Represaliat: Salvador Bartolomé Gajón1
El Salvador Bartolomé Gajón va néixer a
Esparreguera el 25 març de 19192; era fill de
Josep Bartolomé Argelaga3, nascut a Lloà
(Tarragona)4, l’agost de 1882, i de Lluïsa
Gajón Buill, nascuda el juny de 1885 a
Saragossa5. El pare fou contramestre de Can
Sedó on entrà a treballar el dia 1 de gener de
l’any 1914 i en sortir el dia 30 de novembre
de l’any 1938.
El Salvador tenia dos germans, el Josep i el
Joan6. El Josep era el germà gran, havia
nascut l’any 1914 a Esparreguera i era
teixidor a Can Sedó7. El Joan va néixer l’any
1930 i treballà a la construcció com a
conductor.

Salvador Bartolomé. Arxiu
familiar Bartolomé Marcet

L’any 1933, ell i la seva família es van traslladar a viure a Olesa de Montserrat,
al carrer Poble Espanyol, s/n, que és l’actual Francesc Macià, en una finca de
Josep Petchamé. Segons el padró municipal d’Olesa de Montserrat de l’any
1950 (AHMO), la seva família vivia en aquesta població al carrer anomenat
aleshores Calvo Sotelo.

1

Consta com a “Gajo” al llibre ROIG, Montserrat (2003). Els catalans als camps nazis.
Barcelona: Edicions 62. Col. No ficció 62, núm. 10, pàg. 597.
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Dades extretes de la Partida de naixement del Registre Civil d’Esparreguera que coincideixen
amb el padró municipal d’Olesa de Montserrat de 1936 i les de l’Archivo Histórico Nacional
(PARES). Segons el quadre d’olesans morts als camps d’extermini nazi, confeccionat per Carles
Roca i Gotzens, consta com a olesà nascut l’any 1915. El quadre es pot trobar a DUEÑAS, Oriol
(2007). La violència d’uns i altres. La repressió de la guerra i la postguerra 1936-1945. El cas
d’Olesa de Montserrat: Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Abat Oliva 277, pàg.
479. Carles Roca cita el llibre de Montserrat Roig, op. cit., pàg. 597, però de segur que es
produí una errada en transcriure la informació perquè nosaltres hem comprovat que hi diu 2503-1919.
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Al padró de 1936 d’Olesa de Montserrat (AHMO) hi posa Argelaga però a la partida de
naixement d’Esparreguera consta com a Argilaga.
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A la partida de naixement del Salvador hi consta com si aquesta població fos un municipi de
Lleida i al padró de 1936 d’Olesa de Montserrat (AHMO), hi consta com si fos de Tarragona. En
realitat el nom de Lloá és el nom castellanitzat del municipi tarragoní de El Lloar, a la comarca
del Priorat.
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A la partida de naixement d’Esparreguera del Salvador consta que la seva mare era nascuda a
Puig-reig. Els familiars ens comentaren que l’àvia sempre parlava en castellà, probablement
perquè venia de Saragossa.
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En total eren cinc germans, però dos, un nen i una nena, es van morir de petits.
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Hi va entrar l’any 1927 i en va marxar l’any 1938. Font: Llistat de treballadors de la colònia
Sedó (mNACTEC).
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La vida del nostre represaliat trenca amb el mite del murcià o l’element de fora
de Catalunya que formà part de l’organització de les Joventuts Llibertàries. L.
Garangou8 ens exposa:
Les agrupacions de joves anarquistes en la major part dels casos foren una
continuació d’activitats que ja es desenvolupaven a pobles i barris d’arreu del
territori, en les quals participaven nois i noies nascuts a Catalunya, joves que
feia poc temps que havien arribat, a més dels que feia anys que vivien al
territori (...) Aquesta visió d’unes JL que, sobretot a comarques, s’expressaven
en català i eren hereves de tota la tradició associativa del segle XIX trenca amb
la imatge promoguda per alguns mitjans de l’època, que ha arribat fins als
nostres dies, de considerar el moviment llibertari com quelcom aliè al poble
català.

Al llarg de la nostra recerca hem trobat testimonis que ens contaven la relació
entre els anarquistes d’Olesa i Esparreguera9, fet que no és gens estrany si
tenim en compte la proximitat d’ambdues poblacions, el fet que molts dels seus
obrers treballaven a Can Sedó o personatges com ara el nostre protagonista,
que va néixer a Esparreguera i passà més tard a Olesa de Montserrat, on
resideix a l’actualitat part de la seva família.
A continuació detallarem quin paper van jugar les Joventuts Llibertàries d’Olesa
de Montserrat dins de les JL de Catalunya ja que el nostre represaliat hi estava
vinculat. Si llegim Sònia Garangou, que ha publicat un dels últims llibres10 sobre
aquesta organització, la qual fou motiu de la seva Tesi Doctoral, veurem que,
tenint en compte les fases d’expansió territorial de l’organització juvenil, podem
diferenciar clarament tres etapes, la fundació i primera expansió dels nuclis de
JL, del gener de 1932 al juliol de 1936; una altra que aniria de juliol a desembre
de 1936, quan hi haurà un increment significatiu de les comarcals i de les
agrupacions locals, i des de gener de 1937 fins al final de la guerra, que és
quan s’acabaren de formar totes les comarcals.
En aquesta darrera etapa destaquem el màxim creixement de l’organització,
fins al maig de 1937, però també serà l’inici de la seva decadència, sobretot a
causa de la repressió després dels Fets de Maig, la crisi interna de l’organització
i el fet que molts joves hagueren de marxar al front.
Garangou situa les JL d’Olesa de Montserrat a la tercera etapa – és a dir, entre
gener de 1937 i desembre de 1938– malgrat que sí que n’hi trobem abans a
poblacions veïnes, com ara Esparreguera o Monistrol. Ara bé, si llegim
detingudament el document que tenim a continuació, el Salvador formava part
de les JL d’Olesa de Montserrat abans del 19 de juliol de 1936, per tant, podem
deduir que serà a finals de la primera etapa quan es formaran aquestes JL.
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GARANGOU, Sònia. (2017). Les Joventuts Llibertàries de Catalunya (1932-1939). Editorial
Gregal, Maçanet de la Selva. Pàg. 363.
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Segons Garangou, aquesta federació comptava amb 200 militants. Ibidem, pàg. 341.
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Ibidem, pàg. 241.
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Abans de la guerra, el Baix Llobregat tenia 17 joventuts federades amb 1.327
afiliats11.
Les JL d’Olesa de Montserrat pertanyia a la Federació Comarcal de JL del Vallès
Occidental. Segons el cens elaborat pel Comitè Regional l’abril de 1937, la
comarcal del Vallès Occidental constava de 9 agrupacions i entre elles hi trobem
les JL D’Olesa de Montserrat12. L’agrupació d’Olesa, com altres poblacions
petites, a finals de 1937, exposava al Comitè Regional que no hi havia
possibilitats d’obrir cap escola nocturna i demanaven que es desplacés algun
orador a fer-hi conferències cada quinze dies, ja que “de moment feien
xerrades cada diumenge al seu local a càrrec de mestres o metges de la
població, però que quan no tenien ponents havien de fer debats, i a part d’això,
només tenien unes pissarres als carrers i la intenció de projectar pel·lícules als
més petits”13.

Imatges des del front.. Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet

Com podem veure, les JL estaven força preocupades per la formació dels seus
membres, fins i tot es plantejà la discussió de si calia fomentar la pràctica de
l’esport, tot i que fins aquell moment alguns llibertaris haguessin mostrat
aversió a organitzar un moviment esportiu per ser una praxis que els governs
capitalistes utilitzaven per despistar la població dels veritables problemes de la
classe treballadora. Les JL d’Olesa de Montserrat, a finals de 1937, tenien
previst iniciar un grup esportiu que practiqués tennis i bàsquet, però els faltava
un militant amb coneixements de gimnàstica14.
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Ibidem, pàg. 255.
Ibidem, pàg. 320.
PS-BARCELONA, 140, 4, carp.2, doc. 32 (CDMH). Citat a GARANGOU, Ibidem, pàg. 321.
PS-BARCELONA, 140, 4, carp.2, doc. 33 (CDMH). Citat a GARANGOU, Ibidem, pàg. 279.
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Com hem dit anteriorment, en Salvador era membre de les Joventuts
Llibertàries. Hi pertanyia abans de l’esclat de la Guerra Civil, tal com podem
veure en aquest document signat pel secretari de les Juventudes Libertarias
“Los Luchadores” d’Olesa de Montserrat, el dia 27 de març de 1938. A dalt, a
l’esquerra, hi podem llegir les sigles de la FAI (Federació Anarquista Ibérica) i, a
la dreta, hi apareixen les sigles de La Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries
(FIJL),:

Document emès pel secretari de las Juventudes Libertarias d’Olesa de Montserrat fent
constar l’afiliació del Salvador Bartolomé. Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet
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En esclatar la Guerra, el nostre protagonista s’enrolà a la columna Durruti,
posteriorment transformada en la 26 Divisió de l’Exèrcit Popular de la
República.

Carnet d’afiliació a les Juventudes Libertarias del Front d’Aragó del Salvador Bartolomé.
Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet

Soldats al front (desconeixem el lloc) durant la Guerra Civil, on hi podem veure el Salvador.
Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet
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Posteriorment, el 29 de març de 1938 el Salvador és nomenat “Delegat polític”
de la companyia mentre es troba a Igualada.

Nomenament del Salvador com a Delegat polític de companyia.
Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet
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Nomenament del Salvador com a Delegat polític de companyia.
Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet

Certificat on es fa constar el càrrec de Delegat polític de companyia del Salvador
Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet
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Salconduit emès a favor del Salvador Bartolomé. Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet
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Certificat on es fa constar el càrrec de Delegat polític de
Companyia del Salvador. Font: Arxiu familiar Bartolomé
Marcet

Document on es reconeix la bona actuació d’un membre de
les Brigades (possiblement es refereix al Salvador)
Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet
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Al dors de la fotografia hi llegim:
“A mis queridos padres, Salvador”
Font: Arxiu familiar Bartolomé
Marcet

El Salvador amb altres soldats a
Madrid davant d’un cartell que
publicita la Columna España. A la
fotografia, al davant al mig,
també hi podem veure un altre
dels represaliats estudiats
en
aquest web, en Justo López Font:
Arxiu familiar Bartolomé Marcet

10

Durant la Guerra i encara que les condicions no eren les òptimes, s’endegà una
campanya d’alfabetització destinada als soldats del front. D’aquí que existissin
moltes iniciatives encaminades a portar l’educació i la cultura a les primeres
línies de front, als hospitals, a les casernes militars, a les zones rurals... Aquests
dos documents, un rebut d’una subscripció voluntària per a la compra de llibres
i una imatge on es veuen soldats llegint, en poden ser una mostra.

Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet
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El Salvador es va haver d’exiliar en acabar la Guerra. Sabem que va poder
travessar la frontera francesa amb cotxe.15
Segons Daniel Díaz Esculies16, d'entre els nombrosos exilis que s'han produït a
Catalunya, el de 1939, provocat per la fi de la Guerra Civil espanyola, és el més
voluminós. Quant a la seva magnitud, els càlculs fets per Javier Rubio17 ens
diuen que a principis de 1939 la xifra fregaria els 500.000 exiliats, dels quals
entre 80.000 i 100.000 eren catalans.
El 27 de gener de 1939 s'inicià l'entrada majoritària de la població civil a França
i fou llavors quan les autoritats i societats benèfiques es van veure col·lapsades
i es començà a evacuar gent cap a l’interior mentre se’ls instal·lava en camps
de refugiats. En tenim força testimonis al nostre projecte.
El Salvador va estar en un d’aquests camps
francesos habilitats per acollir els refugiats
espanyols. Quan França va ser ocupada pels
nazis, el juny de 1940, va ser capturat per la
Wehrmacht alemanya i deportat al camp
Stalag18 XI-B (Fallingbostel) –districte militar XI
Hannover, a Oerbke, Baixa Saxònia, Alemanya–,
on tenia el número de presoner 7179 .
Posteriorment va ser enviat al camp de
Mauthausen i la seva primera matrícula va ser el
5836. Devien arribar junts amb el seu germà
perquè té un número de presoner més, i les
matrícules de Mauthausen dels anys 1940 i
1941 indiquen l'ordre d'ingrés al camp.
Salvador Bartolomé –lloc i data desconegut.
Arxiu familiar Bartolomé Marcet

Va arribar a Mauthausen el dia 27 de gener de 1941 –aquesta fou la deportació
més gran de republicans espanyols, amb un total de 1506 presoners–. El camp
de Mauthausen no es pot qualificar com un camp d’extermini pròpiament dit,
però hi van morir molts deportats a causa de les condicions de treball a
l’extracció a les pedreres de l’entorn i la construcció del camp. Les empreses
per a les quals treballaven els presoners eren les indústries mineres i
metal·lúrgiques, tant estatals com privades, com és el cas de l’Steyr-DaimlerPuch, on feien camions i altre material bèl·lic.
15

Informació donada per la seva cunyada Anna M. Marcet i la seva neboda Eva Bartolomé
DÍAZ ESCULIES, Daniel. L’exili de Catalunya de 1939; “Materials d’Història de Catalunya”,
núm. 10. Dirigida per Josep Maria Figueres Artigues (10 de setembre de 2008).
http://materials.accat.cat/revista_10/articles/article2.html [data de l’última consulta: 20-032018].
17
Citat per Daniel Díaz. Ibidem.
18
El 1939, Alemanya era dividida en 22 districtes militars (en alemany Wehrkreis), que tenien
un número romà de I a XXI (el 22è tenia un nom Bohèmia i Moràvia). En general, cada camp
rebia el nom compost del mot «Stalag», la xifra romana del districte militar i una lletra de A a F,
segons el nombre de camps del districte, de vegades s'afegia el nom del poble on era establert.
A l'apogeu del Tercer Reich hi havia un total d'uns 35 stalags.
16
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El nostre deportat va morir el 19 de gener de 1943 a Steyr19, situat a pocs
quilòmetres del camp central; fou un dels pitjors tentacles de Mauthausen20,
dedicat a produir coixinets i motors d'avió. El Kommando21 fou construït pels
deportats que hi arribaren l’hivern de 1941-42 i era un dels camps on
s’organitzà millor la solidaritat entre els republicans. A Steyr, a més de treballar
en la construcció del camp, els deportats van edificar magatzems per a
municions, subterranis i refugis. També construïren i muntaren motors d’avions
per a la fàbrica Flumo. En aquest Kommando hi moriren vint-i-cinc catalans.
Al Salvador el van destinar a cuina. Segons ens relatà un dels seus familiars, va
caure molt malalt i se’l van emportar a “la infermeria” d’on no en va sortir.22
Cap als anys seixanta, la família del Salvador va iniciar els tràmits per acollir-se
a la indemnització que el govern alemany atorgava a totes aquelles persones
víctimes dels camps de concentració. Després de passar tots els tràmits
burocràtics, li van concedir una indemnització. A continuació poden veure els
documents del procediment d’indemnització que efectuà la família, que
aleshores residia a Olesa de Montserrat.
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Les dades coincideixen amb les de The Mauthausen Memorial. www.mauthausenmemorial.org.
20
ROIG, Montserrat, op. cit., pàg. 362.
21
Camp annexat que depenia d’un de principal.
22
Testimoni d’Anna M. Marcet, cunyada del Salvador que ens contà també que possiblement li
posaren una injecció de benzina.
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Carta dirigida a Lluïsa Gajón, mare del Salvador, per tramitar la
indemnització. Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet.
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Document on es comunica que es concedeix una pensió a Lluïsa Gajón, mare del
Salvador. Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet.
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Document en alemany on es comunica que es concedeix una pensió a Lluïsa Gajón,
mare del Salvador. Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet.
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Document relacionat amb la indemnització on consten les dades del dia i lloc que va
morir el Salvador. Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet.
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En aquest document23 s’informa del pagament de la pensió. Explica que la lletra "R" ha
d'aparèixer a tota la documentació (com apareix a la part superior de la carta E/R). Per a
continuar amb els procediments s'utilitza com a símbol indispensable la lletra "R". S'informa que
si falta la lletra "R" en algun dels documents és possible que el pagament es demori o fins i tot
que no es realitzi. Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet.
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Document traduït per Pau Figueras Bartés
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Circular informativa de la Federación espanyola de deportados e internados políticos.
Font: Arxiu familiar Bartolomé Marcet.
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Les nostres informants
Anna M. Marcet i Boada estava casada amb Joan Bartolomé Gajón –mor el 8
de febrer de l’any 2014–, i per tant és cunyada del Salvador i el Josep. Ens
explica que a casa no es parlava gaire del desenllaç que va portar els seus
cunyats al camp de concentració de Mauthausen. Tot i així, gracies als
documents que ha conservat hem pogut perfilar millor la figura del Salvador.
Sabem que Montserrat Roig, autora del primer estudi dels catalans als camps
de concentració nazi, s’entrevistà amb el Josep Bartolomé, el germà supervivent
de Mauthausen, per informar-se i registrar el pas dels dos germans pel camp de
concentració.
Eva Bartolomé Marcet, filla del Joan i l’Anna M. és neboda del Salvador. El seu
oncle Josep no parlava gaire d’aquella època, però recorda que solia dir que el
Salvador era un jove impetuós i decidit.
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