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FRANCESC TREMPS  
ESTRADA
DEPORTAT 1941 
ASSASSINAT 1941  
GUSEN

Francesc Tremps va néixer a Barcelona el 
27 de novembre de 1899 i va ser batejat a 
l’església de Santa Maria del Mar de la ma-
teixa ciutat. De professió fuster, conegué a 
Ascensión Gracia i seguidament s’instal·la-
ren al seu poble natal, Sástago (Aragó), d’on 
també provenia la família de Francesc i on 
tingueren els fills. Un cop a Sástago Fran-
cesc Tremps es dedicà a la construcció de 
carruatges agrícoles. 

Posicionat a favor dels qui van defensar la 
legitimitat republicana, durant la Guerra Ci-
vil formà part de la columna Durruti, i a les 
darreries s’exilià sent internat a camps fran-
cesos.

Aquest itinerari el dugué a la detenció el 
juny de 1940 i seguidament fou empreso-
nat a l’Stalag VIII-C situat a Żagań (Polònia) 
amb número de matrícula 56883, i segui-
dament a l‘Stalag XII-D situat a Trier (Ale-
manya) entre l’octubre de 1940 i el gener  
de 1941. 

Tot seguit, fou deportat i feia entrada el 25 
de gener de 1941 al camp de Mauthausen 
amb matrícula 4903 i tres setmanes des-
prés era traslladat a Gusen, amb número 
de matrícula 10523, on va ser executat el 25 
d’octubre de 1941, a dos quarts de vuit del 
matí, tal com consta al Todfallsaufnahme 
(certificat de mort) custodiat a Arolsen Arc-
hives.  

Nascut a Barcelona, Tremps mai va residir 
a Vilanova i la Geltrú. Tot i així, consta com 
a deportat al monument de la plaça de la  
Peixateria atès que la seva família resideix 
des de fa molts anys a la localitat. La se-
va stolperstein serà col·locada al carrer 
de Sant Pere, 30, espai on va residir la seva  
dona Ascensión Gracia Gálvez.

Francesc Tremps Estrada, fotografia 
cedida per la seva neta Pilar Rubio.




