
Feliu Jaumot Montané
Deportat als camps de concentració nazis 
de Mauthausen i Gusen

Acte d’homenatge
La Pobleta de Bellveí (La Torre de Capdella)
Diumenge, 1 d’agost de 2021

11.30 h. Plaça del Portal de La Pobleta de Bellveí
              Benvinguda. Aproximació biogràfica a Feliu Jaumot, a càrrec del
              Sr. Josep Calvet, historiador.

12.00 h. Inauguració del plafó de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de
              Catalunya dedicat a Feliu Jaumot Montané. Parlaments institucionals.
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Feliu Jaumot Montané va néixer el 3 de juny de 1909 a casa Llop, al carrer Major de 
la Pobleta de Bellveí. Els seus pares eren Frederic Jaumot de la Pobleta i Matilda 
Montané de Peramea. Feliu era el segon dels quatre fills. Els seus germans eren 
Josep, Maria i Manel.

Feliu, militant del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) durant la Guerra Civil, 
es va incorporar al front quan l’Exèrcit de la República va mobilitzar la seva lleva. A 
l’octubre de 1937 es trobava a Ajofrín (Toledo) com a soldat de transmissions del 
416è batalló de la 104a Brigada Mixta. Davant l’ofensiva franquista, aquesta unitat va 
ser enviada a defensar Catalunya. 

El gener de 1939 el batalló era  a la zona de Bóixols, des d’on va iniciar la seva retirada 
cap a França davant l’imminent final de la guerra. Manel, el germà petit de Feliu, va 
morir al front.

El batalló va arribar a Prats de Molló el febrer de 1939, després d’haver creuat el coll 
d’Ares des de Molló, el punt per on van encetar l’exili prop de cent mil republicans. 
Setmanes després, al mes d’abril, Feliu Jaumot va ser traslladat al camp 
d’internament d’Agde. Posteriorment, va anar a treballar a la ciutat de Lilla, al nord de 
França, prop de la frontera amb Bèlgica.

Amb l’ocupació nazi de França, Feliu Jaumot va ser detingut pels alemanys. Va ser 
internat al camp de presoners de guerra (Stalag) I-B de Hohenstein, una petita ciutat 
de Prússia Oriental -que avui pertany a Polònia. Des d’allí, el 6 d’agost de 1940 va ser 
traslladat al camp de concentració de Mauthausen, en un comboi integrat per 168 
espanyols. Va arribar al camp tres dies després i se li va assignar el número de 
matrícula 3562. 

El 24 de gener de 1941 fou traslladat al subcamp de Gusen on va rebre el número de 
matrícula 9348. Feliu Jaumot va morir a Gusen el 24 de juny de 1941, uns dies després 
de complir 32 anys i havent passat deu mesos patint l’horror dels treball forçats.
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