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En homenatge als manresans que patiren 
l'horror dels camps de concentració nazis. 
El seu compromís amb la llibertat els 
portà a combatre el feixisme durant la 
Guerra Civil i a patir l'exili a França. 
Capturats per l'exèrcit alemany, i amb 
l'acord del govern franquista, foren 
deportats als camps de la mort. 

Que la seva lluita per la llibertat i la 
dignitat sigui per sempre exemple i 
objecte de record. 27 de gener de 2017 

Morts 

Josep Aparicio Sancho (Villanueva de Jiloca, Saragossa 1902 – Dachau 1944) 
Pere Barrull Cuenca (Manresa 1897 - Hartheim 1941) 
Pere Brunet Ferrer (Manresa 1916 – Flossenbürg 1944) 
Miquel Camps Puiggròs (Manresa 1917 – Gusen 1942) 
Antoni Camps Vives (Manresa 1899 – Gusen 1941) 
Agapit Colom Armengol (Lluçars, La Noguera 1893 – Gusen 1941) 
Bernat Comín Igualada (Mariana, Conca 1882 – Gusen 1941) 
Jesús Dalmau Colom (Manresa 1916 – Hartheim 1942) 
Josep García Pérez (Sta.Fe de Mondújar, Almería 1909 – Gusen 1941) 
Enric Munt Costa (Manresa 1906 - Gusen 1941) 
Pere Parés Sans (Manresa 1911 – Hartheim 1941) 
Maurici Ribas Pujol (Manresa 1908 – Gusen 1941) 
Joan Sallés Oliveras (Manresa 1904 – Mauthausen 1942) 
Ramir Sánchez Molina (Cartagena, Múrcia 1900 – Gusen 1941) 
Joan Serarols Pons (Manresa 1910 - Gusen 1941)  
Isidre Serra (Manresa 1893 – Majdanek 1944) 
Bernat Toran Martinez (Fígols 1918 - Gusen 1942) 
Jaume Viladrosa Montraveta (Lloberola, La Segarra 1910 – Hartheim 1941) 

Alliberats 

Joaquim Amat-Piniella (Manresa 1913 – Barcelona 1974) 
Jacint Carrió Vilaseca (Manresa 1916 - Manresa 2000) 
Enric Cunill Marfà (Moià 1913 – Marsella 1994) 
Rossend Labara Andrés (Candasnos, Osca 1900 – Châlon-sur-Saône, França 
1962)  
Fèlix Labara Pena (Candasnos, Osca 1923 - Sennecey-le-Grand, França 1984)  
Ignasi Planell Carrió (Manresa 1900 – Perigús, França 1974) 
Francesc Playà Traserra (El Pont de Vilomara 1913 – París 1947) 
Josep Pons Pérez (Manresa 1915 – París 1992) 
Àngel Sánchez López ( ? – ?) 
Jaume Real Ventura (Solsona 1914 – París 2010) 
Josep Señal Esclusa (Manresa 1912 – Manresa 1993) 
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Amat-Piniella és l’intel·lectual dels deportats 
manresans. Obrers manuals la gran majoria, Joaquim 
Amat-Piniella, en canvi, era conegut ja com a escriptor 
prometedor i activista cultural. Havia escrit regularment 
a la premsa local. Era crític d’art, de cinema i de teatre, 
columnista polític i cultural, fundador de la revista 
avantguardista Ara, apassionat del jazz i fundador del 
Hot Club.  Amat és, en paraules de Joaquim Aloy, "el 
paradigma de l'intel·lectual obert als corrents 
culturals més innovadors, a l' avantguardisme, a la 
modernitat, al debat de les idees". 

Nascut a Manresa el 1913, havia estudiat a l’Institut Lluís de Peguera. En esclatar la 
guerra, als 22 anys, era el secretari personal de l'alcalde, Francesc Marcet. Vivia al 
carrer Carrió, 12, 1r, amb la seva mare Concepció, de Prats de Lluçanès. El seu 
compromís polític va comportar que fos empresonat, després de la proclamació de 
l’Estat Català per part de Companys l’octubre de 1934. 

Interrompé els seus estudis de dret per anar al front en esclatar la guerra el juliol de 
1936. Després de lluitar en diversos sectors, es va exiliar a França, però abans va tornar 
a Manresa per casar-se amb la seva promesa, Maria Llaveries. Als camps de refugiats 
del Rosselló féu amistat amb el grup que anomenarà «la pinya dels cinc": Ferran Planes 
(autor d’ El desgavell), Pere Vives (prometedor intel·lectual barceloní), Enric 
Hernàndez i Josep Cabrero Arnal (dibuixant d'èxit). Amb aquest grup, es va allistar a la 
mateixa CTE (Companyia de Treballadors Estrangers), a la 109, i van ser enviats a la 
frontera amb Alemanya. Amat i els seus companys van fugir de la invasió alemanya del 
juny del 1940, intentant entrar dos cops a la Suïssa neutral, però foren expulsats i 
enviats a la França ocupada. Finalment, foren capturats pels alemanys i reclosos en un 
stalag. 

A Mauthausen, Amat va trobar per sorpresa -amb prou feines es van reconèixer- el seu 
company de classe a l’institut, el Josep Baylina, de Santpedor. Baylina va ajudar Amat, 
aconseguint que deixés de treballar a la pedrera i anés a un subcamp, on les condicions 
de treball i de vida eren millors. A Mauthausen, però, va morir Pere Vives, el seu gran 
amic. 

Amat va passar pels subcamps exteriors de Vöcklabruck (de construcció), de Ternberg 
(central hidroelèctrica) o d' Schlier (fabricació secreta d'oxigen líquid i combustible de 
míssils i proves de la bomba volant V2). 

L'alliberament arribà a Amat el 6 de maig de 1945 a Ebensee. Els darrers dies els 
presoners, ensorrant les entrades, aconseguiren evitar ser introduïts als túnels per ser 
assassinats massivament. 

Sobreviure per testimoniar 

Als camps de concentració, Amat es va jugar la vida amb una activitat clandestina ben 
poc habitual: escriure d’amagat. Aprofitant el paper dels sacs de ciment, va anar 
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escrivint una setantena de poemes, que va aconseguir mantenir amagats entre la roba tot 
aquest temps. I va anar preparant mentalment la gran novel·la de denúncia, feina que 
sentia com una obligació en cas de sobreviure. 

El juny de 1945 va arribar a París. Fou allotjat a l'Hotel Lutècia, com tants altres 
deportats espanyols. El setembre va arribar a Andorra. Allà es posà a escriure de 
seguida: primer, transcrivint els poemes que va poder treure del camp de concentració 
(Les llunyanies) i tot seguit, fins a l'abril del 1946, escrivint K. L. Reich. 

L’exili interior 

El 1948 Amat va tornar a Catalunya, però la dictadura l’obligà a viure a fora de 
Manresa i en silenci. Fou l’exili interior. Hagué de renunciar a la seva feina, a la seva 
ciutat i al seu món, amagat en l'anonimat de Barcelona. La seva soledat fou absoluta, 
agreujada per la mort de la seva dona, Maria Llaveries, l'any següent. Fou el cop més 
dur de tots els rebuts, confessa. S'aferrà, però, a l'escriptura. La segona meitat dels 50 
fou l'etapa en què publica les seves novel·les de referència, però en la seva vinguda a 
Manresa el 1960, convidat amb motiu d'una petita mostra de llibres en català, fou 
greument amenaçat per un dirigent falangista i se li va prohibir el retorn a la ciutat. El 
seu llibre, K.L. Reich, continuà sense passar la censura i no va aparèixer fins al 1963, 
primer en castellà i després en català. 

Recuperà el seu compromís social participant en la fundació clandestina de l'Amical de 
Mauthausen. Trencà el seu silenci i començà a parlar de l'infern dels camps nazis. A 
partir del 1966, però, abandonà la literatura. Morí el 1974, després d'haver enviudat per 
segona vegada, sense poder viure el retorn de la democràcia. 
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Enric Cunill és l’home d’acció per excel·lència. La 
seva trajectòria demostra valentia i compromís. 

Havia nascut a Moià el 1913. En esclatar la guerra, 
feia cinc anys que vivia a Manresa, on treballava 
com a peó a la Pirelli. Militant de la UGT, havia 
patit la repressió posterior als fets d'octubre de 1934, 
essent processat i empresonat. Vivia al carrer de 
Carrió, 7, amb la seva esposa Llúcia Molina 

(nascuda a Múrcia, però resident a Manresa des de feia 14 anys) i els seus fills Isabel, de 
gairebé tres anys, i Andreu, d'un. 

Cunill es va apuntar voluntari a la 1a Centúria Roja de Manresa, la columna de 
milicians de la ciutat i de la comarca, que va marxar a lluitar contra el feixistes al front 
nord d’Osca. 

L’any 1938 va passar les proves per integrar-se al Cos de Seguretat de Catalunya que va 
crear-se fusionant els diferents cossos de policia existents fins aleshores. 

Exiliat el febrer del 39, i estant als camps de refugiats, va optar per incorporar-se als 
Regiments de Marxa dels Voluntaris Estrangers de l’exèrcit francès per tal de combatre 
els alemanys. Amb la derrota francesa de maig-juny de 1940 fou capturat pels alemanys 
i internat a l'Stalag d'Estrasburg. 

Enric Cunill formarà part del grup deportat el 13 de desembre de 1940, entre els quals hi 
havia els també manresans Bernat Toran, Jacint Carrió, Pere Parés, Francesc Playà, 
Josep Pons i Maurici Ribas. 

El febrer de 1943 va ser objecte de les experimentacions mèdiques amb subjectes 
humans dels doctors de les SS de Mauthausen. Li fou injectada la vacuna d'adsorbat 
TAB Endògena. Tanmateix, sobrevisqué a aquestes experimentacions i a tota l'etapa 
concentracionària, en part gràcies al fet de treballar al servei de desinfecció i evitar el 
treball a la pedrera. 

Fidel al seu tarannà, va aconseguir robar i amagar un fusell a un soldat alemany i es va 
oferir per combatre els SS quan 
s’acostessin els aliats. No va caldre, però. 
Va poder viure l'alliberament per part de 
les tropes nord-americanes el 5 de maig 
de 1945. 

El seu ferm compromís antifeixista no 
feia gens recomanable que tornés a 
Catalunya. Va viure la resta de la seva 
vida exiliat a Marsella, on va aconseguir 
que es reunissin amb ell la seva dona i el 
fill petit. Va morir l’any 1993. 
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Els experiments mèdics amb presoners. 

Diferents presoners republicans han deixat el seu testimoni de com van patir les 
injeccions de substàncies desconegudes amb finalitats experimentals. Sabem que els van 
provar els virus del còlera, del tifus i de la tuberculosi. Josep Bailina, de Santpedor, va 
explicar en el seu moment que li havien injectat el del tifus, i que va passar dos dies 
tremolant de febre i de fred. Casimir Climent, de València, a qui van injectar cent grams 
d’un líquid que ell creia que era estafilococ, va explicar que la iniciativa provenia de 
l’Institut d’Immunologia de Viena, que havia demanat quaranta homes en bon estat de 
salut. Durant sis mesos els van injectar, a prop del cor, unes ampolletes numerades que 
els provocaven tres o quatre dies de febre molt alta, després de la qual els extreien sang 
que enviaven a Viena. Això darrer és probablement el que van fer amb l’Enric Cunill. 
Algun dels deportats va morir després, sobtadament, com a reacció a aquestes 
injeccions. Altres experiments deixaven alguns deportats tan febles que acabaven 
ingressats i executats a la infermeria. 

 

En esclatar la guerra civil, Jesús Dalmau vivia al carrer 
Canonge Montanyà, 12, 2n 1a, amb el seu pare Ramon, 
la mare Eugènia, i els seus germans Concepció, de 20 
anys i Tomàs, de 15. Havia nascut a Manresa el 
desembre de 1916 i tenia, per tant, 19 anys. Treballava a 
la Pirelli. Va ser cridat a files el mateix dia que Jacint 
Carrió, l'agost del 37. 

Va combatre en diferents fronts. El febrer de 1939 va 
travessar la frontera francesa durant la retirada 
republicana. Reclòs al camp d'Argelès en condicions 
penoses, es va incorporar a la 92a Companyia de 
Treballadors Estrangers de l'exèrcit francès, i destinat a 
Noyers-le-Val, a tocar d'Alemanya. 

Caiguda França, fou fet presoner a Fallingbostel durant mig any i el 27 de gener de 
1941 fou deportat a Mauthausen juntament amb els també manresans Joaquim Amat, 
Bernat Comín, Jaume Real i els Labara, pare i fill. La d’aquest dia fou la deportació més 
gran de republicans espanyols. A Mauthausen va rebre la matrícula 6.313. Mesos 
després, fou transferit a Gusen, el 8 d'abril següent, amb el número 12.205. El 4 de 
febrer de 1942 fou enviat al castell de Hartheim, un centre d’eutanàsia, on fou assassinat 
el 10 de febrer de 1942. Tenia 25 anys. 

La manca de notícies i la incomunicació 

La deportació en un camp de concentració implicava per als familiars la desaparició del 
deportat. Mentre havien estat refugiats a França, havien pogut provar d’escriure a la 
família per fer-los saber la seva situació. Durant la seva estada a les Companyies de 
Treballadors Estrangers (CTE) a què el govern francès els va obligar a incorporar-se, 
gaudien dels mateixos drets que els soldats francesos. Pogueren, doncs, cartejar-se amb 
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la família, en castellà, per tal de poder ser admesos pels correus franquistes i no 
comprometre les seves famílies. 

També van poder seguir escrivint quan van esdevenir presoners de guerra de l’exèrcit 
alemany i retinguts en Stalags. Els republicans espanyols de les CTE, així com la resta 
de l’exèrcit francès, van ser tractats segons les Convencions de Ginebra. 

Aquesta situació, però, va canviar quan Hitler, d’acord amb el seu aliat espanyol, va 
decidir deportar-los als camps de treball forçat. Per als seus familiars, havien 
desaparegut. Mai van ser informats de la seva deportació i, als camps nazis, els 
presoners tenien prohibit escriure. Les cartes que pares i esposes seguien enviant als 
stalags els eren retornades. En alguns casos, el carter, assabentat que el presoner havia 
estat enviat en un lloc d’Àustria anomenat Mauthausen, les reexpedia allà, però els SS 
del camp no feien arribar les cartes al presoner. No es tolerava res que els pogués donar 
esperança o escalf humà. Havien entrat en un camp de categoria III -la pitjor, la dels 
«irrecuperables»- i no podien sortir-ne en vida. 

Aquesta crueltat és ben exemplificada en el cas d’un altre manresà, Jacint Carrió: els SS 
només li van fer arribar una sola carta de les que la seva família li havia escrit: la que li 
comunicava la mort de la seva mare. Una excepció en les normes del camp, si la 
finalitat era enfonsar la moral de resistència d’un presoner. 

La incomunicació dels deportats a Mauthausen va fer, doncs, que fossin desapareguts 
per a les famílies. En van perdre el rastre, en alguns casos per sempre: morts al llarg de 
1941 o 1942, sols van poder saber què els havia passat en el cas que algun amic hagués 
sobreviscut al camp de concentració i que, un cop alliberat el 1945, ho comuniqués a la 
família. Fou el cas de la de Jesús Dalmau el gener de 1949, quan va tornar Jacint Carrió. 
Aquest ho va comunicar també a la família de Bernat Toran i de Pere Parés. 
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El 27 de gener del 1941 van arribar a 
Mauthausen 1.506 republicans 
espanyols, procedents de l'Stalag XI-B, 
a  Fallingbostel, prop de Hannover. 
D'aquest contingent, n'acabarien morint 
1.079, el 70 per cent. Hi anaven sis 
manresans: Joaquim Amat-Piniella, 
Bernat Comín, Jesús Dalmau, Fèlix i 
Rossend Labara, i Jaume Real. 

Jaume Real Ventura havia nascut el 
1914 a Solsona. Tenia sis germans. Era 
barber i en esclatar la guerra feia tres 

anys que estava fent el servei militar a Manresa, a la caserna del Carme. Vivia, però, a 
casa la seva tia Carme, amb els seus cosins, a la carretera de Cardona. A Manresa, hi 
vivia també un germà seu, en Joan, barber com ell. 

Desconeixem les vicissituds que va passar durant la guerra i la retirada, però el retrobem 
en el moment de ser deportat a Mauthausen el 27 de gener del 1941. Probablement, l’ 
ofici de barber el va salvar de la mort, ja que li va evitar el treball a la pedrera i li garantí 
una millor alimentació. 

S’ha conservat la documentació de les gestions que va fer la seva família per saber què 
se n’havia fet, del Jaume, ja que no responia les cartes. La Creu Roja Espanyola, a 
petició seva, va interpel·lar la Creu Roja Alemanya, la qual s’adreçà diverses vegades al 
comandant de Mauthausen, on sabia que havien estat deportats els republicans 
espanyols. Finalment, la comandància de Mauthausen devia respondre: el juny de 1942 
la Creu Roja Alemanya escriu al seu pare comunicant-li que el Jaume es troba al camp 
de Mauthausen i bé de salut. 

Jaume Real, presoner núm. 6.530, sobreviurà tres anys més a l'infern de Mauthausen. 
Viurà l'alliberament del camp el 5 de maig del 1945. 

Es va quedar a França, a les rodalies de París, on va trobar feina. Es va casar amb una 
francesa, Leonne Herbelin, i va tenir una filla. Va morir en una residència prop de París 
el juliol de l'any 2010, quan estava a punt de fer 96 anys. Va sobreviure la seva filla i la 
seva esposa, que havien mort poc abans. 

La decepció i l'exili després de l'alliberament. 

Després de l’alliberament dels camps de concentració per part de les tropes aliades, els 
diferents col·lectius nacionals foren repatriats pels seus respectius governs. No fou el 
cas dels espanyols. Els camps s’anaren buidant, mentre ells esperaven una sortida. 
Alguns s’instal·laren a prop, a Àustria mateix, però la majoria acceptaren l’acollida que 
els va atorgar oficialment França, que intentava així compensar el mal tracte donat a 
aquells combatents antifeixistes que havien servit al seu exèrcit en els pitjors moments. 
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Rebutjats per l’Espanya franquista, i volent evitar la repressió política en cas de tornar 
pel seu compte, la majoria dels republicans supervivents van romandre a França, 
esperant la intervenció aliada i la probable caiguda del darrer règim feixista europeu, el 
règim de Franco. 

No va ser així: amb l’aparició de la Guerra Freda entre el bloc comunista i el capitalista, 
a poc a poc es va anar manifestant el poc interès occidental a fer caure el règim 
franquista. Era una nova derrota, moral i política, per a aquests soferts lluitadors. Ara sí, 
passaven a ser uns exiliats perpetus. 

Com molts supervivents, Jaume Real Ventura es va quedar a viure a França. Casat i 
amb una filla, treballava de torner,  i va obtenir la nacionalitat francesa l’any 1956. 

 

 

El 8 de setembre de 1940 arribà a 
Mauthausen un comboi provinent de 
l'stalag XI-B, de Fallingbostel, a la 
Baixa Saxònia (nord-oest d'Alemanya), 
amb 200 republicans espanyols. Hi 
anava el número 41.786, Josep García 
Pérez, nascut a Santa Fe de Mondújar 
(Almeria) el 1909. Vivia a Manresa al 
carrer Fontanet, 11, de Manresa, amb la 
seva esposa, Maria Alarcón Navarro, 
hostes d'un altre matrimoni. En el 
mateix edifici, hi vivien dues famílies 

més, originàries de pobles d'Almeria i de Múrcia. Josep García era miner a l’atur; la 
Maria, analfabeta, treballava a cal Pons Pla. Ell tenia 27 anys en el moment d'esclatar la 
guerra. 

Durant la guerra va néixer la seva filla, Maria, de la qual no va poder gaudir. Exiliat a 
França, es va retrobar la seva traça a Fallingbostel. 

El seu número de presoner a Mauthausen fou el 4.265. El 17 de febrer de 1941 fou 
traslladat a Gusen, on rebé el número 10.880. Allà perdé la vida el 31 d'octubre de 1941, 
nou mesos després d’entrar al camp de concentració. 

El treball a les pedreres de Mauthausen i Gusen. 

Els camps de Mauthausen i de Gusen foren aixecats per explotar les pedreres de granit 
de la zona. La de Mauthausen es trobava situada a una cota més baixa que el camp, i 
s’hi accedia baixant per una escala de 186 graons. Els presos que treballaven a la 
pedrera havien de pujar aquests esglaons carregant grans blocs de pedra a l’esquena. Era 
una tasca duríssima, i molt sovint el pes de la pedra superava el del deportat que l’havia 
de pujar. 
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Els accidents i caigudes hi eren molt habituals, afavorits per l’obligació d’anar calçats 
amb uns esclops de fusta que relliscaven molt. 

La crueltat dels SS va tenir en la pedrera de Mauthausen un escenari molt propici. 
Joaquim Amat-Piniella va escriure a K.L. Reich aquest text: 

“El camí que, des del capdamunt de l'escala de la pedrera, portava fins al camp, no tenia 
filferrades ni sentinelles mes que per la banda esquerra, ja que, per la banda dreta, 
estava prou ben guardat amb el precipici de l'explotació, tallat a plomada i d'una 
cinquantena de metres de profunditat. Quan la columna dels jueus o els castigats en 
general havia aconseguit pujar per l'escala fins al camí, amb les enormes pedres que els 
eren carregades, aquells que durant el viatge quedaven reressagats o que, malgrat les 
vergassades, havien d'abandonar la càrrega a mitja escala, eren "amablement" invitats a 
llançar-se daltabaix de l'abisme. Tota resistència era inútil i no feia sinó perllongar 
dolorosament el període d'arguments "persuasius". El promig de "suïcidis" venia a ésser 
de sis a deu per viatge.” 

La fatiga física dels presoners es combinava amb la mala alimentació, el fred i els 
maltractes constants. A Gusen, la pedrera era a dalt d’un turó que calia pujar, i a prop hi 
havia un molí de trinxar pedra que fou tant o més mortal que la mateixa pedrera. 

 

Enric Munt Costa havia nascut a 
Manresa el 1906. Era fill de Joan Munt 
Pujol, de Santpedor, jornaler, i de 
Carme Costa Vilageliu, de Manresa. 
Fou el mitjà de cinc germans barons, 
nascuts tots ells amb un any de 
diferència respecte de l’anterior. 

En esclatar la guerra civil, vivia al 
carrer d'en Botí, núm.1, amb la seva 
mare Carme i tres dels seus germans, 

Josep, Llorenç i Lluís, que tenien entre 28 i 31 anys. L’altre germà, en Carles, s’havia 
casat i vivia amb la seva dona i una filla al carrer de la Font núm.18. Enric Munt 
treballava aleshores de ferroviari dels Catalans. 

Tenia 30 anys fets en produir-se el cop d’estat feixista del 18 de juliol de 1936. No 
sabem si va anar al front ni com el va afectar la mobilització general. Els ferroviaris 
eren considerats treballadors d’un sector estratègic i tractats de manera diferent. 

El 1939 va exiliar-se a França, on devia patir els camps de refugiats i probablement la 
incorporació en una CTE (Companyia de Treballadors Estrangers) dins de l’exèrcit 
francès. El 6 de juny de 1940 va escriure al seu germà Josep, en el moment de la 
caiguda de França davant l’exèrcit alemany. Finalment va ser capturat pels alemanys. 
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Va arribar a Mauthausen el 9 d’agost de 1940, procedent del camp de presoners I-B de 
Hohenstein, prop d'Allenstein, a la regió de Prússia Oriental, l’actual Polònia. El grup 
deportat aquell dia, - el segon de tots els que es van acabar produint des d’aleshores fins 
a principis del 1942-, el formaven 169 republicans espanyols. A Mauthausen, va rebre 
el núm. 3.627. Mig any més tard, el 17 de febrer del 1941, fou enviat a Gusen, amb el 
núm. 10.247, on va morir l'1 d'octubre de 1941. Al registre de defunció hi apareix com a 
teixidor, solter, i el domicili, el del seu germà Carles, el núm. 18 del carrer de la Font. 
Sabem, pel padró municipal, que la seva mare havia mort el mes de febrer del 1939. 

L’acord hispano-alemany 

Enric Munt fou dels primers republicans deportats a camps d’extermini, com a 
conseqüència de l’acord hispano-alemany pel qual es deixava de considerar-los 
presoners de guerra. 

Mentre foren custodiats per l'exèrcit alemany en camps de presoners de guerra i 
emparats per les lleis internacionals, el tracte rebut fou suportable. Això s'acabà, però, 
quan les SS se'n feren càrrec i els deportaren a Mauthausen. Era la conseqüència de les 
converses entre les dictadures espanyola i alemanya, en què Espanya rebutjava fer-se’n 
càrrec i els negava la nacionalitat espanyola. Aquesta política, que els sentenciava a 
mort, es va formalitzar durant la visita del ministre d'assumptes exteriors franquista, 
Serrano Súñer, a Berlín, el setembre del 1940. Consumada la deportació al camp de 
treball de Mauthausen, hi foren identificats amb el triangle blau d'apàtrides, malgrat que 
una lletra S els identificava com a «Rotspanier», rojos espanyols. 

 

Jaume Viladrosa Montraveta havia 
nascut al poble de Lloberola, al municipi 
de Biosca a la Segarra, el 17 de juliol de 
1910. Vivia a Manresa des de feia 13 
anys. El 1936 residia al carrer Amigant 
núm. 6, a tocar de la plaça Major, amb la 
seva dona Petra Morales Cantero, de 
Conca, el seu fill Albert, de 18 mesos, i el 
seu cunyat Bruno, de 20 anys, fonedor a l’ 
atur. La seva dona era analfabeta. Al 
mateix edifici, hi vivien el seu pare, 

Senén, de 58 anys i mosso, i els seus germans Vicenç de 21 anys i pintor, Rossend de 19 
anys i impressor, Marcel·lí de 17 anys i fuster a l’atur i Àngela de 14 anys. Ell era 
paleta. 

A la família havien estat tots pagesos, abans d’arribar a la ciutat. 

Durant la guerra, Jaume Viladrosa arribà al grau d'oficial de l’exèrcit republicà. Fou 
també comissari polític al front. Militava al PSUC. 
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Després de la retirada republicana, va passar pels camps de refugiats i fou incorporat a 
una CTE (Companyia de Treballadors Estrangers) al servei de l'exèrcit francès. Va ser 
capturat durant la invasió alemanya de maig-juny del 1940. 

Fou deportat a Mauthausen el 25 de gener del 1941,  procedent de l'Stalag XII-D de 
Trèveris, d'on sembla que havia arribat prèviament provinent de l'Stalag VIII-C de 
Sagan, a l’Alta Silèsia, l’ actual Polònia. 

El seu comboi de deportació havia sortit de Trèveris el 22 de gener del 1941, amb 775 
republicans, dels quals n'acabaren morint 544. Ell, que tenia el núm. 3.697, va morir el 
10 de setembre del 1941 al castell de Hartheim, gasat. El seu estat de salut devia ser 
precari, ja que a Hartheim s’hi enviaven els que ja no es consideraven aptes per 
treballar, amb la promesa de portar-los a un sanatori. 

Jaume Viladrosa i Pere Parés foren els primers manresans a morir a Hartheim, tots dos 
el mateix dia. 

Un simple número 

Els deportats als camps de concentració eren un simple número. N'havien rebut un al 
camp de presoners de guerra (Stalag), però als camps nazis deixaven de ser anomenats 
pel seu nom. Havien d'aprendre's el número en alemany i dir-lo en cada moment que 
se'ls requerís. Quan eren traslladats, castigats, recomptats, quan s'anunciava la seva 
mort, era sempre dient el seu número. 

Les matrícules de Mauthausen i de Gusen dels anys 1940 i 1941 indiquen l'ordre 
d'ingrés al camp. Més endavant, els nous presoners reberen matrícules dels presoners 
que ja havien mort i que «havien deixat lliure» aquella numeració. De la mateixa 
manera que també rebien les robes dels morts, brutes, tacades de sang o amb els forats 
de les bales, si havien estat tirotejats. 

 

Bernat Comín fou deportat a Mauthausen 
juntament amb els també manresans 
Joaquim Amat, Jesús Dalmau, Jaume Real i 
els Labara, pare i fill. Tots ells provenien del 
camp de presoners de guerra de 
Fallingbostel, prop de Hannover. La d’aquell 
dia, el 27 de gener de 1941, va ser la 
deportació més nombrosa de republicans 
espanyols que feren els nazis: 1.506 homes. 
D'aquest contingent, n'acabarien morint 
1.079, el 70 per cent. 

Comín va ser seleccionat i traslladat molt aviat de Mauthausen a Gusen, en concret el 17 
de febrer. Tenia 59 anys i això el feia menys resistent i més prescindible. Va resistir, 
tanmateix, fins el 6 de novembre d'aquell any. Aquell dia van morir juntament amb ell 
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quaranta republicans més, en una autèntica orgia d'extermini. Comín tenia la matrícula 
10.515 de Gusen.   

Bernat Comín havia nascut el 20 de maig de 1882 a Mariana, província de Conca, i 
havia arribat el 1931 a Manresa amb la seva esposa, Felipa Sahuquillo, de 50 anys, que 
tenia una filla d'un matrimoni anterior, la Lluïsa Peñalver Sahuquillo, de 8 anys. El 
Bernardino era manobre a cal Pau Alegre. La Felipa era bugadera per a diferents 
patrons, i era analfabeta. Vivien a la baixada de Sant Marc, 5. A Manresa, la Felipa hi 
tenia tres germans amb les seves respectives famílies, instal·lats aquí des que feia 20 
anys hi havien arribat amb els seus pares. 

  

La gran matança de novembre de 1941 

Aquella tardor de 1941, l'assassinat de republicans espanyols va arribar a la seva 
màxima intensitat. L'aliança feixista hispanoalemanya passava pel punt més dolç i la 
liquidació dels opositors republicans als camps nazis i l'enviament de la división azul al 
front rus eren les dues cares de la mateixa col·laboració. 

La voluntat dels nazis d’eliminar aquest grup políticament perillós féu que el ritme de 
morts s’accelerés l’estiu de 1941: 119 el juliol, 189 l’agost, 425 el setembre... Bernat 
Comín, Maurici Ribas i Ramir Sánchez moriran el mes de novembre a Gusen, moment i 
lloc que marca el pic de la mortalitat republicana: 830 assassinats. El desembre hi 
moriran 687 espanyols, 462 el gener següent i 192 el febrer del 1942. 

En total, entre juliol de 1941 i febrer de 1942 havien mort a Mauthausen-Gusen 3.153 
republicans: gairebé tres quartes parts de tots els que acabarien morint en els diferents 
camps de concentració. 

Una proporció que també es compleix en el cas dels manresans: en aquests mesos hi van 
morir 13 dels 18 en total que moriren deportats: exactament el 72 %. 

Si la taxa de mortalitat dels presoners republicans era de deu morts al dia el 1941, el 
1943 havia baixat a un cada dos dies. Això s’explica perquè aleshores ja havien mort 
tots els de més edat i més febles i els que sobrevivien ho feien treballant fora de la 
pedrera. 

 

 Jacint Carrió és, sens dubte, la memòria manresana dels camps nazis. Va sobreviure a 
Mauthausen i a Gusen, va tornar a la ciutat en l’etapa més fosca del franquisme i es va 
comprometre, des que fou possible, a deixar el seu testimoniatge i a recordar tots aquells 
que hi deixaren la pell. 
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Jacint Carrió havia nascut el 1916 a Manresa. En 
esclatar la guerra vivia a les Escodines amb la seva 
família. Era solter, treballava de dependent, militava a 
Esquerra Republicana de Catalunya i era un actiu 
sindicalista del Centre Autonomista de Dependents del 
Comerç i de la Indústria (CADCI) comarcal. Als 20 anys 
fou enviat al front com a soldat de lleva. Amb la retirada 
de febrer del 39, fou reclòs al camp d'Argelers. En va 
sortir durant un breu període en què el seu cosí, Ignasi 
Planell, que vivia de feia anys a Perigús i casat amb una 
francesa, se'n féu càrrec. L'esclat de la segona guerra 
mundial el setembre del 39 va fer que el govern francès 
el tornés a recloure. Al camp de Sant Cebrià va trobar 
altres manresans amb qui compartiria sort:  Bernat Toran, 

Josep Pons i Francesc Playà. 

Amb ells va ser incorporat a la 115a Companyia de Treballadors Estrangers (CTE) que 
fou enviada al Nord per fortificar la Línia Maginot. Allà visqueren l'enfonsament 
francès davant l'ofensiva germànica de maig-juny de 1940 i foren capturats el 22 de 
juny pels alemanys, que els van recloure al camp de presoners de guerra (Stalag) núm. 
210, a Estrasburg, on trobaren el també manresà Pere Parés. 

El grup deportat a Mauthausen des d'Estrasburg aquell 13 
de desembre de 1940 el formaven 846 republicans 
espanyols, entre els quals hi havia també Enric Cunill i 
Maurici Ribas. 

Carrió va treballar a la pedrera, com a picapedrer, i hi va 
passar per situacions límit. Va viure amb gran dolor la 
mort del seu amic Bernat Toran, a la infermeria del camp. 
Va sobreviure i visqué l’alliberament del camp el 5 de 
maig de 1945. Al cap d’unes setmanes marcades per la 
incertesa, fou acollit pel govern francès i al cap d’uns 
anys retornà a Manresa, essent vigilat per les autoritats 
franquistes i havent d’observar silenci. 

  

La solidaritat entre presoners 

Jacint Carrió va sobreviure, com ell mateix va explicar després, gràcies a les xarxes de 
solidaritat. 

La solidaritat entre els republicans espanyols és un element destacat per molts dels 
supervivents. Hi ajudava la seva llarga trajectòria de lluita contra el feixisme i per la 
llibertat: tres anys a Espanya, els camps de concentració al sud de França, els batallons 
de treball, la captura pels alemanys i la deportació. 



Projecte Manresa-Mauthausen            Manresans deportats als camps nazis 

             
 
 

 16 

Una solidaritat que es va manifestar amb el minut 
de silenci que van realitzar els deportats espanyols 
quan va morir el primer republicà a Mauthausen. 
Mai cap altra nacionalitat va gosar demanar al 
comandant del camp tal cosa.  O amb el robatori de 
menjar dels SS per fer-lo arribar als defallits, com 
es va fer amb el mateix Carrió, o com va fer 
després ell mateix amb d’altres presoners. 

 

 

Maurici Ribas Pujol havia 
nascut a Manresa l’any 1908. 
En produir-se el cop d’estat 
feixista de juliol de 1936, 
vivia al carrer Major del Poble 
Nou núm. 127, baixos, amb la 
seva muller Carme Cristina 
Codina, de 24 anys, de 
Torelló, i el seu fill Isidre, de 
2 anys. El Maurici treballava de peó a la fàbrica Vives S.A. Tenia un germà sabater de 
31 anys, casat, que vivia al carrer de Sta Llúcia, núm. 31, en Ramon. 

Desconeixem la seva trajectòria durant la guerra. Sabem que va travessar la frontera 
francesa durant el retirada republicana el 8 de febrer del 1939. Formant part d’una 
Companyia de Treballadors Estrangers (CTE) al servei de l’exèrcit francès, va ser 
detingut pels alemanys el 22de juny de 1940, en el moment de la invasió i la caiguda de 
França. 

Maurici Ribas formà part del grup deportat el 13 de desembre de 1940, entre els quals hi 
havia els també manresans Bernat Toran, Jacint Carrió, Enric Cunill, Francesc Playà, 
Josep Pons i Pere Parés. A Mauthausen va ser el núm. 5.195. El 29 de març del 1941 
fou traslladat a Gusen, amb el núm. 11.453. Hi va morir l'1 de novembre d'aquell any, 
als 33 anys. En el seu certificat de defunció de Mauthausen hi apareix com a cuiner 
d'ofici. L’hora de la mort fou a les 8'15 i la causa, una «pneumònia». Deixava dona i un 
fill. 

Aquell dia van morir una vintena més de republicans. 

  

Morir sempre, de qualsevol manera. 

Després d'alliberar Mauthausen, l'exèrcit nord-americà va fer un informe sobre el camp 
en què hi recollia vuit maneres diferents com els SS havien assassinat: de fam, a la 
cambra de gas, per ofegament, amb un tret a la nuca, per exposició al fred, per asfixia, 
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estossinant i afusellats. En realitat, però, foren 
moltes més. Depengueren del macabre enginy dels 
botxins. 

Als registres de Mauthausen, hi consten cinc mil 
morts per intent d'evasió, però la gran majoria 
havien estat simulades pels SS. Un soldat que 
matava un suposat fugitiu gaudia d'uns dies de 
permís. 

Matar de fred es feia obligant els presoners a 
llargues formacions despullats a la intempèrie de nit. Quan la mortalitat no era suficient, 
els SS recorrien a ruixar-los amb mànegues d'aigua, per accelerar l'efecte congelant. 

Ser esquarterat per un dels gossos ensinistrats de les SS fou també una forma 
d'execució. Els gossos del camp tenien cadascú el seu nom, el seu número de soldat i 
rebien una alimentació privilegiada. 

El mètode de l'afusellament s'aplicà individualment o col·lectiva; aquest darrer cas es 
féu especialment quan augmentaren les arribades de presoners a mitja guerra. 

La forca -penjar un presoner- es feia a qualsevol lloc, però hi va haver alguns casos de 
penjaments públics a la plaça de formació. 

A Gusen es va practicar l'ofegament als banys: s'omplia la bassa col·lectiva amb dos 
pams d'aigua i se'ls estomacava fins quees morien ofegats. 

La cambra de gas de Mauthausen fou construïda la tardor del 1941 i emprada a partir de 
principis de 1942. Abans, l’assassinat massiu per gas s'havia practicat fora del camp, al 
castell de Hartheim o amb l'autobús fantasma. A Gusen no es construí una cambra 
específica, sinó que s'habilitaren barraques segellades hermèticament. 

Els SS també assassinaren presoners empenyent-los fins a la filferrada electrificada amb 
380 volts, on morien electrocutats. 

 

Bernat Toran Martínez havia nascut a Fígols 
a la comarca del Berguedà l’any 1918. Vivia a 
Manresa des dels sis anys, al carrer del Joc de la 
Pilota núm. 16, amb els seus pares, els seus 
germans Daniel i Ramir, i un dispeser, parent de 
la mare. En esclatar la guerra, tenia 17 anys i 
treballava de dependent a Can Jorba, i era 
membre també de l'Associació de Dependents 
del Comerç i la Indústria. 

La seva quinta va ser mobilitzada per anar al 
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front. També hi havia Jacint Carrió, bon amic seu. Va lluitar en diferents fronts i fou 
ferit a l’ull. 

Després del front i la retirada, va passar a França, on va patir els camps de refugiats, i 
després fou incorporat a una CTE (Companyia de Treballadors Estrangers) al servei de 
l’exèrcit francès. Havia començat la segona guerra mundial. Amb la invasió alemanya 
de França, va caure presoner. Fou reclòs a l'Stalag V-D d'Estrasburg, juntament amb 
Jacint Carrió i altres manresans. 

Fou deportat a Mauthausen el 13 de desembre del 1940, com Enric Cunill, Jacint Carrió, 
Pere Parés, Francesc Playà, Josep Pons i Maurici Ribas. Hi va rebre la matrícula núm. 
4.625. Traslladat a Gusen el 20 d’octubre del 1941, amb el núm. 14.476, hi va morir el 6 
de gener del 1942, després d'haver ingressat a la infermeria del camp. Tenia 23 anys. 

La infermeria i el valor de la vida als camps nazis. 

La infermeria, als camps nazis,  no tenia l’objectiu de curar. No hi havia l’instrumental 
per curar. Era l’avantsala de la mort, un lloc on s’aparcava els exhausts, els malalts i els 
accidentats, tot esperant que morissin o bé rematant-los amb una injecció de benzina al 
cor. Hi va haver una excepció: durant un temps a la infermeria de Mauthausen hi va 
haver el presoner txec Josef Podlaha, cirurgià i professor de la Universitat de Praga, que 
va aconseguir apartar-ne el anteriors kapos i envoltar-se d’alguns republicans catalans, 
metges o infermers professionals, com Pere Freixa, Salvador Ginestà o Joaquim Galopa. 
Tots ells salvaren moltes vides. Entre elles, molt probablement, la del manresà Josep 
Señal. 

Fragment de les Memòries de Jacint Carrió en què explica l’ingrés de Bernat Toran  a la 
infermeria: 

« L’endemà, en sonar l’esquella, va recomençar la rutina del lavabo, el cafè - aigua, la 
formació. En Bernat va dir-me que no sortiria a treballar. 

- No m’hi veig amb cor. No tinc forces. Em quedaré al camp; me n’aniré a la infermeria. 

No era pas que no sabés el futur que li esperava. La majoria dels que entraven a la 
infermeria per pròpia voluntat eren 
conscients que només se’n sortia mort. 
Però quan les cames fluixegen i el cos no 
pot més, la raó també diu prou. 

De res no li haurien servit els meus 
consells. Jo no sabia ni podia retenir-lo. 
Tots dos pressentíem el desenllaç. 
Ploràvem per dins. Vam mirar-nos, ens 
vam abraçar i li vaig fer un petó al front, 
tot esperant l’hora de sortir a treballar. Ell 
tenia les cames inflades, gairebé no podia 
caminar. 
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[...] 

Van passar quatre o cinc dies. Cada dia l’anava a veure. Vaig portar-li pa. 

- No, queda-te’l tu. Em donen un plat del que deixen els que no poden menjar. 

Però l’endemà, en tornar-hi, ja no hi era. 

- On és en Bernat Toran? 

- Aquí no hi és, em va respondre un txec. Jo he arribat avui. Pregunta a algú altre. 

Tots eren nous. Ningú no havia vist ni coneixia en Bernat. Vaig tornar a la nostra 
barraca, la 19. El secretari com cada dia, va llegir la llista dels morts. No va tardar a dir 
el seu número. A la ment van venir-me mil i un pensaments.» 

 

 

 Josep Aparicio Sancho vivia a Manresa des 
de mitjans dels anys 20, on havia arribat des 
del seu Aragó natal. Amb la seva dona, 
Engràcia Porta Rotllan, nascuda a Gòsol, al 
Berguedà, treballava a la fàbrica tèxtil 
d'Eusebi Bertran, la Fàbrica Nova. Estava 
sindicat. Ell i l’Engràcia tenien dos fills, 
l'Alfred i la Pepita, de 6 i 4 anys en esclatar la 
guerra civil. Vivien al carrer Arbonés, 34, 4t 
pis. El seu germà Llorenç també vivia al 
mateix carrer, casat i amb dos fills. Havia 
arribat a Manresa anys abans que en Josep,. 

Josep Aparicio fou mobilitzat per anar al front quan tenia 34 anys i ja era pare de dos 
fills. El febrer del 39 va travessar cap a França durant la retirada republicana. Des d'allà 
va enviar cartes a la seva dona, a qui les hi llegien, ja que no sabia de lletra. Sembla que 
va prendre l’opció d’integrar-se en un regiment de marxa de l’exèrcit francès, i que 
hauria evitat la seva captura pels alemanys quan aquests van envair França amb la 
guerra llampec. Finalment, al cap de temps, hauria estat arrestat per la policia, la 
Gestapo. 

Josep Aparicio Sancho va entrar a Mauthausen el 23 de gener de 1942, en una data 
tardana i fora de les deportacions massives anteriors. 

El 8 de novembre de 1942, després de vuit mesos a Mauthausen, fou traslladat a 
Dachau, un camp de concentració a prop de Munic, juntament amb altres republicans, 
on va ser el presoner núm. 38.687. 
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Hi va resistir dos anys, bo i sobrevivint a l’epidèmia de tifus de l’hivern de 1942-1943. 
Va morir el 31 d'octubre de 1944 a l'edat de 43 anys. S’ha conservat un document mèdic 
que recull tres controls radiogràfics que se li van fer entre el juny i l’octubre d’aquell 
any i que presenten una tuberculosi creixent. L’ús de la radiografia, poc estesa i 
reservada per als SS, i una anotació com a presoner a protegir, indica que era un 
presoner útil que calia curar. 

L’acta de defunció, emesa l’endemà de morir, certifica la seva mort a causa d’ una 
«tuberculosi oberta», a la barraca mèdica 13/3. 

Dachau 

El camp de concentració de Dachau va ser el primer camp de concentració nazi, 
inaugurat el març de 1933, poc després de pujar al poder el partit nacionalsocialista 
alemany (NSDAP o partit nazi, en la seva abreviatura). 

Aquest camp es va inaugurar amb presos polítics contraris al règim, principalment 
comunistes, socialistes i altres "enemics de l'Estat". Cap al 1935 ja s'hi van recloure 
homosexuals, testimonis de Jehovà i emigrants. Al 1938 s'hi internaren els primers 
jueus alemanys i austríacs, i al 1939, milers de gitanos. Fou aquest any l’any en què es 
va construir el forn crematori per tal d’ incinerar els nombrosos morts. El 1940, amb 
l'ocupació de Polònia, molts presoners van ser d'aquest país, i a partir del 1941, amb la 
invasió de la URSS, milers de soviètics. 

El 1942 van començar els experiments mèdics sobre els detinguts. I a partir del 1943, la 
construcció de subcamps per alimentar la indùstria bèl·lica alemanya. 

En conjunt hi van passar més de 200.000 persones de totes les nacionalitats, de les quals 
es calcula que van morir-ne 41.500. Els presoners es classificaven en "polítics", 
"racials", "criminals" i "associals". 

El camp fou alliberat per les tropes nordamericanes el 29 d'abril del 1945. 

 

En Josep Pons Pérez és el deportat que 
millor exemplifica l’organització i la lluita 
col·lectiva, com a deportat i com a 
exdeportat. Havia nascut a Manresa el 1915, 
fill de Josep Pons Ciuró, de Torroella (Sant 
Martí de Torroella), ferroviari de la 
companyia dels catalans, i de Mercè Pérez 
Orduna, filla de Villarreal, província d’Osca. 
El juliol del 36 vivien tots tres al carrer de la 
Mel núm. 31, 2n pis. Tenia 21 anys i 
treballava de peó pneumàtic a la Pirelli. 
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Durant la guerra, s’afilià al PSUC. Va lluitar al front. El febrer del 1939 s’exilià i fou 
reclòs al camp de Sant Cebrià, al Rosselló. 

Juntament amb Jacint Carrió, Bernat Toran i Francesc Playà van compartir l'estada en 
aquest camp i la incorporació, el 30 desembre de 1939 i a contracor, a la 115a 
Companyia de Treballadors Estrangers (CTE) que fou enviada al Nord per fortificar la 
Línia Maginot. Allà, a Grostenquin, departament de La Moselle, visqueren 
l'enfonsament francès davant l'ofensiva germànica de maig-juny de 1940 i foren 
capturats el 22 de juny pels alemanys. Van ser reclosos al camp de presoners de guerra 
(Stalag) núm. 210, a Estrasburg, on trobaren el també manresà Pere Parés. 

El 13 de desembre de 1940 van ser deportats a Mauthausen. Maurici Ribas i Enric 
Cunill també anaven en aquell transport de més de 800 republicans espanyols. 

A Mauthausen va tenir el núm.5147, i a Gusen el 43.769. Va treballar tres anys a la 
pedrera de Gusen. Miraculosament va sobreviure, malgrat el seu estat d’extenuació 
total. 

Va formar part del kommando clandestí del pa. Va ser, també, de l’organització 
clandestina dels comunistes. Va sobreviure i fou alliberat el 5 de maig del 1945. Mai no 
va tornar a Catalunya. Instal·lat a França, s’hi casà, però no va tenir fills. Va treballar 
per al Partit Comunista Francès. Va ser membre de l’Amical francesa d’antics deportats 
de Mauthausen i va ajudar les famílies dels companys morts que eren a Espanya a 
gestionar les indemnitzacions que el govern de la República Federal d’Alemanya va 
concedir als anys 60. 

El seu testimoni fou recollit de manera destacada per la Montserrat Roig en el seu llibre 
fonamental Els catalans als camps nazis (1977). 

 
L’organització clandestina 

Fins a finals del 1943, l’ única estructura política al camp central de Mauthausen fou la 
dels comunistes espanyols. Posteriorment, altres nacionalitats i els anarquistes i 
socialistes espanyols bastiren, també, les seves estructures. Hi ha testimonis que 
reconeixen les topades  i les discrepàncies aparegudes entre comunistes i anarquistes, o 
entre catalans i altres grups espanyols. Amat-Piniella ho reflecteix al seu llibre, 
K.L.Reich. Tanmateix, les diferents organitzacions acabaren coordinant-se i establint 
una estructura unitària i un comitè internacional. 

Aquestes organitzacions clandestines permeteren exercir la solidaritat cap als més 
necessitats, col·locar els seus membres en llocs claus expulsant-ne els caps més cruels i 
preparar la resistència per lluitar contra els SS quan s’acostessin les tropes aliades. 

Quan arribaren els aliats i alliberaren el camp, trobaren una gran pancarta a la porta 
d’entrada que deia en castellà: «Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas 
liberadoras» 
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Aquestes organitzacions clandestines permeteren exercir la solidaritat cap als més 
necessitats, col·locar els seus membres en llocs claus expulsant-ne els kapos més cruels 
i preparar la resistència per lluitar contra els SS quan s’acostessin les tropes aliades. 

Quan arribaren els aliats i alliberaren el camp, trobaren una gran pancarta a la porta 
d’entrada que deia en castellà: «Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas 
liberadoras» 

 

 

 Un dels casos més tràgics entre els deportats manresans 
va ser el dels Camps, pare i fill, números 4.549 i 4.548 
respectivament a Mauthausen. 

Vivien al carrer de la Mel, 23, 3r pis. Anton Camps 
Vives havia nascut el 1899 a Manresa, i tenia, per tant, 
36 anys en començar la guerra. Era pellaire d'ofici i 
estava casat amb Maria Puiggròs,  arpiadora a la Fàbrica 
Nova. Amb ells hi vivien els tres fills: Miquel, de 19 
anys, treballador també a la Fàbrica Nova, Ramona, de 
15 anys, filadora a cal Pons Pla, i Josep, de 12, encara 
escolar. 

En produir-se el cop d’estat feixista del 18 de juliol de 
1936, en Miquel va apuntar-se voluntari per anar al 

front en la 1a Centúria Roja de Manresa, la columna de milicians de diferents 
organitzacions polítiques i sindicals de la ciutat i comarca, que va marxar al front del 
nord d’Osca el 28 de setembre de 1936. 

El seu pare era sindicalista de la CNT des de feia molts anys i va esdevenir cap de 
seguretat i de governació dins del Comitè de Milícies Antifeixistes. El seu paper va ser 
molt discutit i se’l féu responsable d’alguns dels excessos produïts a la rereguarda. 

Durant la guerra es va separar de la seva dona i es va ajuntar amb una brigadista 
internacional francesa. El febrer de 1939 es va refugiar a França, on es va trobar amb el 
seu fill Miquel. 

Com molts altres, tots dos foren capturats per l’exèrcit alemany i reclosos a l' Stalag 
XVII-A de Kaisersteinbruck, a prop de Viena, dins un contingent de 200 republicans 
espanyols. Allà havien estat els números 80.171 i 80.172. Pare i fill foren deportats a 
Mauthausen el 7 d'abril de 1941. Al cap de quatre mesos, foren conduïts a Gusen, triats 
per la seva feblesa. El primer tenia el número 14.251, i el segon, el número 14.252. En 
Miquel culpava el seu pare de la situació que patien i va acabar embogint. Van morir 
tots dos amb quinze dies de diferència. 
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L'engany 

En les diferents expedicions de deportació, els republicans no sabien què els esperava. 
L'entrada a Mauthausen i a Buchenwald va suposar per als manresans deportats la 
descoberta d'un infern. Però l'expedició on anaren els Camps, el 7 d'abril de 1941, fou 
especialment odiosa. 

A principis d'abril de 1941, la Gestapo va anar a l'Stalag on eren i va reunir tots els 
espanyols. Els va preguntar si eren republicans i si preferien quedar-se a Alemanya 
(Àustria era aleshores territori del Reich) o bé tornar a Espanya. A la resposta 
pràcticament unànime de ser republicans i de no voler anar a Espanya, la Gestapo els 
confirmà que romandrien a Alemanya, però ara en llibertat. L'endemà foren conduïts 
tots 200 a l'estació i pujats dalt de trens de passatgers barrejats amb els civils de la zona. 
L'endemà arribaren a l'estació de Mauthausen, on els van demanar que baixessin. Un 
cop el tren va haver marxat, el to canvià i se'ls féu formar i travessar el poble, veient els 
veïns que els espiaven darrera les finestres i algunes dones que es posaven a plorar. 

Enganyats, havien viatjat confiadament cap a la mort 
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Josep Señal Esclusa havia nascut a Manresa el 
1912 i va ser el gran de tres germans més, el 
Maurici, la Josefa i el Julià, que morirà de petit. 

L’esclat de la guerra civil traurà de casa seva, al 
carrer d’en Tahonas, tant Josep, de 24 anys, com 
Maurici, de 20, tots dos treballadors a la fàbrica de 
Lluís Vinyes. 

Davant del cop d’estat feixista del 18 de juliol, els 
dos germans s’allistaren voluntaris per anar al 
front. Josep Señal hi va anar amb la Centúria Roja 
manresana, i el seu germà Maurici, amb la 
Columna Medrano de Defensa de Costes. 

Davant la caiguda de Catalunya,  va passar la frontera el 7 de febrer del 1939 amb la 
retirada de l’exèrcit republicà, camí de l’exili francès, on va ser reclòs al camp de Sant 
Cebrià. Integrat mesos després a la CTE (Companyia de Treballadors Estrangers) núm. 
22, fou capturat durant l'ofensiva alemanya el 18 de juliol del 1940 a Épinal. D’allà fou 
enviat a l'Stalag VII-C, a Sagan (Polònia), i després al XII-D de Trèveris. 

Deportat des d’aquest darrer lloc a Mauthausen, igual que Jaume Viladrosa i  Josep 
Sánchez, rebé el núm. 4.045. Allà va treballar a la pedrera, on es va trencar el genoll en 
caure a la famosa escala dels 186 graons quan pujava els pesats blocs de pedra. Sense 
poder treballar, el van dur a la infermeria, però sortosament no el van rematar. Li van 
enguixar la cama i va estar unes setmanes recuperant-se. Va estar un temps a la 
barberia, però després el van fer anar altre cop a la pedrera. 

Va passar pel subcamp d'Steyr, dedicat a produir coixinets i motors d'avió. Va 
sobreviure els quatre anys i mig fins a l’ alliberament del camp per les tropes nord-
americanes, el 5 de maig del 1945. 

 L'exili interior 

Retornat a França, el primer contacte amb la seva família li revelà la trista notícia que, 
dels tres germans, ell era l'únic viu. El seu germà Maurici havia estat capturat pels 
franquistes i castigat al batalló de treballadors núm. 178, a Seròs, i sembla que allà va 
emmalaltir. La seva germana Josepa havia mort de febre tifoide. 

La seva mare, doncs, s'havia quedat sola i va insistir al fill per tal què tornés. Ho va fer a 
finals dels anys 40. L'agost de 1954 es va casar a Manresa i l'any següent va néixer el 
seu únic fill. 

Es va recloure en un exili interior absolut. Per seguretat seva i de la seva família, no va 
explicar mai al seu fill res de l'etapa de la guerra, fins al punt de fer creure que havia 
pogut evitar anar al front. Josep Señal va amagar, doncs, no solament el seu compromís 
antifeixista sinó també el seu pas pels camps de concentració nazis. Únicament en 
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parlava en els sopars que féu a casa seva amb l'altre deportat que va tornar a Manresa, 
Jacint Carrió. 

Va morir a Manresa el 1993 als 81 anys. 

 

Ramir Sánchez Molina havia nascut el 1900 a 
Cartagena, província de Múrcia. Havia arribat a 
Manresa l’any 1929. Com a militant d’esquerres, 
havia patit la repressió posterior als fets d'octubre 
del 1934, i fou processat i empresonat. En esclatar la 
guerra tenia 36 anys i treballava de peó de fàbrica. 
Al cap de poc, es va casar amb Pura Rodríguez Vila, 
que era viuda i tenia una filla. 

Ignorem la seva trajectòria durant el conflicte. En tot 
cas, ja fos per haver fet la retirada amb l’exèrcit 
republicà o per haver fugit de l’entrada de les tropes 
nacionals i de la repressió franquista, va acabar en 
un camp de refugiats al sud de França. Allà, mesos 
després, fou incorporat a una CTE (Companyia de 
Treballadors Estrangers) al servei de l’exèrcit 
francès, durant l’inici de la segona guerra mundial. 

Capturat pels alemanys durant la invasió i la caiguda de França, fou internat al camp de 
presoners de guerra (Stalag) VIII-C de Sagan (Polònia), amb la matrícula 36.808. 
L'octubre del 1940 és traslladat a l’Stalag  XII-D de Trèveris. Com Jaume Viladrosa i 
Josep Señal, és deportat el 25 de gener de 1941 a Mauthausen. Allà serà el núm. 4.163. 
Aviat serà traslladat a Gusen, on rebrà el núm. 10.449. Hi morirà el 4 de novembre del 
1941. Segons la documentació del camp, va morir a 2/4 de 8 del matí per problemes 
circulatoris aguts. 

Aquell dia hi van morir 21 republicans més. 

  

El treball esclau i la seva lògica econòmica 

El 1938 les SS van fundar dues empreses pròpies: la DAW i la DEST. Aquestes 
empreses es beneficiaren del fet que la pròpies SS controlaven el flux de mà d'obra 
esclava, òbviament a favor seu. 

Els SS que dirigien els camps formaven part de l'estructura econòmica: el comandant de 
Mauthausen, Ziereis, cobrava incentius de la DEST per rendibilitzar al màxim el treball 
dels presoners, que se sumaven al sou de l'estat alemany per ser membre de les SS. 
Explotar els deportats fins a la mort, doncs, generava ingressos particulars. 
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Hi ha historiadors que assenyalen que, per damunt de la seva política d’extermini, el III 
Reich va tenir sempre l'objectiu de comptar amb prou mà d'obra esclava, cosa que féu 
que no s'aprovés la "solució final" d'exterminar tots els jueus d'Europa fins que l' 
elevadíssima quantitat de presoners russos i polonesos va cobrir de sobres el nombre de 
treballadors necessaris. 

El gruix dels espanyols de Mauthausen i de Gusen van treballar i morir a les ordres de la 
DEST, l’empresa propietària de les SS. Eren seves les pedreres de Mauthausen i Gusen 
i el molí de pedra del darrer. També ho foren els subcamps d’ Schlier, Red-Zipfl o 
Vocklabrück. Les empreses privades alemanyes que pagaren a les SS per explotar la mà 
d'obra esclava foren les d'Steyr-Daimler-Puch. També algunes de les fàbriques 
subterrànies d’Ebensee eren privades. I Messerschmidt als túnels de Bergskristall, prop 
de Gusen. 

Dotze empreses alemanyes que es beneficiaren del nazisme van acceptar el 1989 crear 
un fons per compensar les víctimes. Eren les químiques Basf, Hoescht i Bayer, 
(consorci IG Farben), les automobilístiques Audi, BMW, Daimler o Volkswagen, les 
del metall Krupp i Degussa i la tecnològica Siemens. I els bancs DeutcheBank i 
Dresdner Bank. Audi havia emprat 20.000 treballadors forçats. 

 

 

 

Joan Sallés Oliveras havia nascut a Manresa el 1904, fill 
de Víctor i de Francesca. Havia viscut uns anys a 
Viladecavalls, on fou quintat, i el 1936 tornava a residir a 
Manresa, a la Pujada del Castell núm.71. Hi vivia amb la 
seva dona, Carme Vendrell Colilles, de Prats de Rei, i un 
cunyat de 22 anys. No tenia fills. Era pagès sense feina. La 
seva dona treballava de metxera a la Industrial Parera i era 
analfabeta. 

Desconeixem la seva trajectòria durant la guerra, però 
sabem que va travessar la frontera francesa el febrer de 
1939 durant la retirada republicana. Va passar per la 
Companyia de Treballadors Estrangers (CTE) núm. 69 a 
Dunkerque, afectada al 110 Regiment d’Infanteria francès. 
Des d’allà,  va escriure regularment a la seva dona fins a 
l’abril del 1940. Després de la derrota francesa, va ser 

reclòs al camp de presoners de guerra (Stalag) XVII-B de Krems-Gneixendorf, a Viena, 
amb el núm. 30.269. Fou deportat a Mauthausen el 19 de desembre de 1941, en el que 
fou el darrer transport massiu de presoners republicans. Amb ell foren deportats 342 
companys més. 
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El camp de Krems-Gneixendorf fou el segon camp de presoners més gran del III Reich 
al llarg de la guerra. Fou també un dels pitjors en el tractament dels seus presoners. Des 
de la invasió i l’ocupació alemanya de França, Bèlgica i els Països Baixos i fins al final 
de la guerra la majoria dels seus presoners foren soldats francesos i belgues, i entre ells 
els republicans espanyols militaritzats dins les files franceses. A finals de 1941 
començaren a arribar serbis i soviètics després de la invasió dels Balcans i de la Unió 
Soviètica, fet que coincideix amb les deportacions a Mauthausen dels contingents de 
republicans espanyols que hi havia. 

Joan Sallés fou el núm. 4.109 a Mauthausen. Hi va aguantar gairebé un any, i va morir 
als 38 anys el dia 31 de març del 1942. Segons l’acta de defunció, va morir a 2/4 de 7 
del matí de miocarditis, i que havia ingressat prèviament a la infermeria dies abans. 
Això significa que fou executat d’una injecció de benzina al cor. 

La crueltat 

Les maneres de fer patir als camps de concentració nazis inclouen tot el que va permetre 
la imaginació cruel dels SS i dels kapos (presoners encarregats de grups de presoners). 

Les llargues formacions a peu dret i ferms, a qualsevol hora del dia o de la nit, fes fred o 
calor, van ser una manera de castigar gratuïtament els presoners. Els que no resistien 
se'ls enduien i ja no se'ls tornava a veure. Les dutxes d’aigua freda a la intempèrie 
durant l’hivern, les estossinades per una camisa mal cordada o per una barraca no prou 
ben escombrada, l’alimentació abundant dels gossos davant l’espera dels famèlics 
deportats són només aspectes d’una crueltat que tots els testimonis recullen amb 
amargor. 

El sistema, a més, feia competir els presoners entre ells per estar sota les ordres d'un 
kapo menys cruel, per ocupar un lloc menys exposat als cops durant la formació, durant 
els càstigs de dutxa freda, o per obtenir un xic de menjar menys dolent o bé per entrar a 
treballar a un lloc menys inhumà. Una lluita per la supervivència que pot explicar que 
alguns anessin més enllà i traspassessin la ratlla que els convertia en còmplices dels SS i 
en assassins com ells. 

Testimonis que parlen, també, de la crueltat dels presoners esdevinguts kapos de barraca 
o de servei, alguns dels quals republicans espanyols, esdevinguts monstres en la recerca 
del seu interès personal i en competència amb la dels SS. Uns kapos cruels que no hem 
de confondre amb aquells que acceptaren llocs de responsabilitat per treballar a favor 
dels companys, malgrat la tensió i el risc que els suposava. 

La certesa d'una mort inexorable va conduir molts deportats a suïcidar-se per abreujar el 
patiment. A Gusen arribà a ser tan alt el nombre de presoners que es llevaven la vida 
llençant-se a la tanca de filferro i provocant talls elèctrics que els SS en van haver 
d'interrompre el funcionament. Josep Pons va explicar que un dels manresans, de qui no 
va dir el nom, va morir d’aquesta manera. 
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Pere Parés Sans havia nascut a Manresa el 1911 i 
tenia 25 anys el juliol del 36. Vivia al carrer 
Circumval·lació núm. 129, amb el seu pare, Pere 
Parés Llorach, pagès de Pontons, a l’Alt Penedès, la 
seva mare Rosa Sans Rabell, del poble veí de la 
Llacuna, a l’Anoia, i la seva germana Nati 
(Nativitat), de 22 anys i rodatera a la fàbrica de Joan 
Sala. La seva mare era analfabeta. Ell treballava de 
minaire a les "Potasas Ibéricas" de Sallent i militava a 
la CNT. 

Pere Parés va anar al front i allà fou ferit. A Manresa 
els seus pares li van dir que no hi tornés, però ell els 
va respondre que el seu lloc era allà. Abans de tornar 
a marxar, passejant pel Passeig, es va sorprendre de 

veure ben asseguts a la terrassa del Casino companys seus que ell feia lluitant com ell. 

Durant la retirada republicana, va travessar la frontera cap a França. Suposem que va 
passar pels camps de refugiats i probablement per una Companyia de Treballadors 
Estrangers (CTE), des d’on va escriure i enviar fotos seves a la família, 

També anà a raure a l'stalag d'Estrasburg, on hi havia els també manresans Bernat 
Toran,  Enric Cunill, Jacint Carrió, Francesc Playà, Josep Pons i Maurici Ribas. Fou 
deportat a Mauthausen el 13 de desembre de 1940 on tenia el núm. 5.105. 

Al cap de nou mesos fou traslladat al castell de Hartheim, concretament el 10 de 
setembre del 1941, on fou executat. 
Tenia 30 anys. 

L’arribada a Mauthausen 

Els supervivents que ens han deixat el 
seu testimoni coincideixen a explicar 
la brutal impressió rebuda aquella 
freda nit de desembre del 19 40 en 
arribar a Mauthausen. La manera 
brutal com els SS, amb la seva 
calavera lluent cosida a la gorra i les 
dues SS en forma de llamp a la 
solapa, els feien baixar del tren. Crits, patacades i gossos ensinistrats bordant. 
Coincideixen també en la duresa de la marxa sobre el terra glaçat, tot travessant el poble 
i pujant cap al camp de concentració, sota un fred intensíssim i maltractats 
constantment. I expliquen la impressió de veure l’entrada, els murs i les torres de 
vigilància del camp, amb les seves metralladores, i amb la figura de l’àliga damunt la 
porta d’entrada. Un veritable castell o presó d’alta seguretat. 



Projecte Manresa-Mauthausen            Manresans deportats als camps nazis 

             
 
 

 29 

En arribar-hi, i segons explica Jacint Carrió, fou Pere Parés qui va fer adonar als seus 
companys d'on es ficaven: «Això no té res a veure amb el que hem passat fins ara. 
D'aquí no en sortirem vius». 

La impressió més terrible de totes, però, fou la de veure els primers presoners, 
demacrats, esquelètics, plens de  ferides i de crostes, mig despullats i mig morts. I 
adonar-se del que els esperava també a ells. En paraules de Joaquim Amat-Piniella, que 
entraria al camp al cap d’un mes: «La primera rebuda, desagradable de debò, va ésser 
trobar-nos amb altres espanyols que eren al camp des de feia uns quants mesos. Eren 
veritables esquelets. Feien molta pena. Ens dèiem: això serem nosaltres d’aquí un 
temps. Estaven completament desnodrits, amb les cares plenes de crostes, de cops, de 
blaus. Tots coixejaven. En fi, no vulguis saber com estaven... vestits de qualsevol 
manera, amb draps, i amb el fred que feia! Érem al mes de gener i aquell any no ho sé, 
però a l’any següent vam arribar a 37 graus sota zero.» 

 

Pere Brunet Ferrer havia nascut el primer 
de maig de 1916 a Manresa, a Cal Ros, al 
veïnat de Viladordis. Tenia tres germans més 
grans: la Francesca, la Maria i el Marcel·lí. 
Als anys vint la família es va instal·lar al 
carrer Circumval·lació, 126. 

En produir-se el cop d’estat feixista de 
Franco, Mola i companyia, el juliol de 1936, 
Pere Brunet tenia 19 anys i treballava de peó 
a la Pirelli. Era membre d'Estat Català i es va 

apuntar voluntari al front. Va ingressar a la Columna «Medrano» de Defensa de Costes i 
va ser destinat a l'Ampolla, on va assolir el grau de tinent. En un permís obtingut durant 
la guerra, es va casar amb Dolors Vila, de Sant Joan de Vilatorrada. 

A causa de la derrota republicana, va travessar la frontera el febrer de 1939 i va patir els 
camps de refugiats, però va aconseguir sortir-ne i reunir-se amb la seva dona. A Orleans 
va trobar feina i van tenir un fill, en Ferran. L’enduriment de l’ocupació alemanya de 
França, però, va posar en perill els republicans espanyols, contra els quals va començar 
una cacera per part de la Gestapo. 

La família va prendre la decisió de tornar a Catalunya, malgrat la incertesa i la por del 
règim franquista. 

La seva dona i el nen ho van fer amb tren. Ell ho havia de fer d’amagat, travessant el 
Pirineu. Però la policia alemanya el va enxampar el 9 de juny de 1943 i va ser reclòs a la 
presó del Castellet de Perpinyà, abans de ser transferit al camp de Compiègne, al nord 
de París. 
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El 19 de gener de 1944 fou deportat al camp de concentració de Buchenwald amb un 
comboi amb 1.943 presoners, dels quals 232 eren republicans espanyols. Hi anaven els 
també manresans Ignasi Planell i Isidre Serra. 

Al cap de poc, fou traslladat al camp de concentració de Flossenburg. Hi va morir el 20 
de maig de 1944, suposadament de tuberculosi. Tenia 28 anys. 

 

La Gestapo i els republicans exiliats 

La Gestapo, la policia secreta alemanya, tenia permís de les autoritats espanyoles, 
franquistes, per liquidar els republicans exiliats a França. Els que havien tingut la sort 
de no ser capturats estant a les CTE (Companyies de Treballadors Estrangers, al servei 
de l'exèrcit francès) van patir l'assetjament de les autoritats col·laboracionistes de la 
França de Vichy i de les autoritats d'ocupació alemanyes. 

La detenció per part dels alemanys del president Companys i el seu lliurament a Franco, 
que el féu afusellar, va ser l'excepció. La resta de catalans detinguts van ser empresonats 
i transferits als camps de concentració nazis. Alguns van participar en la coneguda 
insurrecció del penal d'Eysses. 

 

Agapit Colom Armengol il·lustra molt bé el plantejament que 
el sistema concentracionari nazi va fer dels presoners: emprar-
los com a mà d’obra exhaurible, eliminable, sota unes 
condicions de fam i de treballs forçats que els feien durar una 
mitjana de nou mesos. 

Agapit Colom Armengol havia nascut el 1893 al poble de 
Lluçars, avui integrat al de Vilanova de Meià, a la comarca de 
la Noguera. Fou el primer dels tres fills d'aquesta família 
pagesa, que va emigrar uns anys a Amèrica. Després de tornar 
a Catalunya, ell i la seva germana Rosalia es van instal·lar a 
Manresa, on va seguir fent de pagès. 

Durant la guerra civil, Agapit Colom no va anar al front, perquè ja passava dels 40 anys, 
l’edat màxima de mobilització, però estava compromès políticament i va témer la 
repressió franquista en entrar els feixistes. Per això, el febrer del 1939 es va exiliar a 
França, on probablement fou reclòs en algun dels camps de refugiats i després 
incorporat a una Companyia de Treballadors Estrangers (CTE). Després de la invasió 
alemanya de França, va anar a parar al camp de presoners de guerra de Ziegenhain 
(stalag IX-A), a prop de Kassel, al centre d'Alemanya. 

El dia 13 d’agost de 1940 va ser deportat a Mauthausen dins d’un grup de 91 
republicans. El 24 de gener de 1941 fou traslladat a Gusen en aquell primer contingent 



Projecte Manresa-Mauthausen            Manresans deportats als camps nazis 

             
 
 

 31 

de republicans on anaven també Pere Barrull i Joan Serarols. Hi morí el 2 de juny 
d'aquell any, als 47 anys d'edat. Havia resistit 9 mesos a la brutalitat nazi. 

  

Gusen, l’infern dins l’infern.  

Gusen era un camp de treball annex 
al de Mauthausen, a cinc kilòmetres, 
al costat de tres grans pedreres, com 
la de Kastenhofen, i d’una fàbrica de 
totxos. En arribar nous contingents 
de presoners i créixer el camp 
central, Gusen va esdevenir 
l’escorxador de Mauthausen. 

Funcionava de manera autònoma. Tenia un registre d’entrades i de defuncions propi i 
els presoners rebien un número diferent del de Mauthausen. L’arribada dels dos grans 
contingents de presoners espanyols del gener de 1941 va fer que els SS volguessin fer 
lloc al camp central. El 24 de gener van fer una tria dels presoners a la Appellplatz, 
agafant els malalts i invàlids i, d’entre els sans, els de major edat (quaranta anys o més), 
tot això davant la sorpresa i el pànic dels presoners, que no sabien què els passaria. 

Fins aleshores cap republicà havia trepitjar Gusen. Aquell primer dia, el 24 de gener de 
1941, ho van fer els manresans Joan Serarols, Pere Barrull, i Agapit Colom. Els dos 
darrers, majors de quaranta anys. 
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Nota prèvia: La col·locació d'aquestes dos Stolpersteine està previst que es faci durant 
l'any 2018 

 

Rossend Labara Andrés  i Carme Pena eren una jove parella aragonesa que havia 
arribat a Manresa l'any 1924. Tenien un fill d'un any, Fèlix Labara Pena. Rossend  
Labara va trobar feina com a serrador al carrer del Bruc, en una empresa de pals 
telefònics. 

Rossend Labara es va sindicar a la CNT. El 1936, davant del cop d'estat, se'n va  anar 
voluntari al front dins al Columna Durruti. El 1939, davant l'avenç feixista, i tement la 
repressió, s'exilià amb tota la família i travessaren la frontera per Puigcerdà cap a 
França. Els gendarmes francesos van separar la família en camps diferents. 

El setembre del 1939, en esclatar la guerra europea, pare i fill van ser incorporats a la 
80a CTE (Companyia de Treballadors Estrangers). Anaren a construir la Línia Maginot. 
Al cap de nou mesos, amb la derrota francesa, foren capturats pels alemanys el 26 de 
juny del 1940 i foren reclosos en camps de presoners de guerra. El 25 de gener del 1941 
van ser separats dels francesos i enviats en tren cap al camp nazi de Mauthausen. En 
aquell transport hi havia els també manresans Joaquim Amat, Jesús Dalmau, Bernat 
Comín i Jaume Real. 

L'octubre del 1943 el fill, Fèlix, fou enviat a treballar a les pedreres de l'industrial Anton 
Poschacher. 

Tots dos, pare i fill, van sobreviure i foren alliberats el 5 de maig del 1945. Però es van 
haver de quedar a l'exili francès per sempre més. El pare va treballar de paleta, amb una 
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salut sempre fràgil i amb l'ànim corsecat. Va morir de leucèmia l'any 1962. El fill, Fèlix, 
es va casar amb una francesa i va tenir tres fills. Va viure fins el 1984. 

El grup dels Poschacher 

Eren un grup de joves, pràcticament adolescents, que tenien els seus pares també 
presoners a Mauthausen, com Fèlix Labara. Els van triar per treballar a la pedrera 
Poschacher perquè no eren considerats políticament perillosos. L'empresari pagava als 
SS un sou en concepte de lloguer de la mà d'obra esclava. 

Al principi anaven i tornaven del camp, però a partir de la tardor del 1944 van gaudir 
d'una situació de semillibertat i van passar a viure en unes dependències a tocar del 
poble. Amb documentació de treballadors civils, se'ls permetia circular pel poble a les 
hores lliures. 

Aquesta situació fou aprofitada pel presoner Francesc Boix, que treballava al servei 
fotogràfic del camp central, per treure negatius i còpies de les fotos que els SS havien 
fet de les seves pròpies atrocitats. Les donava als joves Poschacher, els quals les feien 
arribar a Anna Pointner, dona antifeixista que tenia casa seva a mig camí. Aquestes 
fotos van servir de prova contra els líders nazis capturats en acabar la guerra, durant els 
judicis de Nuremberg. 

 

Nota prèvia: La col·locació d'aquesta Stolpersteine està previst que es faci durant l'any 
2018 

El jove mecànic Àngel Sánchez López pertanyia a la 
lleva del biberó, la nascuda el 1919. Tanmateix, la seva 
especialització el va salvar d’anar a primera fila. Va fer de 
xofer i en alguna ocasió va dur en el seu cotxe 
personalitats de la República. 

Àngel Sánchez havia nascut a Calasparra, a la província 
de Múrcia, d’on els seus pares havien emigrat per anar a 
treballar a les mines de Cercs, primer, i a la CAMPSA, 
després. Aquesta darrera feina els havia dut a instal·lar-se 
a Manresa l'any 1932. Tenia quatre germanes més petites. 
Ell treballava en un garatge de l’actual Muralla de Sant 
Domènec.   

Durant la guerra, la família va acollir la germana del pare, que havia arribat refugiada 
des de Madrid. Amb la victòria de l’exèrcit feixista, el pare fou detingut i empresonat. 

Àngel Sánchez va viure la retirada republicana i va travessar la frontera el febrer del 
1939. Estant als camps de refugiats, fou incorporat en una CTE (Companyia de 
Treballadors Estrangers). Capturat pels alemanys en la seva ofensiva contra França 
entre el maig i el juny del 1940, va ser reclòs a l'Stalag VIII-C de Sagan, a l'Alta Silèsia, 
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l'actual Polònia, on va coincidir amb Jaume Viladrosa, a qui ja coneixia. Després de 
passar per l’Stalag XII-D de Trèveris va arribar a Mauthausen el 25 de gener del 1941. 

Gràcies a la seva facilitat per les llengües, hi va fer d’intèrpret. Tot i així, va patir un tret 
per l’esquena, del qual, però, es va recuperar. 

Després de l’alliberament l'any 1945, es va casar amb Maria Canal, una exiliada de 
Sabadell. Es van acabar instal·lant a Annecy, al peu dels Alps. Van tenir quatre fills, dos 
nois i dues noies, i va mantenir sempre el contacte amb els pares i les germanes, que 
havien romàs a Manresa. 

  

Indemnitzacions i responsabilitats 

Després de la guerra, França va rectificar el seu comportament amb els republicans 
espanyols i se’n va fer càrrec. Els va donar asil i residència. L'any 1951 el Canceller 
alemany Konrad Adenauer va posar les bases del primer programa de compensacions 
per als explotats i perseguits pel nazisme. Diferents lleis anaren eixamplant els 
beneficiats, fins que la llei del 1965 va reconèixer tots els casos dels republicans 
espanyols i, així doncs, els supervivients o bé els familiars dels difunts pogueren cobrar 
una indemnització econòmica. França va atorgar una pensió mensual – o una 
indemnització única – a les vídues i fills de morts deportats des del seu territori, com a 
acte de reconeixement de la complicitat i de la participació necessàries de les autoritats 
col·laboracionistes per a la deportació i la mort als camps d’extermini. 

Espanya, que va donar el seu vist-i-plau a la solució Mauthausen per a tots els 
republicans exiliats, no ha establert mai cap compensació econòmica a les víctimes. Ni 
tan sols no ha reconegut i ni ha condemnat la complicitat de l’estat franquista en la 
deportació. 

 

Nota prèvia: En aquest cas aquest deportat no disposa d'Stolpersteine ja que vivia fora 
de Manresa en esclatar la guerra el 1936 

Fill d’un sabater, Pere Barrull Cuenca 
s’havia sentit atret aviat per la música, a 
la qual es va dedicar professionalment 
des de ben jove. Casat amb la 
barcelonina Emília Viñals Fusté, 
s’instal·là a la capital catalana a mitjan 
dels anys 20. Va tenir dos fills, la Josefa 
i l’Emili, però la guerra va interrompre 
la seva vida. 

En esclatar el conflicte tenia 38 anys. 
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Desconeixem què va fer entre el 1936 i el 1939. Davant del triomf franquista es va 
exiliar a França, on va ser capturat durant la invasió alemanya de maig-juny de 1940. 

Va ser reclòs al camp de presoners de guerra (o Stalag) VII-A, de Moosburg, a Baviera. 
Allà hi havia el també manresà Joan Serarols. 

El 6 d’agost del 1940 es va produir la primera deportació de republicans espanyols a un 
camp de concentració nazi. En Barrull, amb 42 anys, formà part d’aquest primer 
contingent. També formarà part del primer grup de republicans traslladats de 
Mauthausen al nou camp annex de Gusen, l’infern dins de l’infern, el 24 de gener del 
1941. 

Després de mesos de treball extenuant i amb la salut molt deteriorada, Pere Barrull, el 
músic, va ser traslladat al castell de Hartheim. Hartheim era un centre d’eutanàsia 
conegut pels assassinats experimentals que s'hi feren. Fou immediatament executat. Era 
el 23 de setembre de 1941. 

  

La mentida 

La família havia fet gestions davant la Creu Roja per esbrinar on estava el Pere. Havia 
deixat d’enviar cartes des de l’stalag. I estaven amoïnats. Finalment, al cap de tres anys, 
el juliol de 1943, les autoritats alemanyes van respondre: el «roig espanyol» Barrull 
havia mort d’una embòlia dos anys abans. 

A Hartheim, en realitat, s’assassinava per mitjà d’una cambra de gas. 

En l’acta de defunció del mateix camp de concentració hi segueix constant com a músic 
de professió amb domicili a Barcelona. 

 

Nota prèvia: En aquest cas aquest deportat no disposa 
d'Stolpersteine ja que vivia fora de Manresa en esclatar 
la guerra el 1936 

Ignasi Planell Carrió havia nascut el 1900 a Manresa. 
El seu pare era un supervivent de la Guerra de 
Cuba.  Quan l' Ignasi fou quintat per anar a la guerra del 
Marroc va decidir fer-se pròfug i marxar a França. Va 
evitar, així, el desastre d'Annual el juliol del 1921, que 
va afectar plenament la seva lleva. 

Quan va esclatar la guerra civil espanyola feia anys que 
vivia a Perigús (Périgueux), on s'havia casat amb una 
francesa. Havia tingut tres fills i regentava una botiga de 

queviures. A Manresa, hi seguien vivint els seus quatre germans. 
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El 1939 Ignasi Planell va acollir a casa seva, a Perigús, diversos cosins exiliats a França, 
entre els quals Jacint Carrió. Després de la caiguda de França, entre el maig i el juny del 
1940, va ajudar els maquis fent-los arribar queviures amb el seu camió. Finalment fou 
denunciat per un conciutadà i arrestat el 25 d'agost del 1943 per la policia alemanya. 

Va ser enviat al camp de Compiègne, al nord de París, i d’allà, finalment, deportat al 
camp de concentració de Buchenwald, a Weimar, el 19 de gener del 1944. En aquest 
transport, hi anaren els també manresans Pere Brunet i Isidre Serra. Com ells, al cap 
d’un mes va ser traslladat al camp de Flossenbürg, a l'est de Baviera. Més tard, va ser 
transferit a Mauthausen, on va arribar l'11 de març del 1944, i d’aquí a Gusen II. 

Des de Gusen I, Jacint Carrió va tenir notícia de l'arribada a Gusen II del seu cosí i del 
mal pronòstic que tenia a causa de la feina tan dura als túnels. La seva solidaritat i la 
dels altres republicans va aconseguir que sobrevisqués. Ignasi Planell fou alliberat el 5 
de maig del 1945. Va tornar a Perigús amb la seva família i hi va viure fins a la seva 
mort. 

Subcamps i comandos 

A mida que va anar avançant la guerra, la producció industrial i la mà d’obra es van 
convertir en un element clau del conflicte. Els camps de concentració van anar vinculant 
fàbriques i pedreres a la seva estructura, per tal de destinar-hi la seva mà d’obra esclava. 
Aquestes fàbriques i centres de producció reberen el nom de subcamps o kommandos. 

Buchenwald fou un dels camps de concentració més grans del Reich. No va tenir 
cambres de gas i no fou, doncs, d'extermini, però l'explotació industrial de la mà d'obra 
en el centenar de subcamps que va tenir provocà igualment una elevadíssima mortaldat. 

El camp central de Flossenbürg estava dedicat a l'extracció de granit de les pedreres. 
Més endavant, es va diversificar en molts camps annexos per produir-hi armament. Hi 
van passar uns 100.000 presoners, dels quals en van morir 30.000. 

Gusen II s'havia creat oficialment el març del 1944 per tal de treballar en el projecte B8 
Bergkristall. Aquesta operació secreta va consistir a construir fàbriques subterrànies, 
invulnerables als bombardejos aliats, que produïssin en massa el caça a reacció 
Messerschmitt Me 262. En acabar la guerra, Gusen II era una de les factories més grans 
i més modernes d'Alemanya i havia arribat a fabricar prop de 1.000 fuselatges d'aquest 
avió a reacció. 

 

Nota prèvia: En aquest cas aquest deportat no disposa d'Stolpersteine ja que no s'ha 
localitzat el seu domicili 

Francesc Playà Traserra havia nascut al Pont de Vilomara l'1 d'agost del 1913. Era fill 
d’un matrimoni pagès d’edat avançada. La poca informació que sabem d’ell és a partir 
del testimoni del també deportat Jacint Carrió. Aquest l'inclou en el grup dels manresans 
que es van retrobar al camp de refugiats de Sant Cebrià, al Rosselló, i que després foren 
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incorporats a la Companyia de Treballadors Estrangers (CTE) núm. 115 a la província 
de La Moselle. Capturats tots plegats pels alemanys, fou reclòs a Estrasburg, i deportat a 
Mauthausen el 13 de desembre del 1940. Amb ell hi havia Bernat Toran, Josep Pons, 
Pere Parés, Jacint Carrió, Maurici Ribas i Enric Cunill. 

A Mauthausen fou el núm. 5145. Ferit, va ingressar a la infermeria, però va tenir sort, ja 
que es va curar i se les va empescar per continuar-hi com a presoner de serveis, dient 
que era practicant. 

Va sobreviure fins a l’alliberament del camp, el 5 de maig del 1945. En va sortir amb la 
salut molt delicada. Va morir al cap de dos anys, a París. 

L’oblit 

Francesc Playà és víctima del silenci que va imposar la dictadura i de l’oblit de la 
democràcia espanyola actual. Els qui ens en podien parlar, com Jacint Carrió i Josep 
Pons, ja són morts. Els cosins que sembla que va tenir per part de mare, també són 
morts. Els arxius del Pont de Vilomara foren destruïts negligentment. 

Probablement, fou fill únic i, probablement, va viure a casa d’algun dels cosins Traserra 
de Manresa. No sabem, però, quin era el seu ofici, què va fer durant la guerra, ni què li 
va passar exactament a Mauthausen. Tampoc no sabem res de la seva darrera etapa a 
París ni de la seva mort. 

Un reconeixement públic, una compensació pel seu patiment, - tal i com es va fer en el 
seu moment arreu d’Europa un cop enfonsat el nazisme-, hauria preservat la seva figura 
i el seu record. A casa nostra, no: va morir en l’oblit i en l’oblit ha quedat. 

 

Nota prèvia: En aquest cas aquest 
deportat no disposa d'Stolpersteine ja que 
vivia fora de Manresa en esclatar la 
guerra el 1936 

Joan Serarols Pons va ser el primer 
manresà deportat a un camp de 
concentració alemany. Va ser el dia 6 
d’agost del 1940. Aquell dia, un grup de 
392 republicans espanyols, que formaven 

part de l’exèrcit francès com a treballadors estrangers, van ser separats dels seus 
companys francesos. Els SS els van fer pujar al tren i foren enviats cap a l’est. Els van 
fer baixar a l'estació d’un poblet tranquil de l’Alta Àustria, anomenat Mauthausen. 
D'aquells republicans espanyols, 275 no tornarien mai més. I entre ells, Joan Serarols.   

Havia nascut a Manresa el 2 de febrer del 1910, en una família de treballadors del tèxtil. 
De ben petit, es van traslladar a viure a Terrassa. Joan Serarols va treballar de linotipista 
en una impremta i destacava per les seves inquietuds culturals. 
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Les seves idees esquerranes, conegudes, faran que el febrer del 1939  s’exiliï a França. 
Poc abans de marxar s’havia casat amb Maria Fonseca, una noia del seu barri. 

Fou capturat pels alemanys quan aquests van envair França,  i reclòs al camp de 
presoners de guerra (Stalag) de Moosburg, a Baviera, juntament amb el també manresà 
Pere Barrull, fins que van ser deportats a Mauthausen. Va treballar a la pedrera, pujant i 
baixant centenars de vegades la famosa escala, carregant blocs de pedra. Al cap de sis 
mesos foren traslladats al subcamp de Gusen. Era el 24 de gener del 1941. Van ser els 
primers catalans de trepitjar-lo. Hi morirà el 18 de maig del mateix any. 

Joan Serarols tenia, aleshores, 31 anys. Mai no va saber que la seva esposa havia quedat 
embarassada, que havia tingut un nen i que aquest, malauradament, havia mort. La seva 
dona tampoc no va saber mai què li havia passat, al seu marit. Va morir al cap dels anys, 
diuen, de tristesa. 

Joan Serarols havia estat el primer manresà a trepitjar un camp nazi i fou també el 
primer manresà a morir-hi. 

  

Una generació escapçada 

El cop d’estat feixista del juliol del 1936 va arrossegar tota una generació de joves a un 
seguit d’escenaris de dolor i de mort: a les trinxeres, a la sorra dels camps de refugiats, 
als combats contra els nazis, als camps d’extermini. Per als supervivents, va significar la 
fi de la democràcia, dels projectes de reforma social, de l’activitat cultural i artística. 

Les famílies van quedar traumatitzades. Maria Fonseca havia perdut el marit i el fill. 
Teresa Serarols, la seva cunyada, va veure el marit, militant del POUM, a la presó. 
Molts coneguts i amics no van tornar mai més de l‘exili francès o andorrà. Les entitats a 
les quals pertanyien van desaparèixer sota la repressió franquista. La llengua catalana va 
ser reclosa a la intimitat familiar. 

Caldrà esperar que una nova generació basteixi, de la mà dels resistents, un nou projecte 
de llibertat i de democràcia. 

Nota prèvia: En aquest cas aquest deportat 
no disposa d'Stolpersteine ja que no s'ha 
localitzat el seu domicili 

El 19 de gener del 1944 va entrar a 
Buchenwald un tal Isidore Serra o Serre, 
nascut a Manresa el 21 d'octubre del 1893. 
Tenia, per tant, 50 anys. Segons la fitxa que 
li van obrir, era solter i miner de professió. 
Va rebre la matrícula núm. 39.958 i va ser 
destinat al barracot núm. 62. 
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Igual que Pere Brunet i Ignasi Planell, en un viatge en tren terrible, va ser enviat a 
Flossenbürg, on va ser el núm. 6.484.  El seu estat de salut, però, ja devia ser molt 
precari perquè el 8 de març del 1944 va ser transferit, en un "transport de malalts", al 
camp d'extermini de Majdanek, a Polònia. En aquest moment, es perd el seu rastre 
perquè els arxius de Majdanek foren destruïts. Sabem, però, que en aquesta mena de 
transports els presoners eren destinats a les cambres de gas tot just arribar. 

No sabem res més d'ell. En cap dels padrons de Manresa no hi apareix cap Isidre Serra 
que pugui ser ell. Tampoc no apareix al registre civil. Les dades són, a més, insegures ja 
que en un document consta nascut el 1893, però en un altre el 1883 i encara en un 
tercer, el 1892. En un camp consta, com a parent, un germà a Manresa que es diu 
Francesc, però, en canvi, en un altre lloc surt un germà, anomenat Joan, a Freixenet, que 
avui és un veïnat integrat a Camprodon, lloc on hauria tingut el seu darrer domicili. Als 
arxius d'aquesta vila, però, tampoc no hi consta cap Isidre Serra ni cap Joan Serra. 

Isidre Serra havia estat detingut per la policia alemanya de fronteres el 25 d'agost del 
1943. Podria ser que li passés el mateix que a Pere Brunet, o sigui que assetjat per la 
Gestapo hauria intentat sense èxit passar la frontera 
cap a Espanya. I podria molt ben ser que el seu nom 
fos una identitat falsa per evitar comprometre els seus 
familiars. Això explicaria que no aparegués en la 
documentació municipal. De fet, la seva fitxa 
d'entrada a Buchenwald porta la inscripció 
"Meerschaum", escuma de mar. 

Nit i boira, Escuma de mar 

La descripció "Escuma de mar" significava que 
aquell presoner havia de ser estrictament incomunicat 
del món exterior. Era un càstig reservat especialment 
als resistents i als compromesos políticament. La 
seva família no tenia cap possiblitat de saber on era, 
de què se l'acusava ni què es pensava fer o què 
s'havia fet amb ell. El seu destí era ser executat en el 
més gran del silencis, enmig de la nit i boira, esvaint-
se igual que ho fa l'escuma del mar, sense deixar 
rastre, com va ser el cas de l'anomenat Isidre Serra. 
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