STOLPERSTEINE
A TERRASSA

FÉLIZ IZQUIERDO GARCIA

Va morir l'1 de novembre de 1941 a Gusen. Tenia la
matrícula 9344.
Nascut el 27 de juliol de 1907 a Jorcas (Terol), es va traslladar a Terrassa quan tenia 19 anys. El 1936 residia a
l'Hospitalet de Llobregat, possiblement al carrer de
Valeta. Militant cenetista, es va incorporar a l'EPR
(Exèrcit Popular de la República), enquadrat a la 133a
Brigada Mixta. El 1938 va ser nomenat sergent (DOMD,
Diari Oficial del Ministeri de Defensa,1938-274-303).
Durant la guerra es va casar amb Rosa Duaigües
Sellarès, (Terrassa, 1911), amb la qual va tenir una filla,
la Maria Josefa, nascuda el març de 1939. En aquesta
data, Félix, seguint el camí de la retirada republicana, es
trobava refugiat i confinat en algun camp del sud de
França: s'han localitzat documents que constaten que va
estar al de Sant Cebrià de Rosselló, tot i que la gran
majoria de republicans primer van anar a parar al
d'Argelers. Com tants altres es va integrar a la companyia de treballadors estrangers (CTE) 115 durant set
mesos, al departament de l'Alsàcia-Lorena, construïnt la
línia Maginot, on va ser capturat pels nazis i 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 el 24
de gener de 1941, al subcamp de Gusen. Allà va morir, l'1
de novembre de 1941, abans de complir un any de
deportació i sense arribar a conèixer la seva filla.
Ref.: ARD, SAB, PHT, ARD i ARO
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Félix Izquierdo

Félix amb el seu nebot Cándido en una fotografia
dels voltants dels anys 30. Cándido va marxar també
pel camí de la retirada i es va establir a França.
Font: Família Izquierdo.
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La llamborda està col·locada davant
del número 67 de la Rambleta del
Pare Alegre, al barri del Segle XX. La
cerimònia va comptar amb la
presència de l’alumnat de l’Institut
Escola Pere Viver, de l’Amical de
Mauthausen i dels representants
municipals.
Font: AjtTerrassa. Rafel Casanova

CARRETERA A GUSEN
Àlex Cirera ha refet en bicicleta el trajecte que el
seu avi Félix Izquierdo va fer fa més de 80 anys, de
Terrassa al camp de Mauthausen, a Àustria, on va
morir. Això ha estat possible gràcies al suport financer de l’Amical de Mauthausen que també l'ha
ajudat a investigar i a unir les peces que li faltaven
per reconstruir la història del seu avi. El projecte
també ha comptat amb la col.laboració econòmica
de l’Ajuntament de Terrassa. El resultat de la recerca es podrà veure al documental "Carretera a
Gusen” un projecte cinematogràfic on s’uneixen el
ciclisme i la història, el repte personal i el record, en
una ruta de més de 2.000 quilòmetres per Europa.
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