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Dels trenta dos veïns de l’Alt 
Penedès que van ser desti-
nats als camps  de concentra-
ció i d’extermini nazis entre 
1938 i 1945 (veure el requa-
dre adjunt) , vuit eren de Vila-
franca i vuit de Sant Sadurní. 
Patètics rècords els d’aques-
tes dues poblacions. Dels re-
publicans vilafranquins, dos 
van sobreviure, i també dos 
sadurninencs van ser allibe-
rats de Mauthausen el 5 de 
maig de 1945 per les tropes 
nord-americanes  de l’Onze-
na Divisió Cuirassada. 
Per un municipi com Sant 
Sadurní -el qual a la segona 
meitat de la dècada dels tren-
ta i principis dels quaranta 
del segle passat no superava 
els 4200 habitants, una ter-
cera part dels que tenia Vila-
franca aleshores- sis morts  
als camps nazis és una xifra 
esgarrifosa, com ho són tam-
bé la dels vint-i-quatre  assas-
sinats durant la revolució de 
l’estiu de 1936 per part dels 
milicians anarquistes i co-
munistes, la dels més de cent 
cinquanta  exiliats republi-
cans  el 1939, la dels cent sis 
veïns i veïnes inculpats pels 
vencedors de la Guerra Civil, 
entre els quals s’hi compten 
els  vuit  afusellats durant els 
dos primers anys de la dicta-
dura i els seixanta quatre que 
van complir condemna a les 
presons del règim dictatorial 
del general Franco.
Quina explicació té aquest 
tràgic palmarès sadurninenc? 
Després d’estudiar-ho a fons, 
es pot afirmar que a Sant Sa-
durní  es donaven una sèrie 
de condicions objectives que 
s’hi van conjurar quan els 
miluitars colpistes s’alçaren 
en armes contra la Repúbli-
ca democràtica el 18 de juli-
ol de 1936: unes relacions de 
producció molt enverinades 
a les fàbriques de xampany,  
greuges infinits covats pels 
pagesos durant el conflicte ra-
bassaire del període republicà 
com al de  les etapes anteriors, 
la intransigència caciquil d’al-
guns propietaris agrícoles en-
capçalats per Pere Mir i Ràfols 
de can Guineu,  la  particular 

significació d’algun sadurni-
nenc  de dretes durant la re-
pressió obrera de l’època de la 
dictadura de Primo de Rivera ( 
Antonio Rovira i Jané) , un ra-
dicalisme exacerbat per part 
dels dirigents  anarquistes i 
comunistes locals que van 
determinar l’actuació tant vi-
olenta del Comitè de Milícies 
Antifeixistes  sadurninenc el 
1936, i finalment  una explí-
cita voluntat de revenja dels 
vencedors sobre els vençuts a 
partir del 22 de gener de 1939. 
Una barreja explosiva.
Aquestes són les històries per-
sonals de vuit  dels sadurni-
nencs que van perdre la Guer-
ra Civil i  que es van retirar a 
França buscant un refugi per 
a la seva llibertat. Malaurada-
ment,  la seva dissort, lluny 
d’extingir-se, els havia situat 
a l’ull d’un huracà  devastador 
que Adolf Hitler  desencade-
naria a tot Europa.

Josep Casas i Borràs ( 1909 
– 1941), mort al castell de   
Hartheim (Àustria)

Va ser escollit alcalde el 20 
de gener de 1937 en repre-
sentació de la Confederació 
Nacional del Treball (CNT)  
i va exercir el càrrec fins el 
29 d’octubre del mateix any, 
si bé durant aquest període 
va estar de baixa en diverses 
ocasions. Després va continu-
ar com regidor fins el desem-
bre de 1938. 
Treballava aleshores a cal Be-
nach (Maquinaria Moderna 
per a  Construccions i Obres 
Públiques) on es va ferir a la 
cama  en disparar-se-li l’arma 
que emprava  per  verificar 
la resistència  de les planxes 
que s’hi utilitzaven pel blin-
datge de  tancs, carros d’assalt 
i camions. A mitjans de gener 
de 1939 va viatjar a Bescanó 
(Gironès),  juntament amb 
la maquinària de cal Benach,  
quan es va desmantellar el 
taller davant l’imminent ocu-
pació de Sant Sadurní per les 
tropes franquistes.  Es va re-
tirar cap a França dues setma-
nes després, essent  ingressat 
en un camp d’internament. 
De les cinc opcions que exis-
tien per sortir d’aquell infern: 
tornar  voluntàriament a Es-
panya i afrontar les eventuals 
responsabilitats polítiques, 
fer-se voluntari a la Legió 

Estrangera Francesa amb un 
contracte de cinc anys, esca-
par-se amb el risc de ser de-
tingut i deportat immediata-
ment,  o  oferir-se voluntari 
per treballar  en una empresa  
de les rodalies o en una CTE 
(Compagnie de Travailleurs 
Étrangers), Casas es va acollir 
a aquesta darrera alternativa.
Va ser destinat a Angulema, 
al sudoest de França. Quan 
els alemanys van ocupar la re-
gió, va ser detingut i confinat 
en un camp d’internament, i 
el   20 d’agost de 1940 el van 
traslladar en tren a Mauthau-
sen (amb el tristament famós 
comboi dels 927)  on va arri-
bar el 24 del mateix mes,  as-
signant-li el número 4106. En 
aquell tren va coincidir  amb 
el vilafranquí Eusebi Pérez i 
Martín, el qual va sobreviure 
fins l’alliberament del camp 
el 5 de maig de 1945.
La certificació de la mort   
de Josep Casas al castell de 
Hartheim porta la data del 
24 de gener de 1941. Durant  
aquells cinc mesos va treba-
llar en la construcció i forti-
ficació del camp de   Maut-
hausen en unes condicions  
infrahumanes. 

Josep Dols i Gibert (1895 
– 1941), mort a  Gusen – 
Mauthausen (Àustria)

El 20 de juny de 1938 va ser 
proclamat regidor de l’Ajun-
tament de Sant Sadurní en 
representació de la CNT, sin-
dicat que ell havia contribuït 
a implantar  a la vila abans de 
la guerra. La seva trajectòria 
és molt semblant a la de Josep 
Casas i Borràs. Treballava com 
ell als tallers de  cal Benach;  
també, com ja s’ha indicat,  
era de la CNT;  va formar part 
de l’ajuntament republicà  i  
també es va exiliar el gener o 
el febrer de 1939.  En aquells 
dies  també es trobava a Bes-
canó, on  havien traslladat 
tota la maquinària  de cal Be-
nach amb la pretensió de tor-
nar-la a instal•lar. Després de 
romandre en un camp d’in-
ternament francès  es va pre-
sentar voluntari per treballar 
en una CTE que s’ocupava de 
la fortificació de la Línia Ma-
ginot. Allí va ser capturat pels 
nazis el juny de 1940. Va in-
gressar a Mauthausen on  li 
assignaren el número 4126 

i el 29 de març de 1941 fou 
traslladat  a Gusen on va mo-
rir el 13 d’abril d’aquell ma-
teix any.
En les mateixes circumstàn-
cies van  detenir el regidor de 
l’ajuntament de Vilafranca, 
Josep Sanahuja i Nadal. Sana-
huja s’havia casat amb Maria 
Marimón i Rubió de Sant Sa-
durní, on va viure un anys. Va 
ser traslladat també a Maut-
hausen i  després a Gusen on 
va morir el 21 d’octubre de 
1941.
Als llibres d’actes de l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní recu-
perats recentment consten 
els acords dels darrers plens 
municipals de novembre 
i desembre de 1938 -entre 
els quals destaquen  l’estat 
de comptes i l’aprovació del 
pressupost i de les ordenan-
ces de 1939,  que mai  no es 
van aplicar-  signats, entre 
d’altres,  per Josep Casas i Jo-
sep Dols. Un mes després, el 
22 de gener, les tropes fran-
quistes van ocupar Sant Sa-
durní. Va ser aleshores quan 
un altre dels regidors que 
signà aquells acords, Antoni 
Lloret i Miquel,   va decidir 
romandre amagat en dife-
rents indrets  de la comarca 
fins que el 1949 fou detingut 
per la Guàrdia Civil just en el 
moment que havia decidit 
presentar-se  voluntàriament 
a les autoritats. Després de ser 
traslladat  viu a Barcelona, el 
seu cadàver va aparèixer  mal-
tractat a la sala d’urgències de 
l’Hospital Clínic. La repressió 
de postguerra també va atra-
par l’alcalde d’aquells darrers 
mesos republicans, Napoleó 
Montagut i Duran, el qual 
va ser condemnat a vint anys 
i un dia de presó, part dels 
quals va complir a la Model 
de Barcelona.

Manuel Bonet i Bonet 
(1905 – 1943) , mort de 
tuberculosi a Gusen – 
Mauthausen

Havia nascut a Hortells (els 
Ports - Maestrat) i era el ter-
cer de set germans:  Pere, Pi-
lar, Manuel, Conxita, Ramon, 
Maria i Nativitat. Va ser esco-
llit regidor de l’Ajuntament  
de Sant Sadurní en repre-
sentació del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya (PSUC) 
el 29 d’octubre de 1937 i  
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va morir l’alcalde republicà 
sadurninenc Josep Casas i 
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Publiquem un nou treball de recerca que té com a 
protagonistes veïnes i veïns de la nostra comarca 
que van participar a la Segona Guerra Mundial.

1. El coronel Franz Ziereis, comandant del camp de Mauthausen, 
dalt el mur  que encerclava el recinte. Al fons, les torres de vigilàn-
cia.| FoNS  FotoGRàFIc DE L’AMIcAL DE MAuthAuSEN 2. Fotografia d’un carro 
d’assalt fabricat a cal Benach de Sant Sadurní durant la guerra,  a 
l’estació del ferrocarril d’aquest municipi, el 1937. Entre el grup, hi 
veiem dos dels veïns que  quatre anys després van morir a Maut-
hausen, l’alcalde Josep casas i Borràs i el sindicalista  i regidor Josep 
Dols i Gibert . Els podem identificar entre els que estan dempeus, 
el segon i el quart  respectivament començant a comptar per l’es-
querra de la imatge | FoNS DE L’AutoR 3. L’accés principal al camp de 
Gusen, immediatament després de ser alliberat per les tropes nord-
americanes.| FoNS  FotoGRàFIc DE L’AMIcAL DE MAuthAuSEN

// TRÀGIC BALANÇ Vuit veïns de Sant Sadurní  van ser internats en camps de concentració nazis. De tots 
ells, només dos van aconseguir sobreviure i sis hi van morir
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Gusen-Mauthausen Gusen-Mauthausen

Pedrera de Wiener Graben

Aquí fou destinat el sadur-
ninenc Antonio Cid Mas. 
Va aconseguir sobreviure i 
va ser alliberat el 5 de maig 
del 1945 per les tropes nord-
americanes |Foto del fons de 
l’autor.

Alliberats

A més d’Antonio Cid també 
el sadurninenc Jaume Borrell 
i Pedrola va sobreviure a Gu-
sen-Mauthausen, alliberat per 
les tropes de l’Onzena Divisió 
Cuirassada. | Foto del fons de 
l’Amical de Mauthausen.

s’incorporà al front a prin-
cipis de febrer de 1938. Era 
cunyat del destacat dirigent 
comunista  sadurninenc Pere 
Esteve  Llopart, conegut com 
Pere valent. Les seves respec-
tives esposes eren germanes.
S’exilià a finals de gener o 
principis de febrer de 1939, 
fou reclòs  en un camp d’in-
ternament i quan França fou 
ocupada pels nazis va ser cap-
turat al maig de 1940 junta-
ment amb Josep Dols a la lí-
nia Maginot, on havien estat 
destinats com a integrants 
d’una CTE (Compagnie de 
Travailleurs Étrangers) per 
tal de reforçar aquella forti-
ficació. Fou internat primer 
en un stalag i enviat després 
al camp de concentració de 
Mauthausen (Àustria). No-
més arribar li penjaren un tri-
angle de roba blava a l’alçada 
del cor, amb una S de spanier. 
Amb el color blau, els nazis 
identificaven els apàtrides, 
i dins d’aquest col•lectiu hi 
posaven els rojos republicans. 
Bonet fou un dels 3.839 espa-
nyols que moriren a Gusen, 
un kommando exterior de 
Mauthausen. 
El seu company d’infortu-
ni Miquel Serra relatava  36 
anys  després al llibre Els cata-
lans als camps nazis de la peri-
odista i escriptora Montserrat  
Roig  “El 22 de juny de 1941, 
el mateix dia  en que l’alema-
nya nazi declarava la guerra a 
la Unió Soviètica, els depor-
tats  Mauthausen considera-
ren de nomenar la primera i 
única direcció comunista, in-
tegrada per Razola, Palacios, 
Bonaque, Bonet i Pagès. Fins 
aquella data no existia una 
única organització comunis-
ta, sinó que cada transport 
que arribava al camp portava 
la direcció del Partido Comu-
nista de España o del Partit 
Socialista Unificat de Catalu-
nya, segons si eren catalans o 
no [..]
 Tot i que jo treballava  a la 
pedrera, tenia com a tasca re-
partir cada vespre una mica 
de menjar que l’organització 
clandestina recollia. Encara 
que faci riure, allò represen-
tava assegurar uns dies més 
de supervivència per als com-
panys que rebien aquesta ra-
ció de més. Entre els que se’n 
beneficiaven, hi havia en Ma-
nuel Bonet. Al mes de març o 
abril de 1943, em passaren un 
a consigna que avui pot sem-
blat tètrica o cínica. La direc-
ció del partit [ es refereix al 
partit comunista], entre els 
quals hi havia el company Bo-
net, va decidir suprimir l’ajut 
que donàvem als companys 
que ja eren condemnats per 
la malaltia o l’esgotament. 

Sabíem, per exemple, que 
era materialment impossible 
que un company tuberculós 
sobrevisqués sense un tracta-
ment adequat, o bé la malaltia 
se l’emportaria o bé si ho des-
cobrissin els SS el matarien. 
En Manuel Bonet no era gaire 
alt, tenia la pell bruna i un po-
sat seriós, encara  que mai no 
el vaig veure trist. Treballava 
de paleta i era un dels com-
panys amb qui més m’agra-
dava discutir, perquè sempre 
hi aprenia alguna cosa nova. 
Doncs bé, en Bonet passava 
gana, molta gana,  com tots no-
saltres. Jo era l’encarregat, en 
nom de l’organització,  de por-
tar-li alguna gamella  d’aquella 
gasòfia o una mica de pa, car 
s’havia posat malalt. Cap a fi-
nals de maig o començaments 
de juny de 1943, quan li vaig 
anar a portar el suplement que 
l’organització li oferia, em va 
dir que no podia acceptar. Que 
sabia que estava tuberculós, 
i que, per tant, els seus dies 
eren comptats. I no solament 
no va agafar el que jo li duia, 
sinó que em va fer agafar la 
meitat del seu pa a fi de donar-
lo a un altre company perquè 
encara es pogués salvar. I va 
acabar per dir-me “ Miquel, el 
partit tenia raó quan deia que 
havien d’adreçar tots els esfor-
ços per salvar els companys  
que encara tenen esperances 
de sortir d’aquí. Ajudat un 
mort fóra contraproduent. Jo 
vaig votar aquest acord  i vull 
ésser el primer a respectar-lo. 
Guanyarem la guerra i, com jo 
no ho veuré, compto amb tots 
vosaltres perquè el món sàpiga 
de la justesa de la nostra lluita 
contra el feixisme[...]”
“Al cap de tres o quatre dies, 
se l’emportaren al camp rus, 
on va morir en braços d’en 
Joan Sarroca. Sota el coixí hi 
havia encara el menjar que 
el company Sarroca li havia 
donat i que no s’havia volgut 
quedar”. 
Deixà vídua, Josefa Catasús, 
i una única filla, anomena-
da Teresa que residien a Sant 
Sadurní, al carrer Diputació. 
Tres anys després, aquestes 
dues dones varen rebre la vi-
sita d’un company de Bonet a 
Gusen, el qual havia sobrevis-
cut a l’extermini nazi, que els 
explicà amb detall com va ser 
la vida al camp i també les cir-
cumstàncies de la seva mort, i 
els lliurà l’únic i preuat llegat 
que Bonet havia conservat des 
que s’exilià i que abans de mo-
rir li havia demanat insistent-
ment que fes arribar a la seva 
família: una misteriosa clau 
d’un desconegut pany que 
vés a saber quin secret o quin 
tresor amagava, però que ni la 
vídua ni la filla no pogueren 

mai localitzar. Una trista his-
tòria per fer tota mena d’elu-
cubracions i un bon argument 
per a una novel•la. (Montser-
rat Roig,  a la fitxa individual 
que resumeix  les vicissituds 
de Bonet  des que va arribar a 
Mauthausen, publicada al seu 
llibre Els catalans als camps na-
zis,  indica que va morir el 13 
de novembre de 1941, mentre 
que el  relat de Miquel Serra 
situa  el desenllaç el juny de 
1943).

Josep Querol i  Fonollosa, 
(1920 – 1941),  mort  a 
Gusen – Mauthausen

La seva història sembla una 
còpia de les anteriors, tot i que 
en el seu cas no s’ha pogut do-
cumentar la seva significació 
política durant l’etapa de la 
República i la Guerra Civil. Va 
formar part de la lleva del bi-
beró. Exiliat a  finals de gener 
o principis de febrer de 1939, 
ingressat en un camp d’inter-
nament francès  i destinat a 
una CTE.  Capturat pels nazis 
va ser empresonat  en un sta-
lag el 13 de desembre de 1940, 
tres mesos i mig després va ser 
traslladat a Mauthausen i fi-
nalment  a Gusen, on va morir 
el 26 de setembre de 1941. Ha-
via nascut l’1 d’abril de 1920 i 
un familiar seu, Rosa Benabar-
re,   vivia al carrer Sant Pere, 
número 102, de Sant Sadurní. 
Va ser el més jove de tots els 
sadurninencs que van morir a 
Mauthausen.

Jaume Barceló  i Urgell 
(1919 – 1942), mort a 
Gusen – Mauthausen

Tampoc es disposa de gaire in-
formació donat que la seva fa-
mília (el seu germà i la seva cu-
nyada)  sempre havia  volgut 
preservar  la història d’aquest 
personatge. Durant trenta 
anys, tots els intents  d’obte-
nir algun document personal 
o alguna fotografia van resul-
tar infructuosos i fa uns me-
sos, quan semblava que hi  po-
dria haver un canvi d’actitud  
en haver-se produït el  relleu 
generacional, els descendents 
de Jaume Barceló,  a causa d’un 
trasllat de domicili,   ja s’havi-
en desfet de les seves cartes 
enviades des de Mauthausen 
i  també d’algunes  fotografi-
es personals llençant-les a les 
escombraries. Irreversible i 
lamentable.
Abans de la guerra Barceló 
jugava a  l’equip de futbol del 
Centre. (Malgrat haver-ho 
intentat, tampoc s’ha trobat 
encara cap fotografia  on se’l 
pogués identificar). Quan va 
començar la Guerra Civil tenia 
només  disset anys i va ser mo-
bilitzat a partir de l’1 de març 
de 1938, juntament amb 25 

sadurninencs més de la lleva 
del 1940. Durant uns mesos 
va ser destinat a la 26 Divisió, 
ubicada a Artesa de Segre i va 
passar a França el febrer de 
1939.
Va arribar a Mauthausen el 20 
d’octubre de 1941 i tres mesos 
després moria a Gusen. Tenia  
només 23 anys.

Antoni Tarrida i Capellades 
(1901–1941), mort  a 
Gusen– Mauthausen

Un altre misteri tan pel que 
fa a la seva història personal 
com a la seva imatge. Sabem 
que va entrar a Mauthausen el 
8 d’abril de 1941, havent-li as-
signat el número 6570. Va mo-
rir a Gusen el 17 de novembre 
d’aquell mateix any. Alguna 
mena de relació  professional 
devia tenir amb la Generalitat 
ja que  estava assignat com  a 
conductor del cotxe oficial del 
president Lluís Companys.

Jaume Borrell  i Pedrola, 
nascut el 1915, alliberat de 
Gusen–Mauthausen 

Segons l’historiador sadurni-
nenc Lluís Eroles Benabarre, 
Jaume Borrell Pedrola va in-
gressar a Gusen-Mauthausen  
el 3 de març de 1941 i li fou 
atorgat el número 3.236. Ha-
via nascut a Miravet d’Ebre i 
ara com ara no es pot acredi-
tar que estigués empadronat a 
Sant Sadurní. Sí que hi estaven 
els seus pares i els seus dos ger-
mans, Joaquim afusellat per 
Franco després de la guerra; i 
Manuel, declarat pròfug per 
no haver-se presentat a fer el 
servei militar obligatori. Men-
tre no s’aporti cap prova con-
cloent no es pot afirmar que 
un altre sadurninenc, Ramon 
Bosch i Torrents, vagi morir als 
camps nazis.

Antonio Cid Mas (1919 
– 2006) , alliberat de 
Mauthausen per les tropes 
nord-americanes 

Era de la mateixa lleva que  
Jaume Barceló i Urgell. Va ar-
ribar a Mauthausen a principis 
de 1941 i va ser destinat a la pe-
drera de Wiener Graben. 
Després d’exiliar-se  els dies 8 
o 9 de febrer de 1939 i de ser re-
clòs en el camp d’internament  
francès de Vernet d’Ariège, ha-
via estat destinat a una CTE. 
Va treballar en la construcció 
de camins i carreteres a la zona 
de Besançon i més endavant 
en les fortificacions del de-
partament  dels Vosges. Allí, 
a Saint-Dié- des-Vosges va ser 
capturat pels alemanys des-
prés que aquests  destruïssin 
la ciutat a finals de 1940.  
Per a sobreviure a Maut-
hausen ideà una estratègia 
que ara pot semblar una 

1. Manuel Bonet i Bonet, regidor de l’Ajuntament de Sant Sa-
durní, mort de tuberculosi a Gusen-Mauthausen | FoNS DE L’AutoR 

2. Antonio Tarrida i Capellades, mort a Gusen el 1941, va exer-
cir de xofer del vehicle oficial del president de la Generalitat, Llu-
ís companys. Malauradament, en aquesta fotografia no es pot 
apreciar la fesomia del conductor del vehicle i per tant no podem 
afirmar  del tot que es tracti d’aquest veí de Sant Sadurní. La imat-
ge correspon a la tornada a Barcelona del president companys 
(dret d’esquena al lector) després d’haver estat alliberat de la presó 
el febrer de 1936. Assegut al costat de Companys, Joan Casa-
novas i Maristany, president del Parlament de catalunya | FoNS 

DE L’AutoR 3. Antonio Cid Mas, alliberat  de Mauthausen per les 
tropes nord-americanes,  en una foto  feta poc abans de morir, 
amb la seva esposa, Carmen Roldán | Foto SéBAStIEN ALkER  4. El 
forn crematori de Gusen–Mauthausen, on van ser incinerats la 
majoria dels sadurninencs i dels penedesencs que van morir en 
aquell camp de concentració | FoNS DE L’AutoR
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VEÏNS DE L’ALT PENEDÈS ALS CAMPS NAZIS (1940-1945)  

Vilafranca del Penedès
Pere Escudé i Balaguer
Mort  el 1942 a Mauthausen
Ramon Guasch
Desaparegut a Buchenwald 
Josep Junyent i Feliu
Mort  el 1941 a Gusen – Mauthausen
Josep  Junyent i  Ferran
Mort a Gusen – Mauthausen  el 1941
Rafael Viñoles  i García
Mort el 1942 a Gusen- Mauthausen
Josep Sanahuja i Nadal
Mort a Gusen el 1941
Josep Cerrillo i Galimany
Alliberat de  Gusen - Mauthausen el 5 de maig de 1945
Eusebi Pérez Martín
Alliberat de Gusen - Mauthausen el 5 de maig de 1945 

Sant Sadurní d’Anoia
Josep Casas i Borràs
Mort  el 1941 a hartheim
Josep Dols i Gibert
Mort  el 1941 a  Gusen – Mauthausen
Manuel Bonet i Bonet
Mort de tuberculosi  el 1943 a Gusen – Mauthausen
Josep Querol i  Fonollosa
Mort  el 1941  a Gusen  – Mauthausen
Jaume Barceló  i Urgell
Mort  el 1942 a Gusen – Mauthausen
Antoni Tarrida i Capellades
Mort   el 1941 a Gusen – Mauthausen
Antonio Cid Mas
Alliberat de Mauthausen per 
les tropes nord-americanes el 5 de maig de 1945
Jaume Borrell  i Pedrola
Alliberat de Gusen – Mauthausen

Sant Martí Sarroca
Francesc Bartrolí i Creus
Mort  el 1942 a Gusen – Mauthausen
Emili Musons i Torné
Mort a Gusen – Mauthausen el 1941

Sant Quintí de Mediona
Ramon Torres i Balada
Mort a Gusen – Mauthausen el 1943
Pere Vallverdú i Ros
Mort a Gusen – Mauthausen  el 1941

Torrelavit
Martí Cabanes i Bel
Mort a Gusen - Mauthausen el 1942
Joan Poch i Sardà
Mort a Steyr – Mauthausen el 1942

Avinyonet
Patrici Raventós i Masana
Mort a Gusen – Mauthausen  el 1941

Gelida
Pau Esteve Cardús
Mort a Gusen  – Mauthausen el 1941
Domènech Llopart i Esvert
Alliberat de  Gusen - Mauthausen el 5 de maig de 1945

Sant Llorenç d’Hortons
Antoni Esteve i Tarruella 
Mort a Mauthausen el 1941

Sant Pere de Riudebitlles
Josep Parellada i Baixes
Mort a Gusen  – Mauthausen el 1941

Santa Fe
Francesc Vallès i Suriol
Mort a Gusen - Mauthausen el 1942

Torrelles de Foix
Josep Raventós i Denís
Mort a Gusen - Mauthausen el 1942

Subirats
Fèlix Vendrell i Casadellas
Mort a Gusen – Mauthausen  el 1941
Rafael Sala i Romeu
Alliberat de  Gusen - Mauthausen el 5 de maig de 1945

Pacs - Vilobí
Joan Carbó i Casas
Mort a Gusen – Mauthausen el 1941

Informació extreta  parcialment del llibre de Montserrat Roig 
Els catalans als camps nazis,  del de Ramon Arnabat i Rosa torán 
Eusebi Pérez Martín, Recordar per viure, viure per recordar, i del Livre-
Memorial dés déportés de France arrêtés par mesure de represión et 
dans certains cas  par mesures de persécution. 1940 – 1945,  de la 
Fondation  pour la Memoire de la Déportation.  també d’altres 
historiadors comarcals han aportat les seves referències sobre 
el tema.  

RECUPEREM LA MEMÒRIA HISTÒRICA

Fa  setanta anys  que va començar la Segona Guerra Mun-
dial. és l’hora de recuperar la memòria dels penedesencs 
que van participar-hi. Busquem històries reals de veïnes i 
veïns de qualssevol dels municipis del Penedès (d’origen i 
d’adopció), que vagin viure aquest conflicte armat entre 
1939 i 1945.   
Ens interessen històries personals (i també fotografies, 
documents d’identitat, memòries, condecoracions, diaris, 
correspondència...) viscudes durant la guerra a  qualsse-
vol indret (Europa, unió Soviètica, Nord d’àfrica , Regne 
unit, Japó, al Mediterrani , al Pacífic...), en qualssevol dels 
exèrcits (nazi, aliat, francès, soviètic, División Azul...),  en els 
camps de concentració nazis o amb els  guerrillers republi-
cans espanyols (maquis) que van  lluitar amb la Resistència 

a França i a l’interior d’Espanya  a la dècada dels quaranta.
Els testimonis personals i les imatges es publicaran peri-
òdicament en reportatges individuals en aquest mateix 
setmanari, s’afegiran al projecte Tots els noms promogut per 
l’Institut d’Estudis Penedesencs i  s’inclouran en un Fons de 
l’Arxiu comarcal de l’Alt Penedès que podrà ser consultat 
per tothom.
Si vol  que es recuperi,  que es divulgui  i que es conservi  la 
història del seu avi, del seu pare,  o d’un veí o conegut que 
vagi viure la Segona Guerra Mundial, enviï  un correu elec-
trònic a  el3devuit@el3devuit.cat o a querolrovira@hotmail.
com o bé una carta a la redacció d’El Tres de Vuit.  carrer   
Papiol, número 1. 08720 Vilafranca del Penedès (indicar al 
sobre Penedesencs a la Segona Guerra Mundial).

pallassada, però que a ell 
li va funcionar. Com que 

sovint feia feines de fuster, 
es desplaçava per l’interior 
del camp amb un tauló de 
fusta a l’esquena i una cai-
xa d’eines de doble fons, 
on  hi amagava els aliments 
que sostreia de les cuines 
dels oficials del camp en les 
quals entrava amb  el pretext 
de fer-hi reparacions pròpi-
es del seu ofici. Antonio Cid 
va explicar la seva epopeia 
en una entrevista publicada 
el 15 de maig 2005 al diari La 
Nouvelle République de Vier-
zon (França).
Va ser alliberat    per les tro-
pes nord-americanes el  5 de 
maig de 1945. Després d’es-
tablir-se en aquesta  darrera 
ciutat francesa, va morir el 
2006. 
En aquella històrica jornada, 
cinc veïns més de l’Alt Pene-
dès van aconseguir la lliber-
tat: Jaume Borrell i Pedrola 
de Sant Sadurní; Eusebi Pé-
rez Martín i Josep Cerrillo i 
Galimany, de Vilafranca; Ra-
fael Sala i Romeu de Lavern 
(Subirats) i Domènech Llo-
part  i Esvert de Gelida.

1. tots els  sadurninencs que van ser destinats als camps nazis ha-
vien  estat derrotats i havien sortit de catalunya a finals de gener o 
principis de febrer de 1939 travessant la frontera francesa i van ser 
reclosos en  diferents camps d’internament. A la imatge, la gentada 
de refugiats  al pas del Portús. | Foto DE hENRy BuckLEy. ARxIu coMARcAL 

DE L’ALt PENEDèS 2. Les tropes nord-americanes de l’onzena Divisió 
cuirassada en el moment d’alliberar Mauthausen el 5 de maig de 
1945 | Foto DE L’ AMIcAL MAuthAuSEN 
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Gusen-Mauthausen Gusen-Mauthausen

Josep Parellada i Baixes

Aquest veí de Sant Pere de 
Riudebitlles (a la fotografia 
el podem veure amb uni-
forme de guàrdia d’assalt), 
va morir a Gusen–Maut-
hausen l’any 1941| Fons 
de l’autor

Francesc Bartrolí i Creus 
i Josep Sanahuja i Nadal

El primer, veí de Sant Martí 
Sarroca; i el segon, un vilafran-
quí casat amb la sadurninenca 
Maria Marimón i Rubio, morts 
ambdós a Gusen  | Fotos del fons 
de l’autor i Jordi Romeu

Joan Saura, conseller de Relacions Institucionals  i Participació de  
la Generalitat de catalunya,   lliurant  a Eusebi Pérez Martín un recor-
datori de  l’acte d’homenatge als  catalans deportats als camps nazis,  
celebrat al Palau de la Generalitat el 21 d’octubre de 2005, en presèn-
cia de l’exministre  de cultura  del govern socialista  Jorge Semprún, el 
qual  va estar reclòs al camp de Buchenwald | Foto DE JoRDI BEDMAR

 
Context històric 

El camp de Mauthausen  
va entrar en funciona-
ment  després de l’anne-
xió d’Àustria  per part del 
Tercer Reich, el març de 
1938. Un total de 7089 
exiliats republicans es-
panyols hi van ser desti-
nats, dels quals més d’un 
60% hi van morir. A banda 
del camp central, hi ha-
via diversos Kommandos 
externs: Ternberg, Steyr, 
Melk i Gusen, on van mo-
rir 3839 espanyols proce-
dents de Mauthausen. 
Dels prop de dos cents 
mil infortunats que  hi 
van ser reclosos, només 
81.000 van sobreviure. 
Van ser alliberats per les 
tropes nord-americanes 
el 5 de maig de 1945.


