
 

 
 
Hola tots i a totes 
 
Em dic Laura Campos Quiñones i vaig realitzar el treball de recerca titulat: “De Gironella 
a Mauthausen”. El meu treball consta de dues parts, la primera correspon al context 
històric que va des de l’inici de l’exili republicà fins a l’alliberament de Mauthausen-
Gusen. La segona part està centrada en la biografia sobre el deportat gironellenc, Lluís 
Pajerols Masforroll. 
 
Lluís Pajerols Masforroll era un simple obrer, teixidor de formació, nascut el 13 d’octubre 
de 1893, a Gironella. Era un gran referent anarcosindicalista del nostre poble, membre 
de la CNT, fundador del Casal Democràtic de Gironella del que més tard seria el 
president i també va formar part del Comitè Antifeixista de Gironella. 

 
Va tenir dues filles, Eulàlia i Maria, les dues d’ideologia 
anarquista com el seu pare. Lluis escrivia articles en el 
diari obrer del poble, “Luz y Vida”, on la seva filla 
Eulàlia de tan sols 14 anys, també hi escrivia.   
 
En esclatar la guerra, en Lluís va decidir allistar-se en 
dues columnes, la Columna Durruti i la Columna Tierra 
y Libertad. Va ser Tinent de guerra i per tant, al perdre 
contra els nacionals va decidir marxar a l'exili amb dos 
dels seus amics, l’Aloy i el Carreres. A França 
segurament va anar a parar a un “camp de refugiats” 
ja que més tard es va allistar a una CTE on, mentre hi 
treballava, els nazis el van detindre i va ser portat al 
Frontstalag 140 Belfort (França). Més tard seria portat 
a un Stalag a Alemanya. El 24 d’abril de 1941 el fan 
pujar a un tren sense saber a on es dirigia i dos dies 
més tard arriba a Mauthausen. Després de passar un 
temps allà, els seus dos inseparables amics van ser 
enviats a Gusen i ell volia anar amb ells, això o sabem 
gràcies a Josep Simon i Mill, deportat d’Olvan que explicava aquest fet en varis llibres i 
xerrades. Lluís li va demanar a Josep Simon si sabia com aconseguir anar a Gusen per 
tal d’anar amb els seus amics. 
 
 



 
 
Lluis segurament no sabia que Gusen era encara pitjor que Mauthausen amb unes 
condicions horribles. Finalment va aconseguir anar a Gusen amb els seus dos 
companys i va morir allà el 6 de novembre de 1941.  
 
Les seves dues filles es van exiliar a França però amb la invasió nazi van tornar a 
Espanya on van patir repressió a València i més tard van poder tornar a marxar a França 
amb altres companys anarquistes.  
 

 

 

 

Laura Campos Quiñones 

Espai Santa Eulàlia, Gironella, 28 de gener, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El moviment obrer al s.XX  Lluís Pagerols Masforroll ... 
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