STOLPERSTEINE
A TERRASSA

JOSEP CIRERA MAYOL

Deportat 4796 a Mauthausen. Va morir a Gusen el 9 de
juliol de 1941.
Natural de Terrassa, nascut, segons el padró de 1936, el
25 de novembre de 1898, fill de Sebastià (Prats de
Lluçanès, 1888) i Josepa (Terrassa,1860). Segons altres
registres (FMD, Llibre Memorial), va néixer el 1899 (el 25
de desembre). El 1936 viu amb el seu germà Salvador,
tots dos solters, al carrer de l'Infant Martí, 125. Treballa
d'empesador a Fills de M. Codina. Els germans van prendre el camí de l'exili com tants altres veïns, sense més
protagonisme que la seva afiliació cenetista. Josep va
caure en poder dels nazis i va ser detingut com a presoner de guerra a l'stalag V-D d'Estrasburg. El 13 de
desembre de 1940 va ser deportat a Mauthausen i destinat el 24 de gener de 1941 al subcamp de Gusen, on va
morir uns mesos després, el 9 de juliol, segons l'acta de
defunció, cap a les 13.30 hores. Els nazis, tan meticulosos, anoten com a parent més proper i "testamentari" el
seu germà Salvador, refugiat a Alès, França, i el domicili
del difunt consta com a unbekannt, desconegut. Per tant,
a ningú se li va notificar la seva mort. En els certificats
que el Ministeri francès va enviar al govern de Franco, ja
a mitjans de l'any 1950, apareix inconnue com a adreça
de la família. De la tràgica mort d'en Josep
s'assabentaria el seu germà segurament per conducte
d'algun dels supervivents.
Ref.: SAB, PHT, MOR, PAR i ARO

Vestigis de Mauthausen a l’actualitat:
les vies que adreçaven al camp.
Foto:Alex Cirera

La llamborda està col·locada davant del número 125 del carrer de
l’Infant Martí, al barri de Ca n’Aurell. La cerimònia va comptar amb
la presència de l’alumnat de l’Institut Can Roca i dels representants
municipals. Font: AjtTerrassa. Rafel Casanova
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