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4.910. Juan Tur Coloma. Va nàixer al maig de 1909. Deportat a Mauthausen al 
desembre de 1940. I segons les dades del Memorial de Deportats va ser alliberat el 5 
de maig de 1945. 

3.836 Antonio Sirera Doménech.  Va nàixer a l’octubre de 1902. Fill d’Antonio i 
Fermina, de Banyeres. Des de l’agost del 41 va ser empresonat pels nazis. Traslladat 
a Mauthausen, va morir el 27 d’octubre del 41, tenia 39 anys. 

6.637. Pedro Ruiz Sánchez. Nascut a Lorca al 1911. Militar professional i veí d’Alcoi 
des de la Segona República. Durant la Guerra Civil va lluitar a Brunete, Madrid, 
Guadalajara i a l’Ebre. L’any 1940, a l’exili a França, els alemanys el van fer presoner 
i l’internaran a Mauthausen fins al seu alliberament en abril de 1945. No va poder 
tornar a Espanya fins al 1950, amb quasi 40 anys d’edat. Pare d’una filla i un fill, va 
faltar als 83 anys al juliol de 1994. 

4.152. Manuel Rosas Rodríguez. Va nàixer al març de 1918. I va ser alliberat de 
Mauthausen el 5 de maig de 1945, segons el Memorial de Deportats. 

5.183. Antonio Reig Llopis. Va nàixer al 1896. Fill de Maria i Francisco, d’Alcoi. Va 
ser fet presoner a França i deportat al camp de concentració nazi de Gusen, on va 
morir al juliol de 1941. 

3.226. Ernesto Pérez Alemany. Va nàixer a l’abril de 1908. Fill de Conrado, d’Alcoi, 
i Maria, de l’Alcúdia. Va ser empresonar a l’agost de 1940 i deportat a Mauthausen al 
març del 41. Va morir el 14 de setembre, als 33 anys. 

3.382. Emeterio Payá Rumbeu. Natural d’Alcoi. Fill de María i d’Emeterio, d’Alcoi. 
Va ser fet presoner a l’agost de 1940 i traslladat a Mauthausen, on va ser assassinat al 
març de 1941, amb 50 anys. 

74.232. Joaquín Navarro Ferri. Va nàixer al 1918. Va passar a França al 39. Va ser 
fet presoner pels nazis i deportat a Dachau al juny de 1944. Cap al final de la guerra, 
va ser traslladat a Hersbruck, on va ser assassinat al març de 1945. 

6.450 Vicente Montaud Ferrer. Va nàixer a Muro a l’abril de 1905. Pare de Vicente 
i Amando. Va lluitar durant la Guerra Civil i es va haver d’exiliar a França, on va 
treballar en construint fortificacions. Va ser campturat al gener de 1941 i deportat a 
Mauthausen on va morir Komando Gusen en novembre. Tenia 36 anys. 

6.755. Rafael Monllor Berenguer. Va nàixer al febrer de 1906. Va passar a França 
on va ser fet presoner i deportat a Mauthausen. Va morir, gasejat, al castell de 
Hartheim al setembre de 1941. Tenia 35 anys. 

6.423 Emilio Marqués Aracil. Va nàixer a Alcoi. La seua mare, Amalia, i el seu pare 
Fafael, també eren d’Alcoi. Va ser fet presoner al febrer de 1941 i va morir a l’abril, a 
Gusen. Tenia 32 anys. 

 
1 Informació publicada a Homenatge als alcoians deportats als camps d'extermini nazis (2006). Editat pel 
CAEHA com a homenatge a Francisco Aura Boronat, últim supervivent alcoià dels camps d’extermini 
nazis, i coordinat per Àngel Beneito i Francesc X. Blay. 



3.645. Joaquín Linares Gisbert. Nascut a Alcoi al 1908 i jornaler, la seua família era 
de la Torre de les Maçanes. Va morir en novembre de 1941 a Gusen. Tenia 33 anys. 

3.462. José Jordá Santamaría.  La seua família es va traslladar des de la Torre de les 
Maçanes a Alcoi, on va nàixer al maig de 1913. Va morir a Gusen amb 28 anys al 
desembre de 1941. 

3.743 Francisco Grau Ibáñez. Va nàixer a Alcoi al 1917. Fill d’Eugenio, d’Alcoi, i 
de Purificación, de Penàguila. Va morir amb sols 25 anys a Gusen en maig de 1942, 
després d’un any a Mauthausen. 

4.275. José Garrido Monllor. Nascut en 1917. Voluntari durant la Guerra Civili, va 
haver de passar a França fugint de les tropes franquistes. Integrat en l’exèrcit francès 
durant la Segona Guerra Mundial, va ser empresonat pels nazis a Mauthausen fins a 
l’alliberament en 1945. Només va tornar a Alcoi una vegada al 1982 i va morir a França 
l’any 2002. 

78.047 Francisco García Esquitino. Va nàixer al 1916. Treballador del metall. Es 
va haver d’exiliar en l’Stanbrook. Deportat al camp de concentració nazi de Dachau, 
va ser alliberat el 29 d’abril de 1945. 

74.180. Víctor Escrivá Chorro. Nascut l’any 1917 i supervivent del camp de Dachau. 

5.112. Jorge Cortés Faus. Va nàixer a Alcoi l’any 1900. Va treballar com a teixidor i 
va participar en la construcció del pont de Sant Jordi. Pare de dos fills i una filla. 
Després de ser mobilitzat a la  Guerra Civil, es va exiliar a França al febrer del 39 i va 
ser detingut per les tropes alemanyes en 1940. Va morir en desembre 1941 al 
Komando Gusen després de passar per Mauthausen. Tenia 41 anys. 

5.126. Enrique Cortés Cantó. Nascut al 1915. Va ser deportat a Mauthausen al 41, 
d’on va ser alliberat en 1945. 

5.360 Emilio Catalá López. Nascut a Alcoi al 1903. Fill de Vicente i Josefa, d’Alcoi. 
Va morir als 38 anys al camp de Gusen el 15 de gener de 1941, després de passar per 
Mauthausen. Tenia 38 anys. 

4.289 José Bonet Domínguez. Nascut al 1918. Va ser alliberat de Mauthausen el 5 
de maig de 1945. 

4.208. Francisco Aura Boronat. Nascut a Alcoi al desembre de 1918. Amb només 
17 anys va lluitar a la Guerra Civil. Es va haver d’exiliar a França on va treballar en la 
construcció de la Línia Maginot. Va ser fet presoner pels nazis i deportat al camp de 
Mauthausen a l’abril de 1941 on va passar més de quatre anys. Finalment va ser 
alliberat el 5 de maig de 1945. Va faltar recentment, al novembre de 2018, amb 99 
anys. I va dedicar la seua vida a complir el jurament que van signar el supervivent.  


