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És el cens més complet,
exhaustiu i més ben docu-
mentat que existeix sobre
deportats espanyols, se-
gons els responsables de
l’estudi, que destaquen el
«salt qualitatiu» que supo-
sa posar a l’abast dels in-
vestigadors no solament
un llistat actualitzat dels
9.000 registrats, sinó tam-
bé els detalls del recorre-
gut vital de les víctimes
des d’abans de la Guerra
Civil fins a la mort als
camps de concentració o
bé de l’alliberament en en-
davant. El cens, que conté
igualment dades de les
víctimes col·laterals, és a
dir, vidus, vídues i orfes,
es posarà a l’abast de tot-
hom per internet un cop
superi els esculls de
l’Agència Catalana de
Protecció de Dades.

Una de les conclusions
principals dels investiga-
dors és que la major part
dels republicans proce-
dien de Catalunya (1.972),
mentre que un 8% era del
País Valencià i un 1%, de
les Illes Balears. També
han determinat que gaire-
bé un 60% dels 9.000 de-
portats va morir, mentre
que només un 37% van po-
der ser alliberats. La resta
continuen desapareguts.
Els esforços dels estudio-
sos han pogut descobrir el
nom de 450 persones clas-
sificades fins ara com a
desaparegudes, però que
se sap del cert que van mo-

rir confinades. Se n’ha tro-
bat la pista per mitjà de
testimonis recollits en
fons documentals de ca-
torze camps de concentra-
ció i arxius de tot Europa.
El buidatge d’aquests do-
cuments ha permès corre-
gir i precisar dades com el
lloc de naixement o la na-
cionalitat dels deportats.
«Per estrany que sembli,

va ser un fenomen molt or-
ganitzat i burocratitzat,
que va deixar traces als ar-
xius dels camps», explica
el responsable de l’estudi,
Alfons Aragoneses.

La recerca continua. La
investigació s’aturarà ara
als camps de refugiats
francesos, com el d’Arge-
lers, Barcarès, Sant Cebrià
i Agde.

Descobreixen 450 noms d’espanyols confinats considerats fins ara desapareguts

Un nou cens eleva a uns 2.000
els republicans catalans deportats

als camps d’extermini nazis
EMILI BELLA / Barcelona

Deportats espanyols
� 8.964 (450 inèdits)
� El 59% van morir
� El 37%, alliberats
� El 4%, desapareguts

Procedències
� 22% de Catalunya

(1.972)
� 19% d’Andalusia
� 12% de l’Aragó
� 10% de Castella-la

Manxa
� 8% del País Valencià
� 7% de Madrid

Per comarques
� Barcelonès 623
� Segrià 116
� Baix Ebre 71
� Vallès Occidental 62
� Bages 59
� Alt Empordà 53
� Gironès 53
� Tarragonès 52
� Ribera d’Ebre 50
� Baix Empordà 42
� Baix Camp 40
� Osona 40
� Berguedà 38
� Terra Alta 37

Distribució
per camps de
concentració

� Mauthausen 7.347
� Dachau 751
� Buchenwald 638
� Neuengamme 423
� Flossenbürg 172
� Ravensbrück 172
� Sachsenhausen 153
� Natzwailer 111
� Beregen-Belsen 67
� Mittelbau-Dora 43
� Auschwitz 30
� Altres 10

● Un equip de vuit historiadors co-
ordinats per la Universitat Pompeu
Fabra amb el suport de l’Amical
Mauthausen i la direcció general de

Supervivents de Mauthausen (1945). AMICAL MAUTHAUSEN / MHC

la Memòria Democràtica ha detectat
450 noms d’espanyols deportats du-
rant el nazisme que es desconeixia
que havien mort en camps de con-
centració. Els investigadors conclo-

uen que el 22% dels 9.000 censats
eren catalans. Les dades, extretes
d’arxius fins ara «inexplorats», asse-
nyalen que el perfil habitual del de-
portat és un barcelonès de 30 anys.

LES DADES

● El dirigent d’ERC i vice-
president del govern, Jo-
sep-Lluís Carod-Rovira, va
entrar ahir de ple en la pre-
campanya de les europees i
va alertar els votants inde-
pendentistes dels cants de
sirena emesos pel candidat
de CiU, el sobiranista Ra-
mon Tremosa. «Els vots a
Tremosa serviran per en-
greixar els escons del grup
liberal o del popular, que

defensen un model d’Euro-
pa conservador i basat en
els estats», va assegurar
Carod-Rovira en un mis-
satge al seu bloc. Contrà-
riament, l’expresident
d’ERC defensava que l’eu-
rodiputat republicà s’inte-
graria a l’Aliança Lliure
Europea «amb la resta de
partits sobiranistes d’Euro-
pa, com ara l’Scotish Na-
tional Party o el Plaid Cym-
ru de Gal·les». Precisament

ahir, quatre dies després de
fer-se pública la designació
d’Oriol Junqueras, Carod-
Rovira va donar el seu aval
públic, finalment, al candi-
dat escollit pel seu compe-
tidor i president del partit,
Joan Puigcercós. Tanma-
teix, fonts d’ERC confir-
men que Carod-Rovira ja
havia donat fa dies el visti-
plau a l’elecció de l’histo-
riador com a cap de llista a
les europees.

Oriol Junqueras tindria,
en principi, l’aval de tots els
sectors crítics d’ERC, i ell
mateix es reconeix com una
figura «totalment transver-
sal» i com «amic» de les di-
ferents famílies republica-
nes. Tot i que ahir encara no
havia parlat amb Carod ni
tampoc amb Joan Carrete-
ro, Junqueras va manifestar
a aquest diari que s’havia
comunicat amb ells i que te-
nia el seu suport.

Carod diu que el sobiranista Tremosa
«engreixarà» el grup liberal o el popular
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● El president de la Gene-
ralitat, José Montilla, i el
cap de govern d’Andorra,
Albert Pintat, van signar
ahir el conveni-marc que
ha de dotar d’entitat políti-
ca i jurídica les relacions
entre ambdós territoris.
Segons Montilla, «elevarà
el rang» de les col·labora-
cions existents en àmbits
com ara a cultura, la salut,
les emergències o els resi-
dus. Uns camps en què
s’ampliaran les relacions a
partir de la formalització
de l’acord. La promoció i
la projecció exterior de la
llengua i la cultura catala-
nes a través de la Fundació
Ramon Llull és un dels
àmbits prioritaris de col-
laboració. Però també ho
són les infraestructures.
Concretament, la reober-
tura de l’aeroport Andor-
ra-Pirineus ha centrat bona
part de la conversa que han
mantingut Pintat i Monti-
lla, qui va garantir que
s’obrirà «en un període de
temps curt».

El president de la Gene-

ralitat va recordar l’apro-
vació recent de la llei d’ae-
roports i el pla d’heliports i
aeroports, el qual preveu
actuacions a llarg termini
per adequar les instal·la-
cions de l’aeroport de la
Seu d’Urgell per tal de po-
der-lo posar en funciona-
ment. Per Montilla, l’esta-
tus que es doni a la instal-
lació es pot plantejar a mig
o llarg termini. Pintat, per
la seva banda, va reconèi-
xer que el govern d’An-
dorra va estar a punt d’arri-
bar a un acord amb el go-
vern espanyol i la Genera-
litat, encara que era com-
plicat acceptar que «un
territori català i espanyol
pogués tenir un estatus in-
ternacional». D’altra ban-
da, en virtut de l’acord la
Generalitat podrà partici-
par en la Unesco, de la
qual Andorra forma part.
L’articulat del conveni in-
clou la constitució d’una
comissió de seguiment,
que tindrà cinc membres
de cada part i que es reuni-
rà com a mínim una vega-
da cada dos anys.

Montilla i Pintat signen un
acord per «elevar el rang»

de les relacions entre
Catalunya i Andorra

ACN / Andorra la Vella

Albert Pintat i José Montilla, ahir. / ACN

� Visita d’una delegació del Parlament de Flandes.
Una delegació del Parlament de Flandes, encapçalada per
la seva presidenta, Marleen Vanderpoorten, va iniciar
ahir al Parlament una visita oficial a Catalunya que
s’allargarà fins avui. Aquesta tarda es reuniran amb el vi-
cepresident Josep-Lluís Carod-Rovira.


