesa y, cosa que no se
debe hacer, Ilevaba una agenda con direcciones de responsables de grupo. Yo fui detenido
en la madrugada del 16/09/1942 por la brigada especial de Vichy y la Gestapo alemana,
trasladado después al comisariado de Tolosa donde fui sometido a interrogaciones,
"caricias" de la policía. Allí supe que Felipe se encontraba con otros españoles ya detenido
(Felipe fue detenido el 11/09/1942) y los vi a través de la ventana que se paseaban en el
patio des comisariado.
Fuimos trasladados a la cárcel militar de Tolosa (Fougerole), donde estuvimos junto con
todos los españoles detenidos de varios departamentos y pasando después en la prisión de
Saint Michel de Tolosa, con la llegada de los alemanes en noviembre de 1942. Estuvimos
juntos en la celda núm. 14. Sería necesario muchas páginas para escribir en detalle la vida
en este lugar. Hay que resaltar el espíritu de fraternidad, solidaridad de todos los camaradas
ypatriotas en todos los momentos.

Juzgados por el Tribunal Especial de Toulouse. Felipe fue condenado a 2 años.
Más tarde fuimos deportados el 30/07/1944 en el transporte que se Ilamó de los 69.000
(número de matrículas: el mío: 69.540, Felipe: 69.556) para llegar en Buchenwald el
06/08/1944.
Qué queréis que os diga de la vida en ese campo? Son muchos los libros que han puesto
de manifiesto los horrores, crueldad, miseria, etc. ... sufridos por los deportados de todos
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países. Supongo que conocerás el nombre de Jorge Semprún, que fue camarada de
deportación de nosotros, en España mínistro de la Cultura en el gobiemo González en
1985. Organizados en grupos de resistencia por nacionalidades, clandestínos claro está.
Con Felipe pasé muchos momentos en la enfermería en las horas de descanso
confeccionando vendas, compresas, en previsión de una acción de combate por nos
liberamos, que se realizó por la acción armada el 11/04/1945, conjuntamente con el ejército
los

americano del General Patton.
Los españoles pasamos casí en totalidad un mes y medío en el campo, a causa de los
americanos y salímos en grupos de tres o cuatro para llegar al Centro de Erfurt, francés y
evacuamos con los franceses. Llegada en París el 23/05/1945.

Al llibre Un testimonio más, de Fausto Jiménez 68, s'explica la detenció:
El día 18, dos días después, nos condujeron a Toulouse, a la sede de la Octava Brigada. De
nuevo empezaron los interrogatoríos y los maltratos que se prolongaron durante dos días
más. Pero éramos tantos los detenidos que al final decídieron intemamos y nos Ilevaron a la
cárcel militar de Fourgole, en Rempart de Saint-Etienne, de la capital tolosana. Allí fuímos
viendo llegar a todos los camaradas detenidos. Unos conocidos y otros desconocídos, pero
todos ellos excelentes camaradas caídos en la misma redada. Entre los conocidos estaban
Pac y Ferrer, con los que ya había colaborado en Saint-Cyprien: Muzas y Arizmendí,
detenidos conmigo. Otros camaradas que estaban allí eran: Jaime Nieto del C.C. del
Partido; Ángel Celadas, colaborador con la dirección del Comíté Central: Gutiérrez, Esteban
Sánchez, Calleja, Abel Carretero, Codina, los Udave (que vivían en Toulouse y que eran un
buzón que el PC usaba en la clandestinídad), Ferrer (estudiante madrileño). Puig
Puigdemont, Bermejo (quién más tarde supimos que fue el responsable de nuestra
detención durante el proceso ante la Sección Especial del Tribunal de Toulouse).

Felip va participar en nombroses accions anònimes de boicot al règim nazi, com ara la
següent, explicada pel seu nebot Felip: En un poble, on la policia nazi pretenia deportar un grup
de joves, un grup de resistents del qual en Felip en formava part, va preparar un cop per evitar
deixar marxar el tren. Van organitzar-se per estirar-se damunt la via, davant del tren per, mentre
els soldats intentaven fer-los fora, els altres van poder obrir les portes del tren perquè els joves
s'escapessin.
La retirada de l'exèrcit francès i la penetració alemanya en territori francès van obligar en Felip i
el seu company a retirar-se i fugir caminant a través de diversos departaments, fins arribar a
Brive i, més tard, a la regió de Sarlat (la Dordogne). Mentre ells s'escapaven, feien el possible
per sabotejar l'acció nazi dels territoris per on passaven. En aquell moment, van entrar en
En

contacte

amb la Resistència Francesa.

poder saber més endavant, un altre company seu va ser detingut per la Brigada
Especial Francesa amb una agenda de les direccions del responsables dels grups resistents, on
hi figuraven els noms d'en Felip i el seu company.
Felip va ser fet presoner l'11 de setembre de 1942 juntament amb altres republicans. Van ser
deportats a la presó militar de Toulouse (Fougerole) i, posteriorment, a la cèl.lula 14 de la presó
de Saint Michel de Toulouse, amb l'arribada dels alemanys el novembre del 1942. Pel que fa a
l'ambient, el seu company explica: « sería necesarío muchas páginas para escribír en detalle la
vida en este lugar. Pero hay que resaltar el espíritu de fratemidad, solidarídad de todos los
camaradas y patriotas en todos momentos.»
Van ser jutjats pel Tribunal Spécial de Toulouse, que els acusava de diversos delictes.
Pel que

van

68 Fausto Jiménez. Un testimonio

mas.

Servei de Publicacions. Universitat de València, 2008
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presó i a 2.000 francs de multa.
•

van ser deportats el 30 de juliol de 1944, amb el 69.556, que va arribar
Buchenwald el 16 d'agost de 1944. El seu núm. era el 6.955, i s'estava al Barracó 52.

Posteriorment,
He

a

pogut localitzar també la seva fitxa a Buchenwald (per traduir):
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fimae

Fins i tot dins el camp, en Felip i els seus companys van seguir lluitant per mitjà de petites
accions clandestines. En Felip a tenir la sort de ser dins la infermeria del camp, de manera que
no havia de fer tasques tan fatigants com els que havien de fer els seus companys. Des de la
infermeria, confeccionava benes i compreses, preveient una acció de combat per alliberar-se.

Dibuix de

Felip

Codina, fet a la infermeria de Buchenwald
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L'alliberament del camp
General Patton.

es va

produir l'11 d'abril del 1945,

amb

l'entrada de l'exèrcit americà del

Van arribar a París el 23 de maig del 1945. Aquell mateix dia, en Felip
de guerra que es convertiria en la seva esposa, Encarnación Gutiérrez.

Reconeixement de la

va

conèixer

una

activista

deportació

Després de sortir del camp, en Felip no podia retornar a Catalunya per raons polítiques. Franco
seria al poder durant molts anys més, i els "rojos" encara eren perseguits. A més, ell tenia
problemes amb la família, que no havia acceptat del tot bé la seva actitud republicana.
A banda de refer la seva vida, en Felip va treballar per tal que se sabés el que havia passat als
camps, i es reconegués la situació de deportat. Participà en nombroses trobades d'ex-presoners
de Buchenwald.

1945/08/13 Carte de

1955/04/12 Carte de

Rapatrié

Déporté Politique de Felipe Codina
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MINISTÉRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE
Direction

Interdépartementale de TOULOUSE

Toulouse, le 24.4.58
Le Directeur Interdépartemental à
Monsieur CODINA Philippe "Lavayris"
MAZAMET (Tarn)

Monsieur,
Comme suite à votre lettre du 2 avril 1958, relative à l'attestation circonstanciée établie par
Madame Veuve VIGUIER, du Buisson (Dordogne), j'ai l'honneur de vous faire connaitre que
Monsieur le Secrétaire Général de l'Office départemental des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre du Tam auprès de quije suis intervenu afin d'obtenir une copie, certifiée
conforme, de ladite attestation, m'a fait savoir que cette demière a été adressée le 18
septembre 1957, à l'Office National, afin d'étre jointe à votre dossier de Combattant
VoIontaire de la Résistance.
En conséquence„ie vous serais obligé de bien vouloir vous faire délivrer une 2ème
attestation par Mme VIGUIER, pour ?? permettre de compléter votre dossier de demande
d'attribution du titre de Déporté Résistent,
Veuillez agréer, Monsieur,

l'expression de mes sentíments disfingués.
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Felip

Codina, assistent

a

diverses reunions

d'ex-deportats a

Buchenwald

f.;1111111(1:111,111"i

•••11.1•11.1/1.

Imatge

de

Felip

Codina i Codina,

deportat a

Buchenwald,

en un

Ilibre de record del camp

tkf. 01,Z141. C0111CTIM
WernIK$& Q,JEME
CARTE

D'INVALIDIT
713255

BIN"

INVAXIDE

1984/12/14 Carnet d'invalidesa
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Finalment,
En

Felip

va

en

Felip

morir

a

va

poder refer la seva vida,

amb

l'Encarnación i la

França ara fa uns 15 anys.
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seva

filla Katia Codina.

Felip amb els seus germans.

Felip amb l'Encarnación.
La

filla Katia (Colonge com a cognom de casada) actualment viu
preciosa, la Manon, que també escolta les històries sobre el seu besavi.
seva
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a

Muret. I té

una neta

Notes:
Nascut a Tagamanent?

Fotografies familiars de Felip Codina, per identificar (Arxiu Katia Colonge):
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Obduli Garcia i Navarro

69

Obduli Garcia i Navarro va néixer el 14 de setembre de 1898 a Hellín, Albacete. Tanmateix,
segons el cens de 1936 fet a la Garriga: hauria nascut el 7 d'abril de 1902 i era rellotger —en el
moment en què es va fer aquest cens. Treballava per a Miquel Font.
Obdulio Braulio Felipe García Navarro va néixer a les 10 del matí del dia 13 de setembre de
setembre) de 1899, i fou batejat l'endemà, el 14 de setembre, a Hellín. Va néixer a la Fuente del
Ballestero (també coneguda com a Hoya del Ballestero, per la zona d'Agra que és una pedania
d'Hellín). Era fill de Obdulio García Rubio, jornaler, originari de Socovos, i de Manuela Navarro
García, d'Elche de la Sierra.
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Partida de

Baptisme

d'Obdulio Braulio

Felipe Garcia

Navarro

Tenim constància dels seus pares i la seva germana gran Maravillas
d'habitants d'Hoya del Ballestero, indicant que vivien allà. L'Obduli encara
a la casa hí vivien María y José, germans de la mare, oncles d'Obdulio.

l'any 1897 al padró
havia nascut, però

no

085111 ACIONES

Full del padró de 1897

L'any 1920, quan realitzen la crida per al servei militar a l'Obduli, a l'arxiu de Hellín apareix una
anotació que indica que ell, amb 21 anys, ja no vivia a Hellín, i en una nota s'indica que fou
sortejat a Sant Genís de Vilassar.
El 5 d'abril de 1931 es casà amb Concepció Pujol a la parròquia de Sant Josep d'Orís, de Vic (?).

69

Fonts: MR/CCN, AM, Arxiu

Municipal de

La

Garriga
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Indicació del casament

en

la

partida de baptisme

Es va casar amb Concepció Pujol Agustí, que vivia al
que era filla de Sant Joan de les Abadesses.

Visqueren al Carrer Negociant, 28 de la Garriga
1932, i Concepció, nascuda el març de 1935.

i

carrer

van

Calàbria, 160 de La Garriga, però

tenir dos fills:

Felip,

nascut

l'octubre de

Passà per l'Stalag V-D amb el núm. 3.126. Entrà a Mauthausen amb el núm. 4.827, el 13 de
desembre de 1940. Fou traslladat a Gusen amb el núm. 9.266 el 24 de juny de 1941, on morí el
10 de setembre de 1941.

Ma

,

0.rowen

118
PD,42. Lpk,lete.

3g,

1952/06/25 Avis de defunció d'Obdulio GARCIA-NAVARRO

Notes:
-) Demanat expedient de quintes (dades antropomètriques
Vilassar. / Arxiu Museu de Vilassar de Dalt.

(estatura, pes, ...) a Sant Genís de
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La Llagosta

Pel que fa a Ramon Sariol, cal explicar les petites discrepàncies que he trobat. Per exemple, en
el cognom, escrit com a Sarriel en diverses llistes. I també en el municipi, perquè va néixer al
Mas la Llagosta, que anteriorment pertanyia al municipi de Sant Fost de Campsentelles.
Tot se m'aclareix quan trobo l'article de Maria Àngels González i Suárez a la Revista Notes,
qual es parla d'una carpeta sobre Ramon Sariol a l'arxiu de La Llagosta 70.

en

el

Per a això, entro en contacte amb Joan Bartalot i Padrós, arxivista de la Llagosta, que em permet
l'accés a la documentació, i ens posa en contacte amb el petit fill-nebot seu, en Joan Morató i
Sariol. De moment, però, no he pogut contactar amb ell.

Ramon Sariol i Castellà 71
Ramon Sariol i Castellà va néixer el 6 de juliol de 1902 (el 10/07/1902, segons el Padró
municipal d'habitants de 1936) al barri La Llagosta de Sant Fost de Campsentelles. Era fill de
Rita Castellà i Antonio Sariol, residents al Mas La Llagosta, que aleshores formava part del
municipi de Sant Fost de Campsentelles.

Pertanyia al reemplaçament de 1923, del que va ser declarat « exceptuado » amb l'allegació de
ser fill únic en sentit legal (ell era l'únic fill solter que vivia amb els seus pares), amb un pare
sexagenari i poble, segons indica l'expedient. El mateix informe explica que mesurava 1,53 i
tenia un període toràcic de 89, i va ser declarat útil per al servei, a efectes de salut.
Segons el padró de 1936, era solter i vivia al carrer Merced, 15 amb el seu germà, amb qui
treballava de pagès.
Un dels seus era Joan Sariol i Castellà, que fou Alcalde de La Llagosta per ERC entre el 21 de
febrer de 1937 i el 30 de setembre de 1938. L'altre germà era Andreu Sariol i Castellà, també
membre de la Junta Directiva d'Esquerra Republicana de La Llagosta.
El 21

de

Llagosta,

juny de 1937, formava part de la Junta Municipal Agrària de l'Ajuntament de La
recentment

constitu'ida.

Encara solter, amb 36 anys, va estar cridat
començar la Guerra, va ser assignat al BOF
companyia, CC Base Túria núm. 3.

incorporar-se a files amb la lleva de 1923. En
(Batalló d'Obres i Fortificacions) Bon núm. 18 1a

a

A la fi de la Guerra, va aconseguir passar la frontera
però fou detingut.

i va

combatre amb la Resistència Francesa,

Passà per l'Stalag XI-B amb el núm. 443. Posteriorment, entrà a Mauthausen el 27 de gener de
1941, amb el núm. 6.549. Finalment, fou traslladat a Gusen, amb el núm. 11.799, el 8 d'abril de
1941, on mor el primer de gener de 1942, als 39 anys.
La seva mare, Rita Castellà, que vivia al La Llagosta (Can Xiquet) de La Llagosta,
notícia de la seva mort, causada per "asma bronquial, insuficiència cardíaca".

70
71

Àngels

va

rebre la

Suárez i González. La Llagosta durant la Guerra Civil. Revista Notes Volum 26. 2011. MAGS/LI
Fonts: MR/CCN, AM, MHVO, DAVO, ACEG, MASL, Informe Referent a Ramon Sariol Castellà
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1937.

Grup d'homes de

la

Llagosta.

El 3r per l'esquerra

i

assegut és Joan Sariol, germà de Ramon

Sariol.
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1950/12/27 Avis de defunció de Ramon SARRIOL-CASTELLA

Notes:
També he trobat documents a l'AHN sobre la Causa General per consultar (veure
parlen de Juan Sariol Castellà, com a Alcalde de San Fausto de Capcentelias.
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Annex), que

La Roca del Vallès

L'única informació que disposem de Màrius Gallemí l'extrec de l'arxiu de l'Amical de Mauthausen.
Parla d'un deportat que no havia passat pels camps de concentració, però si per l'Organització
Todt.

És possible que localitzem

germana seva que encara és viva,
entrevista, Conxita Gallemí i Bartrés, a La Roca del Vallès.
una

a

qui podríem fer

una

Màrius Gallemí i Bartrés72
Màrius Gallemí i Bartrés
de Rosa, i estava casat.

Durant la
va

va

néixer el 07 de juny de 1904,

a

la Roca del Vallès. Era fill d'Agustí i

va participar activament en política (ERC?). Al principi de la Guerra civil,
amb
l'exèrcit, i va anar a lluitar al front, fins al final de la Guerra.
comprometre

República,

Va travessar la frontera el 7 de febrer de 1939. Passà
Treballà

la CTE
l'Organització Todt.

Eleccions

a

Montignac (a la Dordogne),

on

es

pels camps d'Argelers i Sant Cebrià.
té

cura

de cavalls. I també passa per

d'abans de la guerra

Màrius Gallemí 1 Bartrés de La Roca
Fa 79 anys uue en MenUS
Caailerm IBarates va naixer EnS
Li nem attreal per ta, nue ens
eatMqueS Com es constIturen
eta aumtaments dernocrat,C8
abans de 9 guerra com s'he
feren a les campanyes electo•
rats.
Abans ,te la 9eerra. es a dii en
ets alInnes eleecrons rnonc.c..
00050 Que en Franeo alto
lis tu derneeracla Lorn s'orga
nlizava la camanya eaeckaar
En aquella apoca la cam•
Panyeelectoral era força dde•
rent de com es ara. No s'en•
bansaven paeQUula Per 4",
Parets nl es pintsvan asló•
dana.
Aleshores com sno leten pe,
adenar a coneedar les cand,datu
les?
Elque estava mésgenerallt•
xat, era la compra de vots
d'una forme Indirecta, deadir,
convidave lagent arnenjar
beure t a canal es garantlen

als vols dels convidats.
Otan pressuoost temen, o
quanta d.ners despenien en
aquests actes,
De pmssupost dubto que
rengu en les, ja que general
ment les daspeses es paga
ven d'aportsció directes dele
queespresentsven a les elac
cions Les convidedes no sé
quant els podta costar pett
s'ha de tentr present que en
eottella éperee un dlesencer
tot estar. per exemple, en una
fonda costava quatre pesse
tes. per tant cras que no s'hi
esmet çaven diners.

que

a

les hopes de Franco comenca,
ren les depuracions?
En començar la guerre vaig
anar al mont com tothom fins
que s'ocebe. Aleshores te•
ment les represàlies Iles de,
puraclons vaig mantar Oren
pa. on hi valy ser deu anys.
Desprée quan vaig saber que
podia torner sense perill, vaig
vonir a cass hl no he hagut de
tornar a merxar.
Quina eCtUac.0 va terar el
clarrer alcalde Saalurni PteadeS,
Actuatmant podnemdir que
normal per l'épocaquevovid
re. El que si es pot dir que ve

NO es leien rrhhngs?
SI. de mittngs se'n tela
encara que poca, Recor•
doquealguna vagada fins itot
hl havia vinget algun diputat,
quegeneralment elsde l'opo
srció als reblen, cops de to
màquets i aled tela que de
se'n
realltxessin
rnItings
molt pocs.
Quina pertaa
hav,a a La
9000'
De fet tan sols fr, havla la
Lliga 1 ERC, j galrebé sempre
hervie manar la Lliga.
Vas de cénn eadd elev?
En equell temps militava en
ERC. perdavut en diacom que
ERC Í. LlIge. podriem dir que
praelicernent la rtnia que se•
guelyert Ca Is meleixa,
reixo no milltar en stquest
Partlt.

PlaçaGran

Sabem

Actualment rn,,Iteu en algun
partiti
Si. etatic attliat tid PSC.
Con, es designava Falcalde,
Abans noere pascom ara. hi
Canta més regidors, t entre
tots decidlen quí els havia de
dirigir, dea de l'elcaldle. Noes
fent el sisterna de nomena
ment del primer de la fuSta
Que guanya per maioria.
Havteu ausatt algun cerrec
poaUC"
No tan sols vaig Ser Jutge
durant art temps.
Que vareu ler odan esclata la
un COp UaanYatia per
guerra

1983 04 15. Entrevista sobre els ajuntaments

la recuperació dels

recuperats

ajuntaments democràtics, s'afilia al PSC.

72Font: AM, PG
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actuar molt malament davant
ala tots d'oclubre. Aqueat ca
pItral concret sj queve actuar
d'una tOrMa netesta.
És por alvé que el van matar,
No. quan es ve acabar ta
guerra ningü de La Roca no
teniacap mena d'intertes•ter•
ti mal i menys • matar-lo, El
que va pensar tts que ell 1•11 va
espantar I ea marcar del po
bla. lort lluny del Poble uns
altres rassassineren. Podau
estar ben segur que al no he
gués martutt noii hauria pat
sat res.
Ssvter Porcel

Morí

a

La Roca del Vallès, als 85 anys, el 4 de febrer de 1990.

DEFUNCIONS
Dia
1
1

2
2
3
3
3
3
3
4
4

5
5
5
5
5
5
6
6
6
7

7

Plaça

Nom
Edat
4
Sara Uamas Garcia
Uuís Vila Bellavísta
89
76
8enedícta Ruíz Casas
81
Emiiio Vega Palma
Antonio Sánchez López
79
77
Josep Galobardes Sibina
73
Uuís Prat Jubany
Carolina Atvarez Alvaraz
89
Maria Arraiz Romera
Mario Gallemi Bartrés
85
vicenut 1-oraanals r-eau
bb
Juan Antonio González Ruiz
sa
Josep Carboneil Marata
Esteve Martí Farrés
79
75
Carme Andreu Mauri
Antonl Sardemons Tutusaus
45
Josep Antoril Castelló González
Salvador 13aflúa Vive
44
75
Santiago Mena lbarre
87
Josep Mas ColleUmir
Antoni Palau Vidal
sa
80
Antonio González Luna

Gran 1990 02 08,

Esquela de

Pobtactó
Granoliers
Les Franq. del Vallès
La Roca del Vallès
La Roca del Vallès
Granollers
Canovelles
S. Antoni de Vilamajor
Cardedeu
Caldes
La Roca del Vallès
Agnes oe malenyanes
Caldes
Granotters
Granollers
Uinars del Vallés
Cardedeu
Caldes
Granotters
Canovelles
Les Franq. del Vallés
Granollers
Granollers
b.

la defunció Màrius Gallemí
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Mollet del Vallès

Mollet del Vallès és un dels pocs pobles que han estudiat i mantenen encara viva la memòria
dels ciutadans deportats. Fins i tot, disposen d'un Monument als deportats, promogut per l'Amical
de Mauthausen de Mollet.

Monument als

Deportats de

Mollet del Vallès

He tingut la sort que la periodista Anna Ballbona ja havia entrevistatn alguns familiars d'aquestes
persones. I també que hi ha un treba1174 excellent específic sobre la qüestió desenvolupat per
Laia Fortuny i Capdevila.
La llista de deportats molletans està formada per:
•
•
•
•
•

Vicenç Bachs i Vilà
Pere Cuyàs i Niubó
Antoni López i Tarragona
Joan Molins i Maynou
Joan Tura i Ros

Arrel de la presentació del treball a la premsa, a l'Ajuntament de Mollet s'ha presentat una Moció
de reconeixement a Antonio López i Tarragona, mort al camp de concentració de Gusen.

73

BALLBONA, Anna, Vallesans a l'infem de Mauthausen dins del diari El 9 Nou, 5 de

74

Laia Fortuny Capdevila. Les víctimes de la Guerra Civil
la edició 2011. / LfNGCM

a

Mollet del

Vallès,
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maig

del 2005, P.28 / AB

Servei de Publicacions de la UAB,

Vicenç Bachs i Vilà

75

Vicenç Bachs i Vilà va néixer el 10 octubre 1906

a

Mollet del Vallès.

va casar el 24 de maig de 1934 amb Rosa Francí i Mayoles. Ella tenia només 18 anys i vivia
Carrer
al
Sometent, 14 de Mollet. L'any següent va néixer el seu fill Jordi Bachs i Francí.

Es

Fotografia

de

Vicenç Bach

i Vilà amb el comunicat de la Creu

Roja

Internacional informant de la seva mort

Foto: Ramon Ferrandis

De bon principi ell era membre d'ERC; però després va començar a militar a la CNT. Treballava
a la fàbrica de Can Fàbregas "Tèxtil Joan Fàbregas Jorba, I.C.", amb la seva esposa. Allà
l'anomenaven «Àngel de la Guarda»
que ajudava a tothom. El seu germà Agustí havia estat
regidor per la CNT. Quan es van collectivitzar les fàbriques de Mollet, a partir de l'octubre de
1936, Vicenç Bachs va formar part, conjuntament amb la seva germana Antònia, del Comitè de
Control de Can Fàbregas.
Amb l'esclat de la Guerra, se'n

va

de voluntari amb la Columna Durruti

a

l'Aragó.

En acabar la Guerra, la Rosa va voler seguir el seu marit a l'exili, però els seus pares i la seva
sogra la van convèncer de quedar-se. La Rosa se'n recorda encara de la darrera vegada que el
va veure: marxava en autobús i ella portava en Jordi sobre les espatlles.
A l'exili, inicialment en Vicenç degué restar al camp de refugiats de Ceret i, més endavant,
començar a col•laborar amb la resistència francesa, destinat a la línia Maginot.
Del

temps que el

plec de cartes.

home va estar al camp de refugiats a França, la Rosa en
El 12 de desembre de 1939 escrivia des de Rambervillers:
seu

conserva un

va

bon

"Rebo la teva (carta) (..) amb molta alegría, més en veure que esteu tots bé (..) He de dir
te, moreneta meva, que cada dia estic millor. Només em falta la teva companyia com en
d'altres temps."
"(..) M'he de consolar amb la bona companyia d'un amic que tinc que ha treballat molts
anys a França". (..)"Sempre em dru que sipot sortírprocurarà que surtí amb ell".
"Tenim molt bones impressions sobre el treball (..) doncs pensa que el dia que trobi una
bona plaça aquí, en lloc de venir jo seria més fàcil que vingueu vosaltres".
"Sobre el que em dius de la roba, guarda-la, que per ara vaig fent, no he de presumir com
no sigui al teu costat."

75

Font: MR/CCN, AB, LFNGCM
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"Per al meu fill Jordi. Veig amb satisfacció que la teva mare t'ha comprat uns guants (..).
Amb la boina, els guants i els pantalons Ilargs deus semblar un home; només sento amb
molta pena els penellons que tens, que em recorden el que paties l'última vegada que vaig
estar al teu costat."
"Estic molt content que en apropar-se els reis mags demanis que et portin el teu pare al teu
costat, però estic segur que com que estem en temps moderns serà més fàcil que et portin
un auto." I continua, mirant de fer entendre al seu fill que molts infants demanen que els
seus pares tornin.
va entrar al FrontStalag 140 a Belfort. A continuació, passà a l'Stalag XI-B amb el núm.
87.089, el 27 de gener de 1941. Entrà a Mauthausen amb el núm. 6.821, el 21 de març de 1941.
Fou desplaçat a Gusen amb el núm. 12.146, al Bloc 10. Finalment, mor el 7 de juliol de 1941.

Vicenç

Rosa va patir les represàlies de la dictadura, vídua i amb un infant petit. Va ser acomiadada de
Can Fàbregas per "roja". Tanmateix, no va perdre mai les forces per explicar que: "el meu home
no va morir a Gusen, hi va ser assassinat".

POSTKARTE

—

(Kriegsgefangereniendun

C

RTEP

....•••••••••••••~Mrer•

Foto: Ramon Ferrandis

La família va conèixer la
El

mort

d'en

Vicenç a Mauthausen mitjançant la Creu Roja Internacional.

fill Jordi ha visitat diverses vegades el camp de Mauthausen, on el seu pare havia
deportat, i encara s'emociona en evocar qualsevol record referent al seu pare. Així, explica:
seu

"Jo

era

estat

petit i nomésjugava, peró veia la mare plorar, desesperada treballant."

"Jo tenia tres anys quan ell em va deixar. Desprésja no el vaig veure mai més. I en recordo
poc, d'ell. Diuen que Ii deia adéu quan va pujar a l'auto que marxava cap a, no sé si la
retirada o al front, -em sembla que la retirada-. I amb la mà o Ji deia adéu ell també ens ho
deia des de dins de l'autocar. 1, ja et dic, aquí va desaparèixer per a mi, per la meva mare
va morir."
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Foto: Ramon Ferrandis

Abans de morir el setembre de 2007, a l'edat de 92 anys a Mollet, Rosa Francí havia conservat
un bon plec de cartes del seu marit, en Vicenç Bachs i Vilà. El 12 de desembre de 1939 escrivia
des de Rambervillers:
en veure que tots esteu bé. (..) He de dir
dia
estic
millor,
Només
em falta la teva companyia com en
cada
te,
que
d'altres temps". "M'he de consolar amb la bona companyia d'un amic que tinc que ha
treballat molts anys a França." (..) "Diu que sipot sortirprocurarà que surti amb ell".

"Rebo la

teva carta

(..) amb molta alegria, i més

moreneta meva,

"Tenim bones impressions sobre el treball, (..) doncs pensa que trobi una plaça
de venir jo seria més fàcil que vingueu vosaltres."

aquí,

en

lloc

"Per al meu fill Jordi: veig amb satisfacció que la teva mare t'ha comprat uns guants. (.)
"Amb la boina, els guants, i els pantalons llargs deus semblar un home; només sento amb
molta pena els penellons que tens, que em recorden el que paties l'última vegada que vaig
estar al teu costat."
"Estic molt

que en apropar-se els reis mags demanis que et portin el teu pare al teu
costat, però estic segur que com estem en temps moderns serà més fàcil que et portin un
auto. No es recordaran que alportar-te elpare et farien més feliç; però pensa que com tu, fill
meu, hi ha n'hi ha molts milers y els reis mags tindrien molta feina."
content
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1950/05/25 Avís de defunció de Vicente BACHS-VILA

Notes:
Sobre Agustín Bachs (germà) hi ha documents a l'AHN de la Causa General, per consultar,
amb el càrrec de ser membre del Comitè local i Conseller per ERC. (Terilem com a CNT?).
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Pere Cuyàs i Niubó 76
Pere Cuyàs i Niubó va néixer el 25 de maig de 1905
La seva

mare era

Va passar

per

Nati Sans, que vivia al

carrer

a

Mollet del Vallès.

Entença, 49 de Barcelona.

l'Stalag V-D, amb el núm. 3.137.

Entrà a Mauthausen el 13 de desembre de 1940, amb el núm. 4.732.
Fou desplaçat a Gusen el 20 d'octubre de 1941, amb el núm. 13.987,
de 1941 a l'edat de 36 anys.

on

--------
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1950/06/15 Avis de defunció de Pedro CUYAS-NIUBO

76

Fonts: MR/CCN, LF/VGCM
125

Núria Sala Ventura (2016)
«Els vallesans als camps nazis. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2016»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana. / Arxiu Municipal de Granollers

morí el 26 de desembre

Antoni López i Tarrauona
Antoni

77

López ¡Tarragona va néixer el 21 de febrer de 1910 a Lúcar (Almeria).

La seva mare s'anomenava Amàlia
del Vallès.

Tarragona Llorente, i vivien al carrer Gallachs, 16, de Mollet

Passà per l'Stalag XIII-A amb el núm. 40.687. Tot seguit, entrà a Mauthausen amb el núm. 3.426
el 6 d'agost de 1940. Fou traslladat a Gusen el 24 de gener de 1941, amb el núm. 9.385, on morí
el 15 de novembre de 1941 als 31 anys.

1950/10/02 Avis de defunció d'Antonio LOPEZ-TARRAGONA

Notes:
Sobre José López Tarragona i Manuel López Tarragona
sobre la Causa General per consultar. (Veure Annex).

(germans), hi ha documents

A José l'acusen de Conseller i membre del Comitè local, i que és
membre del Comitè local i de l'Ajuntament.
El

a

a

l'AHN

França. Al seu germà, de

ser

regidor de Mollet que presenta la Moció referent a Antonio López Tarragona, Jordi Talarn,
que "per l'adreça que surt al document (Gallecs, 16) tenim la impressió de que potser
estaven vivint al que en aquella època es deía "el cuartelillo" i que es on es van posar a viure
famílies que havien vingut a Mollet fugint de la guerra. Aquest edifici en realitat seria la masia de
Can Lledó. Etpasso una foto".

comenta

77

Fonts: MR/CON, AM
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Joan Molins i Maynou 78
Joan Molins

i

Maynou va néixer à Mollet el 3

de

maig de 1911.

Joan Molins i

El

seu

Es

Maynou

germà era Miquel Molins i Maynou, que vivia al Carrer del Sol, 35, a Mollet del Vallès.

va casar

amb Maria Cid i Lleonard, amb

Joan Molins i

Maynou

qui van tenir una filla, Pilar Molins i Cid.

amb la

seva

esposa, Maria Cid i Lleonard

En Joan era tintorer a Itisel, popularment coneguda com Can Mulà. A més a més, treballava com
a xofer de taxi, i portava el bus de línia de Martorelles a Mollet, per guanyar-se un sobresou.

Joan Molins i

78

Maynou

amb el

seu

Hispano-Suïssa

Fonts: MR/CNN, EB/Notes, AM. AB
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Estava afiliat a la CNT, com la
n'havia estat dirigent.

majoria

de

treballadors autònoms,

no era

ni membre

actiu

i

ideologia era sobretot la pròpia d'una
política de carrer, d'esquerres, però sense un programa gaire clar. Tanmateix, ell considerava la
política com a molt important i, de fet, ell portava sovint a gent als mítings polítics, de la mateixa
De fet,

manera

no

havia

anat

a

l'escola. Ell

que al futbol o al

era

analfabet, i la

però

seva

teatre.

seva filla Pilar, ell era un home treballador, feliç, un pare de família que
els
fils
i
estimava
portar una vida tranquilla al poble. Així, aparentment és difícil de comprendre
com va acabar en un camp de concentració si ell no tenia cap càrrec polític, militar ni civil.

Segons explica la

començar la Guerra, Molins es va comprometre com a voluntari i va realitzar tasques de
conductor, ja que no volia lluitar al front. Deia que ell no sabia matar. Destinat a Figueres,
portava camions de de França.
Quan

va

Tanmateix, la fi del conflicte el

Madrid. Aleshores va decidir de retornar al seu
poble, ja ocupat per les forces nacionals, que estaven a l'espera del retorn dels excombatents.
L'ambient era tan estrany que fins i tot hi havia un veí esperant i vigilant els trens de Mollet amb
l'objectiu de descobrir els "rojos" que arribessin. Ell n'era un, i era bastant conegut pel seu ofici
de xofer. Els feixistes pensaven que els podria informar sobre els passatgers que havia
transportat. Per això, ell fa fugir, fins a Olot, on es va acomiadar de la seva esposa i la seva filla,
i va anar fins a Figueres per a passar la frontera, que va creuar l'abril de 1939.
va

Joan Molins i Maynou, al

sorprendre

mig,

a

amb Joan Tura i

un

altre company del

seu

regiment

Joan va passar pel camp de refugiats de Sant Cebrià, on va ser obligat a
a la CTE 117. Amb aquesta companyia, va ser destinat al nord de França, prop de
Bèlgica, on el van detenir la vetlla de Nadal de 1939.
Un cop
unir-se

a

França,

en

Va passar per l'Stalag Allenstein. Després, passaria per l'Stalag I-B a Hohenstein, el 6 d'agost de
1940. Entrà a Mauthausen el 8 de setembre de 1940, amb el núm. 3.622. Posteriorment, fou
desplaçat a Gusen el 24 de gener de 1941, amb el núm. 9.455. Morí a Gusen el 23 d'octubre de
1941, a l'edat de 30 anys.
La seva vídua Maria Cid

filla van patir les conseqüències d'estar unides a un "roig". La
mare va estar empresonada durant tres mesos a Figueres, acusada de «roja separatista». I la
seva filla va viure amb diversos oncles durant els set primers anys de la seva vida, a causa de
les dificultats familiars.
i la

seva

L'any 1943, van conèixer per la Creu Roja Internacional que en Joan havia
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mort

a

Mauthausen.

Pilar Molins, filla de Joan Molins, amb

una

foto del

seu

pare. Foto

: Ramon

Ferrandis

La seva filla Pilar va sovint a visitar el camp de Mauthausen amb el seu marit. Per a ella, és una
manera de reconciliar-se amb el passat i de trobar-se més a la vora d'un pare que no va arribar a
conèixer. La primera vegada que visites el camp "tens una sensació de buit desempar molt
forta; et sents molt trista. Els sentiments se't regiren".
conèixer el seu pare, la Pilar és membre activa de l'Amical de Mauthausen i
ha dedicat gran part de la seva vida a explicar per escoles i instituts el que va passar als camps
de concentració. "No puc oblidar el meu pare ni les tragèdies que vam passar perquè ell no hi
era" "Volem conservar la memòria". Davant la manca de records del seu pare, a la Pilar l'ajuden
els objectes: "Jo, si no tingués aquests records materials, em penso que no podria viure, m'ajuda
a viure, m'ajuda a pensar... Tens un parèntesi al teu cervell que no s'omplirà mai."

Malgrat que

no va

1950/10/13 Avís de decés de Juan MOLINS-MAYNO

Notes:
ha documents a l'AHN sobre la Causa General per consultar (veure Annex), que parlen de
Dolores Molins Mainou, que viu al carrer Ventalló 43 de Mollet, i sobre Joaquin Molins
Mainou, conseller per ERC de l'Ajuntament.
Hi
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Joan Tura i Ros

79

Joan Tura i Ros va néixer el 3 de maig de 1912 a Mollet del Vallès, a Cal Pinyonaire. Era fill del
que seria Alcalde de Mollet durant la República (del 14/0471931 al 06710/1934, de 17/02/1936 al
10/01/1937, i del 03/07/1938 al 26/01/1939), Feliu Tura i Valldeoriola. Feliu no estava
compromès amb cap partit polític, però va transmetre al seu fill una ideologia demòcrata i
progressista. (Feliu Tura, com el seu pare, fou un dels fundadors de la Lliga Regionalista a
Mollet; això no obstant, el 1919 se n'escindí per formar Acció Catalana i durant la Dictadura de
Primo de Rivera va collaborar amb Estat Català i la Unió de Rabassaires. A finals del 1930
hagué de marxar de Mollet per la seva implicació en el Comitè Revolucionari Local. Membre
actiu del republicanisme polític local, a l'abril de 1931 fou el cap de llista de la candidatura del
Centre Catalanista Republicà).
En Joan Tura estava casat amb Roser Mas i Giménez, amb qui van tenir quatre fills: la Nuri, la
Neus, en Feliu i en Josep. Va esdevenir pare ben jove, pel que no va tenir temps de posar-se en

política.
partir a l'exili amb el seu pare i el seu germà. Marxaren fins a Girona, en
bicicleta, on va estar amagat durant molt de temps, però quan va saber que el seu pare i el seu
germà havien fugien cap a França, se'n va anar amb ells.
Amb la Guerra Civil,

va

Joan Tura i el seu pare van arribar al camp d'Argelers. "A l'avi el van deixar sortir í va fer tot el
que va poder per treure el pare", explica la Nuri. Però els esforços van ser inútils. "L'avi va portar
els papers un matí per treure'l però e/ dia abans ja se l'havien endut cap a Alemanya", assenyala
la Neus.
Va entrar a l'Stalag I-B, amb el núm. 44.231. Entrà a Mauthausen el 8 de setembre de 1940, amb
el núm. 3.555. Fou desplaçat a Gusen el 29 de març de 1941, amb el núm. 11.484, on morí el 23
d'octubre de 1941, als 29 anys.

Roser, la seva vídua,

va

morí el 2 de novembre de

1998, als 83 anys.

La Nuri i la Neus, filles de Joan Tura i Ros, davant d'una

fotografia

dels

seu

pare. Foto: Sílvia Jordan

La Nuri va visitar una vegada el camp de Mauthausen. "T'esgarrifa quan ho veus" explica. "Quan
veig les imatges dels camps de concentració per la tele la tanco perquè penso que aquell pot ser
el meu pare", comenta la Neus.
Joan Tura i Ros

79

era

l'oncle de l'ex-consellera Montserrat Tura.

Fonts: MR/CNN, AB, LF
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Montornès del Vallès

Montornès és un poble que disposa d'una gran quantitat d'informació històrica sobre la Guerra
Civil. Hi ha diferents treballs que parlen en detall dels fets succeïts i alguns també sobre els
personatges que els van viure. He utilitzat l'obra d'Arnau González i Vilalta80, que explica el pas
dels germans Clivillers i de Josep Viñallonga pels camps de concentració.
Al mateix temps, vaig poder entrevistar a la neboda de Josep Viñallonga i Plana, Ventureta
Ballús i Viñallonga, una dona molt activa que encara porta a terme activitats a les escoles de
secundària per mantenir viva la memòria de la República i dels deportats als camps.

Entrevista amb Ventureta Ballús i

Viñallonga

Una darrera notícia és la Moció de condemna de la Dictadura franquista i de suport i adhesió a la
querella 4591-10, deljutjat número 1 de Buenos Aires, per delictes de genocidi ilesa humanitat
contra els responsables de la conculcació dels Drets Humans durant el Franquisme81, aprovada
pel consistori del municipi de Montornès del Vallès, i que parla d'un quart nom: Ramon Fradera i
Saborit. Caldrà investigar més encara, tot i que de moment no l'incloc a la Ilista, que queda així:
•
•
•

Marià Clivillers i Joan
Joan Clivillers i Joan
Josep Viñallonga i Planas

Notes:
Hi ha documents a l'AHN sobre la Causa General per consultar (veure Annex), que parlen dels
germans Joan, Mariano i Miquel Clivillers i Joan. De Joan es diu que era membre del Comitè
Revolucionari local per la CNT, que fou Alcalde i conseller d'Economia. De Marià, que era
membre del Comitè Revolucionari local, conseller per la CNT, i de Miquel es diu que era membre
del Comitè Revolucionari local.

80

AGV/MV Arnau Gonzalez i Vilalta. Montomès del Vallès (1931-1945). De la illusió democràtica al primer
franquisme. Consultable a:
http://books.qooqle.cat/books?id=bFyrE2FHnsEC&pq=PA64&lpq=PA64&dq=Clivillers++Montorn%C3%A8s&Font=b1

&ots=AINMkSJLPE&siq=RG eff5SIGANJIxrTafnMLHii Q&hl=ca&sa=X&ei=aH7CUPqXBcSnhAe4
oGABw&sqi=2&ved=0CDIQ6AEwAq#v=onepaqe&q=Clivillers°/020°/020Montorn%C3%A8s&f=false
Moció de condemna de la Dictadura Franquista i de suport i adhesió a la querella 4591-10, del Jutjat número 1 de
Buenos Aires, per delictes de Genocidi i Lesa Humanitat contra els responsables de la conculcació dels Drets
Humans durant el franquisme, consultable à

http://www.montornes.cat/fitxer/10345/MOCI%C3%93%2000MDEMNA°/020DICTADURA°/0201°/020SUPORT%20QU
ERELLA%20ARGENTINA%20DEFINITIVA.pdf
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Marià Clivillers i Joan

82

Marià Clivillers i Joan va néixer el 20 de gener de 1902 a Montornès del Vallès. Era fill de
Francesc Clivillers i Teresa Joan, i germà de Joan Clivillers i Joan -13 anys més petit ¡que morí
també a Gusen- i de Miquel, Teresa i Antònia Clivillers. Vivien al "Manso Bleda", prop del carrer
Capella, a l'entorn de l'Església de Sant Sadurní. Durant el període republicà, van viure a Can
Colom, conegut perquè hi havia un bar social freqüentat per gent d'esquerres.
Marià

es va casar

amb Josefa Nueto, i militava

a

la CNT.

El 6 d'octubre de 1934 formava part del Comitè Revolucionari de Montornès, amb el seu germà
Miquel, que proclamà l'Estat Català dins la República Federal, en comú acord amb les ordres
donades pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
El

d'agost de 1936 formava part del Comitè Revolucionari Antifeixista de Montornès, que va
ocupar l'Ajuntament, juntament amb el seu germà Joan. El 31 d'octubre de 1936 es va constituir
el nou Ajuntament de Montornès exclusivament integrat d'afiliats a la CNT, i Marià va ser escollit
com a Regidor d'Economia. El 7 de novembre de 1936 es va constituir el nou Ajuntament, amb
14

Sebastià Torrents com

a

Alcalde i Marià Clivillers com a Conseller.

Després de l'exili, ell

va passar per l'Stalag V-D d'Strasburg, amb el núm. 3.279. Va entrar a
Mauthausen el 13 de desembre de 1940, amb el núm. 4.710. Fou desplaçat a Gusen, on morí el
4 de febrer de 1941, als 39 anys.

Durant el franquisme, un informe de l'Ajuntament de Montornès acusava el Comitè Revolucionari
de Montornès de ser l'autor de l'incendi de l'Església de Sant Sadurní el 21 de juliol de 1936,
acusant directament Marià Clivillers com la persona que va encendre el foc. Aquesta versió ens
fou desmentida per Ventureta Ballús i Viñallonga, neboda de Josep Viñallonga.

1950/06/13 Avis oficial de decés de Mariano CLIVILLERS-JUAN
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Joan Clivillers i Joan

83

Joan Clivillers i Joan

va

néixer el

7

de setembre

Fill de Francesc Clivillers i Teresa Joan, era
de Miquel, Teresa i Antònia Clivillers i Joan.

de

1909,

a

Montornès del Vallès.

germà de Marià Clivillers i Joan, que morí a Gusen,

i

Vivien al "Manso Bleda", prop del carrer Capella, pels voltants de l'església de Sant Sadurní,
segons el cens de 1920. Durant els anys 30 i l'època de la República, visqueren a Can Colom,
conegut perquè hi havia un bar social freqüentat per gent d'esquerres. Formà part de la CNT. I el
14 d'agost de 1936 formaren part del Comitè Revolucionari Antifeixista de Montornès, que ocupà
l'Ajuntament, conjuntament amb el seu germà Marià.
En Joan Clivillers i Joan estava
Josefina Clivillers i Corominas.

casat

amb Maria Corominas, de Vic, amb qui

L'1 de novembre de 1936 s'identifica com a membre voluntari de la
Montornès. El 14 d'abril de 1937 és cridat a lleves.

tingueren

una

filla,

patrulla de defensa de

A la fi de la Guerra Civil, passa a França amb la seva dona i filla i el seu germà Miquel. A
l'esclatar la Segona Guerra Mundial, la seva família es va separar. "La meva mare es va estimar
més venir cap aquí ¡ja no vam saber res més d'ells", explica Josefina.

Una vegada a l'exili, no sabem pas el que li va passar. Va passar per l'Stalag V-D d'Strasburg,
amb el núm. 3.236. Tot seguit, entrà a Mauthausen, amb el núm. 4.709, el 13 de desembre de
1940, el mateix dia que el seu germà Marià. Fou desplaçat a Gusen amb el núm. 10.739, el 17
de febrer de 1941, on moriria el primer de desembre de 1941, als 32 anys.

La seva dona i la seva filla van anar a Vic en un primer moment, i després, cap als anys 50, fins
Palma de Mallorca. "Amb la meva mare, tota sola, ho vam passar una mica malament", recorda
Josefina. Diu que no sap res referent al seu pare i que no en té pas cap records.
a

Diu que no coneix res referent al seu pare, i que no en guarda cap record. "Em sap molt de greu
tenir més informació". "No tinc ni fotos: només una de quan el pare tenia 170 18 anys". "Tant
de bo en tingués d'altres". Per aquest motiu, la història del seu pare és estranya per a ella: "és un
passat que sembla que no existeixi".
no
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Josefina Clivillers: "Sembla
un

passat

no

que

existeixi"

tenia 170 18 anys". "Tant de bo en tingués
d'altres". Per això la historia del seu pare se Ii
fa estranya: "Es un passat que sembla que no
existeixi", diu. Un sentiment semblant ésel

catòlic í resideix a Roma, on es secretari gene
ral de l'orde teati. A resposta d'un missatge
tramès des d'aquest periòdic comentava, des
de Ciutat de Mèxic: "Efectivament, sabia algu
na cosa. mai tan clara com ara. dels meus dos
oncles Joan í Marià. D'en Joan Clivillers viu
una filla, Josefina, a Palma de Mallorca. (...),
Jo per ser fill de Vilaverd (la Conca de Bar
berà) no vaig coneixer els parents del Vallès

que expressa un cosí: seu. en Gaieta Rossell,
fill de la Teresa Clivillers. Rossell és prevere

vaig sentir de llavis dels

A.B.

La Josefina Clivillers sap poca cosa del seu
pare i no en conserva records. "Em sap molt
de greu no tenir més informació", confessa.
"No tinc ni fotos; només una de quan el pare

fins ben gran. 1

tot

el que sé dels oncles ho
meus cosins."
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Josep Viñallonga i Plana

84

Josep Viñallonga i Plana

va

Josep

estava casat

néixer a Montornès del Vallès l'any 1915.

amb Annita Ferrer,

però

no

tingueren fills.

Era membre fundador de les Joventuts Socialistes Unificades de Montornès.
Com que havia lluitat al front al costat republicà, partí a l'exili a la fi de la Guerra Civil amb la seva
família i, un cop a França, participà en una CTE juntament amb el seu cunyat Josep Ballús, per
tal de fortificar la Línia Maginot.
Allà no tenien cap tipus de llibertat, però es van poder escapar. En Josep Viñallonga i en Josep
Ballús estaven amb dos altres republicans que sabien parlar alemany. Segons explica Ventureta
Ballús, filla de Josep Ballús i neboda de Viñallonga, un dia van sentir que els nazis obririen les
portes del camp durant dos dies per deixar en llibertat els presoners d'Alsàcia i Lorena. Així, van
aprofitar per fugir del camp. Van comprar dues bicicletes velles i van pedalar fins a Normandia,
on vivia la família d'en Josep.
De seguida, Josep Viñallonga entrà a la Resistència Francesa i se n'anà a Nantes, on s'ocupava
de sabotejar el material nazi. El 8 d'agost de 1944 fou detingut en una acció de sabotatge per les
forces alemanyes, i fou deportat al camp de Bochum. El seu esperit de lluita era tant fort que va
provar d'organitzar una resistència dins del mateix camp. D'aquesta manera, algú el va
denunciar i morí assassinat després de ser torturat. Era el 8 de desembre de 1944 i tenia 29
anys.
família va conèixer la seva mort, de forma oficial, anys més tard, quan l'Ajuntament de
Montagne els comunicà la seva mort mitjançant un comunicat del Govern Francès, que feia
referència a Josep com a "heroi de guerra".
La

seva

Josep Viñallonga Plana, en

84

Font: AGV/MV, Entrevista

a

una

fotografia de

la seva neboda Ventureta

Ventureta Ballús
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Montseny
El

municipi de Montseny, en els darrers anys, ha fet un esforç per recuperar la memòria dels
deportats de la comarca (hi ha altres deportats que no són del Vallès Oriental, però si dels
municipis veïns, com Riells, Hostalric, etc.). A més, els Instituts estan fent treballs a l'entorn de la
memòria histórica85.

Pere Expósito i Masnou 86
Pere

Expósito i Masnou va néixer el 29 de juny de 1900 a la vila del Montseny.

Es casà amb Isabel Valldenou, i visqueren al

Passà per
Entrà

a

carrer

Urgell, 38 2n, de Manresa.

l'Stalag V-D amb el núm. 2.523.

Mauthausen

amb el núm. 4.773, el 13 de desembre de 1940.

De seguida fou traslladat a Gusen, amb el núm. 11.257, el 29 de març de 1941,
novembre de 1941. Tenia 41 anys.
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1950/06/21 Avís de decés de Pedro EXPOSITO-MASNOU

85

Montseny - Noticia 15/04/2008. Consultable à:
http://elbaixmontseny.bloq.cat/2008/04/15/riells-de-montseny-commemora-els-30-anys-de-la-fundaci-de-l-amical-de
Bloc L'Actualitat delBaix

mauthausen/
86

Font: MR/CCN
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Parets del Vallès

L'apropament a Parets l'hem fet a partir d'un treball de recerca escolar fet per Guiomar Solé 87
sobre Projecte Forns, que actualment dóna nom a un centre de secundària de Santa Perpètua
de Mogoda88, població veïna a Parets.
Així mateix, a Parets darrerament s'ha realitzat també un homenatge als regidors Pere Xicota i
Projecte FornS89.
I

•
•
•

a

més, he utilitzat la informació dels articles publicats per Anna Ballbona a El Nou 9.
Teodor Fau Fusalba
Projecte Forns i Ninou
Pere Xicota i Álvarez

87

GS/ PF Guiomar Soler. L'Enric Forns ens explica la tragèdia del seu pare. Dins del web de l'IES Rovira-Forns.
Consultable a: http://www.xtec.cat/iesrovira-forns/centre/elnostrenom/index.htm
88 IES
Rovira-Forns, de Santa Perpètua de la Mogoda: http://rovira-forns.cat/index.php/I-institut/el-nostre-nom
89

Revista Contrapunt.
franquisme.

Ara Parets ERC

homenatja

els alcaldes i

regidors republicans represaliats pel

http://www.contrapunt.cat/noticia/23386/ara-parets-erc-homenatia-els-alcaldes-i-reqidors-republicans-represaliats

pel-franquisme
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Teodor Fau i Fusalba 90
Teodor Fau i Fusalba va néixer el 18 d'agost de 1909 a Parets del Vallès.

Durant la Guerra Civil va lluitar al front a la Divisió 123, brigada mixta. Com informa La
Vanguardia, El Goblemo premia a los, herolcos servidores de la República Nuevas recompensas
y ascensos por méritos de guerra i és ascendit de Cabo de Milícia a sergent.
RECOMPENSAS
Núm. 7.776
Circular. Excmo. .Sr.:
De conformidad con lo propuesto por el jefe de la 27 Dívisión, he resuelto conceder el
ascenso al empleo superior ínmediato al personal del Ejército que figura en la siguiente
relación, que principia con D. Vicente lbars Barrachina y termina con D. José Cottacans
Lavaquíal, pertenecientes a los Cuerpos y Unklades que en dicha relación se índican, como
recompensa a su dístinguida actuación en diversas operaciones de guerra desde el principio
de la actual campaña, asignándoles en su nueva categoría la. antigüedad de 22 de abril
próximo pasado, en armonía con lo preceptuado en la norma octava transitoría de las
dictadas por orden circular número 7.002, de 24 del citado abril (DIARIO OFICIAL núm.
101), para. desarrollo y aplicación del decreto número 74 de 22 de dicho mes (D. O.. núm.
98), quedando cancelados con esta recompensa todos los méritos contraídos por los
interesados hasta le fecha indicada de 22 de abril.
Si

alguno de ellos hublera fallecído o desaparecido en acción de guerra, se le señalará la
antigüedad del día de su fallecimiento o desaparición. Estos ascensos se conceden sobre el
empleo efectivo que ostentaran los beneficiados en prímero de abril del corriente año y
serán nulos y sin ningún valor los de aquéllos que hubieran sído propuestos con empleo
superior al que tenían en dicha fecha debiendo las autoridades militares- correspondientes
o los jefes del personal ascendido por esta disposición, dar cuenta ínmediata a esta
Subsecretaría del error padecído para la debida rectíficación y otorgamiento del empleo que
enjusticia le corresponda.
Lo comunico
P.- D., A.

a

U E. para su conocímiento y cumplimiento. Barcelona, 5 de mayo- de 1938.

CORDÓN

El Gobierno premia
servidores de la
Nuevas recompensas y

ascensos

27 DIVISION. — 123 BRIGADA MIXTA
Tenientes de Afiticias que ascienden a capt

pitán:
Don Millán Arxenovicb, don Fornando Argl
los DomInguez, don Avelino Artts Janer, don

La

9°

a

los heroicos

República
por méritos de guerra

Antonio Duatls Nos, don Juan Murillo Artigas,
on Luis Atvskrox C.ondo
don Antonin Forrarzut
Cucni, don Juan Palau Muntada, don Teodor0
Fau Fusalba, don Miguel Mira Otto, don Jos(
1gea t9nin, don Fra.nelsco
Moles GUau, don

Vanguardia 17

05 1938

Font: AM
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Entrà a l'Stalag VIII-C a Zagan, l'octubre de 1940. Passà per l'Stalag XII-D a Trier el 22 de gener
de 1941. Entrà a Mauthausen amb el núm. 4.382 el 25 de gener de 1941. Teodor va treballar al
Comando Ainstofen i també al Comando Sankt Lambrecht, el 2 de juliol de 1943.
Fou alliberat el

5

de maig de 1945.

Morí el 2001.

140

Núria Sala Ventura (2016)
«Els vallesans als camps nazis. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2016»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana. / Arxiu Municipal de Granollers

Projecte Forns i Ninou

91

Projecte Forns i Ninou va néixer el 7 d'agost de 1907 a la granja Soldevila de Santa Perpètua
de la Mogoda (Vallès Occidental), on treballava la seva família.

Retrat de

Més tard, quan ell

Projecte

Forns i Ninou

tenia 4, la seva família es va desplaçar fins a Parets del Vallès, on havien
comprat una casa. Des d'aquell moment, van viure sempre a Parets. Ell va treballar a dues
fàbriques diferents: a la Molinera, la fàbrica més important de Parets en aquells moments, però
va marxar de la fàbrica perquè els patrons van acomiadar un encarregat i Ii van proposar
d'ocupar el seu lloc, ja que ell en sabia més de comptabilitat. Però en Projecte no va acceptar i II
va dir al seu cap que tenia 15 dies per tornar a contractar l'antic encarregat. Com que el patró no
ho va fer, en Projecte va deixar la fàbrica i va començar a treballar de pagès. Una mica més tard,
va rebre una nova feina a la fàbrica de Can Berenguer a Parets. Fou allà on va conèixer la
Francesca Roca i Parera, amb qui va començar a festejar.
en

Era aficionat al futbol —va jugar en el primer equip de futbol que es formà a Pades del Vallès- i al
formava part del grup de teatre amateur del poble. L'any 1932 es va casar amb la
Francesca Roca i Parera, i visqueren al carrer Caldes, 14 de Parets del Vallès. El 1933 va néixer
el seu primer fill, Enric Forns i Roca. L'any 1937 van tenir un altre fill, però va morir als quinze
dies de néixer.
teatre

Projecte era un home interessat en la política. Havia estat membre d'Estat Català i, en
dissoldre's aquesta organització, s'integrà dins la CNT, arribant a ser regidor a l'Ajuntament
durant la República. A l'esclatar la Guerra Civil, l'any 1936, va lluitar al costat republicà.
"Quan els republicans van perdre la guerra, el meu pare es va haver de retirar abans de
marxar cap a França, va passar per casa. Com que jo era a l'escola —tenia cinc anys- una veïna
em va venir a buscar per poder-me acomiadar d'ell. Encara me'n recordo", explica emocionat el
seu fill.
Quan Catalunya va ser ocupada per l'exèrcit franquista, va fugir a França amb un company de
Parets que s'anomenava Jaume Massaguer. Tanmateix, abans va passar per casa seva, per
acomiadar-se de la seva família. Tenia 32 anys. Un cop a l'exili, van passar pels camps de
refugiats republicans. Però no hi van restar gaire temps a la frontera, sinó que van marxar cap al

91

Fonts: MR/CCN,

Vp,

Xtec, GS/PF, AB
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nord de França, a la frontera amb Alemanya. Allà van estar en un camp de concentració francès
des de febrer de 1939 fins l'abril de l'any següent. Ell no va poder sortir-ne perquè el van
contractar uns patrons agrícoles i treballava com a pagès. En Projecte ho explica a la família,
que allà on ell treballava eren bona gent, i li van fer un certificat de bona conducte.
itinerari per França gràcies a les cartes que enviava a la família, però
n'hi
ha moltes de pèrdues. "El meu pare no escrivia a Parets sinó que escrivia a
malauradament,
dels
la casa de camp
pares de la meva mare "casa de campo de Magarola", a Mollet."92
Sabem el

seu

Amb l'entrada dels alemanys
d'octubre de 1940 escriu:

a

Franca, passar per l'Stalag VIII-C amb el núm. 57.142. El 18

"On em trobo, per ara estic molt bé. Si no hi ha novetat, demà he d'anar a treballar
fàbrica de teixits. En una altra (carta) et donaré més detalls".
El 2 d'octubre de 1940 escriu a la seva dona: "no
esperant amb deliri tenir notícies de vosaltres".

a una

pateixis per mi que estic bé, només estic

El 16 d'octubre de 1940 escriu:

"Desitjo que quan rebeu aquesta carta gaudiu de bona salut, la meva segueix bé. Sisqueta,
amb aquesta ja són quatre les cartes que t'he dirigit, i una al Ramon en la qual et deia que
tinc moltes ganes de poder-vos veure i abraçar-vos, però no sé si podrà ser tan d'hora com
ho vull"

Posteriorment, fou desplaçat a l'Stalag XII-D. Allà escriu, el 7 de gener de 1941: "Si has rebut les
altres cartes veuràs que he canviat de camp, peró no pateixis per mi que estic bé".
La seva darrera carta és del 17 de gener de 1941:

"Sisqueta, he rebut la teva apreciada carta de data del 22 de novembre, en què em dius que
ja me n'has escrit una altra, quejo no he rebut, però paciència, que ja et pots figurar, (..) Al
nostre Enric li dius queja penso en ell i la seva bicicleta i que tant de bo pogués portar-la-hi
ben aviat, que seria una gran alegria per a tots (..). No pateixis per mi que estic bé, i no
estic tan prim com et penses; per mi pots estar tranquil•la També diràs a la mare del Pep i
la Maria que no desesperin perquè no hagin tingut carta, que a mi no m'estranya!".93
El 25 de gener de 1941 és traslladat a Mauthausen amb el núm. 3.856, El mateix dia també hi
ingressa Josep Rovira. El 17 de febrer de 1941 es trasIladat a Gusen amb el núm. 9.896, on
morirà el 7 d'octubre de 1941, a l'edat de 34 anys.

Acabada la Guerra, la seva dona Francesca va perdre la feina per ser "la mujer de un rojo" i no la
volien admetre a cap altre treball. Amb el seu fill, vivien en una casa de lloguer que no podien
pagar. Francesca es guanyava la vida transportant Ilet o amb l'estraperlo de fusta i farinetes. En
aquells moments, Enric, amb onze anys, ja treballava recollint avellanes. Guanyava 50 pessetes
més o menys.
la Francesca ni l'Enric van saber res de Projecte —si vivia o no- fins a l'any 1960, quan una
associació d'ex-deportats li van comunicar a la seva dona que estava mort. Aleshores,
Francesca va començar a rebre una pensió del govern alemany fins l'any 1995, en què ella va
morir.
Ni

Des del curs 1998-1999, l'IES Santa Perpètua porta el nom d'IES Rovira-Forns, en homenatge a
les dues persones nascudes a Santa Perpètua i que van morir en els camps de concentració:
Josep Rovira i Prats i Projecte Forns i Ninou.
92

GS/PF

93

GS/PF
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Enric Forns mostra una

imatge del seu

pare —dret, al

mig- abans d'entrar a Mauthausen.

Foto: Sílvia Jordan

Notes:
Hi ha documents a l'AHN per consultar (veure Annex) que parlen de
membre del Comitè Revolucionari de Parets, i Tinent d'Alcalde.

com a
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Proyecto Forns Ninou,

Pere

Xicota

i Alvarez

94

Pere Xicota i Alvarez va néixer el 24 d'abril de 1905 a Parets del Vallès.
Es casà amb Maria Guasch, que vivia al
Josep Xicota i dues germanes més grans.

carrer

Nou, 5 de Parets del Vallès. Tingueren 3 fills:

Era militant de la CNT.

Va passar per l'Stalag XI-B, amb el núm. 442. Entrà a Mauthausen el 27 de gener de 1941, amb
el núm. 6.801. Fou desplaçat a Gusen amb el núm. 10.582, el 17 de febrer de 1941, on morí l'11
de setembre de 1941.

Josep

La família

va

Xicota, amb

conèixer la

una

foto del

mort

seu

pare Pere Xicota i

d'en Pere

a

Álvarez.

Mauthausen

a

Foto: Griselda Escrigas

través del Consolat

Alemany

a

Espanya.
patir les conseqüències de la post-guerra, encara més accentuades: "Vam passar
gana", afirma Josep Xicota. Amb el pare mort i l'avi malalt a la presó, la seva mare feia de
teixidor a la Linera, i a més treballava al camp. Vídua als 32 anys, "la mare va pujar la canalla
com va podet'', explica en Josep. Ell va haver de començar a treballar de manobre als 13 anys,
professió que ja mai abandonaria.
A

casa,

van

Notes:
Hi ha documents a l'AHN per consultar (veure Annex) que parlen de Pedro Xicota Alvarez,
a membre del Comitè Revolucionari de Parets, regidor i que se'l suposa a França.

94

Font: MR/CCN, AM, AB
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com

Sant Celoni

Per sort, a Sant Celoni, hi ha un grup d'historiadors dedicats a la recuperació de la memòria de la
seva ciutat. Vaig establir contacte amb Josep Maria López Abril i Fina Ferrando, que em van
aportar tota la informació disponible sobre els deportats de la ciutat. 95

(Identifico la informació de Josep Maria Abril

com a

JmA/SC).

També la

periodista Anna Ballbona va poder entrevistar alguns dels familiars.
Darrerament, també alguns centres de secundària han elaborat treballs per recuperar la memòria
viva

96.

La llista la formen les
•
•
•
•
•

següents persones:

Josep Dalmau i Rovelló
Josep Pahissa i Bruguera
Josep Rosés i Badia
Joan Serra i Monrabà
Martí Soler i Berlet

Tot i amb això, cal tenir present a Jaume Illa Pujadas, que féu vida
bon principi vaig identificar com a Vallgorguina.

a

Sant Celoni,

però que de

Notes:
Hl ha documents a l'AHN per consultar (veure Annex) que parlen de José Dalmau Rovelló, de
José Rosés Badia, i Jaime i Francesc Illa Pujadas, que els consideren celonins.

95

JA/SC El 9 Nou. Notícia 22/06/2012. Dos historiadors

96

WSC Web de

a:

http://www.santceloni.cat/document.php?id=9455

l'Ajuntament de

investiguen

els 20 anys

Sant Celoni. Notícia 11/06/2012. Consultable
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«

oblidats

»

de Sant Celoni.

Josep Dalmau i Rovelló 97

Josep Dalmau i Rovelló va néixer el 19 d'agost de 1915 a Sant Celoni. (Tot ¡que el padró
indica Barcelona, 13/03/1916).
(AB l'escriu com a Robelló, quan el cens és amb "v", Rovelló).
L'any 1936 feia cinc anys que vivien en una casa del veïnat del Molí Paperer de Sant Celoni,
amb els pares (Jacint Campeny i Gené, el padrastre, i Rosa Rovelló i Riera, la mare), amb els
seus germans Maria
(Barcelona, 24/06/1918), Anna (Barcelona, 06/01/1920) i Francesc
(Barcelona, 21/01/1924).
Aleshores, era solter i treballava de manobre per a Josep Sibina.
Entrà

a

l'Stalag XVII-B a Krems-Gneixendorf, amb el comboi 342

El 19/12/1941 arribà
Fou alliberat el
Morí

a

5

a

Mauthausen,

on

l'hi

a

Viena.

assignaren el núm. 4.081.

de maig de 1945.

Seine-Saint-Denis

(França) el juliol de 1985.

Notes:
Hi ha documents

97

a

l'AHN per consultar

(veure Annex) que parlen de José Dalmau Rovelló.

Fonts: AB, AM, JmA/SC
146

Núria Sala Ventura (2016)
«Els vallesans als camps nazis. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2016»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana. / Arxiu Municipal de Granollers

Josep Pahisa i Bruguera 98
Josep Pahisa i Bruguera va néixer el 25 de novembre de 1880 (tot i que

consta

no

al

Jutjat).

Era fill de Climent Pahisa i Sabí, natural de Vallvidrera, que treballava de "bracer", i de Maria
Bruguera i Coll, de Sabadell, i vivien al carrer Major, s/n de Sant Celoni als anys 80, i deu anys
més tard als afores de Sant Celoni.
La seva germana, Maria Pahisa Bruguera (nascuda el 1873
Dou i Torres, de 24 anys, també "bracer" del camp.
Estava

casat

a

es casa

amb Martí

no es va

batejar fins

Martorelles?)

amb Teresa Expósito, amb qui tingueren dos fills, Isidre i Josep.

Ell no creia pas
els 18 anys.

en

l'església. De fet, s'havia

Josep va marxar a l'exili per evitar de caure
Fou fet presoner

a

casat

pel civil i el

en mans

seu

fill Isidre

del costat franquista.

Vosges el 20 de juny de 1940.

Foto Griselda

Escrigas (El 9 Nou)

Tot seguit, entrà a l'Stalag XI-B a Fallingbostel amb el núm, 41.797. En sortí el 5 de setembre de
1941, en un comboi de 201 republicans, dels quals en moriren 151.
Arribà a Mauthausen el 8 de setembre de 1940, amb el núm. 4.375. Posteriorment, fou desplaçat
a Gusen el 24 de gener de 1941, amb el núm. 2.532, on mor el 26 d'abril de 1941, a l'edat de 60
anys.
El Partit Comunista Francès va notificar la deportació de Bruguera al camp de Mauthausen.
Després de la seva mort, la seva esposa Teresa es posà a treballar netejant cases per a sostenir
la família.

98

Font: MR/CCN, AM, AB, JmA/SC
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1950/11/08 Avís de defunció de José PAHISA-BRUGUERA

A

causa

de les dificultats que

El seu fill Josep Pahissa
el 27 d'agost de 1994.

van

patir, van viure

a

diverses poblacions de la

comarca.

Expósito fou veí del carrer Palaudàries de Granollers. Morí a Canovelles

Nota:
Hi ha informacions que relacionen a Josep Pahisa i Bruguera amb Granollers. 99 Així, MR/CCN
indica que el seu pare vivia a Granollers. Peró pot ser que en realitat fos el seu fill, Josep Pahisa
Expósito, qui visqués a Granollers.

99

GHUG Relació de

granollerins

morts al front, diu: Defunció 1-39
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Badia

100

Josep Rosés i Badia

va

Josep Rosés i

néixer el 48-17 de març de 1913

a

Sant Celoni, segons el jutjat.

Fill de Josep Rosés i Vilar, natural de Vallgorguina, de 42 anys, paleta, í Lluïsa Badia i horta, de
40 anys, natural d' Olzinelles, tot i que amb família a Arenys de Munt. Aleshores vivien a Sant
Celoni, al carrer Valls, 10.
En el

de l'any 1936 estava identificat com a solter, que vivia al carrer de les Valls, 8,
conjuntament amb els seus pares ¡la família del seu germà Martí. En Martí estava casat amb la
Teresa Gispert i Viñolas, i tenien dos fills: en Pere (15/08/1930) i en Josep (26/09/1931) Rosés i
cens

Gispert.
Aleshores treballava de
Germanor.

paleta, per

en

Josep Sibina,

era

membre de la

Penya cultural

Políticament, era membre del Comitè Local de Milícies Antifeixistes, constituït a Sant Celoni el 7
d'agost de 1936, com a representant de la CNT. I també fou regidor del primer Ajuntament
constituït durant la Guerra Civil, el 25 d'agost de 1936, com a representant de CNT. Va ser
regidor fins al 14 de novembre de 1936, quan es va constituir un altre Ajuntament.
Entrà al Frontstalag 140 de Belfort. Posteriorment, fou desplaçat a l'Stalag XI-B a Fallingbostel.
D'allà en marxà el 25 de gener de 1941 amb un comboi de 1.472 republicans, dels quals en
moririen 1.079, i en el qual també hi anava en Joan Serra i Monrabà.
Entrà a Mauthausen amb el núm. 5.726 el 27 de gener de 1941,
al Comando Steyr.

on

restà al Barracó 14 i treballà

Fou alliberat el 5 de maig de 1945.

Després de l'alliberament va ser repatriat a Oceja (França). Va quedar coix (fitxa Amical)
Morí

100

l'any 1978.

Font: BdD, AM, JmAJSC
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IMARTINEZ-RAILESSER fikaionk, telau
anausen.
NICAGR Mariens. -4;11,131,1,..a.A, 4 4'3',
MOR 1:4.10 -GARC IA Guttlernue
3O4.
RODRIGUEZ-AGUILAR
"45

Sxeyr,

Jeseph.

ROSIS-RAMA

Notícia de la seva mort

a

la revista de l'Amical Mauthausen de

França núm.

192 Octubre 1978

Notes:
Hi ha documents a l'AHN per consultar (veure Annex) que parlen de José Rosés Badia,
membre del Comitè local, membre de l'Ajuntament, conseller, i representant de la CNT.

150

Núria Sala Ventura (2016)
«Els vallesans als camps nazis. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2016»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana. / Arxiu Municipal de Granollers

com a

Joan Serra i Monrabà

101

Joan Serra i Monrabà va néixer el 22 de febrer de 1901
registre del Jutjat. Tenia el sobrenom de "en Tinos".

a

Sant Celoni, segons

consta

Era fill de Martí Serra i Illa, de 27 anys i paleta, i Montserrat Monrabà i Agell, de 27 anys,
professió. Tots dos eren de Sant Celoni, i tenien el domicili al Carrer Estació, 3 pral.

Segurament eren
En el

com a

mínim

quatre germans:

en

Joan,

en

Joaquim,

en

en

el

sense

Josep i en Martí.

de l'any 1936 s'indica que vivia al carrer Carles Damm, 10 ("els pisos de la Sra.
Enriqueta"), amb la seva esposa, Constància Ferrer i Mitjavila, nascuda el 24/08/1907 a
Barcelona, i els seus fills, Joaquim (29/05/1930, Granollers) i Teresina (02/07/1932, Granollers)
Serra i Ferrer. Feia dos anys que tornaven a viure a Sant Celoni, d'on eren tots dos. Els seus fills
van néixer a Granollers, pel que potser van anar-hi a viure-hi uns anys.
cens

L'any 1936

en Joan Serra feia de paleta, i treballava per a en Pere
Comitè Local de Milícies Antifeixistes, constituït a Sant Celoni el 7
representant de la FAI.

Clopés. Fou membre del
d'agost de 1936, com a

També fou regidor de l'Ajuntament a partir del 29 de setembre de 1937 per la CNT-FAI, en
substitució de Josep Valls Planas, que anava a la guerra. Càrrec que va mantenir fins al 18 de
maig de 1938, quan fou cridat per incorporar-se a files o fortificacions.

Fou

capturat a Vosges o al territori de Belfort, i passà al Frontstalag 140 a Belfort. Fou desplaçat
l'Stalag XI-B Fallingbostel. En va marxar el 25 de gener de 1941 amb un comboi de 1.472
republicans, dels quals en moren 1.079, en el que també hi anava en Josep Rosés i Badia.
a

Arriba a Mauthausen el 27 de gener de 1941, amb el núm. 6.713. Passà
Lambrecht el 2 de juliol de 1943.
Va treballar de

paleta,

Fou alliberat el

5

Morí

a

es

diu que fins i tot

a casa

pel Comando Sankt

d'un coronel de SS (Sibina).

de maig de 1945.

França el 4 de maig de 1981.

Notes:

http://militants-anarchistes,info/spip.php?article5572
SERRA MONRABA

(ou MONCADA), Juan

Né le 25 février 1901 à San Celoni (Barcelone)
(Catalogne) — Marseille (Bouches-du-Rhóne)

—

mort

fin mai 1981

-

MLE

—

CNT — San Celoni

et

Mariano Rubio, le

Mardi 13 octobre 2009
Juan Serra Monraba avait été en 1935, avec notamment Agustin Mandil
réorganisateur de la CNT à San Celoni dont il avait été nommé secrétaire.
Exilé

France lors de la retirada de février 1939, il fut sans doute envoyé ensuite dans une
Compagnie de travailleurs pour renforcer les fortifications de la ligne Maginot. Fait prisonnier lors
de la percée allemande, II fut ensuite déporté au camp de concentration de Mauthausen
parvint à survivrejusqu'à la libération en 1945.
101

en

Fonts: ABM, AM, JmA/SC
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Marseille et militait à la FL-CNT en exil. II y fut également
membre du groupe culturel et artistiques Acracia. Juan Serra Monraba, qui a collaboré entre
autres au Combat Syndicaliste, est décédé fin mai 1981 et a été enterré le 31 mai dans le petit
village des Basses-Alpes oCi il s'était installé lors de sa retraite.

Rapatrié

en

France, il s'installait

Sources: Combat Syndicaliste, 9
Toulouse, 21 juin 1981

Foto

à

juillet 1981 l/ M. Itliguez

germà Quim a llibre sobre escoles

a

«

Enciclopedia...

»,

op. cit. //

Espoir,

Sant Celoni.

Hi ha documentació per consultar a l'AHN (veure Annex) sobre Juan Serra Montabá, com a
representant de la FAI, membre del Comitè local, regidor, José Serra Monrabá, membre del
Comitè local, que és a França, i Martín Serra Monrabá.
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Martí Soler i Berlet 102
Martí Soler i Berlet va néixer el 13 de març de 1895 a Sant Celoni, segons el

registre del Jutjat.

Era fill de Miquel Soler i Ginestà, 29 anys, barber de Sant Celoni, i Margarita Barlet i Montasell,
30 anys, de Gualba, i vivien al carrer Sant Joan, 7 principal de Sant Celoni. Eren "de can
Granota", a la crufila entre el carrer d'en Prim i el carrer Sant Joan.

L'any 1936

no

Ell i la

dona van

Allà

seva

consta

treballar a les

va

al Padró. Per tant, segurament vivia
marxar a

França,

i no

van

tenir fills,

a

a

explica la

Barcelona,
seva

on

s'hi

va casar.

neboda, Mercè León.

Companyies de Treballadors Estrangers, a la 24 o la 29.

Foren capturats alguns dels integrants de la CTE a Vosges,
Loret, Somme i territori de Belfort, el juny de 1940.
Passà

fora,

pel Frontstalag 140

a

Olgne í Saint-Dié i la resta

a

Doubs,

Belfort, amb el núm. 8.902.

D'allà passà a l'Stalag VI-C a Bathorn (nord de Münster), d'on en surt 22 de juliol de 1941. Marxa
amb un comboi de 61 republicans, dels quals en moren 46. Arriba a Mauthausen el 27 de juliol
de 1941, amb el núm. 3.495.
Fou traslladat a Gusen amb el núm. 13.414 el 20 d'octubre de 1941,
1941, als 46 anys.
En Jaume

on

morí l'1 de desembre de

Culobrans (en Jaques) li va dir a la mare de la Mercè León (neboda de Martí
havia
mort
a Mauthausen. Va quedar cec i el van cremar perquè no podia treballar,
Soler) que
explica la neboda Mercè León i Soler.

Pujolàs

1950/12/27 Avis de defunció de Martin SOLER-BERLET

Altres:
"La seva filla Antònia Soler i Muns (o Antònia Muns?) vivia al carrer Ramon i Cajal, 96 de
Barcelona" (fitxa Amical). Segons la Mercè León, no va tenir fills i havia marxat amb la dona a

França.

102

Font: MR/CCN, JmA/SC
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Sant Esteve de Palautordera

Per conèixer la biografia de Joan Clos i Pujades, em vaig posar en contacte amb la historiadora
Montserrat Garriga, que acabava d'escriure un Ilibrelo sobre les vides de les persones del seu
poble que es van exiliar després de la Guerra Civil. Al mateix temps, la Montserrat em va
proporcionar una gran quantitat d'informació sobre l'exili a França, i em va posar en contacte
amb historiadors francesos per tal d'ampliar la meva investigació en el futur.

Entrevista amb Montserrat

103

MG/ PT Montserrat

Garriga

Garriga

i Paituví. Ponts trencats. Disset testimonis d'exili i

Terra. 2014
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emigració.

Editorial Gent i

Joan

Clos i Pujades

104

Joan Clos i Pujades va néixer a Sant Esteve de Palautordera el 24 d'octubre de 1907.
Fill de Jaume Clos i Perarnau, pagès també de Sant Esteve de Palautordera, i de Teresa
Pujades i Martori, que treballava a casa. En Joan era el petit de cinc germans, amb la Maria, la
Teresa, la Laieta i la Josefa. Vivien tots plegats en una casa de lloguer al Carrer d'Amunt,
Tot i amb això, havien tingut dos germans més, que moririen de petits: En Salvador Clos i
Pujadas, nascut el 1902, va morir amb 1 any d'edat i fou enterrat a Sant Esteve de Palautordera
el 21 d'agost del 1903. I en Josep Clos i Pujadas, nascut el 1911, va morir als 3 anys i fou
enterrat el 14 d'abril de 1914 a Sant Esteve de Palautordera.
La seva germana Maria Clos i Pujadas, nascuda el 1896, amb 25 anys d'edat, es va casar el 23
d'abril de 1921 a Sant Esteve de Palautordera, amb Jaume Boix i Torrent, nascut el 1889 a La
Costa del Montseny.
Joan va anar poc temps a l'escola, com mostrarien les seves cartes de l'exili a França. Com poca
és la informació que disposem dels seus primers trenta anys. Va formar part de la lleva del 28,
però el diagnòstic de "curt de vista" el va excloure de la crida. Havia estat operat dels ulls, i això
l'obligà a portar una ulleres grans i rodones tota la seva vida.
Va treballar com a manobre en una empresa de la construcció, com indica el padró del 1936.
Tenia 28 i compartir idees republicanes i amistat amb un grup de persones del poble que serien
més endavant ben importants, i es farien càrrec el nou Ajuntament després del cop d'estat que
no triomfaria a Catalunya. Eren en Pere Nin, en Joan Navarro i en Jeroni Escuder.
L'abril de 1938 les lleves del 1927, 1928 i 1941 són cridades a mobilització. La Guerra
s'allargava i en Joan, tot i el seu problema visual, va partir cap el front. Nou mesos més tard, la
Guerra s'havia perdut pels republicans, i l'èxode de militars i civils en direcció a França va
esdevenir realitat.
En la retirada, en Joan va passar pel camp d'Argelers, com explica en les cartes a la família, i
després al camp de Barcarès. Juntament amb el de Sant Cebrià, eren a les platges del Rosselló i
suposaven els primers llocs d'acollida per a la majoria de l'exèrcit republicà en retirada. Allà
pogueren escriure cartes i comunicar-se amb les seves famílies. En Joan ho va fer mentre va
poder, malgrat que no totes les cartes arribaven al seu destí, ja que moltes d'elles es perdien pel
camí. De les seves cartes, la família en conserva onze, que expliquen la trajectòria d'en Joan fins
a ser arrestat per l'exèrcit alemany.
Amb la primera carta,
família:

el

15 de

maig de 1939 des del camp de Barcarès, intenta tranquillitzar a la

Apreciables padres,
Mucha salud os deseo como es la mía. El motivo de escribiros es para deciros que estoy en
Francia y que estoy bien. También os digo que tan pronto como pueda y me dejen venir,
vendré. Ya no podéis pensar como espero poder abrazaros. Ya me contareis algo de la
família y también de Juan a ver como está, y en fin de todos. Sín más por ahora, recuerdos
a todos y a vosotros, recíbíréis mil abrazos de vuestro hijo que os quiere.
Quatre setmanes després, s'enrolà
maig de 1939 escriu, des de Mesnil

104

Fonts:

105

La 22a

Companyia de Treballadors Estrangersim. El 23 de
par Suippes (Mare):
a

la

22a

MR/CCN, MG/PT, AM, AB,
Companyia de Treballadors Estrangers no era pas a primera línia de foc,
eren sobretot de treballs agrícoles, remunerats amb entre 50 i 75 (cèntims de franc)
situada en el departament del Mare, al nord-est de França.
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sinó que les seves actuacions
per dia. La Companyia estava

Apreciables padres,
Mucha salud os deseo como

es

la mía G.A.D.

El motivo de escribiros es para deciros que ya he escrito dos carts y aún no he tenido
contestación. Pues no sé si las habréis recibido. Como os digo, estoy en Francia y no tengo
maneras de salir de aquí sin que presente papeles que me acrediten que pueda venir a
España. Podrías decir al Ayuntamiento a ver si los pueden arreglar, que me parece que no
tendrán inconvenientes. Hay muchos a los que les han enviado los papeles y entonces los
presentan y les dan permiso para marcharse a casa. A mí, me gustaría mucho para poder
daros mil abrazos.
Ya me diréis si el Miguelet está en su casa y también Juan de la Sala. Por ahora no tengo
nada más que deciros. Daréis muchos recuerdos a todos y vosotros recibid mil abrazos de
vuestro hijo que os quiere mucho.
Juan Clos
22me.

Compagnie de Travailleurs. Au camp de Mesnilpar Suippes (Mame) 4 Section

Allà va rebre la notícia de la mort de la seva mare i que la
per una bala. Ho escriu en la carta del 13 d'agost:

seva

germana Laieta havia

estat

ferida

Francia, 13 de agosto de 1939

Apreciada hermana.
El motivo de escribirte es para decirte que ya he recibido tu carta con la que me dices que la
madre murió. He tenido un gran disgusto, también recibí la que me mandaste por avión.
Con lo que me dices que a la Laieta la habían herido, cuando me escribas ya me dirás a ver
como está y si está en casa. El chico de Barberá tiene pedido por España pero no sabe
cuando saldrá. A ver sipuedes darme la dirección de Nin y de Navarro.
No escribiré tanto porqué te saldría muy caro, tener que pagar doble. Un sello vale 2,25 y a
ti te debe costar 4,50. Ya me dirás si la María recibió mi carta. Por aquí se dice que algunos
saldrán a la vendimia, no sé si me tocará a mí.
De lo que me dices que me vendréis a ver con la Josefa, pues ahora sería imposible, está
muy lejos. El viaje de las dos costaría unas 3.000 pesetas. No tengo nada más que decirte,
darás muchos recuerdos al padre y a toda la familia, y tú los recibirás de tu hermano.
Juan Clos
Recuerdos a los amigos
El 3 de setembre de 1939 comença la Segona Guerra Mundial, i comporta la mobilització de les
CTE cap a la frontera alemanya. És en aquest moment que en Joan perd les ulleres i queda
desorientat. De manera que a partir d'aleshores, les cartes que arriben a la família són escrites
per un company de la seva companyia.
17 de diciembre de 1939.

Apreciada

Sectorpostal: 103

hermana:

Mucha salud te deseo como es la mía. El motivo de escribirte es para decirte que podrías
mirar en casa si tengo unes gafes y si las encuentras las podrías dar al recadero que las
Ileve allí a donde me las hicieron y que me pongan una montura nueva, si es que lo pueden
hacer. Entonces me las podrás mandarjunto con una camisa y un par de calcetines. Aquí
Ilegan paquetes de España y ya hace un mes que voy sin gafas.
He tenido carta de Nin, pues Navarro le dio mi dirección. También me dirás si Tari y el otro
están en el mismo sitio. Navarro dice que recibe dos cartas de Teresa cada semana y de su
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cada tres. Darás recuerdos a Míguelet y a su vecíno,
sí Jerónimo ya está curado y le das recuerdos.
casa

Te digo que estoy con un Chico que había bailado
escribió y ayer volvió a escribírle.
Sín más que decirte, darás muchos recuerdos al
hermano,

con

o sea

al Jaime.

También me dirás

la Lola de Can Ribas, y el otro día le

padre

y

a

todos, y

tu

los recibirás de

tu

Juan Clos.
Els

amics Nin, Navarro i Escuder encara estaven a l'exili al sud de França, però tenien la
sort de no ser dins les CTE. D'aquesta manera, van poder ajudar en Joan amb allò que estava al
seu abast. Però de totes maneres, no van trigar en perdre el contacte.
seus

El maig de 1940, Alemanya inicia l'ofensiva contra Bèlgica, holanda i França. El 10 de maig,
Hitler va travessar la frontera francesa i el 14 del mateix mes, els alemanys arribaven a París.
Precisament, aquell dia en Joan Clos envia la darrera carta a la seva germana:
14 de mayo de 1940. SP: 390

Apreciada hermana,
El motivo de escribírte es para decirte que el día 11 de este mes he recibido la tuya con
fecha del 15 del pasado. Ya sabía que me habías mandado el traje, pues el día 5 recibí la
carta del recadero y hoy lo he recibido con dos pañuelos y una corbata. Ahora falta que
tenga tiempo de Ilevarlo.
Yahace más de un

mes

que

no

sé nada ni del uno ni del otro.

Aquí hace mucha calor, no sé sí tendrá la culpa el sol o la luna.
Sín

más

que decirte, darás muchos recuerdos al padre y le dírás que

Recuerdos a tu marido y
Asunción también.

a

las

nenas,

pues la Carmen ya debe

estoy muy bien.
ser

muy

grande y la

Tu hermano.
Juan Clos
Nota: también me gustaría saber
hables nunca de guerra. CTE. 22

algo de Jordi y Moísés. Siempre que

me

Amb l'ocupació de Paris, les CTE van acabar per desintegrar-se i dispersar-se
Joan Clos va ser detingut per les forces alemanyes.

al

Va entrar

l'Stalag VIII-C
desplaçat l'Stalag XII-D

escribes,
mes

no

de juny,

l'Alta Silèsia (Polònia) amb el núm. 56.584. L'octubre de 1940, fou
Trier. El 22 de gener de 1941 va ser traslladat amb un comboi a
Mauthausen, on hi entrarà el 25 de gener de 1940 amb el núm. 3.823. Finalment, fou traslladat a
Gusen el 17 de febrer, on moriria el 4 de maig de 1941, amb 33 anys.
a

a

a

a
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1950/06/15 Avís de decés de Juan CLOS-PUJADAS

Notes:

http://www.lesmortsdanslescamps.cornii-o.htm
23 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA1SE page 07019
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DES ANC1ENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Arré'té du 23 mars 1992 portant apposition de la mention «Mort en déportation» sur les actes de
décès
NOR: ACVM9240010A
Par arré'té du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 23 mars
1992, il est décidé d'apposer la mention «Mort en déportation» sur les actes de décès de:
Clos-Pujadas (Juan), né le 24 octobre 1907 à Santa Esteban de Palau (Espagne), décédé le 4
mai 1941 à Gusen (Autriche).
Germana Maria Clos

Hi ha documents

a

Pujadas Permís per produir tabac l'any 1952 a Manlleu.

l'AHN per consultar

(veure Annex) que parlen de Juan Clos Pujades.
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Sant Feliu de Codines

Sobre Sant Feliu de Codines, no hem trobat informació sobre Joan Grau i Ferràs
Tortera, per complementar la que ja recollia la MR/CCN.
Ara bé,

o

Manuel Sant

i

amb el Director del Museu de Sant Feliu, Can Xifreda, en Francesc
codinenc que va estar als camps de concentració, n'Antoni Jané i
Garriga,
Jané, mestre d'escola, i a qui l'Ajuntament va dedicar l'any 2009 una escola bressol. Tot i que
s'indica que aquesta persona va morir a Mauthausen, no en trobo cap referència. Al final,
descobreixo que va morir a Dachau, i amplio la llista:

posada

en

contacte

m'avisa d'un

tercer

Joan Grau i Ferràs
Manuel Sans i Tortera
Antoni Jané i Jané.

•
•
•

Joan Grau i Ferràs

106

Joan Grau i Ferràs

va

néixer el 12 de gener de 1911

a

Sant Feliu

de

Codines.

Fou detingut per la Gestapo i empresonat a Viena. Fou traslladat a l'Stalag XVII-A
Kaisersteinbruch. Entrà a Mauthausen el 7 d'abril de 1941, amb el núm. 4.693. Participà al
Comando Vifficklabrück.
Fou alliberat el 5 de mai de 1945.

Morí

106

a

França l'any 1990.

Font: AM
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Manuel Sans i Tartera 107
Manuel Sans i Tartera (identificat
Sant Feliu de Codines.

com a

Tortera a

És parent d'Antònia Tartera i Fruns, que vivia al

MR/CCN)

carrer

va

néixer el 20 d'octubre de 1914 a

Bassella, 43 de Sant Feliu de Codines.

Passà per l'Stalag XVII-A amb el núm. 80.194. Entrà a Mauthausen amb el núm. 4.965, el 7
d'abril de 1941. Passà a Gusen amb el núm. 13.666 el 20 d'octubre de 1941, on morí el 9 de
desembre de 1941, als 27 anys.
I5 7

Wwp
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1950/12/27 Avis de defunció de Manuel SANS-TARTERA

Notes:
Construccions Joan Tartera, S.L.
Telèfons de contacte: 629 13 11 91

(Joan) / 609 84 94 07 (Jordi)

Contacte
Nom: Construccions Joan Tartera, S.L.
Adreça: Pl. Sant Antoni, 1
Codi postal: 08182
Municipi: Sant Feliu de Codines
Telèfon: 93 866 08 74

http://www.santfeliudecodines.cat/fitxer/985/historia.pdf
Francesc Garriga i Cassart
Director del

107

museu

municipal Can Xifreda

Fonts: MR/CCN, AM
160

Núria Sala Ventura (2016)
«Els vallesans als camps nazis. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2016»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana. / Arxiu Municipal de Granollers

Antoni Jané i

Jané

108

El mestre Antoni Jané i Jané.
novembre de l'any 1925.
Es

va

desenvolupar el

seu

magisteri

a

Sant Feliu,

on va

arribar el

possible que fos regidor a l'Ajuntament (?).

SAN FELIU DE CODINAS
rin onedado ronstituida la junta local
de
Protrcr.ión a la Infancia y represión a la men
dicidad en esta
iIIa. liabiéndosp designado pa
ra
la tnicrno- Precidento. elon migmei urnbert:
secretarjo. (ion Antonio Jan(:
depositario, re
verenno aan rraneisca Harja.n; carno rnectico, a
don Torruls Borrell:c orno rnaestra, a doria Ro
salia Víaplana, y como yocales, doila
Maria
Vila y don Pedro Deu.
Vinselans, don Pedro
_
1928/04/17 La

Vanguardia. Constitució
a

de la Junta local de Protecció

Sant Feliu de

Codines, amb

a

la Infància i

repressió de

la mendicitat

Antoni Jané de secretari

SAN FELIU DE CODINAS
sus
uespedivos
Han tornado
poesión
carg•os en la justíria tounieipal (IP
los sefinres siguientes
juez municipal, don
Juan Deu; supiente, don Lorenzo Mnuri, fiscal,
don ,tom Umbert; suntente, don Jaime Haronne
da. Heetban todos nueslra mas entusiasta en

bornhueon.
---Ha
lomar

presentado en el mismn tnrunento
po,kestón. la ditnisinu de eoui:ejal,

indusirial
3011.

de

--Debido

se

ludInba,

el
Franeisen

don

Ulttmas llivio

las

a

tado en que
intransitablc

lOcttlidad

esta

de

al

y

rnal

iinycranpletamente

carretera
Mollet
MnYa.
Prui
Dalt o Moya,
20 kitórnetro, tlabíTulo
el
neligras'isimo
otte se Inter

la

prinetpalmenfr demb,
trayeeln rin interior a
alropos dios
transito,
Cultura

Popular

ttene

organizadas

una

se

ennforertrías y reeitales para todos tos
fInnt;ug'os dispouibles cte la artttai tempnrada;
1ns ban dajo va el nistorU‘dor loral don Junn
PMQ.domenc,eb Pasarell, sentir» nl terna
fv•!ii,rt44.

b1sn\r1ras,

ciArkks

InnaIesn..!-t

Quiendore don Antordo jaíu inne, cnn et tema
..lnegos pura los nifins, su valor moral e/n•
tgleetual• y ona
de reednIes por don Eta
110)41

4.4.1*.<16,

plIPb10 Tift
lanto Intvrp-~
1930/03/13 La

Vanguardia,

ot.te,
ni

torin ol
ellos

trtorc. en
rolkmns.

Conferència d'Antoni Jané sobre "Jocs per

El gener de 1939 va haver de

datos que

a nens:

el seu valor moral i intellectual"

partir a l'exili.

Finalment, trobà la mort en el camp de concentració de Dachau el 16 de desembre de 1944.
Una filla

es va casar amb un Nonell, va viure amb el seu marit i una filla
la casa pairal dels Nonell del carrer Baix de Sant Pere, on els Nonell, a més,
propietaris d'un colmado i una fàbrica de pastes de sopa.
seva

anomenada
eren

(Paquita?)

Nin

a

La senyora Nin Nonell Jané
esbossos del gran pintor.
108

Font: Museu

Municipal Can

va

Xifreda i

infantesa, als anys 40, envoltada de quadres i

passar la

seva

Ajuntament

de Sant Feliu de Codines
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El novembre del 2009, el ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines va aprovar per unanimitat
l'assignació del nom de la nova Escola Bressol del municipi al Mestre Jané. A la inauguració de
l'escola van assistir-hi el Conseller Ernest Maragall i la filla de l'Antoni Jané, Paquita Jané.

2010 09 06 Notícia a El 9 Nou de la inauguració de l'Escola.
Foto Griselda Escrigas.

Notes:
Hi ha dos expedients per consultar a l'AI-IN sobre Antonio Jané / Antonio Janer,
a la Causa General. (En un d'ells se l'anomena "manco"?).
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en

referència

Valldorduina
Informació rebuda de Josep Maria Abril, historiador de Sant Celoni.

Jaume Illa

i

Pujades

109

Jaume Illa i Pujades va néixer el 20 de novembre de 1904 a Vallgorguina, tal i com recull el
padró de 1936, a can Martori, del veïnat de la Poca Farina. Els seus pares eren Felicià Illa i
Terradas, que seria alcalde de Vallgorguina de 1916 a 1918, i Carme Pujadas i Musachs,
nascuda el 10/05/1865, i tenia (almenys) un germà, Salvador (i possiblement un altre que es deia

Francesc).
Segons el Diccionari d'alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental, Felicià Illa i Terrades, pagès í
era el propietari de can Martori de Vallgorguina. Va treballar de pagès fins al 1918, en
es
traslladà
a viure al Molí del Pont, a Sant Celoní, on va fer de moliner. Va ser alcalde de
què
entre
els anys 1916 ¡1918. Fou caporal de sometent de Vallgorguina i també soci
Vallgorguina
de la societat Buena Fe, cooperativa de consum de Vallgorguina fundada l'any 1917. Felicià Illa
Moriria l'any 1923.
moliner,

Felicià Illa i Pujadas. Foto Arxiu Familiar

L'any 1920 (?) la família

es traslladà a

Sant Celoni, al Molí del Pont,

on

farien de moliners.

El 16 de maig de 1929, Jaume Illa i Pujadas es casa pel Jutjat amb 24 anys amb Mercè
Bonsoms i Ribera, de 20 anys, natural de Gualba, que vivia també a Sant Celoni, filla d'Antoni
Bonsoms i Gelabert i Magdalena Ribara i Campafià.
Al

de l'any 1936 feia 16 anys que vivien al Molí del Pont de Sant Celoni, amb la seva
esposa Mercè Bonsoms i Ribera, els fills Carme (21/02/1930) i Felicià (28711/1932) Illa i
Bonsoms, i la seva mare Carme Pujadas i Musachs, aleshores amb 70 anys. Aleshores feia de
cens

comparet110.
Regidor de l'Ajuntament durant la Segona República, entre l'1 de febrer de 1934 i el 25
d'agost de 1936. També fou membre del Comitè Local de Milícies Antifeixistes, constituït a Sant
Celoni el 7 d'agost de 1936, com a representant d'Unió de Rabassaires. I regidor del primer
Ajuntament constituït durant la Guerra Civil, el 25 d'agost de 1936, com a representant d'Unió de
Rabassaires, essent-ne el 2n tinent d'alcalde. I regidor del segon i últim Ajuntament de la Guerra,
Fou

109

MR/CCN, AM, JmA/SC
Segons el DIEC: comparet m. [LC] [PR] [AGA]
ajudar el seu treball.
110

Fonts:

Treballador de la terra

o

menestral que té
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alguna

renda per

a

constituït el 14 de novembre de 1936, com a representant d'Unió de Rabassaires. També va ser
el 2n tinent d'alcalde, fins el 18 de maig de 1938, en què fou cridat per incorporar-se a files.
Passà per l'Stalag XI-B, amb el núm. 87.561. Entrà a Mauthausen amb el núm. 6.777, el 27 de
gener de 1941. Fou desplaçat a Gusen amb el núm. 9.927, el 17 de febrer de 1941, on morí el 26
de setembre de 1941 a l'edat de 36 ans. (A Harteim?, segons Jaume Mora).
en una llista collectiva dels suposats transports de malats i discapacitats a un
sanatori del camp de Dachau, (segurament, doncs, exterminats al castell de Hartheim) que surt
de Gusen el 16 d'agost de 1941.

Apareix també

La seva vídua va cobrar indemnització i una pensió mentre

va

viure, des de França (Sibina??)

CF5 AER.1.1* rOd0444tWr
ICITME 1S
d.

1950/10/02 Avis de defunció de Jaime ILLA PUJADAS

Notes:
Hi ha documentació a l'AHN per consultar (veure Annex), que parla de Jaime Illa Pujadas, com
a celoní, conseller, membre del Comitè local, a França, membre de la Comissió d'Inspecció i
Proveïments, representant de la Unió de Rabassaires, i de Francisco Illa Pujadas (germà?)
com a membre del Comitè local de Sant Celoni.
A Ponències del Centre d'Estudi, article ERC al Vallès Oriental (1931-1936): implantació
territorial, militància i resultats electorals 111, sobre el Casal Català Republicà de Sant Celoni,
s'indica com a Consell directiu del partit ERC (1936) a Jaume Illa com a caixer, i dins del Comitè

polític,

111

com a

adjunt.

Ponències del Centre d'Estudi, article ERC al Vallès Oriental

(1931-1936): implantació

resultats electoraIs http://www.raco.cat/index.php/Ponencies/article/viewFile/255494/342423
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territorial, militáncia i

6

Anàlisi de les dades sobre els deportats

A continuació, es mostra un resum de les
dades estadístiques amb la informació
obtinguda en cada un de les persones

deportades.
En el

primer paràgraf, s'analitzen les dades
personals dels deportats i, en una segona
secció, la seva estada en els camps.
Gènere

"Que Déu
generacions

ajudi i que les noves
s'entrebanquin amb la

ens
no

mateixapedra

en una

guerra. Jo,

persona de molts anys, i diuen que

l'experiència és la mare de la ciència,
desitjo de tot cor i, enparticular al meu
país, tres coses: cultura, amor ipau."

Tots els deportats del Vallès Oriental són
homes. No hem trobat cap dona.

Josep Estrada i Grifols

Origen
Població
'

25,53°701

Caldes de Montbui
Canovelles

Castellterçol

1_1

Granera
Granollers
I La Garriga
I La Llagosta
La Roca del Vallès
Mollet del Vallès
Montornès

1

I

4,26% I
2,13%i
2,13%.

21

12,77%1
4,261

11

2,13%1

11

2,13%

51

10,64';

31

6,38°79:1

61

Montseny

2,13%1

31

Parets
I Sant Celoni
I Sant Esteve de Palautordera
iSant Feliu de Codines

51
11

21
1 I

•

Vallgorgutna
i1-El

6,38670
10,64% I
2,13%!
4,26%:
2,13%

de Caldes és excepcional, tenint present que es tractava d'una
començament de la Guerra Civil. (Tenia 5.082 habitants el 1936).
cas

petita ciutat al

segueix Granollers (6), Mollet del Vallès (5) i Sant Celoni (5), els municipis més
aquells moments, i Parets (3) i Montornès (3). Finalment, deu poblacions
amb 1 o 2 persones deportades.

A continuació el
grans de la

com a

comarca en

Lloc de naixement
Com ja he comentat, el criteri utilitzat per comptar les persones deportades com a vallesanes és
que tinguessin relacions directes amb les comunitats en qüestió. Si mirem estrictament el seu
lloc de naixement, els resultats no varien molt. La gran majoria (80%) van néixer al Vallès
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Oriental,
nascut

menters

que

altres punts

en

persones van néixer
de la península.
5

en

altres

municipis catalans i 4 persones havien
1

Vallès Oriental

3880,8

1Caldes de Montbui

21
1 1
1 l

i Canovelles

I Castellterçol
1Granera
1Granollers

l

5
1

1La Roca del Vallès
1Mollet del Vallès
1Montornès del Vallès

13 1

1Montseny

11

Parets del Vallès
Sant Celoni
iSant Esteve de Palautordera
1. Sant Feliu de Codines
1Sant Fost de Campsentelles

21
51
1 1
2
11
1
1

1

1Tagamanent
1

Vallgorguina
iResta de Catalunya

1

IResta de l'Estat

1

De la mateixa

1

,

47

hi ha altres característiques que tenen relació amb la seva afiliació
familiars, que podrien ser rellevants. No obstant això, no tenim informació de
que els resultats no són prou significatius.

manera,

política, professió
tots

5 10,64%
4 8,51-6/0
-

1

1Total

.

o

ells, de manera

Edat d'entrada als camps

Menys de 20
Entre 20 29
Entre 30 - 39
Entre 40 - 49
Entre 50 - 59
Més de 59
-

0
16
24
3
2
1

0,00%
34,78%
52,17%
6,52%
4,35%
2,17%

46
Pel que fa a l'edat d'entrada als camps, cal destacar que la majoria (52,2%) tenien entre 30 i 40
anys, i molt pocs (13,04%) eren majors de 40 anys. El grup de joves és també molt representatiu
(34,78%). Cal tenir present que aquestes persones ja eren a l'exili almenys dos anys abans
d'entrar als camps.
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Els

camps

j Nombre de deportats

147

I Morts als camps

35

1Supervivents

12

".1 vam dir: vostè qui és fer dir-nos
que marxem d'aquí? És vostè qui ho
hauria de fer,
ha

Supervivents / alliberats als
r—3-

6
18
I
I 36

139
141
I
I 42
I 45
i 23
114
;
'
5

126

lapols dels nostrespares,
nostres fills."
Dolors Pont i

camps
:

i

Ferrer i
Jané
i Cervera
Josep
Pere Giner i Castany
Teodor Fau i Fusalba
Josep Dalmau i Rovelló
Josep Rosés i Badia
Joan Serra i Monrabà
Joan Grau i Ferràs
Felip Codina i Codina
Martí Corominas i Bemadas
Josep Sors i Canet
Màrius Gallemí i Bartrés

Josep
Espelt
I,
1

perquè aquí dintre hi

Gusen

I Mauthausen
IMauthausen
1 Mauthausen
I Mauthausen
1Mauthausen
Mauthausen
Mauthausen
Buchenwald
TODT / CTE
1TODT / CTE
1TODT / CTE

lAlliberat
I Alliberat
lAlliberat
Alliberat
IlAlliberat
1

I Alliberat
1Alliberat
1
I Alliberat
I Alliberat
'
Alliberat
Evadit
Alliberat

Temps d'estada als camps
i Nom

Temps d'estada Edat d'entrada

F-

1
iPere
Giner i Castany
1
IJosep Ferrer i Espelt
I Josep Jané i Cervera
I Teodor Fau i Fusalba
I Joan Serra i Monrabà
I Josep Rosés i Badia
I Joan Grau i Ferràs
IJosep Dalmau i Rovelló
I Enric Comellas i Tapia
I Marcel Ramos i Comas
I, Martí Corominas i Bernadas
I Antoni López i Tarragona
I Joan Molins i
Maynou
I Joan Tura i Ros
1Pere Cuyàs i Niubó
¡Joan Clivillers ¡Joan
I Josep Manuel i Blaví
1Ramon Sariol i Castellà
I Artur Masjuan i Reverter
I
IIsidre Malla i Carreras
¡Joan Deu i Casanovas

1.604
1.561
1.561
1.561
1.559
1.559
1.489
1.233
828
756
736
466
440
440
378
353
344
339
299
299
299

j

1
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28
35
28
31
39
27
30
26

42
33
37
30
29
28
35
31
61
38
37
28
26

I

1

dels

Antigas

Maria Catafau i Rabadà
iJosep
I
Pont i Antigas
Pasqual Gimeno i Cervera
Obduli Garcia i Navarro
Alexandre Folch i Gómez
1Ricard López i López
Felip Codina i Codina
Josep Pahissa i Bruguera
I Projecte Foms i Ninou
I Francesc Abelló i Gràcia
1Manuel Sans i Tortera
Àngel Brunet i López
Pere Xicota i Alvarez
i
I Artur Triquell Font
Pere Expósito i Masnou
I Martí Soler i Berlet
I Josep Vitiallonga i Plana
1 Miquel Jané i Bauras
I Armand Pueyo i Jornet
Bach i Vilà
I Joan Clos i Pujades
II
Josep Sors i Canet
i
i Marià Clivillers i Joan
1Jaume Illa i Pujades
1Francesc Mompart i León
I Màrius Gallemí i Bartrés

i Josep

iVicenç

26
37

299
286
281
271
267 _
266
265
260
255
248
246
239
227
188
180
132
122
117
111
108
99
53
53
36
5
?

38
30
20
29
59
33
37
26
29
35
38
40
46
39
21
34
34
33
29
38
36
20
?

494

34

56

I

IMitjana
Menys di any

365
730
1095
1460
1825

TY1

a 2 anys
De 2 a 3 anys
De 3 a 4 anys
Més de 4 anys

29
4
3
1
7

Dels 47 deportats (1 sense informació), amb una mitjana de 493 dies, la majoria va romandre als
camps menys d'un any. El que va restar-hi menys temps fou Francesc Mompart, que va morir als
20 dies d'entrar-hi. Al contrari, els que van estar-hi més temps són els que van sobreviure.

Camps
Camps
I Mauthausen
I Gusen
! Hartheim
I Buchenwald

Tbachau
I Neuengamme

1 Passen pel

.1

camp

Moren al camp

31
3
O
O
1
O

3
27
2

Alliberats al

camp 1

71

11
0

41
31
2
'

11
O

0
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1
1

'

1
1

Bochum

t

Oí

I

_1

i,

35
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MAUTHAUSEN

Vallesans

a

112

Mauthausen

i Entrada al camp

1

1940
'Setembre 1940
1 Desembre 1940
I Gener 1941
Abril 1941
Juliol 1941
i Octubre 1941
iDesembre 1941
i

1
3
7
20
4
1
1
3

1

31

lAgost

I

[Morts al camp

Núm.

3,2%
9,7%

22,6%
64,5%
12,9%
3,2%
3,2%
9,7%

Entrada

_

Mort

Dies d'estada

i

Marcel Ramos i Comas
Artur
1
Triquell Font
1 Ricard López i López

r

_

4.875
4.132
4.738

07/04/1941 03/05/1943
19/12/1941 25/06/1942
19/12/1941 11/09/1942

756
188
266

.

Alliberats al camp
Pere Giner i Castany
Josep Jané i Cervera
Teodor Fau i Fusalba
Josep Rosés i Badia
Joan Serra i Monrabà
Joan Grau i Ferràs
Josep Dalmau i Rovelló

112

Núm.

Entrada

Alliberats

Dies d'estada

4.849
3.920 / 33.342
4.382
5.726
6.713
4.693
4.081

13/12/1940
25/01/1941
25/01/1941
27/01/1941
27/01/1941
07/04/1941
19/12/1941

05/05/1945
05/05/1945
05/05/1945
05/05/1945
05/05/1945
05/05/1945
05/05/1945

1.604
1.561
1.561
1.559
1.559
1.489
1.233

Memorial de Mauthausen: http://www.mauthausen-memorial.at/
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GUSEN

113

Vallesans a

Gusen

t d a l camp
1 Enraa

31 I

,

1

I Gener 1941
!Febrer 1941
1941
1IMarç
'
Abril 1941
1
Juny 1941
1Juliol 1941
1941
1945
lAbril

4

61

12,9%
19,4%

J

41

12,9%

4112„ 9%

j

2j

I

6,5%
3,2%

4f

12,9%

1

lOctubre

I

1

1

1
5

1Desconegut

1 3,2%
1 16,1%

1

311

1

i

Morts al camp

i

Febrer 1941
Abril 1941
Maig 1941
Juliol 1941
Setembre 1941
Octubre
Novembre
Desembre 1941
Gener 1942

1
1

I

3,7%

217,4%

1

7,4%

21

7,4%
14' 8%
25,9%
22,2%
7,4%

2

4 1
I
7 1
6 I
21
27 1

1 Núm.

[Alliberats al camp
1
Ferrer3
Josep

1

Espelt

r

Desplaçats
Jaume Illa i

I
Pujades

Francesc Abelló i Gràcia
1 Josep Jané i Cervera

Entrada

1

Alliberat

06/04/1945

1

05/05/1945

1

1

Núm.

i 9.927
,
,

Data entrada

Data sortida

17/02/1941
08/04/1941

14/08/1941

1 Camp
1

I Hartheim

1

I Hartheim
iMauthausen
,

1

Mort 1

Núm. 1 Entrada

Morts al camp
1

Marià Clivillers i Joan
113

Memorial de Gusen:

—1

?

04/02/1941

http://en.gusen-memorial.at/
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1

_

Josep Pahissa i Bruguera
Joan Clos i Pujades
Armand Pueyo i Jornet
Josep Manuel i Blaví
Vicenç Bachs i Vilà
Obduli Garcia i Navarro
Pere Xicota i Alvarez
Projecte Foms i Ninou
Joan Molins i Maynou
Joan Tura i Ros
Josep Pont i Antigas
Antoni López i Tarragona
Artur Masjuan i Reverter
Joan Clivillers i Joan
Angel Brunet i López
Miquel Jané i Bauras
Manuel Sans i Tartera
Pere Cuyàs i Niubó
Ramon Sariol i Castellà
Isidre Malla i Carreras
Martí Soler i Berlet
Pasqual Gimeno i Cervera
Pere Expósito i Masnou
Alexandre Folch i Gómez
Josep Maria Catafau i Rabadà
Joan Deu i Casanovas

2.532

9.395
12.146
9.266
10.582
9.896
9.455
11.484
13.874
9.385
11.345

110.739
12.018
13.666
13.987
11.799
14.636
13.414
'

11.257
11.890
?

24/01/1941
17/02/1941
29/03/1941
24/01/1941
21/03/1941
24/06/1941
17/02/1941
17/02/1941
24/01/1941
29/03/1941
20/10/1941
24/01/1941
29/03/1941
17/02/1941
30/06/1941
20/10/1941
20/10/1941
08/04/1941
20/10/1941
17/02/1941
29/03/1941
24/07/1941
08/04/1941
08/04/1941

26/04/1941
04/05/1941
16/05/1941
04/07/1941
07/07/1941
10/09/1941
11/09/1941
07/10/1941
23/10/1941
23/10/1941
07/11/1941
15/11/1941
20/11/1941
01/12/1941
02/12/1941
03/12/1941
09/12/1941
26/12/1941
01/01/1942
15/01/1942
01/12/1941
02/11/1941
06/11/1941
19/10/1941
22/11/1941
22/11/1941
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I
,

HARTHEIM 114

Vallesans

a

Hartheim

Morts al camp

Núm.

Francesc Abelló i Gràcia
Jaume Illa i Pujades

114

Memorial

de

Hartheim:

Data sortida
Gusen

Data
entrada 1 Data Mort

14/08/1941

30/09/1941

Dies

¡

d'estada

47 ¡

I 26/09/1941

http://www.schloss-hartheim.at/index.php/en/memorial-site-exhibition/docirmentation

centre
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I

BUCHENWALD

Vallesans

a

115

Buchenwald

¡Nom

Núm. Data entrada

1 Enric Comellas i Tapia

I Francesc Abelló i Gràcia
1
Felip Codina i Codina

40.576

Data sortida

Data Mort

[110/04/1945
1

19/01/1944

Enigma?
69.556

28/04/1945

06/08/1944

1

Entrada al camp
Gener 1944
Agost 1944

Morts al camp

I Enric Comellas i Tapia
i

Núm.

1

I Alliberats al camp
i

,
,

Felip Codina i Codina

115

50,0%
50,0%

1

Entrada

I

40.576 19/01/1944

Núm.

1

'

t

Mort

Dies al camp

10/04/1945

447

Entrada

Alliberat

69.556 06/08/1944

28/04/1945

i

Memorial de Buchenwald: http://www.buchenwald.de/en/69/
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I

_I

Dies al camp
265

DACHAU

116

Vallesans a

Dachau

Nom

I

Data sortida

1
"

Josep Sors

i Canet
Abelló i Gràcia
" Jaume
Illa i Pujades
1
I Antoni Jané i Jané
1 Francesc

116

25/08/1944

1

Desplaçat?

1

Desplaçat?

I
1

Memorial de Dachau: httos://www.la-qedenkstaette-dachau.de/index-e.html
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Evadit

7

Conclusions

"J'écris: fécrisparce que nous a-vons vécu ensemble, parce
que fai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres,
corpsprès de leurs corps; fécrisparce qu'ils ont laissé en moi
leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture: leur
souvenir est mort à l'écriture; l'écriture est le souvenir de leur
mort et l'qffirmation de ma vie."
Georges Perec, Wou le souvenir d'enfance
Manca d'informació
Des de l'inici del treball, ens vam adonar que el problema principal és la manca d'informació
sobre el tema que ens ocupa. Hi ha poca informació, perquè gran part va ser destruida
durant la guerra. A això cal afegir una dificultat que és la recerca sobre aspectes de
memòria, que el temps també va deteriorant mica en mica.

Sobre els deportats
Els

deportats no eren un grup homogeni de persones que van arribar al bloc als camps,
però sí la suma de diverses persones amb un destí comú, seguint una ruta diferent per a
cada

un

d'ells.

Per tant, la meva feina no s'ha basat en l'anàlisi d'un col lectiu, sinó que ha pretès
realitat individual i personal de cada un dels vallesans deportats als camps.

retratar

la

Característiques dels deportats
Tots els
una

deportats Vallès Oriental són homes, d'una edat variada, diferents localitats, amb
àmplia diversitat d'ocupacions, i d'origen humil.

Una característica comuna és la seva relació amb la política. La majoria d'ells pertanyien a
diferents partits, però sense arribar a altes responsabilitats. La seva ideologia era
d'esquerres, defensant el sistema republicà. Aquesta va ser la raó del seu exili: la defensa
de la República.
Al mateix temps, molts d'ells, més enllà de la seva afiliació política, estaven plenament
involucrats en la vida cultural i social del seu municipi. Feien teatre, esports, i participaven
en moltes entitats.

Confirmació de les teories

historiogràfiques sobre els itineraris dels deportats
Les rutes preses pels deportats vallesans corresponen a les dues vies principals de
l'arribada als camps descrits pels historiadors: després del seu exili, van treballar amb les
CTE i foren fets presoners, per passar al camp de Mauthausen; o bé van col laborar amb la
resistència, i foren fets presoners més endavant, passant a altres camps.
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Sobre la memòria històrica
Els governs
Hem vist l'evidència que els governs d'Alemanya i França han reconegut els deportats i
familiars i van ser compensats amb ajuda econòmica. El govern francès, al mateix temps,
reconeix a aquells que va col.laborar amb la Resistència com a "herois de guerra", amb una
compensació econòmica a les famílies.
Per contra, el govern espanyol encara no ha fet cap gest envers els deportats, i ha rebutjat,
aquest mateix any 2015, el reconèixer legalment les víctimes dels camps nazis, un primer
pas essencial per a una futura "rehabilitació econòmica" per als
les víctimes dels camps del terror.

supervivents i familiars de

Per la seva banda, el govern català, amb el Memorial Democràtic, ha
diversos homenatges a les persones deportades i les seves famílies.

permès portar a terme

Amical Mauthausen
Gràcies a organitzacions com l'Amical de Mauthausen, avui en dia podem disposar de la
informació disponible fins el moment. Amb el seu treball, han impulsat no només la recerca
històrica, sinó que han fet difusió dels esdeveniments viscuts abans, durant i després de la
Guerra, i també la reclamació als estats responsables de la indemnització per a les
persones afectades,
L'Amical collabora amb institucions i organitzacions, al mateix
estudiants a realitzar investigacions sobre la deportació.

Els

temps que ajuda els

ajuntaments

A

Catalunya hi ha diversos municipis que impulsen accions a favor de la memòria dels
deportats. Per exemple, l'Ajuntament de Mollet del Vallès ja fa diversos anys, va construir un
monument als deportats, a partir d'una iniciativa dels familiars dels deportats de la vila.
Un altre

exemple, seria l'institut de secundària de Santa Perpètua de Mogoda, prop de
Parets, que va dedicar el seu nom a dues persones nascudes al poble que van ser
assassinats pels nazis a Mauthausen: Josep Rovira i Prats i Projecte Forns i Ninou.
La petita

població de Navàs és el primer municipi de l'Estat que ha tirat endavant el projecte
"Stolperstein"117, que ve de la paraula alemanya "Stolperstein", que significa "pedra que fa
ensopegar", collocant unes plaques individuals que recorden els noms dels deportats als
camps nazis. Es tracta d'un projecte de l'escultor Gunter Demnig, entorn de l'art i la
memòria. A nosaltres ens agradaria que es pogués tirar endavant aquesta iniciativa en els
pobles del Vallès Oriental amb ls seus deportats.
Iniciatives

ciutadanes

No obstant això, són les iniciatives ciutadanes aïllades el que
historiadors i estudiants, amb recerques i publicacions, han fet
avançar en la recuperació de la memòria històrica.

117 Navàs ret

homenatge als deportats

als camps nazis amb les

més
una

m'ha impressionat. Els
feina extraordinària per

primeres Stolpersteine de

l'estat.

http://www.ara.caticulturaiNavas-homenatqe-als-deportats-Stolpersteine 0 1336066575.html
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a les poblacions de Montornès del
de
Sant
Sant
Esteve
de Palautordera, Granera, la
Vallès, Mollet, Caldes
Montbui,
Celoni,

He trobat

monografies locals que parlen de la deportació

Llagosta,
I treballs fets per estudiants en els pobles del Montseny i Parets del Vallès. En el cas de la
localitat de Sant Celoni i del Montseny, és molt interessant el projecte fet amb els
estudiants, que va permetre que alguns d'ells anessin a Mauthausen junts, per conèixer bé
el lloc i recordar els fets.

Sobre la

recerca en

fonts orals

Quan parlem de fonts orals, cal tenir en compte que els fets dels que parlem van tenir lloc fa
més de 70 anys. És obvi, per tant, que es tracta de records sobre experiències de persones
que ja no són entre nosaltres. En efecte, és un risc que cal córrer, perquè la memòria no és
fidel als fets, i és normalment molt selectiva.
Per aquesta raó, vaig veure la necessitat de disposar de la màxima quantitat d'informació
verificable a partir d'Internet. Malauradament, no hi ha moltes bases de dades de
documents oberts, accessibles als estudiants.

Sobre les hipòtesis de treball
Al principi del meu treball vaig expressar algunes hipòtesis sobre els vallesans
els paràgrafs següents, les comentaré en funció dels resultats obtinguts:

•

Hi ha algun recull de les persones
aquestes històries / experiències?

H.1. Hl ha una Ilista de noms dels
deportats a la comarca.

deportats. En

deportades de la comarca? Hi ha algú que conegui

deportats vallesans,

o

algun estudi! recerca sobre els

No he trobat cap estudi específic sobre els deportats a la comarca. Existeixen diversos
treballs sobre persones concretes, i sobre poblacions específiques. I cada vegada hi ha més
gent estudiant els deportats, des d'un punt de vista personal. Però a nivell comarcal, crec
que és el primer estudi sobre la matèria.

•

Com van arribar als camps?

H.2 Van seguir un dels dos itineraris d'accés als camps descrits pels historiadors
treball amb les CTE — Mauthausen / exili — resistència — detenció— camps).

(exili —

Tot

que no coneixem exactament el camí personal de cadascun de les persones
deportades, podem afirmar que aquells dels quals en coneixem el seu itinerari van seguir
una de les dues vies proposades. Perpoder-ho confirmar, manca informació sobre l'exíli ¡la
participació a les CTE i sobre les suposades detencions, dins d'aquells que són inclosos en
elprimer grup. 118
Dins el segon cas, no hi ha pas documentació que pugui provar la seva
Resistència. Per tant, hem pogut conèixer l'itinerari seguit per aquells que
van

"8

Veure

poder explicar-ho.

l'apartat 3.

La

deportació:

itineraris i vies d'accés als camps
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a la
sobreviure

participació
van

•

Hi

H.3 Els

ha algun element comú

entre

les

causes

que

portar els vallesans als camps?

van

recorreguts de les persones deportades responen als processos polítics amb els

que

estaven

compromesos

No coneixem la ideologia en tots els casos, però la única informació que sabem de tots els
deportats és que eren a l'exili, pel que podem deduir que tots havien tingut alguna implicació
política de defensa dels ideals de la República, ja fos dins la CNT, ERC o altres partits

polítics.
H.4 Tots els deportats que van sobreviure tenien
treballs físics als camps

un

ofici que els

va

permetre d'evitar

No podem ni afirmar ni denegar aquesta hipòtesi, com a conseqüència de la manca
d'informació. No obstant això, podem pensar en el cas de Felip Codina, que era
farmacèutic, i que va sobreviure a la farmàcia del camp de concentració.
D'altra banda, tenim constància de persones

supervivents que

no

tenien pas

un

ofici

concret.

•

Els descendents de les persones
seus

deportades tenien coneixença de les experiències dels

avantpassats?

H.5 En la

majoria dels
parent deportat.

casos,

trobarem

algun familiar que coneixia la història del

seu

Hi ha diversos casos de deportats les famílies dels quals coneixen la història del seu parent
Normalment, són elsjoves —els nets- que volen conèixer i estudiar la seva vida. Tanmateix,
hem trobat d'altres casos on la família no coneixia pas que hi hagués un familiar que havia
estat

•

deportat.

Les famílies són els

principals promotors de la divulgació de la memória històrica?

H.6 No. Són les institucions i els historiadors els que han

impulsat la divulgació històrica.

l'Estat Espanyol són principalment algunes persones i entitats privades -com l'Amical
Mauthausen- els que han mantingut viva la flama de la memória. Gràcies a ells, hem pogut
conèixer l'existència de persones deportades. Els darrers anys, hi ha una nova generació
d'historiadors que han volgut conèixer les experiències personals de la vida d'algunes
persones. Darrerament, alguns ajuntaments comencen a fer recerques i divulgació sobre
A

aquest tema.
Cal dir també que el paper de les institucions com el Govern Espanyol en la recuperació de
la memória no ha estat, com a mínim, eficaç. Els anys de post-guerra (que a Espanya van
suposar 40 anys de dictadura amiga del nazisme i una transició democràtica que va

perdonar la majoria dels criminals feixistes), han silenciat la implicació del Govern espanyol
en la deportació durant la Segona Guerra Mundial. De fet, el procés de recuperació formal i
legal de la memória històrica a l'Estat Espanyol, no es va iniciar fins a l'any 2007, quan,
gràcies a l'esforç de diverses associacions persones es va condemnar aquesta realitat i es
van exigir responsabilitats.
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8

Avaluació personal

«Escric

perquè

estimo la vida

aixi, la faig

meva

vergonya que, abans d'iniciar aquest
treball, jo
ignorant. Però no per la manca de
coneixement sobre la guerra civil, l'exili o els camps de
concentració que em van portar a la realització d'aquest
treball.
Puc dir

sense

era una

Va ser Ilavors quan em vaig adonar que el genocidi nazi
havia arribat molt més enllà de la que apareixia a les
pellícules o els llibres d'història, fins i tot més Iluny de la
Montserrat Abelló
"qüestió jueva" i dels països ocupats durant la guerra. Va
ser el veure que havia afectat gent de casa meva,
persones que parlaven català. Persones que vivien a la
mateixa ciutat que jo, caminaven sobre els mateixos carrers que jo trepitjo cada dia. Eren
persones ordinàries, persones treballadores amb professions humils, aficions humils i fins i tot
somnis humils, que l'únic mal que van fer va ser el de defensar les seves idees.

moltes vegades.»

"Si no retornem la paraula als qui l'havien de tenir quan els pertocava, nosaltres mai la tindrem
en la seva totalitat." Deia Montserrat Roig. Fer aquest treball m'ha obert els ulls, m'ha ensenyat
la cara més dura de la injustícia i, alhora la més sincera felicitat en les banalitats més simples de
la vida. Aquestes històries m'han fet reflexionar molt, però l'emoció amb què van ser explicades
ha estat l'espurna que ha despertat en mi un esperit de lluita i una sensibilitat madura, que
m'obliguen a escriure aquestes paraules. He pretès deixar un testimoni de l'horror amb l'objectiu
de dotar aquests relats de la importància que mereixen i apropar-los una mica més a la nostra
condició humana. Fer sentir la veu d'aquells que no van poder fer-ho.
Davant

d'experiències com aquestes, la pregunta que ens balla pel cap en tot moment és "per
què? ", Quin és el motiu que justifica la mort i el patiment de totes aquestes persones innocents?
Una possible i bonica resposta serà dir que van morir per un món millor. Tanmateix, es dóna el
cas que la redacció d'aquest treball coincideix amb el moment més crític de la crisi dels refugiats
sirians a Europa, on hem pogut veure de nou camps de refugiats i persones innocents escapant
d'un conflicte absurd -com ho són totes les guerres- fugint cap a una realitat millor.
Els familiars dels deportats -que he tingut l'honor de conèixer- mantenen encara aquest esperit
rebel, les ganes, l'empenta de resistir, el coratge de mantenir-se fidels a uns ideals honestos
que, ni la por, ni la violència, ni fins i tot la mort els han pogut arrencar.
Potser el significat de la seva mort resideix precisament a
realitat el seu somni d'un món millor.

encoratjar-nos a seguir Iluitant per fer
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France. Ed. Familles de Réfugiés Espagnols de 1939, Carcassone

•

Geneviève Dreyfus-Armand. L'exil des
Michele, 1999

•

Anna Frank. Diari. Mondadori, 2009

•

Denis

•

DDAA. L'Impossible Oubli. La déportation dans les camps nazis. Fédération
Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes, Paris, 1980

•

Pere Vives i Clavé. Cartes

•

Serra, D. i J. Serra. L'exili

•

Xavier Serra i Blancafort i altres. Calderinitis crònica. Caldes de Montbui, 2005

répubicains espagnols

France. Albin

en

Lapière i Eduard Torrents. El Convoy. Norma Editorial. 2015

des

dels camps de concentració. Edicions 62, 1972

dels republicans: el somni derrotat. Collecció
Columna Idees 007. Columna edicions. Barcelona 2004.

Articles consultats
•

en

Un cel

a

internet:

Revista "Montornès Viu", núm. 51, març 2009. Consultable

20/10/2015

a:

http://www.montornes.cat/fitxer/7775/Mc/020Viu°/020%2051 Web.pdf,
•

La Vanguardia 10/01/1934, Consultable

20/10/2015

a:

http://toies.files.wordpress.com/2009/04/Ivq19340110-019.pdf
JA/SC

•

El 9 Nou. Notícia 22/06/2012. Dos historiadors
« oblidats » de Sant Celoni.

WSC

•

Web de

investiguen els

20

anys

l'Ajuntament de Sant Celoni. Notícia 11/06/2012. Consultable a:

20/10/2015

http://www.santceloni.catIdocument.php?id9455
•

El 9- Baix

Montseny. Notícia 22/06/2012. Consultable a:

20/10/2015

http://santceloni.reculls.net/97/9700/120622Vallesdiari 43.pdf
•

Bloc L'Actualitat del Baix Montseny - Notícia 15/04/2008. Consultable

a:

20/10/2015

http://elbaixmontsenv.bloq.cat/2008/04/15/riells-de-montseny-commemora
els-30-anys-de-la-fundaci-de-l-amical-de-mauthausen/
•

El 10. Jordi Sugranyes. La Ilista negra
Consultable a:

de Mauthausen
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al Vallès.

20/10/2015

http://www.e110.cat/2012/05/05/1a-Ilista-negra-de-mauthausen-al-valles/
Revista Contrapunt. Record pels molletans
Consultable a:
•

morts

a

Mauthausen.

20/10/2015

http://www.contrapunt.cat/noticia/17111/record-pels-molletans-morts-a
mauthausen

GS/EF

•

Publicacions La Gralla,

•

Guiomar Soler. L'Enric Forns ens explica la
del web de l'IES Rovira -Forns. Consultable à:

Inquietud, L'Esquellot
tragèdia del seu pare.

Dins

http://www.xtec.cat/iesrovira-forns/centre/elnostrenom/index.htm
AB

•

BALLBONA, Anna, Vallesans a l'infern de Mauthausen dins del diari El 9
Nou, 5 de maig del 2005, P.23 a 28

•

De Castellar del Vallès al camp de concentració de Buchenwald.
L'Odissea d'Enric Comellas, Publicat el 19 de març de 2014 a:

20/10/2015

https://socialsalcasal.wordpress.com/2014/03/19/de-castellar-del-valles-al
camp-de-concentracio-de-buchenwald-lodissea-de-lenric-comellas/
•

Contrapunt. Ara Parets ERC homenatja els alcaldes i regidors 20/10/2015
republicans represaliats pel franquisme
http://www.contrapunt.cat/noticia/23386/ara-parets-erc-homenatla-els
Revista

alcaldes-i-regidors-republicans-represaliats-pel-franquisme
Altres llocs consultats online:
•

Amical de Mauthausen: http://www.amical-mauthausen.orq/cat/index.php

20/10/2015

•

Arxiu

20/10/2015

•

Arxiu comarcal del Vallès Oriental:

municipal de Granollers: http://www.granollers.cat/arxiu

20/10/2015

http://www.ccvoriental.es/index.php?c1=serveis qlobals.php&c2=serveis ql
obals lateral.php&imagen=home qraphic.qif&id servei=142
•

Viquipèdia: Projecte Forns i Ninou:

20/10/2015

http://ca.wikipedia.orq/wiki/Projecte Forns i Ninou
IESRF

•

IES Rovira -Forns, de Santa

Perpètua de la Mogoda:

20/10/2015

http://rovira-forns.cat/index.php/I-institut/el-nostre-nom
•

Memoria Histórica: http://www.mernoriahistorica.orq.es/joomla/

20/10/2015

•

Memoria histórica en

20/10/2015

España:

http://es.wikipedia.orq/wiki/Memoria hist%C3°/0B3rica#Memoria hist.C3.B3ri
ca
•

en_Espa.C3.B1a

Base

de

Dades Fondation pour la Memoire de la

Déportation:

20/10/2015

http://www.bddm.org/liv/details.php?id=iii.4
•

Vitervi. Amical de Mauthausen

a

Mollet:

20/10/2015

http://vitervi.wikispaces.com/Amical+de+Mauthausen
•

http://www.deportados.es

20/10/2015

•

http://www.publico.es/politica/pp-y-psoe-rechazan-rey.html

20/10/2015

•

http://www.montornes.cat/fitxer/10345/MOCNC3%93°/02000MDEMNA%20

20/10/2015

DICTADURA°/0201°/020SUPORT°/0200UERELLA%20ARGENTINA°/020DEFI
186

Núria Sala Ventura (2016)
«Els vallesans als camps nazis. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2016»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana. / Arxiu Municipal de Granollers

N ITIVA. pdf
•

http://pares.mcu .es/Deportados/serylets/SeryletController

20/10/2015

•

http://pares.nncu.es/victimasGCFPortal/staticContent.form?viewName=prese

20/10/2015

ntacion
•

http://www.memoiredeshommes.sqa.defense.qouv.fr/fr/arkotheque/client/md
h/militaires decedes seconde

querre

20/10/2015

mondiale/index.php

•

http://www.alcaldesialcaldessesdelvallesoriental.net/

20/10/2015

•

http://www.presodelescorts.orq/ca/testimonis/albert-pueyo-clara-pueyo-

18/02/2016

'ornet
Entrevista a Albert Pueyo i Tartera
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10 Difusió
Un dels objectius del treball era fer difusió de la memòria dels
seves vides i les raons de les seves morts.
Un cop presentat el treball, aniré recollint en
mateix i la seva difusió.

deportats, per donar a conèixer les

aquest apartat tot el que es publiqui

AraGranollers 28/01/2016
N

MEMÒRIA HISTORICA

DIA DE LES

2016

ViCTIMES DE L'HOLOCAUST

Treball sobre els granollerins
deportats als camps nazis
VID NOGU

A LA TARAFA Un concert
Dimecres vinent (19

cornmemorave dimecres

h), Can

jonch.

Centre de Cultura per la Pau aco
llirà la presentació del treball de
recerca

De Granollers a

de Núria Sala. La jove hi aplega
les históries dels granollerins que
van ser

deportats als camps nazis.

La

presentació comptarà amb la
partictpactó de l'autor, Francesc
Martí, tutor del treball de recerca
de Joan Garriga, historiador.

klA

el Dia de l'Holocaust

hurnanttat El programa d'actes
s'encetava dtmecres amb el re
cttal,

a

la Sala Tarafa. de Brossa

Quartet amb el projecte Músiques
de l'Holocaust, una acció musical
(text í música) concebuda majo
ritariament a partir de material
artístic creat als camps de con

centració nazis generat per les
rnatentes víctimes. Així, s'hi reci

Internacional
de les Víctimes de l'Holocaust

textos de Primo Levi, Joa
quim Amat Píniella, Mercè Núñez
Targa, jorge Semprún, Anita Las
ker-Walf1sch, lmre Kertész, Sal
vatore Quastmodo, León Feltpe t

de prevenció de crims contra la

Tadeusz Rózewicz.11

La

presentació del treball s'em

marca

en

els actes

de

comme

moració del Día

taven
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en

referència al

AraGranollers 04/02/2016

http://www.arapranollers.cat/noticia/45327/un-estudi-xifra-en-47-els-deportats-del-valles-oriental
a-camps-nazis
MEMORIA HISIORICA

NÚRIA SALA I VENTURAALUMNA DE BATXILLERAT, PRESENTAVA EL MINUCIÓS TREBALL

A CAN

JONCH

estudi xifra en 47 els deportats del
Vallès Oriental als camps de concentració
Un

nou

1.4VRIA

En el marc dels actes de COMIT3e

posa en dubte algunes de
les afirmacions publica
des antenorment, com

moracki del Dia Internacional de
rHolocau.stide Prevenclá de Cruns
Contra la Humanitat i amb el tftol

DeGranallersarinfern,lajove Núria

quan al llibre de Mont
serrat Roig Lis catalans

Sala Ventura -de 17 anys-, alumna

als comps nazis s'indica

de l'Institut Vall del Tenes presen
tava dimecres a Cat lonch un mi

que entreels noms d'ho
mes que van morir a Ru
chenneald es va trobar el

nuciás trehall sobre els vallesatis
que van ser deportats als camps
nazis. Malgrat la toventut de La Nú

d'Abelló,
De fet, pel que fa als de
portats de Granollers, no
hi havia cap treball previ,
excepte les referenciesdel

na. que ha fet l'estudi en el context
del treball de recerca de banallerat
amb el suport del seu tutor )Fran
cesc Martí), l'histroriadorloan Gar

llibre de

riga -que l'acompanyava a lacte
de presentació- en destacava la

Noves aportacions
Aquesta es una de les
aportacions del treball,

v2Jua lesnoves

aportacionsa la
histdría a la reflexió, alxi comla
valentra.la sensibilitat roncr.
De fet, el treball apunta per pri
mer mp la xttra conjunta de de
portats del Valles Oriental -47-,
"un gruta que els historiadors

Ring„ de 1977.

com també ho és la que
destaca Garriga de It re•
ferencia del

ENTREVISTA

garríguenc
Felip Codina. "de qui
aporta dades que no

ma Sala amb Dolors Pont, la filla de Josep Pont i Antigas

del territori no ens

la

reconeix

cesc Abelló 1 Gracia

d'ERC tva ser al balcó de

Harcelona

tament quan es va declarar la
república. Quan van arribar els

Es va exiliar a França el 1939, des
d'on va començar a organitzar un

nacionals, va marzar a Fexíli amb

grup de La resistència.
Eltreball segueix vnituri cup(1

pensávern-,
Garriga, qui Ilaa també

el treball de Sala per la bona apro
ximació que fa al context general
per la focalització que fa en el
territori autí cum un intens re
cull

documental amb fomgrafies í
fragments d'entrevistes.

Granollenn.sa rinfent
Pel que fa alsgranollerins que van
passar per l'infern dels camps
d'externroint Núria Sala en Ilista
sis relata les cirrunistancies de

deportactó. Es tracta de Fran
(nascut a
arribat a Granollers

als 17 any per fer la nuli), Artur
Mastuan 1 Reverter, Miquel lanè

Hauras, Francesc Mompart í León,
Pere Giner Castany (Frinic que no
vamorir alcamp ivaser alliberat)
losep Pont Antigas, a mésd'un
sete. Pere Pi Cabanas, que no va
piassarper un carnp nazi, perU que
va vuire ferdIr t arnb qui Sala ha
pogut contactar E rebre Informa
cro de primera Trlà,

Francesc

Abelló

era militant

l'Ajun

Anglaterra
Calats, però a

la imencio d'arribar a
a través del Pas de

França va ser arrestat. Va entrar
a Mauthausen el gener de 1941 í
a l'abril va ser desplaçat a Gusert
Va morir al setembre -amb 313
anys- a Hartheim, provablement
a la cambra de gas Sala ha acon

seguit tants detalls que, fins
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tot.

es coaebden". Codina era farma
ceutic al

poble

militava al PSUC.

nalitzada la recerca per a batxille
ra la Núria ha seguit avançant de
manera que ha anat trobant dades
que aporten noves descobertes,
trit reivindicant la mentoria his
tririca vallesana.

"Un trebab que
va con

barra el pas a
cloure l'autora SN itaas

El 9 Nou 05/02/2016

http://www.e19nou.cat/noticies

v

0/45781/°/0E2°/080°/09Cno-son-tan-diferents

nosaltres%E2`)/080°/09D

"No són

tan

diferents de nosal

?,

r

Una ntrudiant dt Ihusilktat de Granollers fa un trchall subreeh vallesan4 ah tamps natia

ate.
No adre tan dererenntle
ronant",amblet tarvm
vnies e8041a(145 No traten
tan atats aaaaJaK >15 que wer
feletoe" Lfit una 4,. la, reethe
arene que Ima Narra Sala,
una nota de Leramellere, 5/1, 1,
any, P,14a118114 de setpodt
benoberar que acaaaat derne
rtt, etaW.Met, al Centre
de. tu Pao de ean
Jench al eco tretede de taver
ca tennere lee a persones del
Varret Ctrerrnat que van ver
deneenNtres a ,amp. naa)%
"Vare moret perque ahne
va Impretat La sk.V. dumetat
<00, a partaaft.a, par alta
exproar la aaVanada tourrea
rertarnen tun te la perewe
temen dret que heee severa
vida, otteen exploades". va
ateant
CIa ealtesearra ah ialath
Aaalf a'x el retta del treeeban
400 tatitia Sala ha let ett
trancée perque ealudea e4
hatalbat a lsnsmnut la Vall
del lenea a Santa tulana
ir teLeenve expetatr.et
ertu toeue 1-cantera Marte,
ka fattna va t01114,11.4.1r a
mrrrtrar Interee Pet tema
quan fette rener d'tSO a
t untetur tartra Vallbnna
deterannikera era ter ore
btot on tea tIlia mforreareel
anbee aquevrannarrM

ettetemeart
1 expluartó la van4rttuee
amb eaperaa1 tretarm resep
tserada ronvae de llanee,,
Abello tTemeu Arbuta
nehoda d'Anue atmeturn El
treball Int leo nasal matartal
reetentrato )alto umental que
ele su protettal a ta tala
ree de Can tonttr La Informa
ten mal detallada drderreadt
les vuhre lrarraeo
que va ver nulttant atac.
era membre dee Ierted GrP
ratelleat Me1 atUa de rearre
de la lbten liberal 1 ,'a Ner

Nürta Sala: "Tenen
dret que les seves
vides stgutn

explicades"

liana Sala 4.0a*, et1 umanemea

trodheilidesermlálonannwaCawl~wsor..«..0.4ho 14»..«11~11~~

va la,, Yr nurìt que nototee
rear Sant ante havia carao, al
Carft, que jet', ea dtt
El tateban netele entormarne
de 4? personee del Vattes
Oreentad qua van atur aflatar
rompi 4. csanramtaax
dreet quale
van endro
potere aalnt afes pereasem
rea teddre4. areb 1? aafatIn de
ettanallers, amb 1. Norta Sal,*
va lat npe tal intoemactódar
aram, Iltbees t monobraftee
eva fer mobree alalaValata

»tob rameltere. Aquese derne
tee ataakt/tak que! anerada
dele .Alletant *14 Lanuae e.
por deveder en duroteletnet La
del 19441.1 1942 curnerepure
earitene que ran takat u parar
econnanatera detronairadom
altrang,rt. i3 ársnea Van
aute en mane dele reaere
quirt Aü,rmanya 00
tapar el
ves ,vaalaleara parat,
prIrnt4 tamps de trenantrar
tan (44aliatttt strans duna,
ate rampadextremtne Entra

ate any< 1941 e el 1945 la
notterla aft deportats havO,P41
Ol 411~1110,41 la telltleflata
trancesa, dertnatna pre 1a
Gestapot roredemmalle Prf
hirW, ter alt orree entltra el
ternm
En la nememarm de dtme
rem, 1 autora del traloalt raa
va letarn amte dmale al,
deportat, deteranoitem
trameu Abalto, jueep Pard,
Mequel banr, Pere Giner
trament atompart e reernat
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nonteseare Arseh fmn, serna d
ratale a tardadme telv 19.0
Sala ver replicar que, un roea
teetilt, lenta prevut reuner
amb la revxduna. Ateurtneeen
entadu, al pas deLatan,
tratua, nre Vaitatt lunt.a
Antedaterra,pare abane va re,
dettntJul peb natts Va patesar
pa, MAdhaistwo a Gateo I 41,11,..
t941 ata moro a Hartherm
el 40de beterunte del maten
any
1'Mrant eader Ma,, taarttaa
lloar tel rteball 1 tatterud
da tautma -114 donat una
elub de tnnadoe Teof tre
auMmetemat Ha earewe erpee
rar se de l'horre, por exp1e
nerin e enemprene
f44,14
%49Ia va irs abwr deem que el
!retrall nomta araton 'tal,,
melm entormarm peT reatat
vae". va dar

Contrapunt 12/02/2016
http://www.contrapunt.cat/noticia/23963/un-estudi-amplia-a-cinc-els-molletans-deportats-a
camps-nazis
MEMÒRIA HISTORICL I 'ESTUDIANT NURIA SALA ELEVA A 12 LA XIFRA DE BAIXVALLESANSREPRESALIATS PEL NAZISME

Un treball amplia a cinc els
molletans deportats a camps nazis
YOUJT. En el marc dels actes de
commemoracio del Dia Interna
cional de l'Holocaust i de Preven

mesdeis camps nazis:
Teodor Fau Fusalba
-allíberat del camp

cióde Crims Contra la Humanitat,

el

la jove Nuria Sala Ventura, de 17
anys i alumnade l'Institut Vall del

el

trehall de recerca de hataillerat
amb el supon del seu tutor, Fran
cesc Martí, Chistonadar boan Gar

riga -que facompanyava en l'acte
de presentació- en destacava
vàlua 1 les noves aportacions
a la história i a la reflexió, aixf
com la valentia, la sensibilitat
rofici",
De fet, el treball apunta per
pnmera vegada la xifra conjunta
de deportats del Vallès Oriental

1935 i va morir

Tenes, va presentar a Granollers

2001-,
Projecte
Forns i Ninou -que va
morir a Gusen als 34

un rninudó rrehall sobre elsva
ilesans que van ser deportats

anys- ì Pere Xicata í
Álvarez -ramhe mort

pensivern% reconeis Joan Ga
rriga, qui lloa tamhé el treball de

als camps nans, í que sumen 47.
L'estudi índou noves dades. com

a Gusen el 1941. Res•

pecte ai complet estu

festudtant Núria Sala per la bana
aproximació que fa al context ge

la d'un cinquè

di

la historiadora

neral

Maria

Àngels

deportat de Mollet

que s'afegeix als quatre als quals
es ret homenatge al nvanument
de La plaça AMiCal Mauthausen.

guer. Stwana
ca, Guerra

camp d'extermuu. L'Antoni López
era onginarí d'Almena -va néixer

nazisme: Teodor Fau,

Noves aportacians
Garriga també reconen les mot
tes noves aportacions del tre

Aquest paretà 114150.11
el 1909, a diterertna

en destaca la referencía
ball,
del garrqçuenc Felip Codina, "de

AVIS De deetkad'Antonio López Tartagona

Stalag a Mauthau

de Forns
Xicots. no
va morir a l'exili, pera si que va
passar pels camps de Stalag 1 Mat

sen. fins que va ser desplaçat a Gu
sen, on va morir el 15 de novern

hausen abans de ser alliberat el S
de maig del 1945. Va monr l'any

tbria

bre del 1941 als 31 anys Aquest
tràgic recorregut va ser habitual

2001.

bre de La resistenna francesa

també en les altres víctimes mo
Iletanes dels nazis, aire Vicenç Ita•
chs i Vila

(1906-1941), Pere C.uyas
i Niubú (1905-1941),loan Molins
Maynou (1911-1941) í loanTura
kos (1912-1941).
Paretstambé lamenta tres deu

ens

fragments d'entrevistes,

rets (2007), Nuna Sala

A Ls

au

cull documental, ainb fotografies i

i prr
a Pa

la biografia
aporta
d'una nova dctima del

1941 va ser a

territori

Repúbli

ragona Llorentede la mart del seu
611 Antont Lopez íTarragona en un

1910-, però va nure

gruix que els histo

del

¿perla focaluzadó que ta en
el terrítort, uixl com un ntens re

rnrr franquisme

al carrer Gallecs númern 16 de
Mollet arnb la seva famíba L'any

riadors

Massa

Amí, Ntérta Sala recull l'avfs que
va rebre la molletana Amalia Tar

a Lucar el

-47-, "un

Llagosta va neixer el 1902

ner del

1942, amb 39 anys.

El treball també recull la ins
dels montornesms lasep
mem
Viñallonga i Planas

qui aporta dades que no es eo
neixierr, Codina era fannaceutic
al pable I militava al PSUC Es va
exiliar a

França el 1939, des d'on

va començar a organitzar un grup
de la resistencia.
Ara cont ara l treball continua

Itamon Sanol 1 Castellà, militant

mort el 1944 al camp de Rochum
als 29 anys-, lela germans Maríà i

vin i, un cop finalitzadala recerca
per a bandlierat la Nüria ha se

d'ERC. que es va exiliar a França
amb La intenció de combatre amb

loan anrillers í Joan -que van mo
nr a Gusen als 39 132 anys-.

gutt avançant, de manera que ha
anat trabant dades que aporten
noves descobertes, i reivindica

La vàlua ási traball
Malgrat la loventut de la Nona.

la memana histonca vallesana.

la resistenda

pert va ser detin

gut i. desprès de passar per la
vorrua habitual de camps de con
centració, va morir a Gusen el ge

que ha fet l'estudien el conted del
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"Un treball que barra el pas a
roWir,concion l'autora M&140,11

2012

Correu

02 12

Ajuntament de Mollet

Missatge

reenviat

del Vallès

----

De Talarn Brich, Jordi <italarn(&mollet,alles cat>
Data 12 de febrer de 2016 10.33
Assumpte Notíficació per l'alumna Núría Sala í Ventura
Per a "secretana@les,falltenes cat' çsecretanaDiesvalltenes cat>

Bon día
El meu nom és Jordi Talarn i soc
Mollet del Valles.

regidor de Convergencia a l'Ajuntament

fessin arribar aquest correu a la
Ventura als responsables del seu institut

Agrairia que

A la Nuria Sala Ventura, ti volem agrair el
vallesans als camps de concentració nazis.

seva

seu

de

alumna Núria Sala i

treball sobre els

deportats

També volem comunicar-li que com a conseqüència d'aquest treball i el fet
de que hagi trobat informació sobre un cínque deportat cie Mollet del Vallès
mort a Gusen (Antonio López i Tarragona) del que no teniem constáncia,
hem decidit presentar una moció al Ple de l'Ajuntament perqué es reconegui
públicament al Sr. Antonío López Tarragona i s'inclogui el seu nom en el
monument a les victimes als camps de concentració nazis que tenim a la
nostra ciutat Adjuntem també la mocio pel seu coneixement.
També volem demanar-li si estaria disposada a fer una conferincia sobre el
seu treball a Mollet del Vallès. En el cas de que la resposta fos positiva. ho
tractariem amb Alcaldia perqué fessin les gestions corresponent

Agraíria la confirmació
Molt

de

recepció d'aquest

correu.

agraït,

Jordi Talam

Brich

Regidor Ajuntament

Mollet del Vallès

Secretaria
Institut La Vall dI Tenes
wwwiesvalltenes.cat
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Altres

mitjans / formats:

Presentació "De Granollers

a

l'infern"

https://prezi.com/liqvmmbphqbi/vallesans-als-camps-nazis/
Entrevista

a

Vallès Oriental TV

http://votv.xiptv.cat/entrevista/capitol/nuria-sala-autora-de-de-granollers-a-l-infern
Entrevista a Ràdio Granollers

http://www.radioqranollers.cat/GASL/ArxiuProgrames/ QAskChHdDaqUzC37SkwD3ifx460eiwQf
#prq12641
Entrevista a Santa Eulàlia Televisió

https://vimeo.com/155540686
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Deportats vallesans

1I

1I

1

Font

.c
•ci
edat

Nom

Josep Maria Catafau i Rabadà

1

2 Joan Deu i Casanovas
3

Josep Ferrer i Espelt

Data

Data

naixement

entrada

07/09/1914

27/01/1941

26

27/06/1914

27/01/1941 ,

26

17/03/1905 1 25/01/1941

4 Alexandre Folch ¡Gómez

06/08/1910] 25/01/1941

5

29/04/18901 25/01/1941
15/09/1912 25/01/1941

6

Pasqual Gimeno i Cervera

Josep

Jané i Cervera

7 Ricard López i López
81Isidre Malla i Carreras
9, Josep Manuel i Blavi
10 Armand Pueyo i Jornet

1

07/02/1879

13/12/1940

11 Marcel Ramos ¡Comas

22/06/1906 1 25/01/1941 i
15/03/1910 07/04/1941 1

12 Artur

03/07/1903

14, Martí Corominas i Bernadas

19/12119411
15/01/1912 07/04/1941 1
26/04/1904 12105/19411

15IJosep Sors i Canet

03/10/1914

16. Enric Canellas i Tapia

07/11/1900

17, Francesc Abelló i Gràcia

20IArtur Masjuan i Reverter

17/02/1903 ,25/01/1941
27/06/1912 1 13112/1940 1
17/04/19201
22101/1904

211 Francesc Mompart

21/11/1923

Triquell Font
13 Árigel Brunet i López

181Pere Giner i

19r Miquel

Castany

Jané i Bauras
i León

22

Josep Pont i Antigas

18/11/1903

23

Felip

16/05/1915

Codina ¡Codina

24 Obduli Garcia ¡Navarro
25 Ramon Sariol i Castellà
'
26 Màrius Gallemi i Bartres

Vicenç Bach iVila

27

35

1

28

I 19/12/1941 1
27/01/1941 l

12/05/1921

25/01/1941

Data

(dd-mmaa)

sortida/
mort

31
38
29

23-03-29

37

15-01-37

34

37

I 08-12-37

28

17-06-28

1

37

09-03-37

07/04/1902 13/12119401
06/07/1902 ,27/01/1941 I
07/06/1904

03/05/1912

08/09/19401

28

[07-05-28

07/09/1909 13/12/1940
20/01/1902 13/12/1940

31

1 07-04-31

35 Pere

Expósito

i Plana

i Masnou

38

/3/1211940:

29/06/1900

40

15-06-40

x

Caldes de Montbui

x

x

34 Vilanova ¡la Geltrú

x

Caldes de Montbui

x

Caldes de Montbui

x

Caldes de Montbui

x

x

x

x

Caldes de Montbui
Canovelles

x

Canovelles

x

Castellterçol

x

Castellterçol

44

Granera

? Granollers

x

15313

21 Granollers
37 Granollers

x

IGranollers
Granollers

x

x

Granollers

x

x

Granollers

x

Hostalets de

37 Granollers

09-06-31

35

05-10-35

41

Josep Rosés i Badia
42, Joan Serra i Monrabà

18/03/1913 27/0111941

431 Martí Soler i Berlet
45 Joan Grau i Ferràs

13/03/1895 22/07/1941
24/10/1907 25/01/1941
12/01/1911 07104/1941

461 Manuel Sans i Tortera
47IJaume lila i Pujades

20/10/1914 07/04/1941
20/11/1904 27/01/1941

22/02/1901

27/01/1941

11/09/1941

07/1985
tíiVALOR! 26/04/1941

11/11/1880 09/08/1940

I

07/07/1941

I

(Múrcia)
Fost de Campcentelles
La Roca del Vallès

_

x

La

Garriga
Llactosta

La

1

x

Unió Rabassaire. Regidor a Castellar

x

x

x

ERC

x

x
x
x

Balenyà

x

x

x
x

x

x

x

x

La Roca del Vallès

x

PSUC

36 Mollet del Vallès

x

31 Lucar

x

_ Mollet del Vatlès
Mollet del Vallès

x

466

x

x

x

Mollet del Vallès

x

x

Mollet del Vallès

x

Fill alcalde d'ERC

x

CNT

(Almeria)

16414

08/12/1944

11/06/1941
-13000
2001

39 Montornès del Vallès

x

Montornès del Vallès
Montornès del Vallès

29 Montornés del Vallès

x

Montornès del Vallès

41

Montseny

Perpètua de la

227 11/09/1941

36 Parets del Vallès

11-11-27

04/05/1981

14707

#NALOR!

12/01/1941

-191

33

03-04-33

04/05/1941

99

30

26-03-30

1990

-13083

Montseny

x

92 Parets del Vallès
34 Santa

05-12-39

x
x

255 07/10/1941

39

L

Montornès del Vallés

Mo oda

x

Parets del Vallès

x

Parets del Vallès

x

70 Sant Celoni

x

60 Sant Celoni

x

Sant Celoni

x

Parets del Vallès
Sant Celoni
Sant Celoni
Sant Celoni

Sant Celoni

x

Sant Celoni

12/01/1941 1

46 Sant Celoni

x

04/05/1941

33

04/05/1981

1990

Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Codines

x

x

26

18-06-26 09/12/1941

246 09/12/1941

27 Sant Feliu de Codines

36

08-03-36

242

36 Vallciorquina

26/09/1941

x

x

1

12

2

1

1

1

8

2

11 11

5

31

1

3

51

11

2

x

CNT

x

x CNT

x

CNT - Alcalde

x
x

o

I

x

)1

JSU de Montornés

x

x
x

x
x

x
x

CNT. Estat Català

x

CNT

x

x

Regidor

x

x
x

x

Regidor

x

x

x

x

Sant Celoni

x

Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Codines

x

Sant Feliu de Codines

x

x

Vallporquina

x

x

11

x

ERC - PSC

x

378 26/12/1941
15/11/1941

x

ERC

x

1Recompte
ERamén

x

39 Sant

Garriga

x

.

Mollet del Vallès

27

26/09/1941

f_

39 Hellin

La

xl

x

31229 07/1985
260 26/04/1941
-13025
19781

1978

x

x

x

34 Mollet del Vallès

180

24/04/1905 27/01/1941
19/08/1915

10/09/1941!
01101/19421

53 04/02/1941

2001
1
20-06-33 07/10/1941]

Josep Dalmau i Rovelló
40, Josep Pahissa ¡Bruguera

Tagamanent

,

l'Ajuntament

x

x

-14958

_

Gemia CNT a

x,

1Granera

x

CNT - FAI/ Ajuntament

x

x

x

32

33

x

20 Granollers

x

30

x

Regidor a Sant Celoni
1

29

31

2

1

4111

3

1

8

3

2

1 I
Fradera Saborit

Montontés

Montomes

Antoni Jané i Jané

Sant Feliu de Codines

Josep Franch iClapers

Castellterçol

Sant Feliu de Codines
Castellterçol
Cancvelles - Sanailla

j

r

1

Canovelles- Sanaúla

1

1

_L

, Salvador Grau i Bibia

E

I

1Jaume Mas

1

1

i Viladella

1
j

1
1
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1

/,annvelles - Sanaúra
r2,2ry:velles - S-2.,aüia

1
1

E 11111
1111111
1

1

c

x

Granollers

I

,-:
olitica

xl
1

x

x

26/05/1944

0
-

x

x

38 Barcelona

29 Mollet del Vallès

31

44 Joan Clos i Pujades

x

x

353 01112/1941

18/08/1909 25/01/1941

391

x

29

en
-

.,C2 12,3

cj

x

Caldes de Montbui

410 23/10/1941

07/08/1907 125/01/1941

r

x

x

01/1211941

11/06/1941

1
1

x

62 Caldes de Montbui

23/10/1941

08/12/1944L

x

x

22111/19411
111 16/05/1941
756 03/05/1943I
188 25/06/1942

25/08/1944

..,
x

Caldes de Montbui

239 02/12/1941

r!'

..,

1r

xl

-15108

k
,
x

x

(Secirià)
29 Sanahü¡a - Canovelles
Canovelles

2

03

x

29 Caldes de Montbui

38 Maials

14.
ct.

x

21 Beleigan (Luq0)

33

ct

.

x

11109/19421

344

0

f.'

x

22/11/19411

30 Mollet del Vallès

36, Teodor Fau i Fusalba

Alvarez

? Caldes de Montbui

410 23/10/1941

23-11-38 04/02/1941

20/0::01005

Barcelona

&

.:1- co

x

299

15164

371Projecte Forns i Ninou
381Pere Xicota i

51

o

32 Joan Clivillers i Joan

Viñallonga

02/11/1941

--,

266

339

31 Joan Tura i Ros

34: Josep

Caldes de Montbui

271

29

33 Marià Clivillers i Joan

x

10/09/1941

08/09/1940

Maynou

Caldes de Montbui

01/01/19421

03/05/1911

30 Joan Molins i

x

281

Maestrat

-,r

-,
i

z,"i"

0.

_11

Caldes de Montbui

286 07/11/1941

26/1211941

Població•. on va viure

Caldes de Montbui

24-07-38

15-06-30 15/11/1941
08-05-29 23/10/1941

lo .f3- ,f..› ..4..2)

x

07-09-38

21-07-35

'Ci

x

38

30

.z..
.

••,.'

31 Vistabella del

16218

35

Z,
ki.•

Qi ,. . 9

267

38

I

ie

Caldes de Montbui

26/05/1944

07/07/1941

kb

,

, Ç.Sa c; 6- ..3 .3 _ss

1

re

•A• ,

o

Caldes de Montbui

20/11/1941

I

7:)- ,é. I,'

„7

_sb

'g'•

,
ó z,- .2
c, ....., cr .--.,..c•

x

03/12/1941
15300 20/11/1941

07/11/1941

,

•-i.„

,,,,

27 Caldes de Montbui
Caldes de Montbui

,
,
19/10/19411

16528 01/04/1945 I
248 30/09/1941
'

c`;

o

299 22/11/1941

01/04/1945

03/12/1941

tz7

-

x

16309

30/09/1941

c.7 <

„,

o

27 Caldes de Montbui

25/08/1944

21/02/19101136/08/1940

Cuyàs i Niubó
López ¡Tarragona

1

02/12/1941

naixement

«,

1
299 22/11/1941

-15001

08-08-20

28

Edat Població

0

10/10/1906

29 Antoni

estada Data mort

11-05-28

25/05/1905 1 13/12/1940

28 Pere

Dies

11/09/1942
19-09-28 22/11/1941 ,
#,VALOR! 22/11/1941
05-08-34 16/0511941,
23-01-31 03/05/1943
18-06-38 25/06/1942

20

8 -.
: 2

...

Zi-

„,

-

I 22-05-26 22/11/1941
02-08-26 22/11/1941
10-11-35
1 21-06-30 19/10/19411
#JYALOR! 02111/19411

30

09/05/19121

entrada

1

_111

1i

11

1 r I
111

1
1

I

1

1
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Deportats vallesans

,

Exili / Camps de

refugiats

1 1

I

7is
ra

1

•z

:,,,

a'..Z3

3

°

'0,
tr,
Nom

1

Mtreslofici

e
...

E -..9
...

z:
-0

4.. (3 d...

1

Josep Maria Catafau i Rabadà

Família

Company Joan Déu
Company Catafau

I

Columna Macià -

Companys

-e.,
.
.

.....
.
,

..."

d

i

I

Josep Ferrer i Espelt

i

„.
-

.

Guerra Civil! exili
_i

1

2 Joan Deu i Casanovas
3

2

:..3
e

i:L i.-..-.
I I

76
....

..

dy 4,.omentaris
I
I

.,

Data

Data

entrada

sortida

i.

c'.' 6-

t;"

1

I

Detinqut a Belfort

4 Alexandre Folch i Gómez
5

Pasqual Gimeno i Cervera

6

Josep Jané i Cervera

1

Casat a Caldes

L

Pare vivia a Caldes

7 Ricard López i López
8 Isidre Malla ¡Carreras

1

Josep Manuel i Blavi
Pueyo i Jornet

9

10 Armand

1

11 Marcel Ramos 1 Comas
12 Artur

Triquell Font

Casat

Angel Brunet i López

13

14 Martí Corominas i Bernadas

Josep

15

xl

Brest

Sors i Canet

Germans vius

1

Casema Caffarelli Toulouse

12/05/1941

118/05/1943

x

03/0711944

Passa per Brest
Evasió durant transport a Dachau
16' Enric Canellas

¡Tapia

17 Francesc Abelló i Gràcia

18]

Pagés.

Fábrica de Carbó a Osseja

x

Empresonat a Campiègne

Teatre, Futbol, Escacs, orfeó, ...

Pere Giner i

Castany
Miguel Jané i Bauras
201Artur Mas¡uan i Reverter
21 Francesc Mompart i León
22 Josep Pont i Antigas

x

17/04/19441

Dona
Gerrna

Josep

Germà mor a

presó de Lleida 1939

191

Felip Codina

23

i Codina

Empresonat a Compiègne
Camisser

x

Filla

Coral, Ajudant farmàcia

Exili. Pare mort al camp de la Bota

7 germans

x

21/0511944

1

Detingut a

Sauveboeuf ??

x

16/09/1942

Presó a Toulouse
2410bduli Garcia i Navarro
25 Ramon Sariol 1 Castellà

26] Márius Gallemí i Bartres
27' Vicenç Bach i Vilà
281 Pere Cuyàs i Niubó
29 Antoni López i Tarragona
30 Joan Molina i Maynou

Rellotger
Pagès

x

Dona

x

I j
Fàbrica Can

Concepció Puiol
regidor

Germà

Fábregas

x

Tintoré. Can Mulà. Taxista

x

x

Germana viva

Front

1

Esposa Rosa Franci

Columna Durruti

Filla Pilar Molins Cid

Transportista

CTE

1
1

1

x

Montignac (Dordogna)

Resistència. Linia

Maqinot

CTE 117

Belgica

Prop

de

x

x

x

24/12/1939 I

Detinaut a Dung_uerke
31

Casat. 4 fills. 2 filles

Joan Tura i Ros

32' Joan Clivillers IJoan

Comitè revolucionari antifeixista

33 Marià Clivillers i Joan

Comitè revolucionari antifeixista

Josep Viñallonga

34

35, Pere

1

Casat

i Plana

,

l'esqlésia

Sarclent. 27 Divisió 123 Brigada Mixta
Futbol, teatre, ... Fàbrica La Molinera, pagés

x

2 fills

38' Pere Xicota i Alvarez

Casat. 3 fills

39IJosep Dalmau i Rovelló
401Josep Pahissa ¡Bruguera

Casat. Fill Isidre

41IJosep

Acusat de cremar

Casat

Expósito i Masnou

Projecte Forns i Ninou

1

Casat. Filla

361Teodor Fau i Fusalba
37'

Exili amb pare i germà

Casat. 1 filla

L

Roses i Badia

Barracó 14

42IJoan Serra i Monrabà
Filla Antónia Soler Munts

431 Martí Soler i Berlet

44] Joan Clos i Pu¡ades
j

45IJoan

x

Manobre

4 germanes.

Lleva

del 28.

1

1

1

CTE 22a cia.

x

15/05/1939]

Presó de Viena

i

46]

Dept. El Mame

Detingut x Gestapo.

Grau i Ferris

Manuel Sans i Tortera

1

47IJaume Illai Pujades

31

Recompte

11

1

1

Casat.

1

1

1

0

4

11

1

3

I

1

1
1

I

1

1

4

2

4

I

IRamón Fradera Saborit
Antoni Jané i Jané

Josep Franch i Clapers
1 Salvador Grau íBibia
1Jaume Mas i Viladella

1

I

1

!

1
,

1
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I
1

I

!
1

1

I

,
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;Deportats vallesans

Gusen

Comando

Mauthausen

Buchenwald

Hartheim

'Ú.

Nom

1

Josep Maria Catafau i Rabadà

2 Joan Deu i Casanovas
3

Josep Ferrer i Espelt

11
1

j

4 Alexandre Folch i Gómez

1

51 Pasqual Gimeno i Cervera
6$ Josep Jané i Cervera

11

1

Data

Data

entrada

sortida

6.2371 27/01/1941
6.311, 27101/1941
6.800

25/01/1941

x

3.857

25/01/1941

xl
xl

1

111 Marcel Ramos i Comas

1

4.875 07/0411941

12IArtur Triquell Font
131 Anciel Brunet i López

1

4.132

1

4.3421 07104/1941

11
1
1

I

14$ Martí Corominas i Bernadas

1

151Josep Sors i Canet

1

171 Francesc Abelló i Gràcia
181 Pere Giner i Castany
19$ Miguel Jané i Bauras
20IArtur Masjuan i Reverter
211 Francesc Mompart i León
22IJosep Pont i Antigas

23! Felip

1

1

1

1

3.903

25/01/1941

4.849

13/12/1940

Data

sortida

Data Mort

x

22111/1941

x

1
'

I

[
x

x
x

x

15101/1942

x

9.395 24/01/1941

04/0711941

x

29/03/1941

16/0511941

x

12.018 30/06/1941

02/12/1941

x

14.636

x
x

40.576 19/01/1944
08/04/1941

x

30/09/1941 I

x

114/08/1941

x

01/04/1945

Enigma?

x

1

x

05/05/1945
20110/1941
29103/1941

x

11.345

03/12/1941
20/11/1941

x

13.874 20/10/1941

07/11/1941

9.266 24/06/1941
08/04/1941

x

x

x

x

x

69.556 06/08/1944
10/09/1941

x

x

11.799

01/01/1942

x

x

12.146

x

13.987

x

I 21/03/1941

5.821

1

4.732 13/12/1940

1

3.426

301Joan
I

1

3.622 08/09/1940

3.555 08/09/1940

311Joan Tura i Ros
32IJoan Clivillers iJoan

1

331 Marià Clivillers i Joan
34IJosep Viñallonga i Plana
351 Pere Expósito i Masnou
36ITeodor Fau i Fusalba

1

371Projecte Forns

1

1

1

1

11
11

06/08/19401

1

x

x

11.484 29/03/1941

23/10/1941
01/12/1941
04/0211941

x

10.739 17/02/1941
7
7

11.257 29/03/1941

06/11/1941

x

17/0211941
17/02/1941

07/10/1941
11/0911941

x

2.532 24/01/1941

26/0411941

x

20/1011941
17/02/1941

01/12/1941
04/05/1941

x

13.666 20/10/1941
9.927 17/02/1941

09/12/1941

13/12/1940

x
x
x

27/01/1941

6.713

1

3.4951

44' Joan Clos i Pujades

1

3.8281
4.693

9.896

x

10.582

x

09/08/1940
27/01/1941 05/05/1945
27/01/1941 05/05/1945!
22/07/1941
25/01/1941
07/04/1941 105/05/1941

x

02/07/1943

x

13.414

x

x

6.777 27/01/1941

I

x

1
1

311

71

3

xL

x

x

4.9651 07/04/1941 j

J

x

xl

1
0

x

x

11

351 121

x

02/07/1943

x

xl

05/05/1945

5.7261

1

23110/1941

13/121/940!

431Martí Soler i Berlet
45 Joan Grau i Ferràs

x

x

4.710

4.375

11
11

x

15/11/1941

4.709

4.081

il

x

26/12/1941

xl

6.801
1

07/07/1941

20/10/1941
9.385 24/01/1941
9.455 24/01/1941

x

4.773 1311211940
4.382 25/01/1941 05/05/1945!
3.856 25/01/1941

1

42' Joan Serra i Monrabà

1Recompte

Data
entrada

x

11
1

46$ Manuel Sans i Tortera
471Jaume lila i Pujades

122111/1941

x

25/06/19421

25/01/1941

3.380

Vicenç Bach i Vilà
281 Pere Cuyàs i Niubó
291 Antoni López i Tarragona

Xicota i Alvarez
39 I Josep Dalmau i Rovelló
40IJosep Pahissa iBruguera
411 Josep Rosés i Badia

Data Mort

xl

4.827 13/12/1940
6.549 27/0111941

Gallemí I Bartres

21i1Pere

Data
entrada

Data Mort

1

1

i Ninou

Data
sortida

06/0411945 05/05/1945
19/10/1941
24/07/1941
1 02/1//19411
17/0211941

06104i1945

03/05/1943

19/12/1941

Data
entrada

1

xl

25101/1941

4.5221

1

1

Maynou

Núm.

1

25 Ramon Sariol i Castellà

Molinsi

,t,
...,

x

4.002

1

24 iObduli Garcia i Navarro

27

,0

.,

x

11
11

Codina i Codina

26, Màrius

3.166

g

s
.,-

11.890 08/04/1941
9 08/04/1941

4.947 25/01/1941
x
3.920 25/0111941 05/05/1945
33.342
4.738 19112/1941
11/09/19421
x
6.421 27/0111941
1 x
1.6351 13/12/1940

1

..!..
,...,
..''

2 4b
47 g' :E.-•
x

71Ricard López i López
81Isidre Malla i Carreras
9iJosep Manuel i Blavi
10IArrnand Pueyo i Jornet

16I Enric Canellas i Tapia

Data mort

4D.

..‹.-.'

k"

1

0

1

x

3

1

x

26/0911941

x

Oj

1

27

2
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1

0

1

1

Ramón Fradere Saborit

Antoni Jané i Jané
Josep Franch i Clapers
¡Salvador Grau i Bibia
1Jaurne Mas i Viladella

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
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Deportats vallesans

Dachau

Bochum

Neuengamme

Post -camps

_

..'i

s
ro
Data
Nom

1

Data

sortida

07

entrada

,i,'

Data
Data mort

entrada

£t

&

ÇT

Josep Maria Catafau i Rabadà

L

2 Joan Deu i Casanovas
3

á
r.7

e,

e

1

Data mort

4,'

.--...-•
'1'

Josep Ferrer i Espelt

1

x

1

4 Alexandre Folch ¡Gómez

51 Pasqual Gimeno i Cervera

61Josep

Jané i Cervera

7, Ricard

López i López

1

8 .Isidre Malla i Carreras
1

9 IJosep Manuel i Blavi
10 Arrnand

Pueyo i Jomet

Marcel Ramos i Comas
2 Artur
'

Angel

Triquell Font
Brunet i López

1
1

14 Martí Corominas i Bernadas

151Josep

Evadit]

25/08/1944

Sors i Canet

I
1

x
x

1

!

16' Enric Canellas ¡Tapia
17' Francesc Abelló i Gràcia

lrar:-31'?
x

18' Pere Giner i Castany
191 Miguel Jané i Bauras
201Artur

Masjuan i Reverter
Mompart i León
22IJosep Pont i Antigas
21' Francesc

23]

Felip

31 264 24/05/1944

1 26/05/1944

x
x

Codina i Codina

2410bduli

11

Garcia i Navarro

25 Ramon Sariol i Castellà
x

26 Màrius Gallemi i Bartres
27

Vicenç Bach i Vilà
28 Pere Cuyàs i Niubó
29 Antoni López i Tarragona
30 Joan Molins i

Maynou

31 Joan Tura i Ros

1

32 Joan Clivillers i Joan
33 Marià Clivillers i Joan

0810811944 08/08/1944

34IJosep Viiiallonga i Plana
351Pere Expósito i Masnou

361Teodor Fau i Fusalba
37] Projecte Forns i Ninou
381 Pere Xicota i Alvarez

39IJosep

x

Dalmau i Rovelló

1
1

401 Josep Pahissa i Bruguera

411Josep Rosés

?

i Badia

x

421Joan Serra i Monrabà
43] Martí Soler i Berlet
44IJoan Clos I Pujades

1
x

45 Joan Grau i Ferras

461Manuel Sans i Tortera
47 Jaume lila i Pujades

Tr‹-r17
1

Recompte
iRamón Fradera Saborit
Antoni Jané i Jané

1

4

2 0

,
,

Josep Franch i C1apers
,Salvador Grau íBibía

1

1

,

Jaume Mas i Viladella

Núria Sala Ventura (2016)
«Els vallesans als camps nazis. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2016»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana. / Arxiu Municipal de Granollers

1

1

1111
1

1

1

1

Núria Sala Ventura (2016)
«Els vallesans als camps nazis. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2016»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana. / Arxiu Municipal de Granollers

Deportats vallesans

Nom

St 1-6 Hohenstein

St.

Núm.

Data

Stalag

St

V-D

Núm.

Strasbourg Stalag

Data

St

Sagan

VIII-C

Núm.

Data

Stalag XI-B
Fallinqbostel

St.

Núm.

Data

Stalag XII-D Trèves

Stalag XIII-A

Stalag

XVII-A

Stalag

Núm. Data

St

XVII-B Krems-

Stalag

XVIII-A

Front

Gneixendorf

1—

St. Núm.

Data

Núm

S.

Data

St

Núm.

Data

Stalag

Belfo

St

Núm.

Data

St

Núm.

Front Stalag 141

140

Vessoul

_.,

Data

St

Núm

Josep Maria Catafau i Rabadà

21Joan Deu i Casanovas
1 Josep Ferrer i Espelt
51 Pasqual

87.440

1

87.449

L

1

Gimeno i Cervera

1

11 56.7921

1

_

1

Jané i Cervera
1

71 Ricard López i López

1
11

ffilsidre Malla i Carreras

9IJosep Manuel i Blavi
10IArmand Pueyo i Jornet
lli Marcel Ramos ¡Comas
2' Artur Triquell Font
13 Anciel Brunet I López

1

1

97.643

1

28.028

3.314

57.141

1

1
1

81.0321

1

80.353

14, Martí Corominas i Bernadas

15Josep Sors

i Canet

I
1
Enric Canellas i Tapia
1

7 Francesc Abelló i Gràcia
181 Pere Giner i Castany

1

231 Felip

56.776

11/12/1940
1

19] Miquel Jané i Bauras
20IArtur Mas¡uan i Reverter
21 Francesc Mompart ILeón
221Josep Ponti Antigas

I

11
1

25/1 1t940

56.813

11220

Z

7.811

22/01/1941

1

22/01/1941

Codina i Codina

24 Obduli Garcia i Navarro

1

3.126
1

25 Ramon Sariol i Castellà

443

26 Màrius Gallemí i Bartres
1

11 87.0891 27/01/1941

27

Vicenç Bach i Vilà
Cuyàs i Niubó
291Antoni López i Tarragona
30IJoan Molins i Maynou

1

31 Joan Tura i Ros

1

28 Pere

1

3.137

40.687

1

44.231

32 Joan Clivillers i Joan

1

331Marià Clivillers

1

3.236
3.279

1

2.523

iJoan

34] Josep Viñallonqa i Plana
35i Pere Expósito iMasnou
36 Teodor Fau i Fusalba

1

37

1

Projecte Forns iNInou
381 Pere Xicota i Alvarez

10/1940

57.142

1

22101/1941

1

07/0111941

1

442

Josep Dalmau i Rovelló
40 Josep Pahissa i Bruguera
41 Josep Roses i Badia

1

41.797

11

25/01/1941

1

42 Joan Serra i Monrabé

1

25/01/1941

1

Comboi 342

39

45!

8.0921

1

43 Martí Soler IBerlet

56.584

1

44 Joan Clos i Puiades

1

Joan Grau i Ferràs

80.194

1

46 Manuel Sans i Tortera

87.5611

1

47 Jaume Illa i Pujades

I
Recompte

2

81

7

12

1

1

9

31

2

2¡

4

1

,Ramán Fradera Saborit
Antoni Jané i Jané

Josep Franch i Clapers
1Salvador Grau i Bibia
I Jaurne Mas i Viladelia
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1
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1
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1
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