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L'historiador Josep Calvet recupera
la memòria de 18 pallaresos
deportats als camps nazis
El projecte ha estat elaborat amb l'ajuda de la beca Mossèn Jesús Castells i
Serra

El poblatà Josep Calvet presentant els resultats de la recerca a l'Epicentre | CCPJ

L'historiador poblatà Josep Calvet ha presentat aquest divendres a l'Epicentre els resultats de la
seva recerca sobre els pallaresos deportats als camps d'extermini nazis. Els darrers 12
mesos d'investigació han servit a Calvet per compilar fins a 18 persones que entre 1940 i 1944
van haver de patir l'horror als camps de Mauthausen-Gusen, Ravensbrück i Buchenwald. Es
tracta de 17 homes i una dona, Conxita Grangé. 11 dels deportats van ser assassinats, mentre
que set van aconseguir sobreviure.
Precisament, els objectius de la recerca consistien en "omplir un buit historiogràfic" en la història
del Pallars. Si bé la Guerra Civil és un dels temes més treballats en les dues comarques, l'exili
i la deportació era un episiodi de la història recent pallaresa que calia recuperar de l'oblit, segons
l'autor. La recerca, a més, ha estat elaborada gràcies a la beca Mossèn Jesus Castells i Serra,
coordinada per l'Arxiu Comarcal i atorgada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà.
[intext1]
En aquest sentit, Calvet s'ha servit de fonts documentals i orals, diraris oficials, la premsa, base
de dades i bibliografia per identificar els pallaresos deportats i traçar la seva història. Així mateix, un
dels objectius d'aquest treball és facilitar la feina a l'administració a l'hora de realitzar
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homenatges a aquestes víctimes del nazisme.

A continuació, us oferim la llista dels 18 pallaresos deportats:
-Miquel Amorós Roca (Isona)
-Miquel Batalla Subarroca (Covet)
-Feliu Cierco Castell (Sarroca de Bellera)
-Antoni Cirera Chimenis (Sant Salvador de Toló)
-Josep Cubiló Saurina (La Pobla de Segur)
-Josep Figuera Sanuy (Guàrdia de Tremp)
-Francesc Gimeno Eroles (Viviez)
-Francisco Gómez (Tremp?)
-Conxita Grangé Beleta (Espui)
-Feliu Jaumot Montané (La Pobleta de Bellveí)
-Josep Juanico Mateu (Sarroca de Bellera)
-Josep Masanés Mestres (Isona)
-Josep Mestre Tartera (Llordà)
-Baltasar Nebot Pujol (Tremp)
-Josep Roca Roca (Sant Miquel de la Vall)
-Josep Saurí May (Moror)
-Miquel Sorigué Segú (Aramunt)
-Manuel Suranell Bosor (Senterada)
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Altres notícies que et poden interessar

?

https://www.pallarsdigital.cat/noticia/15766/historiador-josep-calvet-recupera-memoria-18-pallaresos-deportats-camps-nazis
Pagina 2 de 2

