
En el darrer número de la revista Arraona, i diis del 
dossier dedicat a I'exili, vam publicar una recerca 
que pretenia unülcar en un sol document els noms de 
tots els sabadellencs que van patir la depoitació als 
camps nazis. Aquesta tasca es va reaiitzar a partir de 
dues fonts bibliograñques: d'una banda, I'aportada 
per Montsemit Roig i per Benito Bnmejo i Sandra 
Checa i, d'alha banda, una de documental, una llista 
proporcionada per Josep Baiiina Sibii, antic depor- 
tat, a I'histonadn: Andreu Castells! La metodologia 
emprada i les fonts documentals ja les vam explicar 
en aquel1 número. En aquesta addenda tan sols volem 
&gir alguncs noves dades que no vam ser a temps 
d'incorporar en el seu moment. 1 6s que la recerca 
s'allargh en el temps de manera que pranicament va 
arribar a un punt en qu& coincidi amb la maquetació 
de la revista, de manera que la c o m i ó  de gaierades 
era aprofitada no sols per corregir qiiestions formals, 
sin6 també per introduir nous continguts. Com 6 
lbgic. tot aixb tenia un Iímit, per aixb podem dir que 
en el mateix moment de publicar-se la revista el nos- 
tre article no recolIia tot el fruit de la investigacib. Al 
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marge d'alguns detalls. el mes important 6s que haví- 
em identif~cat noves víctimes que no vam poder ser a 
temps d'incloure a I'article. 

Amb aquesta addenda volem corregir aquestes 
omissions, tot afegint a la Ilista de víctbes quatre per- 
sones més, una de les quals supenrivent, i ampliar o 
w g i r  alguna de les dades ja publicades. Amb els 
noms que afegim a continuació, el nombre de persones 
identificades és de 61,50 dels quals situem com a mi- 

dents a SabadeU I'any 1936, mentre que la resta o bé 
hi havien nascut o hi havien emigrat o M tenien rela- 
ci6 amb la ciutat Perque hi vivia un familiar proper. 

Tres de les quatre persones que completen la &A- 
gica llista foren identificades com a sabadellenques a 
partir de la combiiaci6 de dues fonts: el padn5 d'hab 
tants de 1940 i el Ebre memorial de Bermejo i 

Relació de nous deportats 
identiñcats com a sabadeiiencs 

Amor6s Maestre, Josep 
Petrer (el V i o p 6  Mitjh), 
21-5-1888/tG~~en,4-7-1941 
Llobet, 39. 
Teixidor en atur. 
Esposa: Maria Poveda Belda. 
Itinerar? Stalag M-B Faüingbostel, Mauthausen, 
Gusen. 
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Figura i. Fui1 del pndró de ,940 on es documenta lo presencia o Alemonya d'hteve Rafoloir Arch. (AHS). 

Esposa: Joana Fabregat Montfort. 
Nota: Aquesta és i'única persona que no surí docu- 
mentada a cap de les fonts consultades. La seva iden- 
tificació ha estat resultat del buidat sistematic del 
padró de veins de 1940, on consta com a absent i se'l 
situa a Alemanya. Tanmateix, no tenim la certesa que 
el 1936 residís a Sabadell, ja que la família es carac- 
teritzava per una gran mobilitat, fet constatat pel nai- 
xement dels fills: a Terrassa (1920), Sabadell (1923, 

1925). Mollet (1928), Sant Quirze (1934) i Sabadell 
(1940?). El 22 de juny de 2007 vam contactar telefo- 
nicament amb un nét que ens va confirmar la depor- 
tació, sense aportar-nos, ped ,  més dades. 

Sánchez Laorden, José 
Barcelona, 4-2- 192 IltMauthausen, 20-7- 1943. 
Catedratic Riera Villaret, 80. 
Treballador del camp. 



Itincrari: Stalap 11-.A Veuhrandenburf. Llauthauien. 
Vota: léi de Sabadell de\ de 1930. El pare era natu- 
ral de Santornera tMúrcia~. En el Ilibre de Bermejo i 
Checa consta com a "Sáncher Lorden". En el llibre 
de Slontserrat Roig consta corn a .'Srincher Zortien" 
i I'adreca de contacte és la del \eu pare. domicilint a 
Barcelona. La frimília s'hi deuria tra\lladar després 
de 1910 perquk aqucst an) els pares i els perrniins 
\ i \  ien a Sabadell. al iirateix carrer 1x1-ii al número 96. 
En aquest full tiel padró i'especific;~ que José Sán- 
c h e ~  Laorden es troba eti un batalló de treballadors n 
Silcrnanya. 

Dades addicionals a la llista publicada 

AlGs Escanin, Pablo 
Castit anlb Eniília Fernindez Cátiovas. 
El 19.16 la scva adrefa erii al caner de Sentrnenat. 144 

Capellas Fages. Joan 
El juny de 2007 contactem telef6nicamenr amb un 
ncbot i ens explica que cn Joan Capellas Fa, mes va 
morir quatre o cinc mesos després de I'alliberament. 
Era del PSUC. Va sortir del camp inolt delicat de 
saiut i fou dut a recuperar-se a Suissa, Quan es refeia 
i el traslladaven en un comboi d'uti tren explica la 
vcrsió que fou Ilangat per elements anarquistes. Li 
sembla que deu estar enterrat a Montpcllcr. 

lbáñez Solves, Agustí 
Un familiar llunyi ens manifesth el 7 d'agost de 2007 
que retorna a Catalunya en un estat psicolbgic molt 
precari i que fou ingressat a I'lnstitut Pei'e Mata de 
Reus. Va morir en aquest hospital psiquiitric el dia 
15 de febrer de 1957. poc més d'un any després d'ha- 
ver-hi ingressat. 

Medina Soler, Josep 
Escrivent de l'estació del nord. El 1936 esti  de dis- 
pescr al carrer de Narcisa Freixes, 29, en qualitat de 
transeünt amh un any de residencia. El 25 de juny de 
1938 es casa amb Consol Puigpelat Vilanova. 

localitrar una germana anomenada Trinidad, que el 
1940 consta vivini al carrer de Ferran Casablancas, 
71-73. en qualitat de transeünt i amb només dos 
meios de residencia. 

Ketana VaIIi. Carles 
El juny de 2007 aconseguírem localitzar una Ella 
d'una neboda que ens manifesti que Carles Retana 
Valls 121 morir a Franca vers 200212003 i que fou 
condecora1 pel govern franci-s. 

Nieto Nieto. Serafín 
La seva vinculació amb Sabadeli s'ha confirmat en 


