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Apunt biogràfic
Sergi Puyó Paretas (Barcelona, 1962). Diplomat universitari en Biblioteconomia
i Documentació i Llicenciat en Història, especialitat Contemporània, ambdós títols per
la Universitat de Barcelona. És autor del treball sobre el seu oncle Sadurní Puyó
Martínez (1910-1969) Satur : aproximació biográfica d’en Sadurní Puyó Martínez,
1910-1969 (Barcelona, 2006).
La recerca que va iniciar els anys 2003-2004 sobre el seu oncle, als arxius de la Creu
Roja Internacional, del Govern austríac i de l’adminitració francesa, el va motivar per
col·leccionar tota mena de material, posterior a 1945, relacionat amb el camp de
concentració de Mauthausen, així com bibliografía especialitzada que va cedir a
l’Amical de Mauthausen, entitat de la qual és soci.
L’any 2017, ha fet donació d’aquesta col·lecció al CRAI Biblioteca del Pavelló de la
República amb l’objectiu de posar-la a disposició dels estudiants i investigadors de la
Universitat de Barcelona i del món.
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FONS PERSONAL SERGI PUYÓ I PARETAS
FP (Puyó Paretas) 1

1

1- Memorial a tots els espanyols caiguts per la llibertat (1940-1945) al
cementiri Père-Lachaise, París (1969). Escultor I. J Gallo. (Postal)
2- Segells polonesos d’homenatge a les víctimes del feixisme (19401945)
3- Alliberament dels detinguts al camp de Mauthausen (5-7 maig
1945). (Postal amb segell del 25è aniversari de l’alliberament)
4 i 46 - Porta d’entrada al Memorial de Mauthausen. (Sobre de carta
amb segell, República Democràtica Alemanya, 1978).
5- Monument elevé à Paris (Cimetière du Père-Lachaise) à la mémoire
des déportés morts à Mauthausen. (Postal i bo d’ajut per a l’Amicale
de Mauthausen, 1958)
6- Segell austríac commemoratiu del 60è aniversari de l’alliberament
de Mauthausen (2005)
7- Segell alemany commemoratiu del 50è aniversaride l’alliberament
dels camps de concentració: Auschwitz, Bikernau, Dachau,
Flossenbürg, Kauen, Klooga, Krakau, etc. (1995)
8, 52 i 99- Fotografia de la part sud del camp de Mauthausen (Postal
amb segell austríac)
9- Fotografia d’una escultura de Makrisz Agamemnon a Mauthausen en
commemoració del 25è aniversari de l’alliberament dels camps de
concentració (Postal amb segell hongarès, 1978)
10- Lager des Grauens [El camp de l’horror], Mauthausen 5 maig 1945.
Postal commemorativa del 1r. aniversari de l’alliberament de
Mauthausen (Postal amb segell austríac, 1946)
11- Fotografia de diversos monuments de Mauthausen: Vista general,
República Democràtica Alemanya, el general soviètic D.M. Karbychev i
Polònia (Postal)
12- Fotografia de diversos monuments i espais del camp de
Mauthausen (Postal)
13- Fotografia de diversos espais de Mauthausen: presó, mur de les
lamentacions, porta principal. (Postal)
14- Niemals vergessen! [Mai oblidarem], Mauthausen 5 maig 1945.
Postal commemorativa del 1r. aniversari de l’alliberament de
Mauthausen (Postal amb segell austríac, 1946)
15- Postal commemorativa del 4rt. aniversari de l’alliberament de
Mauthausen (Postal amb segell austríac, 1949)
16 / 27- K.Z. Mauthausen. Diverses fotografies del camp (Postal, 1965)
17- Fotografia del Memorial txec a Mauthausen (Postal, 1966)
18- Mauthausen, 1945-1960. (Postal amb segell austríac, 1960)
19- Fotografia de K.Z. Lager Mauthausen (Postal)
1

Arxiu digitalitzat
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
Biblioteca del Pavelló de la República

Fons Pavelló - Fons FP (Puyó Paretas)

Pàgina 3 de 7

20- Mauthausen, 20 juny 1947 (Postal amb segell austríac)
21, 82 i 100- Fotografia d’una vista general de K.Z. Lager Mauthausen.
(Postal, 1963)
22- Segell austríac amb imatges de Mauthausen.
23- Segells i tampó austríacs commemoratius del 50è aniversari de
l’alliberament de Mauthausen (5 maig 1995)
24- Fotografia d’una part del camp de Mauthausen.
25 i 80- Fotografia d’una part del camp de Mauthausen. (Postal)
26- Fotografia del monument homenatge al General Dmitri Karbychev
del camp de Mauthausen. (Postal)
27- Vegeu: 1/16
28- Fotografia de K.Z. Mauthausen : Erpressungskette [Cadena de
càstig]. (Postal amb segell austríac, 1950)
29- Fotografia de K.Z. Mauthausen : Einlieferungstätte [Punt/espai
d’ingrés/admissió]. (Postal amb segell austríac, 1950)
30- Fotografia de K.Z. Mauthausen : Abgang zur Vergasung [Sortida
de la gasificació, de la cambra de gas]. (Postal amb segell austríac,
1950)
31- Fotografia de K.Z. Mauthausen : Seziertsisch [Taula de
disseccions]. (Postal amb segell austríac, 1950)
32- Fotografia de K.Z. Mauthausen : Arrestgebäude [Edifici d’arrest].
(Postal amb segell austríac, 1950)
33- Fotografia de K.Z. Mauthausen : Eingang zum Krematorium
[Entrada al crematori]. (Postal amb segell austríac, 1950)
34- Fotografia de K.Z. Mauthausen : Krematorium [crematori]. (Postal
amb segell austríac, 1950)
35 i 83- Fotografia de l’entrada al búnquer i mur de les lamentacions
de Mauthausen. (Postal amb segell austríac, 1950)
36 i 85- Fotografia de la pedrera [Steinbruch] de Mauthausen. (Postal
amb segell austríac, 1950)
37- Fotografia del camp de Mauthausen. (Postal)
38- Sobre de carta rus d’homenatge als 100 anys del naixement del
General Dmitri Karbychev (1880-1945). [escrit en rus]
39- Díptic amb segells i tampó austríacs d’homenatge a l’alliberament
del camp de Mauthausen (1970)
40- Fotografies diverses del camp de Mauthausen: garatges, cantera,
vestits dels detinguts i monument holandès. (Postal)
41- K.Z. Mauthausen. 1r. aniversari del seu alliberament. (Postal amb
segell austríac, 1946)
42, 43 i 44- K.Z. Symphonia diabolica mauthausiensis : Mauthausen.
1r. aniversari del seu alliberament. (Postal amb segell austríac, 1946)
45- Fotografia del memorial espanyol a Mauthausen. (Postal)
46- Vegeu: 1 / 4
47- Fotografia de K.Z. Mauthausen: Todsstiege [Escala de la mort].
(Postal amb segells i tampó austríacs, 1985)
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48- Fotografia de K.Z. Mauthausen : imatges diverses del camp de
Mauthausen. (Postal amb segell austríac i tampó en francès, 1995)
49- Fotografia de K.Z. Mauthausen : monument italià. (Postal amb
segell austríac)
50- Fotografia de K.Z. Mauthausen : miradors i muralla. (Postal amb
segells i tampó austríacs)
51- Vegeu: 1 / 8
52- Fotografies diverses del camp de concentració d’Ebensee. (Postal
amb segell austríac)
53- Fotografia del memorial rus a Mauthausen. (Postal)
54- Fotografia de l’entrada principal del camp de Mauthausen amb els
monuments a la memòria de txecs, francesos, italians, polonesos,
russos i iugoslaus. (Postal amb segell austríac)
55- Nie wieder politischer Terror. Darum vereintes Europa! Mauthausen
14 juny 1964. (Postal amb segell austríac)
56- Segells i tampó austríacs commemoratius del 5è aniversari de
l’alliberament de Mauthausen (1950).
57- Vista general del camp de Mauthausen. (Postal)
58- Segell i tampó austríacs commemoratius del 25è aniversari de
l’alliberament de Mauthausen (1970).
59- Sobre, segell i tampó austríacs commemoratius del 60è aniversari
de l’alliberament de Mauthausen (2005).
60- Fotografia del crematori de Mauthausen. (Postal)
61- Sobre, segell i tampó d’Estats Units commemoratius de l’execució
dels líders del Partit Nazi durant la II Guerra Mundial (Hans Frank,
Wilhelm, Gen, Jodl, etc.)
62- Segells de la República Democràtica Alemanya, Polònia i
Luxemburg amb imatges de Mauthausen i Treblinka.
63- Sobre amb una fotografia de l’escala de la mort, segells i tampó
austríacs commemoratius del 60è aniversari de l’alliberament de
Mauthausen (2005).
64- Fotografia de K.Z. Mauthausen : Appelplatz [Plaça del recompte].
(Postal, 1950)
65- Diverses fotografies del camp de Mauthausen. (Postal)
66- Fotografies de l’entrada principal del camp de Mauthausen i dels
monuments a la memòria dels francesos i dels republicans espanyols
(Postal amb segell austríac i tampó de l’Amicale des Déportés et
Familles de Mauthausen, 30è aniversari, 1975)
67- Fotografia de la paret de la mort de Mauthausen. (Postal, 1956)
68- Fotografia de la plaça i el crematori de Mauthausen. (Postal)
69- Signes distintius dels presoners del camp de Mauthausen i
fotografia de l’ex-camp. (Postal)
70- Fotografia de K.Z. Mauthausen : Klagemauer [Mur de les
lamentacions]. (Postal amb segell i tampó austríacs, 1951)
71- Signes distintius dels presoners del camp de Mauthausen i
fotografia de l’ex-camp. (Postal amb tampó de Mauthausen)
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72 i 76- Mapa dels camps de concentració nazis a Àustria. (Postal amb
segell i tampó austríacs, 1995)
73 i 90- In memoriam Mauthausen (Col.lecció de segells
commemoratius austríacs).
74- Sobre amb una fotografia del crematori, segell i tampó austríacs
per commemorar el 50è aniversari de l’alliberament de Mauthausen
(1995).
75- Fotografia de diversos monuments i espais del camp de
Mauthausen. (Postal amb segell i tampó autríacs)
76- Vegeu 1 / 72
77- Sobre amb una fotografia de l’entrada del camp de Mauthausen,
segell i tampó austríacs commemoratius del 50è aniversari de
l’alliberament de Mauthausen (1995).
78- Fotografia de l’escala del camp de Mauthausen, segell i tampó
austríacs commemoratius del 50è aniversari de l’alliberament de
Mauthausen (1995).
79- Fotografia del Memorial de la República Democràtica Alemanya a
Mauthausen. (Postal)
80- Vegeu 1 / 25
81- Fotografia de l’entrada al camp de Mauthausen. (Postal)
82- Vegeu 1 / 21
83- Vegeu 1 / 35
84- Fotografia de la porta principal d'entrada i la piscina pels guardes
de la SS [Haupttor mit Löschteich]. (Postal)
85- Vegeu 1 / 36
86- Fotografia de l’escala de la mort del camp de Mauthausen. (Postal)
87- Sobre amb una caricatura d’un nazi, segell i tampó austríacs
commemoratius del 50è aniversari de l’alliberament de Mauthausen
(1995).
88- Vista general del camp de Mauthausen i escala de la mort. (Postal)
89- Sobre i postals a l’interior amb fotografies i biografies d’André
Antoine Obe i la Comtessa André de Jogh GM, editats per la Royal Air
Forces Escaping Society Charitable Fund en el 50è aniversari de
l’alliberament de Mauthausen (Londres, 1995).
90- Vegeu: 1 / 73
91- Fotografia d’una torre de vigilància del camp de Mauthausen.
(1964)
92- Fotografia de l’alliberament de Mauthausen per la 11a Divisió dels
Estats Units (maig 1945).
93- Sobre, segell i tampó austríacs commemoratius del 50è. Aniversari
de l’alliberament de Mauthausen (1995).
94- Sobre amb fotografia de Wiesenthal, segell i tampó austríacs
commemoratius del 50è aniversari de l’alliberament de Mauthausen
(1995).
95- Fotografia d’ una “vista aèria” de Mauthausen [Fliegeraufnahme].
(Postal)
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96- Fotografia de l’escultura de Makrisz Agamemnon a Mauthausen en
commemoració del 25è aniversari de l’alliberament dels camps de
concentració.
97- Fotografia d’una part del camp de Mauthausen. (Postal)
98- Fotografia de diversos monuments de Mauthausen: Unió Soviètica,
Luxemburg, Espanya republicana i Israe. (Postal)
99- Vegeu: 1 / 8 i 1 / 52
100- Fotografia de diversos monuments de Mauthausen: Hongria,
Txecoslovàquia, França i Iugoslàvia. (Postal)
101- Vegeu: 1 / 21 i 1 / 82
102- Fotografia del Memorial txec a Mauthausen. (Postal)
103- Segell i tampó austríacs commemoratius del 25è aniversari de
l’alliberament del camp de Mauthausen (1970).
104- Fotografia del cementiri del camp de Mauthausen creat després
de l’alliberament en el que havia estat el camp de futbol dels SS.
(Postal)
105- Fotografia del coronel Franz Ziereis, comandant del camp de
Mauthausen, a l’entrada principal del camp. Fou executat. (Postal)
106- Fotografia d’un ex-deportat que mostra com es lligaven els
presoners a la cadena de l’entrada principal del camp de Mauthausen.
(Postal)
107- Fotografia d’una forca al camp de Mauthausen, feta l’endemà del
seu alliberament. (Postal)
108- Vegeu: 1 / 23
109- Diverses fotografies del camp de Mauthausen. (Postal, amb segell
i tampó austríacs, 1990)
110- Segell original del Deutches Reich amb la fotografia de Hitler
(1940-1945)
111- Primera Guerra Mundial (1914-1918) 2. Paper moneda
original de 10 Hellers, emès al mateix camp de Mauthausen i utilitzat
pels presoners.
112- Primera Guerra Mundial (1914-1918). Fotografia d’una vista
general del camp de Mauthausen. (Postal editada pel Comité
International de la Croix Rouge a Ginebra).
113- Primera Guerra Mundial (1914-1918). Carta d’un presoner
de guerra italià a Mauthausen durant la primera Guerra Mundial,
adreçada al seu pare (Mauthausen, 12 agost 1916). (Postal amb tampó
del camp de presoners de guerra de Mauthausen)
114- Primera Guerra Mundial (1914-1918). Carta d’un presoner
de guerra italià a Mauthausen durant la primera Guerra Mundial
(Mauthausen, 1918). (Postal amb tampó del camp de presoners de
guerra de Mauthausen i Creu Roja)
115- Primera Guerra Mundial (1914-1918). Carta de la mare d’un
presoner de guerra italià adreçada a son fill, internat a la presó de
A la Primera Guerra Mundial, Mauthausen va actuar de camp de presoners de
guerra.
2

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
Biblioteca del Pavelló de la República

Fons Pavelló - Fons FP (Puyó Paretas)

Pàgina 7 de 7

Mauthausen durant la primera Guerra Mundial (Itàlia, març 1918).
(Postal amb la impressió: “corrispondenza prigioneri guerra”)
116- Guide de l’ancien camp de concentration de Mauthausen. Viena,
1964.
117- [Guia de diversos camps de concentració: Buchenwald,
Ravensbrück, Sachsenhausen, Auschwitz, Mauthausen]. [República
Democràtica Alemanya], 1964.
118- Sobre amb una fotografia de George S Patton Jr. I de
l’alliberament del camp de Mauthausen el 6 de maig de 1945, amb
segells i tampó austríacs commemoratius del 60è alliberament (2005).
119- 20 fotografies originals de diferents espais del camp de
Mauthausen (entrada principal, crematori, capella, memorials,
barracons, etc.) fetes per diversos visitants els anys 1950-1960.
7

FP (Puyó Paretas) 2
Material divers
1 Pin commemoratiu 20 anys de l’alliberament Mauthausen-Gusen
(1965).
1 Pin commemoratiu 40 anys de l’alliberament Mauthausen-Gusen
(1985). Presoners polonesos “P”.
2 Pins commemoratius Mauthausen, presoners francesos “F”.
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