Si sabeu què hi va passar a Mauthausen, Auschwitz, Treblinka, Kraslag o Karagandà… però desconeixeu què hi
va succeir a Miranda de Ebro, Castuera, Lleó, Astorga, Valencia de Don Juan, Horta, Manresa, Igualada, el
Cànem, Almenara, Moncófar, Sóller, Manacor, Castelló, Alzira, Catarroja, Porta-Coeli, Alcoi, Oriola,… us han
estat amagant part de la Història del vostre país, i de la vostra Història.

Un catàleg d’alguns dels patiments causats a tants innocents pel cop militar i la
guerra civil de 1936, tan similars en tants altres llocs

+ info en www.jiminiegos36.com

Una mostra, descarnada de vegades, de la barbàrie del franquisme, però també de la
compassió i la solidaritat amb els perdedors que en alguns llocs moltes persones van
practicar anteposant la dignitat a la rancúnia i a la por

L’obra que fa
créixer el ja
conegut dels
camps de
concentració de
presoners de
guerra i presentats
de San Marcos,
Hospicio, Santa
Ana i Colegio
Ponce de León,…

… i que inaugura
el coneixement
del Camp de
Concentració de
Casa Ponga a
Valencia de Don
Juan i dels
astorgans de La
Pajera de Carro i
Santocildes,
patits tots ells
per tants
vençuts
republicans
catalans i
valencians.

Amb la col·laboració de

Segon dels dos retrats fets a l’exsoldat
presoner Jaume Cusidó al camp de
concentració de Valencia de Don Juan
per un company captiu dibuixant: «Al
amigo Cusidó. J. Riu. Año de la Victoria
— (Coyanza) 28-4-39».

Traducció: Mercè Casademont Colomer

Les il·lustracions formen part de les incloses en el llibre Convulsions

Jaume Cusidó, de Sabadell, comptable Cap en una
fàbrica tèxtil, tenia 34 anys i era pare d’un fill de 4 en ser
mobilitzat per a la guerra i per a la República el maig de
1938. Des de llavors i fins al maig de 1939 en què torna
a la seva llar va anotar en els seus Diaris què li anava
esdevenint. En el primer, el seu pas pel Campament
d’Instrucció de Monistrol de Montserrat.

José Cabañas González. Març 2021

Jaume Cusidó Llobet i la seva esposa, Manuela
Muñoz Fuentes, el dia del seu casament (juny de 1932)

Portada de la llibreta en què Jaume Cusidó escriu el segon dels seus Diaris, i alguns dels seus apunts
Hi anota la desbandada cap a
França, el pas pel camp
d’internament francès de
Sant Cebrià de Rosselló, la
seva repatriació per Irun, el
confinament a la plaça de
braus de Sant Sebastià, el
seu trasllat en vaixell a Avilés
i en un atrotinat tren de
mercaderies cap al camp de
concentració de Valencia de
Don Juan fins a la seva
tornada a casa amb els seus.

Soldats republicans en
retirada a França.
Febrer de 1939

Refugiats civils es dirigeixen per carretera des de
Barcelona cap a la frontera francesa (25 de gener de 1939)

Republicans espanyols rere els filats sota vigilància
armada de gendarmes, Guàrdia Republicana Mòbil i
spahis marroquins. Argelers, febrer de 1939

Esperant que obrin la frontera en el pas fronterer
de Portbou (5 de febrer de 1939)

Refugi fet amb branques i mantes per
protegir-se del vent, la sorra i el fred.
Sant Cebrià de Rosselló (Saint-Cyprien)

Plaça de braus d’El Chofre (Sant Sebastià, barriada de Gros). A les seves grades i galeries van estar
confinats temporalment el 1939 milers de republicans espanyols presoners de guerra repatriats per Irun

El vaixell mercant de
vapor Castillo Bellver .
A finals de febrer de
1939 transportà 2.000
presoners de guerra, un
miler fins a Avilés, i la
resta seguí camí cap
als camps de
concentració assentats
a Galícia

Castell de Valencia de
Don Juan (Coyanza)

Valencia de Don Juan. Estació del “Tren Burra”. El 3 de març de 1939 hi arriben en ferrocarril
via Lleó i Palanquinos des d’Avilés, els 1.000 presoners de guerra desembarcats allà, entre ells
l’exsoldat republicà Jaume Cusidó Llobet i molts catalans més. Aquí, al camp de concentració,
hi continua escrivint el seu Diari i registrant les penalitats de la seva captivitat.

Façana actual al vèrtex dels que
van ser magatzems i tallers Casa
Ponga, construïts el 1925.
En el seu lateral dret es va
habilitar el fins ara desconegut
Camp de Concentració de
Presoners de Guerra i Presentats
de Valencia de Don Juan (Lleó).

El jove sabadellenc
Àngel Dalmau Ruiz (de
la "quinta del biberó"),
presoner de guerra al
Camp de Concentració
de Valencia de Don
Juan com el seu pare,
Andreu Dalmau
Gambut (de les “quintes
del bastó”, o “del colorín
colorado”)

“A l’amic J. Cusidó. en José Riu.
Valencia D. Juan. 18-4-39”.
Primer dels retrats que el mateix
company va fer a Jaume Cusidó
al Camp de Concentració
establert a Casa Ponga(Coyanza)

A més de Jaume Cusidó i d’Andreu i Ángel
Dalmau, pare i fill, altres sabadellencs van
patir els injustos rigors
del “gulag” lleonès en el
Camp de Concentració
de Casa Ponga:
Jaume Cuní Aldabert
Manuel Comes Gubern i
els anomenats
Lipiz, Tort, Suils, Pujol,
Pascual, Bastardas,
Madaula, Caso…
Joaquim Torres, de Terrassa
Els barcelonins de cognoms
Casoliva, Javierre, Fuster, Camp…

Sabadellencs assassinats a San
Marcos de Lleó:
Josep Baños Avellán, 18 anys,
mort el 24 d’abril de 1939
Joan Claramunt Ramo, 23 anys,
afusellat el 13 de febrer de 1939

En el “gulag” de Lleó,
entre els presos catalans
hi van abundar els de
Tarragona.
Entre els valencians, els
de Castelló
Francesc Betancourt Cocinero (“Ciscu”),
futbolista que lluiria els colors del CD Sabadell

Algunes de les cartes de la captivitat escrites entre el
presoner Jaume Cusidó Llobet i la seva família de Sabadell

Estació de tren

Camino de los Juncales

Antigues eres encerclades amb filats

Tallers Casa Ponga

Camp de concentració

Vista aèria parcial de Valencia De Don Juan (c. 1947). S’hi
observa l’estació, els dos trams dels tallers Casa Ponga,
convergents en V, i a la dreta el més curt d’ells, que allotjava
el camp de concentració. S’hi remarca la zona amb filats

Plànol dels tallers i magatzems de Casa
Ponga i del camp de concentració de
Valencia de Don Juan, elaborat per
Julio García Villalón, fill del propietari
d’aquella indústria

Fotografia de Jaume Cusidó (un altre soldat
veterà), anterior a la seva mobilització com a
soldat de l’Exèrcit Popular de la República

Document de presentació del
presoner de guerra alliberat
Jaume Cusidó a la caserna de
la Guàrdia Civil de Sabadell
(11 de maig de 1939).

Certificat de l’estada de Jaume
Cusidó Llobet al camp de
presoners de Casa Ponga

Resguard de presentació de documents per
a la classificació definitiva del presoner
alliberat provisionalment Jaume Cusidó

Salconduit que el
setembre de 1947 encara
necessitava Jaume Cusidó
per desplaçar-se pel
territori nacional, pel fet
de ser considerat encara
com a desafecto. (havia
pertangut a ERC i a UGT)

Façana actual de l’edifici dels antics tallers Casa Ponga,
gairebé sense canvis des de llavors. A la dreta, el lateral
on s’hi confinava els presoners de guerra.

Vista des del fons
d’una part del tram
on els tallers i
magatzems Casa
Ponga van continuar
funcionant

A la dreta, la zona que albergava els presoners,
vista des del fons, a la rodalia de l’estació

…aquesta vida de presoner que,
encara que no estem entre reixes,
estem separats de la «demés»
societat i moralment aixafats perquè
la majoria de nosaltres no creiem
ésser mereixedors d’una estada tan
llarga en concepte de reclosos.
(Jaume Cusidó. Diari. 23-04-1939)

Res, ni cap placa ni cap inscripció, hi assenyala o en recorda
l’existència d’aquell camp de concentració, ni els injustos i
immerescuts patiments de tants que el van habitar i dels seus pròxims

Presó de Partit d’Astorga (dreta), idèntica a les de Valencia de Don Juan (esquerra) i La Bañeza

Orquestrina de reclusos a la presó de Valencia de
Don Juan, amb dos dels seus guardians. Al centre,
dret, Clementino Díez González, alcalde de la vila
pel Front Popular (1938).

Captius republicans a la Presó Central de
Burgos. Juan Clementino Díez González és el
tercer per la dreta de la fila inferior

San Marcos. Vista del lateral dret des del
pont sobre el riu Bernesga

Santocildes. Quarter, Presó Central, Camp de
Concentració de Presoners, i Hospitalillo militar. Un altre
Lloc de Memòria i de patiment de milers d’innocents
(molts d’ells catalans i valencians) encara no senyalitzat
com hauria de ser

Reclusos a la Presó
Provincial de Puerta
Castillo, a Lleó. S’hi
solia traslladar des de
San Marcos els
condemnats a mort, i
allà es realitzaven les
execucions amb garrot
Presó de Partit d’Astorga. Part posterior en semicercle (1960)

Presoners republicans
capturats al front de Terol

Alguns presoners integrants de l’equip de futbol del
Batalló de Treballadors Canero 21, guanyador del
campionat regional lleonès d’hivern. Astorga, 1939

Façana de l’antic convent de San
Marcos a Lleó. Presó i Camp de
Concentració durant la guerra i la
primera postguerra. Des de 1964
Parador de Turisme

Presoners assisteixen a missa al claustre
medieval de Sant Marc de Lleó.
…Cada tarda, totes, sense cap
excepció, a les set, s’estenia per
tot l’edifici un silenci tètric, i
llavors se’n treien els cadàvers
(vuit, nou, deu) dels qui no havien
sobreviscut al tracte inic
dispensat en aquell lloc de
desconsol, terror i extermini…

…A San Marcos, després
de quatre mesos, quan
als matins treien algun
mort, ja dèiem: «Aquesta
nit dormirem més
amples»…
(Testimoni del presoner català
Gabriel Monserrate Muñoz)

La retirada habitual dels morts del dia

Targeta postal amb el programa d’actes
de la celebració de les festes en honor de
la Mare de Déu de la Mercè a la Presó
Central d’Astorga, enviada per un
presoner des de l’aglomeració núm. 6
(24 de setembre de 1940).

Ubicació del Quarter de
Santocildes (Astorga),
inaugurat el 1923. El Pati de
Santa Bàrbara, o Secundari,
de terra i usat pels
presoners, es destinava
originàriament a corral
d’alleujament de les quadres

Cementiri municipal

Ubicació del camp
de concentració de
presoners de La
Pajera- Santa Ana a
Astorga, també
pràcticament
desconegut fins ara

Camp de concentració La Pajera de Carro — Santa Ana (aprox.)

…Va ser La Pajera simultàniament en ocasions “penal de captius, estable de muls

i cavalls de la guarnició de Santocildes, i quarter de les seves tropes”, del qual
se’n diu alguna vegada que “es troba en males condicions, per l’escassesa
d’aliments i la falta d’higiene... de les cavallerisses”.
Capçalera d’un
document de 1954 de la
fàbrica de fundes de palla per
a ampolles de José Carro (La
Pajera) a Astorga, que donaria
nom al camp allí establert

Josep Vila Vilà (amb corbata clara), un dels
nombrosos catalans morts al camp de
concentració de San Marcos el 1939, amb
els seus pares i les seves tres germanes

Josep Esteve Vilagran i altres
captius sotmesos a treball
forçat sota la vigilància de la
Guàrdia Civil. Colònies
Penitenciàries Militaritzades
de Montijo, Badajoz (c. 1945)

Presos redimint pena pel treball
en la construcció de la Presó
Preventiva i Correccional de
Badajoz (c. 1946)

San Marcos de Lleó.- Presó i Camp de Concentració
Presó de Partit de Ponferrada

Presó Provincial de Puerta Castillo

Presó de Partit de La Bañeza

Lleó
L’Hospici. Camp de Concent., quarter i polvorí

Que Deu vulgui que no es repeteíxin semblants coses,
i que il·lumini als homes perquè segueíxin uns camins de pau i comprenssió
per tal d’evitar aquestes convulsions que sempre acaben en tragedia…..
(El exsoldat Jaume Cusidó Llobet, finalitzant els seus Diaris)

…UNA PETITA PART DEL ‘GULAG’ LLEONÈS

Destacament Penal de Orallo

Astorga
Quarter de Santocildes. Presó Central i Camp de Concentració

Un llibre imprescindible.
Un estudi substanciós que
amb ingent informació
il·lumina i aprofundeix en
fets i llocs desconeguts o
silenciats fins ara.
Una obra d'interès
no només per a
historiadors
professionals sinó
que també
proporciona una
lectura a vegades
esborronadora a
l'aficionat a la
història, i que
ofereix una
visió de la
Guerra Civil
molt diferent a
les altres.
Un gran encert que ajuda uns i
altres a entendre més i millor
l'horror dels camps de
concentració franquistes.

Un llibre preciós
i una investigació
tan difícil i
laboriosa com
necessària. Una
meravella
extremament
emocionant; un
testimoni
minuciós de tot el
que van haver de
patir els que van
defensar la
legalitat
republicana, de
totes les crueltats
que van ser capaços
de convertir en llei
els feixistes. Un
coneixement detallat del
que és defensar amb la
pròpia vida la veritat i la
justícia.
Rosa Regàs

Paul Preston
+ info en www.jiminiegos36.com

