Represaliat: Manuel Julià Mer1

Manuel Julià Mer va néixer a Esparreguera el dia 17 de maig de l’any 1906; era
fill de Jaume Julià Rodó –jornaler d’Esparreguera– i de Teresa Mert2 i Boltà3 –
d’Olesa de Montserrat–. El seu pare va néixer a Esparreguera el 10 de juny de
18634 i havia treballat a la Colònia Sedó com a jornaler. La seva mare era
nascuda el mateix any, era analfabeta i també havia treballat a la mateixa
empresa. El Manel tenia dues germanes, la Francesca5 (1894) i l’Adelina (1900),
ambdues treballaren als filats, a Can Sedó. La família era arrendatària i vivia a
Cal Clopis, núm. 5, finca propietat de Francesc de Fontcuberta, marquès de
Cordelles.
Sabem pel padró municipal d’Esparreguera de 1931 que el Manel treballava de
xofer, llavors tenia 25 anys. Aquest es va casar amb Joana Miró Creus –nascuda
a Rocafort de Queralt (Tarragona), el 3 de març de 1914–; era dobladora i
treballava a la Colònia Sedó. L’any 1931 la Joana vivia amb la seva família al c/
Montserrat, núm. 54. De casada va anar viure al carrer de les Hortes núm. 27,
d’Esparreguera.
El pare de la Joana era Antoni Miró Espús, nascut l’any 1886 a Ballobar, Osca;
havia arribat a Esparreguera amb la seva família l’any 1927, era analfabet i
treballava com a peó de camins. La seva mare era la Josepa Creus Port,
nascuda l’any 1896 a Rocafort de Queralt (Tarragona). Amb la Joana, segons el
Padró Municipal d’Esparreguera de l’any 1931 (AMES), hi vivien dos germans
més petits, l’Antònia i el Josep.
No tenim més dades sobre aquest represaliat ni sabem quina va ser la seva
actuació durant la Guerra Civil. Segons Daniel Díaz Esculies6, d'entre els
nombrosos exilis que s'han produït a Catalunya, el de 1939, provocat per la fi
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de la Guerra Civil espanyola, és el més voluminós. Quant a la seva magnitud,
els càlculs fets per Javier Rubio7 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.

L’abril de 1939 el govern francès creà les Companyies de Treballadors
Estrangers. Hi havia més de dues-centes Companyies de Treballadors Espanyols
–molts s’hi van enrolar perquè hi veien una possibilitat d’allunyar-se dels camps
de refugiats–. Més endavant, davant de les dures condicions de treball en
aquestes Companyies, el nombre de voluntaris va disminuir i les autoritats
franceses els pressionaren tot amenaçant-lo de retornar a Espanya.
El Manel es va haver d’exiliar a França, on probablement va passar per diversos
camps de refugiats i és possible que també formés part d’una d’aquestes
Companyies de Treballadors o soldat de la Legió Estrangera, fins que els nazis
ocuparen França el maig del 1940 i aleshores fou reclòs a l’Stalag VIII-C de
Sagan, a l’Alta Silèsia, l’actual Polònia, on tenia el número de presoner 35978. A
l’octubre de 1940 va ser traslladat a Trier (nom alemany de l'actual Trèveris –
coneguda en francès com Trèves–). La ciutat, situada actualment a Alemanya,
al land de Renània Palatinat, dista uns deu quilòmetres de Luxemburg. Allí fou
reclòs a XII-D, (un dels camps de presoners de guerra que els alemanys havien
construït des de l'inici de la confrontació).
El 22 de gener de 1941 és traslladat a Mauthausen; el seu comboi de
deportació surt amb 775 republicans, dels quals n'acabaren morint 544. El 25
de gener arriben al camp, i el número de presoner serà el 5924. El dia vint-inou de març de 1941 fou traslladat a Gusen, amb el número 11698. Morí el
catorze de novembre de 19418, encara que en el llibre de Montserrat Roig9, no
se sap quan va morir. En aquest mateix mes, en aquest camp, hi moriran 687
espanyols. Segons l’escriptora10, el Manel i la seva esposa vivien al c/ de les
Hortes11, núm. 27 d’Esparreguera. L’última adreça de l’esposa abans de morir
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era a la residència de Can Comelles, d’Esparreguera, però abans havia viscut al
C/ Montserrat núm. 41 , on s’han trobat els següents documents:

Sobre de la carta escrita per Manel Julià Mert des de Stalag VIIC a la seva esposa, el 24 de juny
de 1940. Font: Família Castellano
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El règim de correspondència establert per als presoners dels camps nazis era
molt rigorós. Com podem veure, les dades eren escrites en alemany i en
castellà; els presoners només podien escriure als seus familiars molt poques
vegades i usar aquest tipus de cartes o targetes, a més, solament els era
permès de parlar de temes personals i familiars, amb un nombre limitat de
mots ja que l’espai era molt reduït. Quan Hitler, d’acord amb Franco, va decidir
deportar-los als camps de treball forçat, no podrien continuar aquesta
correspondència i per això els familiars desconeixien on es trobaven i quina era
la seva situació. Les cartes que els familiars enviaren als stalags els eren
retornades o senzillament es perdien pel camí. És per això que moltes famílies
no sabien què havia passat als seus fills, germans o esposos fins passat molt de
temps.
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Carta escrita per Manel Julià Mert des de Stalag VIIC a la seva esposa, el 24 de juny de 1940.
Font: Família Castellano
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En el document que tenen a continuació M.José Rodes, Secretari de pensions,
envia una carta des de París a la Sra. Joana Miró Cruz, esposa de Julià Mer, que
està tramitant el cobrament de la pensió de vídua del seu marit, víctima dels
nazis. No s’especifica el camp. La data del document: novembre de 1957. Lloc
on s’ha localitzat : en un munt de papers d’una casa en venda, on havia viscut
Joana Miró. Aquest document estava dins d’un sobre amb el remitent de
l’AMICAL DE MAUTHAUSEN I OTROS CAMPOS, de Barcelona. La data de
correus no és llegible.

Document del Secretariado de pensiones Font: Família Castellano
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Qüestionari incomplert escrit per Joana Miró per a fer la petició d’indemnització per persecució
per part del nazis. Font: Família Castellano
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