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Antoni Camps Vives
(Manresa 1899-Güsen 1941)
Carrer de la Mel, 23

Miquel Camps Puiggròs
(Manresa 1917-Güsen 1942)
Carrer de la Mel, 23

Ramir Sánchez Molina
(Cartagena 1900-Güsen 1941)
Carrer de Sant Francesc, 12

Josep Señal Esclusa
(Manresa 1912-1993 )
Carrer d’en Tahonas, 18

Josep Pons Pérez
(Manresa 1915-París 1992)
Carrer de la Mel, 31

Josep García Pérez
(Sta. Fe de Mondújar 1909-Güsen 1941)
Muralla de Sant Domènec, 28

Jaume Real
Ventura
(Solsona 1914-
París 2010)
Cra. de Cardona, 26

Enric Munt Costa
(Manresa 1906-Güsen 1941)
Carrer d’en Botí, 1

Jesús Dalmau Colom
(Manresa 1916-Hartheim 1942)
Carrer Canonge Montanyà, 12

Enric Cunill Marfà
(Moià 1913-Marsella 1994)
Carrer Carrió, 11

Agapit Colom Armengol
(Lluçars 1893-Güsen 1941)
Carrer Major, 5

Pere Brunet Ferrer
(Manresa 1912-Flossenbürg 1944)
Carrer Circumval·lació, 102

Pere Parés Sans
(Manresa 1911-Hartheim 1941)
Carrer Circumval·lació, 65

Maurici Ribas Pujol
(Manresa 1908-Güsen 1941)
Via de Sant Ignasi, 14

Bernat Toran Martínez
(Fígols 1918-Güsen 1942)
Carrer del Joc de la Pilota, 18

Jaume Viladrosa Montraveta
(Lloberola 1910-Hartheim 1941)
Carrer d’Amigant, 6

Josep Aparicio Sancho
(Villanueva de Jiloca 1902-Dachau 1944)
Carrer d’Arbonés, 34

Bernat Comín Igualada
(Mariana 1882-Güsen 1941)
Camí dels Corrals

Jacint Carrió Vilaseca
(Manresa 1916-2000)
Carrer Aiguader, 22

FAMILIAR DE JAUME VI-
LADROSA MONTRAVETA
 Zulema Pascual Anitua,
néta de la germana de Jau-
me Viladrosa Montraveta
(c/ Amigant, 6). Pascual va
ser ahir la primera familiar
a aparèixer davant de les
Stolpersteine. Treballa a
l’ajuntament de Manresa i
explicava que la seva àvia
mai no n’havia parlat, del
seu germà: «ha estat un
descobriment». Jaume Vi-
ladrosa va morir a Hart-
heim el 1941. 

FAMILIARS DE JOSEP
APARICIO SANCHO
 Josefa Aparicio Porta i
Divina Torrescasana Apari-
cio, filla i néta de Josep
Aparicio (c/ Arbonés, 34).
«No vaig conèixer el meu
pare; tenia quatre anys
quan va marxar a la guer-
ra; estic trista però conten-
ta que se’l recordi», expli-
cava la Josefa, ahir, emo-
cionada. Han descobert
quan i on va morir Josep
Aparicio gràcies al treball
de recerca.

FAMILIAR DE JOSEP SEÑAL ESCLUSA  Josep Maria Señal, fill de
Josep Señal Esclusa (c/ Tahonas, 18). «El pare no en parlava mai, su-
poso que hauria volgut esborrar tot el que va viure». Amic de Jacint
Carrió, Josep Señal hi va estar cinc anys, a Mauthausen. 

La Plana de l’Om, a vessar d’alumnes dels instituts La placa de Jesús Dalmau amb flors ‘republicanes’

activistes i promotors de l’associa-
ció salvemos carabanchel, i implicats
en la preservació de la memòria his-
tòrica, Jesús rodríguez i isabel Martí-
nez, van seguir, ahir a Manresa, totes
les passes de gunter Demnig. l’objec-
tiu d’aquest combatiu  matrimoni és
que l’ajuntament de Madrid entomi
la necessitat de retre homenatge als
deportats de la seva ciutat, unes 500
persones, 4 de les quals eren dones. el
comisionado de Memoria Histórica
de Madrid hauria de decidir d’aquí a
un mes, explica rodríguez, si es de-
senvolupa algun projecte relacionat
amb els deportats: a Madrid, diu Mar-
tínez, «anem molt endarrerits en
aquests temes».

Van conèixer les stolpersteine a Fri-
burg, el 2005, quan visitaven la seva fi-
lla que estudiava a alemanya, i, des de
llavors, han seguit el projecte de l’ar-
tista berlinès. Jubilats, durant els seus

viatges segueixen les plaques. també
han visitat navàs, i Manresa no els era
desconeguda: amants de catalunya,
del modernisme  i seguidors de lluís
llach, van assistir als dos concerts que
el cantautor va fer a Manresa abans
del darrer, a Verges.

S. P. MANRESA

«Volem que Madrid també
homenatgi els deportats»

S.PAZ MANRESA

ngunter Demnig (Berlín, 1957) ha
col·locat arreu d’europa més de
60.000 plaques: «són moltes, però en
realitat són molt poques». De totes,
el cas que més recorda és el d’una
família que vivia a prop de Bre-
men. el pare i la mare van mo-
rir a auschwitz i també dos dels
seus empleats. les dues fi-
lles es van salvar,
però les van se-
parar. en la
col·locació de
les stolpersteine
elles es van retro-
bar després de 60
anys. una vivia a colòm-
bia, l’altre a anglaterra.
Home de paraules justes,
Demnig va començar el
seu projecte a colònia, per
recordar la deportació de
gitanos, fa més de vint
anys, i amb una cita del
tamud al cap: «una
persona deixa d’existir

quan ningú no se’n recorda del seu
nom». primer va pensar a posar rè-
tols a les parets i després va recordar
el Vaticà i com es trepitgen les tom-

bes: «un honor per al difunt»
i van néixer les stol-
persteine («la gent

s’atura a mirar i acota el
cap, com a gest simbò-

lic). cada peça cos-
ta uns 120 euros i
ell les fa a mà.  té
detractors i no a
tot arreu n’hi vo-
len posar (com la
comunitat jueva

a Munich) però
nomésha rebut tres
amenaces de
mort i «un cop s’hi
van presentar
neonazis quan en

col·locava». per a
Demnig, les seves

plaques són peces
d’art contemporani.

art social, com Beuys.

«60.000 són moltes plaques
però de fet en són poques»

SALVADOR REDÓ

Jesús Rodríguez i Isabel Martínez
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Joan Sallés Oliveras
(Manresa 1904-Mauthausen 1942)
Carrer del Castell, 61
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Joaquim Amat-Piniella
(Manresa 1913-Barcelona 1974)
Carrer Carrió, 12

 

Els alumnes del Pius i del Peguera van presentar ahir una audioguia que es
pot descarregar des d’un codi QR que hi ha al costat de la placa de la plaça

Sant Domènec o des del web www.manresa.cat/homenatge_deportats


