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Deportats
valencians

Tanmateix, l’avanç alemany pel nord va
sorprendre les forces aliades i Hitler arribà a
París. Centenars de valencians s’organitzaren
llavors a la resistència per fer front a
l’ocupació nazi de França. Mentre, altres van
ser obligats a treballar en l’organització Todt
per al Ministeri d’Armament de l’Alemanya
nazi. Esta organització va ser responsable
del servei de treball obligatori (STO), que va
esclavitzar a més de 1,5 milions de persones
per al desenvolupament de les seues
operacions, emprant entre d’altres la mà
d’obra dels refugiats espanyols.
El Govern hitlerià dissenyà centenars de
camps al seu territori. Passaren o moriren
en ells 678 valencians (dones incloses).
Mauthausen, Buchenwald, Dachau o
Ravensbrück, sobrenomenat com L’infern
de les dones, van ser alguns d’aquests
camps de la mort, que van ser testimonis de
l’holocaust valencià.
De tots ells van ser exterminats 400 (el 59%
del total), 16 consten com a desapareguts
(2,4%) i d’altres cinc (0,7%) no es té cap
informació. Només 252 de les víctimes
valencianes de Hitler van ser alliberades
amb vida (37%), mentre que únicament
cinc (0,7%) es van evadir. La deportació
a camps nazis va afectar a la totalitat de
les comarques valencianes, amb major
protagonisme de les castellonenques i
valencianes per la tipologia de l’exili. Per
comarques, les dues Riberes (amb 39
persones), el Baix Maestrat (37), el Baix
Segura (35), l’Alcoià (34) i el Vinalopó Mitjà
(32) concentraren la majoria de la deportació.
Un 35% tenia entre 20 i 25 anys, un 28%
entre 25 i 30 i un 15% entre 30 i 35. De
l’altra, predominaven els que provenien
d’oficis manuals, amb un 20% d’artesans, un
17% de llauradors, un 14% d’obrers, un 13%
de paletes, un 13% de comerciants i un 8%
de manobres.
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Els deportats i deportades valencianes van
ser reconeguts a França pel seu compromís
innegociable amb la democràcia europea. Va
ser el país on majoritàriament s’instal·laren
després d’eixir dels camps nazis i alguns
reberen nombrosos reconeixements. És el
cas, per exemple, de Virtudes Cuevas, que
fou condecorada amb l’Ordre Nacional de la
Legió d’Honor Francesa. Virtudes Purificación
Cuevas Escrivà (Sueca, 1913 – Paris, 2010)
estudià magisteri, traslladant-se a Madrid per
exercir de mestra. En la Segona República
s’afilià a les Joventuts Socialistes Unificades i
durant la guerra espanyola va formar part del
Cinquè Regiment. Va emprendre el camí de
l’exili al febrer 1939, iniciant el seu trànsit pels
camps de refugiats francesos. Amb l’esclat de
la II Guerra Mundial es va comprometre amb
la resistència francesa, sota el pseudònim
de Madame Carmen. Actuà com a agent
d’enllaç, exercint funcions com ara el
transport d’informació i d’armes o l’evacuació
de persones. Detinguda per una delació, va
estar empresonada, torturada y deportada al
camp de concentració de Ravensbrück, on va
romandre sotmesa a inhumanes condicions
fins al seu alliberament en 1945. Després
de la guerra, va viure a França fins a la seua
mort. Cuevas va ser un símbol de la lluita
contra el feixisme. La seua última voluntat va
ser donar sa casa a l’Ajuntament de Sueca
per tal d’habilitar-la com a museu contra el
franquisme i el nazisme.
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