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HOMENATGE A JOAN POCH SARDÀ (Torrelavit 1908- Mauthausen 1942) 

 

Joan Poch Sardà nascut el dia 1 de Juliol de l’any 1908 

a Torrelavit (Alt Penedès), Va passar part de la seva 

infantesa i adolescència al seu poble natal, però l’any 

1931 va casar-se amb la seva dona Aurèlia Llobet, i van 

anar a viure a Cabrianes (Bages), poble d’on era 

originària l’Aurèlia. 

 

L’any 1936 comença la Guerra Civil Espanyola, i en 

Joan, junt amb una colla d’amics de Sallent, decideixen 

unir-se a la milícia antifeixista Tierra y libertad. Són 

destinats al front de Guadalajara per lluitar contra les 

tropes franquistes. 

 

Cap a mitjans de l’any 1939 en Joan i alguns companys 

seus, decideixen creuar la frontera pels Pirineus per 

passar cap a França, on creien que serien ben acollits 

per la república francesa... Però, no va ser així, pocs 

dies després d’haver passat la frontera ell i els seus 

companys són capturats per uns guàrdies senegalesos 

que a puntades de peu i cops de culata els fan arribar 

fins al camp de concentració francès d’Argeles-sur-mer 

 

Cap a finals de l’any 1941 després de ser declarat com 

apàtrida, és capturat pels nazis i deportat al Camp de 

concentració de Mauthausen, el dia 19 de Desembre de 

l’any 1941, i al cap d’un temps destinat a fer treballs 

forçats al subcamp Steyr-Münichholz, explotat per les 

empreses Steyr-Damler-Puch, fabricants d’armes i 

motors d’avió i automòbil. 

 

Mentre estava internat a Mauthausen, en Joan, sempre 

que podia, escrivia algunes cartes a l’Aurèlia, la seva 

dona. 

 

Ara, gràcies a la família he pogut recuperar-les i 

m’agradaria llegir-vos alguns fragments:  

 

 

Alemania, 11 de Mayo de 1941, 

 

“Queridísima esposa e hijita, mucha salud os deseo al 

llegar esta carta en vuestro poder.  

 

Esposa querida, acabo de recibir tres cartas tuyas y 

vuestra fotografía, sabrás que he tenido una alegría 

muy grande [...] al veros no he podido más, se me 

cayeron las lágrimas de los ojos. En tanto tiempo sin 



veros y al pensar en lo tanto que os quiero en este mundo…  

No os olvido ni os olvidaré mientras me quede una gota de sangre en el corazón” 

 

 

Alemania, 20 Agosto de 1941, 

 

"Queridísima esposa e hijita, mucha salud os deseo al llegar esto en vuestro poder [...] 

yo sigo regular, desde resultas de la guerra de Francia al pasar tantas noches al tener 

que dormir al raso, y debido a las malas comidas, y muchos disgustos, el caso es que no 

tengo la salud que tenia antes […].  

 

Tengo muchas ganas de veros y abrazaros, estoy cansado de ser prisionero, pero nada, 

tenemos que esperar en que se termine todo esto. Estoy más que cierto de que si me 

vieras no me conocerías, he cambiado totalmente la fisonomía[…].  

 

La única alegría que tenemos es cuando recibimos noticias de los nuestros” 

 

 

 

Alemania 11 de Noviembre de 1941 

 

“Ya sé que más adelante saldrán muchas cosas que ignoro, es mucho lo que tengo que 

decirte y que en carta es imposible, si puedo regresar a nuestra patria, te contaré una 

historia de mi vida” 

 

 

 

 

 

 

En Joan, no va tornar, va ser assassinat el dia 1 de Juliol de 1942, el mateix dia que feia 

34 anys, desprès de ser tractat de les formes més inhumanes que ens puguem imaginar. 

 

És per això que avui, no només us convido a recordar totes aquelles persones que van 

patir les conseqüències de l’holocaust nazi, com en Joan, sinó que també m’agradaria 

recordar-vos que actualment també s’estan produint genocidis i crims contra la 

humanitat arreu del món i que el què hem de fer, és lluitar per evitar que això passi i 

torni a repetir! 
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Homenatge al Camp d’Ebensee 


