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MIQUEL OBIOL BAYERRI 
DEPORTAT 1941 
ASSASSINAT 1941  
GUSEN

Miquel Obiol Bayerri nasqué, segons el pa-
dró de 1924, el 3 de juliol de 1894 a Benicarló 
(Castelló de la Plana, País Valencià). Els seus 
cognoms apareixen amb diverses grafies a 
la documentació consultada per aquesta 
recerca, el primer cognom apareix com Ubi-
ol i Obiol, i el segon cognom de moltes ma-
neres entre les quals destaquen Vayarrit, 
Bearri o Bayerri. 

Fill de José Obiol (jornaler) i de Carmen 
Bayerri, visqué amb els seus pares i ger-
mans José, Alberto i Ángela al carrer de 
Sant Felip Neri, 19 (padró de 1913) de Vilano-
va i la Geltrú, i al número 7 del mateix car-
rer, segons el cens de 1920 i el padró de 1924. 
Aparellat amb Teresa Solé i Riba, natural de 
Sant Carles de la Ràpita, el 1930 es troben 
instal·lats al carrer del Col·legi, 24. Aquest 
darrer padró ens descriu que desenvolupa-
va tasques de peó obrer. La darrera referèn-
cia que en trobem a la ciutat data del padró 
de 1936, quan Teresa i Miquel consten com 

a empadronats al carrer del Correu, 18 (ales-
hores, carrer de García Hernández). 

Desconeixem quina activitat tingué Miquel 
Obiol durant la Guerra Civil, segurament 
fou mobilitzat i s’exilià posteriorment a 
França, on fou detingut i empresonat. La se-
güent referència que trobem d’ell ja és a la 
109a Companyia de Treballadors Estran-
gers, seguidament fou detingut i conduït al 
140 Frontstalag situat a Belfort (França) amb 
matricula 8408. Després en tornem a te-
nir constància a l’Stalag XI-A situat a Alten-
grabow (Alemanya), d’on en sortí amb tren 
des de Möckern el 24 d’abril de 1941. Dos 
dies després era deportat i feia entrada al 
camp de Mauthausen amb matrícula 3605. 
El 30 de juny de 1941 era traslladat al camp 
de Gusen, amb matrícula 13033, on morí 
el 10 d’agost del mateix any, al voltant d’un 
quart de nou del matí, tal com consta al  
Todfallsaufnahme (certificat de mort) custo-
diat a Arolsen Archives.

Carrer del Correu el 1957. Arxiu Comarcal  
del Garraf. Fons municipal / J. Rovira.




