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DIEGO LOZANO RIBERA

Deportat 4908 a Mauthausen, morí a Gusen el 13 de
maig de 1942.
Va néixer el 30 d'octubre de 1916 a Alhabía, Almeria. Els
seus pares José (1890) i Carmen (1894), també originaris d'aquesta població, es van traslladar el 1919 a Terrassa on van néixer Carmen el 1920, Maria el 1922, els
bessons José i Antonio el 1925 i Guillermo el 1934. El
1936 la família viu al carrer de Marconi. Diego és anudador a l'atur i aficionat a la boxa, esport molt popular
llavors, sent una jove promesa local.
Va haver de passar la frontera durant la Retirada de
l'exèrcit republicà. Des d'algun camp del sud de França
es va integrar a la companyia de treballadors 80 CTE,
enviada als Alps, prop de Gap, i després a la Línia Maginot. La derrota de França el maig del 40, li va suposar
caure en mans dels nazis, al sector de Belfort, ser internat com presoner al stalag XI-Altengrabow, fins que el 26
d'abril de 1941 que va ser deportat a Mauthausen i destinat el 20 d'octubre de 1941, al subcamp de Gusen.
Segons explica el també deportat, Miquel Serra,quan a
l'hivern de 1941 estava pràcticament incurable a la
infermeria “va trobar l'ajut d'un excampió català de boxa,
en Lozano” aconseguint sobreviure. Mentrestant, a
Terrassa, la seva mare Carmen Ribera, després de patir
un temps de presó (condemnada el 1940 a 12 anys i un
dia per auxili a la rebel·lió, causa 24572), davant la
absència de notícies i la inhibició de les autoritats franquistes, aconsegueix que s'enviï una carta amb data 13
de març de 1944, a través del Comitè Internacional de la
Creu Roja, en demanda d'informació. El 4 de juliol de
1944 una nota de la Creu Roja alemanya, lamentava
informar-li que Diego Lozano Ribera, havia mort el 13 de
maig de 1942 a Mauthausen, tot i que a la Sala dels
Noms indica que realment va ser a Gusen.

Diego Lozano

Ref.: SAB; PHT; MOR; PARELL; GAL; CERCLE.
Diego era aficionat a la boxa, sent una jove
promesa local d’aquest esport, molt popular a
l’època, Font:Família Lozano
Targeta d’abastament del seu germà Antonio, amb
domicili al passatge de Ramon Llull, 10 (actual
carrer de Juan de la Cierva,) a Ca n’Aurell, molt a
prop de la casa del Diego. Font:Família Lozano
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La stolpersteine en memòria de Diego Lozano va ser
col.locada per l’artista Gunter Demnig el 3 d’abril de
2022 davant del número 10 del carrer de Mossèn Josep
Moncau, al barri de La Cogullada, amb la participació de
l’alumnat dels centres d’ensenyament VedrunaVall i
Montserrat Roig, i amb la presència de la família així
com els representants de l’Ajuntament de Terrassa i del
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

Gunter Demnig i
les Stolpersteine
Gunter Demnig va néixer a Berlín el 27
d'octubre de 1947. Va completar la seva
educació secundària el 1967. Aviat va
començar a estudiar educació artística a
la Universität der Künste Berlin. A partir del
1969 va estudiar disseny industrial i el
1971 es va traslladar a la Kunsthochschule Kassel, on va continuar els estudis
d'educació creativa. Entre 1977 i 1979, es
va dedicar a la planificació de la construcció i del manteniment dels monuments
històrics.De 1980 a 1985 va treballar com
a assistent a la mateixa universitat a
Kassel. El 1985 va inaugurar el seu primer
estudi a Colònia, on va contribuir a diversos projectes locals.
La seva obra més coneguda és el projecte
Stolpersteine. Aquests llambordins són
petits blocs de bronze incrustades al
carrer a les proximitats dels edificis on
vivien o treballaven lles persones deportades o assassinades pel règim nazi. Al
febrer de 2011 ja hi havia més de 28.000
llambordes a 616 municipis de set països,
i al juliol de 2018, Gunter Demnig s'havia
desplaçat a una vintena de països europeus i col·locat prop de setanta mil pedres
als llocs on el règim nazi va detenir, perseguir o assassinar milers de persones pel
seu origen, nacionalitat o ideologia. A
Terrassa, es van posar les primeres
stolpersteine a partir del 28 d'octubre de
2021, iniciant així la nostra participació en
un dels més grans projectes de commemoració i d'art al món.
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