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Pot semblar sorprenent, i també 
força incomprensible, que mai 
fins ara no s’hagin difós les his-
tòries personals de tres dels sis 
veïns de la nostra comarca que 
van sobreviure a Mauthausen – 
Gusen fins que van ser alliberats 
per les tropes nord-americanes 
de l’Onzena Divisió Cuirassada, 
a partir del 5 de maig de 1945. 
Han passat 65 anys sense que 
ningú no se n’hagi ocupat.
Aquests són els casos del pagès 
de Lavern (Subirats) Rafael Sala 
i Romeu, del paleta vilafranquí 
Josep Cerrillo i Galimany i del 
també paleta gelidenc Domè-
nec Llopart i Esvert. Ells tres, 
juntament amb Antonio Cid 
Mas i Jaume Borrell i Pedrola, de 
Sant Sadurní, i amb Eusebi Pé-
rez i Martín, de Vilafranca, inte-
gren la mitja dotzena d’exiliats 
republicans de l’Alt Penedès que 
van sobreviure a l’horror d’aquell 
camp d’extermini. 
En tots aquests tres casos ha 
resultat clau la predisposició 
dels seus familiars directes o 
llunyans per tal d’intentar re-
construir els esdeveniments 
que van protagonitzar des que 
van sortir d’Espanya a finals de 
gener o principis de febrer de 
1939, després de la desfeta re-
publicana. Han conservat la 
seva memòria, poca  o molta, 
en records, en algun document 
escadusser o en alguna fotogra-
fia, i lamenten que l’historiador 
arribi trenta o quaranta anys 
tard, quan cap d’ells segueix en 
vida. En ple exercici de recupera-
ció de la memòria històrica de la 
República, de la Guerra Civil i del 
franquisme, i coincidint  també 
amb el 65è aniversari del seu 
alliberament, és també el mo-
ment de donar a conèixer els 
seus periples vitals des que es 
van exiliar el 1939. 

Rafael Sala i Romeu 
(Subirats, 1916 – París, 
1972) 

“Quan les tropes nord-america-
nes van obrir la porta del nostre 
barracó i  hi  van  donar un cop 
d’ull van creure que tots érem 
morts. Només quan vàrem co-
mençar a gemegar se’n va ado-
nar que aquells cossos encara 
tenien una espurna de vida”. Així 

explicava  Rafael Sala i Romeu  
a la seva esposa, Marisa Martí-
nez Merino, com si fos un flaix, 
la crònica del dia que el varen 
alliberar. 
La història de la seva tragèdia 
personal havia començat a  fi-
nals del mes de gener de 1939, 
quan després de retirar-se de la 
batalla de l’Ebre des de Fraga, 
on havia lluitat al bàndol repu-
blicà i  en el qual s’havia incor-
porat com a voluntari, es dispo-
sava a travessar la frontera de la 
Jonquera i el Portús. 
També els seus pares, Magí Sala  
i Bertran i Teresa Romeu i Batlle, 
de Lavern (Subirats), juntament 
amb la seva filla Maria, havien 
decidit emprendre la fugida a 
peu i en carro davant l’arribada  
imminent de les tropes franquis-
tes al Penedès. Eren una família 
pagesa que treballava a parce-
ria vinyes  del Pau Francès i de 
la hisenda de ca l’Escudé, i que 
s’havia significat amb  la causa 
rabassaire durant  el període de 
la Segona República.
En arribar a territori francès, els 
uns per una banda i Rafael Sala 
en solitari, aquest fou ingres-
sat en un camp d’internament 
(probablement a Argelers o 
Sant Cebrià) i els seus pares i la 
seva germana van ser conduïts 
en tren fins a Limoges i en auto-
car a uns pobles propers on van 
ser acollits i atesos de forma 
admirable.
Mesos després, el matrimoni i 
la  filla van poder retornar a La-
vern, on es van trobar amb la 
casa precintada per ser consi-
derats enemics del règim fran-
quista. S’hagueren d’allotjar 
transitòriament  a l’habitatge 
d’uns familiars del mateix barri 
de Subirats. 
Rafael Sala va romandre a Fran-
ça. La hipòtesi més versemblant 
és que vagi sortir voluntària-
ment del camp d’internament, 
on l’havien confinat tot just des-
prés de travessar la frontera, per 
anar a una Companyia de Treba-
lladors Estrangers (CTE), i que el 
vagin enviar a alguna destinació 
relacionada amb l’exèrcit fran-
cès, o amb la defensa, o bé a  
obres públiques, o a alguna fà-
brica d’interès estratègic, d’ar-
mament o de municions.
El 10 de maig  de 1940,  Hitler ha-
via iniciat la invasió de França i 
el 22 de juny se signava l’armis-
tici que establia les condicions 
de l’ocupació alemanya. Entre 

una data i l’altra es va produir 
la dispersió dels treballadors 
republicans de les CTE a la zona 
ocupada, molts dels quals van 
anar a refugiar-se al camp de 
Les Alliers on foren capturats 
pels alemanys. Rafael Sala 
va caure presoner dels nazis i 
consta que el dia 21, la vigília de 
la signatura de l’armistici, ja se’l 
considerava presoner de guer-
ra. No s’ha pogut documentar 
l’indret precís on es trobava, ni 
on va estar retingut durant tot 
el segon semestre de 1940, però 
el 27 de gener de 1941 ingressava 
a Mauthausen on li assignaren 
el número 5.736. 
 Aquest mateix dia van ingres-
sar-hi també dos vilafranquins,  
Josep Sanahuja i Nadal, amb 
el número 6.545, i Josep Cerri-
llo i Galimany, amb el 5.880. Al 
primer l’havien fet presoner els 
alemanys, quaranta vuit hores 
després de detenir Rafael Sala, 
a la línia Maginot, i el van in-
ternar al frontstalag de Belfort 
i després a l’stalag de Kaiserst-
senbruck. Aquest, o semblant, 
hauria pogut ser també el peri-
ple de Rafael Sala. Sanahuja va 
morir a Gusen el 21 d’octubre de 
1941 i Cerrillo, com veurem més 
endavant, va sobreviure.
Els primers dos anys va ser des-
tinat a la pedrera de Mauthau-
sen (Sala va explicar a la seva 
dona que mentre hi treballava 
va estar a punt de morir en dues 

ocasions a les cambres de gas), 
i després al consorci industrial 
Steyr-Daimler-Puch Aktienge-
sellschaft, una societat anòni-
ma austríaca que al complex de 
Mauthausen – Gusen utilitzava 
mà d’obra  gratuïta per a la fa-
bricació de material bèl·lic  per a 
l’exèrcit alemany. Eren tractats 
com esclaus. 
Va ser aquí on Sala, probable-
ment, va aprendre l’ofici de me-
cànic que li permetria guanyar-
se la vida després de la guerra. 
Aquesta pràctica de contrac-
tar presos sense sou -no no-
més espanyols sinó de totes 
les nacionalitats considerades 
enemigues del Tercer Reich- es 
va generalitzar sota el règim 
de Hitler i la llista d’empreses i 
corporacions alemanyes que 
se’n van beneficiar és prou elo-
qüent: a més de  Steyr, Daimler 
i Puch, s’hi trobaven IG Farben, 
Bayer, BMW, Krupp, Volkswa-
gen, Siemens, Tyssen, Kirdof, 
Tengelman, Heinkel, Krueger, 
Telefunken i Messchersmitt. 
En un dels tallers de Gusen es 
muntaven cada setmana una 
vintena de carcasses d’aquesta 
marca d’avions.
Després de l’alliberament, Sala 
pesava només 38 quilos. S’esta-
blí a París on es va aparellar amb 
una vídua d’un militar francès 
mort durant la Segona Guer-
ra Mundial anomenada Ray-
monde. Proveït de passaport 

i de nacionalitat francesa, va 
retornar  ocasionalment a La-
vern l’estiu de 1962 i  també els 
següents. 
Quan el 1964 ja s’havia sepa-
rat de Raymonde, va conèixer 
Marisa Martínez, una veïna de 
Pamplona, també vídua i amb 
una filla,  que treballava i vivia  
aleshores a París. Ell estava em-
pleat de  fresador a la fàbrica de 
cotxes Panhard, cobrava un bon 
sou i  un any després es van ca-
sar. El matrimoni va tenir un fill, 
al qual van posar el mateix nom 
del pare. Van ser els anys més fe-
liços de la seva vida.
El 1967 Panhard es va fusionar 
amb Citroën, el 1968 Rafael 
Sala va caure malalt i va morir 
de càncer el 1972. Tant la seva ví-
dua,  que viu actualment a Pam-
plona,  com el seu fill, resident 
a París, van gaudir i gaudeixen 
del reconeixement de França i 
d’Alemanya per la condició de 
deportat polític, refugiat, vell 
combatent i  víctima de guerra 
que li van atorgar al seu pare. 
Tota la vida va recordar amar-
gament la pallissa que li varen 
donar els guardians de Maut-
hausen per ho haver fet el seu 
llit de forma impecable, sense 
una sola arruga. 

Domènec Llopart i Esvert 
(Gelida, 1904–1978)

Fins el 18 de juliol de 1936 aquest 
veí de Gelida del Mingo de cal 

Serreta havia tingut una vida  
normal. El seu pare, Pau Llo-
part i Boltà, feia de carreter i de 
manobre; la seva mare, Àngela 
Esvert i Vallès, era mestressa de 
casa i ell havia anat a l’escola ele-
mental del poble. Després d’un 
temps d’aprenentatge, Domè-
nec Llopart es guanyava la vida 
fent de paleta, cantava a la coral 
local, era actor en el petit teatre 
del seu municipi i simpatitzava 
amb les esquerres. 
S’havia casat amb Rosa Sampé i 
Soler (1905–1994) i tenia tres fills,  
Juanita, Albert i Josep. Quan es 
declarà la Guerra Civil fou des-
tinat al Cos de Carabiners i a fi-
nals de 1938 es trobava a Oriola 
(a l’actual Comunitat Valencia-
na). El seu fill Josep és el dipo-
sitari de la memòria de Domè-
nec Llopart i relata que  aquest 
s’exilià a França, probablement 
es va allistar en una CTE i va ser 
detingut pels nazis i ingressat 
a Gusen – Mauthausen el 6 de 
juny de 1941. Li adjudicaren el 
número 5.099. 
La seva professió i la coincidèn-
cia que en aquells mesos s’esta-
ven duent a terme les obres de 
construcció del camp de Maut-
hausen van jugar a favor seu i es 
va passar tres  anys i onze mesos  
treballant-hi de paleta. Quan 
retornà a casa seva el 1949, i 
com que els seu fill només tenia 
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Supervivents de Mauthausen

Carles Querol
Font-rubí

mauthausen

Supervivents

Almenys sis veïns de la nos-
tra comarca van sobreviure 
en aquest camp d’extermi-
ni, fins el seu alliberament 
ara fa exactament seixanta-
cinc anys. Foto del fons de 
l’autor.
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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. Soldats nord-americans  de l’Onzena  Divisió  Cuirassada dos dies  després de l’alliberament del camp de Mauthausen. La pancarta 
que van pintar i desplegar els presos supervivents deia  “Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras”. Entre  aquesta 
multitud hi havia els sis veïns del Penedès que van aconseguir sobreviure | FOTO CEDIDA PER L’AMICAL MAUTHAUSEN  2.Rafael Sala i Romeu  
(Lavern, 1916-París, 1972) set anys després de ser alliberat de Mauthasen | FOTO CEDIDA PER MARISA MARTÍNEZ MERINO
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// COMMEMORACIÓ Les històries inèdites de tres veïns de l’Alt Penedès que hi van sobreviure, juntament 
amb les tres ja conegudes, permeten rememorar l’horror d’aquell camp i la joia de l’alliberament
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Vilafranca Vilafranca

Josep Cerrillo Galimany

Josep Cerrillo, a l’esquerra de la 
imatge, amb un amic seu tam-
bé vilafranquí, i que també era 
paleta, sostenint un obús sense 
explotar en una data i en un lloc 
indeterminat. Foto cedida per 
Josep Raventós i Abeyà.

Eusebi Pérez Martin

El vilafranquí Eusebi Pérez 
i Martin (Vilafranca, 1920–
Caracas, 2007) mentre es 
trobava destinat a l’avia-
ció republicana durant la 
Guerra Civil. Foto del fons 
familiar.

tretze anys,  va procurar no ex-
plicar massa detalls de la seva 
estada a Mauthausen – Gusen. 
Això, el seu caràcter reservat i 
l’absència de correspondència 
personal, de documents, diari 
o memòries escrites fa que no 
hagi transcendit cap de les vi-
cissituds que hi va viure.
De 1945 a 1949 s’establí  a 
Aveyron (Midi–Pyrénnées) 
al domicili d’una de les seves 
germanes, exiliada a França 
perquè s’havia casat amb l’avi-
ador republicà Fidel Núñez, al 
qual havia conegut durant la 
Guerra Civil quan aquest resi-
dia a la casa pairal de cal Font 
de Gelida (actualment, resi-
dència geriàtrica). El matri-
moni va tenir una nena a qui li 
van posar el nom d’Anna.
Deu anys després d’exiliar-se, 
Domènec Llopart va decidir 
tornar a casa. Fou obligat a 
presentar-se periòdicament a 
la caserna de la Guàrdia Civil i 
cada vegada que pretenia sor-
tir del municipi havia d’obtenir 
el corresponent salconduit.
Entre una cosa i l’altra es va 
tancar en ell mateix, en la fa-
mília, en el treball de paleta... 
i no va recuperar ni l’alegria ni 
cap de les afeccions que tant 
l’havien interessat abans de 
la guerra. Viure una Guerra 
Civil, quatre anys en un camp 
de concentració nazi i quatre 
més d’exili és una experiència 
prou dramàtica com per can-
viar radicalment una persona, 
per molta fortalesa que es tin-
gui. Si a això hi afegim que tots 
els que van aconseguir sobre-
viure i que van decidir tornar a 
casa tenien al damunt l’espasa 
i l’estigma de ser enemics del 
règim establert,   s’entendrà 
que la gran majoria optessin 
per resignar-se i intentar so-
breviure en aquella Catalunya 
pobre i miserable dels anys 
quaranta i cinquanta. Malau-
radament, la generació se-
güent va heretar aquella por i 
aquella resignació.

Josep Cerrillo i Galimany 
(Vilafranca, 1906–Reus, 
1987)

Quan el 1972 o el 1973, Josep 
Cerrillo va tornar discreta-
ment a Vilafranca després de 
més de trenta anys d’exili nin-
gú no l’hauria pogut identifi-
car. Una mica envellit, sense 
gaire cabell  i proveït de naci-
onalitat i de passaport fran-
cès , se’n va anar directe a la 
plaça de l ’Ajuntament per 
comprovar si encara existien 
els quatre bancs  d’obra vista i 
de forma octagonal, decorats 
amb fragments geomètrics de 
ceràmica, que el seu pare i ell 
mateix havien construït abans 

de la Guerra Civil. (Veure imat-
ge adjunta) En contemplar-los 
tan ben conservats va plorar 
d’emoció. Ell i els bancs havi-
en sobreviscut.
La seva dissort havia comen-
çat el 1939 quan es retirà a 
França a finals de gener o prin-
cipis de febrer i fou ingressat 
en un camp d’internament per 
a refugiats republicans. Tam-
bé és un misteri saber què va 
fer després i on va anar, però  
en un algun indret del nord de 
França fou detingut pels ale-
manys i el 27 de gener de 1941 
se’l donava d’alta al camp de  
Mauthausen - Gusen amb el 
número 5.880. 
Josep Cerrillo havia nascut  el 
1906 a Vilafranca en una famí-
lia treballadora; el pare feia de 
paleta i la mare s’ocupava de 
baixar i pujar les barreres d’un 
dels passos a nivell del ferro-
carril i canviar les agulles de 
les vies. Precisament, una de 
les seves germanes va morir 
en un accident a causa d’un 
descuit, trepitjada per un vagó 
de tren. Va començar a treba-
llar de manobre i ben aviat es 
va fer paleta. Es va casar amb 
Josefa Solé i Soler i van tenir 
una  única filla, Maria Rosa.
En declarar-se la guerra va 
entrar a formar part d’algun 
organisme de la Generalitat 
encarregat de vigilància i in-
formació, una mena de serveis 
secrets, per la qual cosa no va 
ser destinat al front i vestia  
sempre de civil.
També la seva professió de pa-
leta li va ser molt útil a Gusen 
– Mauthausen: li va salvar la 
vida. Va treballar en l’obra del 
mur de  tancament  del recinte 
i intervingué en la construcció 
de les dutxes i en la seva pos-
terior adaptació en cambres 
de gas. Segons explica la seva 
neboda, Teresa Puig i Cerrillo, 
quan va intuir quina havia de 
ser la sinistra funció d’aque-
lles instal·lacions, va advertir 
als comandaments nazis que 
tal vegada caldria modificar 
les frontisses de les portes del 
recinte de forma que s’obrissin 
cap a fora i no cap a dins, per 
tal de facilitar la retirada dels 
cadàvers  dels infortunats pre-
soners que per lògica quedari-
en apilats rere la porta en un 
darrer intent de sobreviure. I 
així es va fer. 
Cerrillo aprofitava les incursi-
ons  professionals per fer re-
formes o arreglar desperfectes 
a les residències dels soldats i 
dels comandaments del camp, 
a les cuines i a la infermeria 
per arreplegar tot el que po-
dia, per menjar o per guarir. Va 
ser descobert quan pretenia 
aprofitar unes peles de pata-
tes que havia trobat a la bros-
sa d’una cuina i allí mateix li 

van donar una brutal pallissa. 
Tota la vida es va queixar d’un 
cop  que va rebre  en aquella 
ocasió a l’estèrnum.       
La gran lliçó que va aprendre  
en aquell camp va ser la de la 
solidaritat i la necessitat d’or-
ganitzar-se per sobreviure. A 
la seva neboda li comentava 
que “no entenia com les naci-
ons i els seus governs s’embar-
caven contínuament amb tota 
mena de trifulgues i guerres, 
quan a Mauthausen milers i 
milers de presoners de moltes 
nacionalitats i ideologies di-
ferents s’entenien i s’ajudaven 
fraternalment en unes condi-
cions adverses i extremes”.
    Quan va ser alliberat, fou 
traslladat a París on va pas-
sar sis mesos convalescent. 
Per sobreviure regirava les 
escombraries dels parisencs i 
aprofitava les seves deixalles. 
Entre febrer de 1939 i maig de 
1944 havia perdut quaranta 
quilos, la meitat del que pesa-
va abans de la guerra.  Segons 
el seu gendre, Josep Raventós 
Abeyà, va ser aleshores quan 
es va casar amb una dona 
francesa amb qui va tenir dos 
fills, ambdós discapacitats. 
Malauradament, la mare dels 
nens va morir i Josep Cerrillo 
es va haver de fer càrrec en 
solitari de les dues criatures.  
En aquelles circumstàncies es 
posà en contacte immediata-
ment amb la seva esposa i la 
seva filla i es van entrevistar 
amb elles a Andorra amb la 
pretensió que  totes dues es 
traslladessin a  viure a França 
per refer la família i ajudar-lo 
en l’atenció i educació dels dos 
infants, però les dones van 
preferir quedar-se a Vilafran-
ca fent una vida a part.
El març de 1962 va tramitar 
el divorci i es distancià defi-
nitivament de la seva prime-
ra dona i de la seva filla fins 
l’extrem que no va assistir als 
seus enterraments (aleshores 
ja hauria pogut viatjar a Es-
panya sense problemes) ni va 
expressar cap mena de con-
dol. S’establí al Departament 
de Loire et Cher, al municipi de 
Saint Aignan sur Cher, i va tre-
ballar al sector de la fusta fins 
a  la seva jubilació. Els darrers 
anys de la seva vida sembla 
que es va tornar a casar i afir-
men que va viure a Reus fins 
que va morir el 1987.

Les altres tres històries 
ja conegudes 

El vilafranquí Eusebi Pérez i 
Martín (Vilafranca, 1920–Ca-
racas, 2007) és, de tots els 
supervivents  penedesencs 
de Mauthausen – Gusen, qui 
més i millor té documenta-
da la seva vida abans, durant 
i després de la Guerra Civil, 

gràcies al llibre biogràfic pu-
blicat el 2009 per Ramon Ar-
nabat i Mata i Rosa Toran i 
Belver.
Milicià voluntari va marxar al 
front a l’octubre de 1936, “Jo 
vaig sor tir amb la Centúria 
(es refereix a la columna que 
es va organitzar a Vilafranca) 
per lluitar contra el feixisme 
i defensar el règim republi-
cà legalment establert, tot i 
les meves simpaties amb els 
anarquistes”, explicava Eusebi 
Pérez.
Destinat a l’aviació republica-
na durant el 1937 i el 1938, va 
emprendre el camí de l’exili 
des de l’aeròdrom dels Mon-
jos després del metrallament i 

bombardeig dels aparells i de 
les seves instal·lacions que els 
nacionals van  realitzar el 12 
de gener de 1939. Internat als 
camps d’Argelers i de Gurs es 
va enrolar en una Companyia 
de Treballadors Estrangers 
(CTE) i va ser enviat a la ciutat 
de Cognac, entre Angulema 
i Saintes, al departament de 
la Charênte. Allí fou detingut 
pels alemanys i el 20 d’agost 
de 1940 fou obligat a pujar a 
un tren amb destinació des-
coneguda. Entre els 927 in-
fortunats  que van arribar a 
Mauthausen cinc dies després 
en aquell tren, a més d’Eusebi 
Pérez, hi havia el sadurninenc 
Josep Casas i Borràs que hi va 

morir el 1941. Al primer li as-
signaren el número 3.859 i al 
segon el 4.106.
El 13 de desembre de 1940 un 
altre sadurninenc va ingressar 
a Mauthausen – Gusen, Anto-
nio Cid i Mas (1919–2007). Cid 
recordava que el primer dia 
que va arribar al camp de 
Mauthausen “em van destinar 
a la pedrera i em van fer pujar 
els 140 graons (186 en realitat) 
de la fatídica escala carregat 
amb pedres a l’esquena. A la 
mínima queixa ens etzibaven 
una garrotada”. ( Veure El 3d8  
del 29 de gener de 2010). Allí 
va coincidir amb Eusebi Pérez 

1. Domènec Llopart i Esvert (Gelida, 1904–1978) el 1949, quan retornà a casa seva després de 
deu anys d’exili | FOTO DEL FONS FAMILIAR  2. Josep Cerrillo i Galimany (Vilafranca, 1906–Reus, 1987) 
a la dècada dels seixanta del segle passat mentre estava exiliat a França | FOTO CEDIDA PER TERESA PUIG 

CERRILLO 3 i 4. Els anversos de les dues medalles que Josep Cerrillo i Galimany va fabricar a Maut-
hausen per a la seva dona i la seva filla aprofitant dues velles pessetes de plata. Hi podem observar el 
dibuix de la porta principal del camp i la llegenda K.L. Mauthausen, els dígits 5880 que corresponien 
al seu número de presoner, la data en què va entrar al camp (27 de gener de 1941), un triangle amb 
la lletra S de Spanier, distintiu dels espanyols empresonats, i dues branques d’olivera. Temps després  
hi va afegir la data de l’alliberament (5 de maig de 1945). La de l’esquerra, en forma de rombe, fa 23 
mil·límetres per cada costat;  i la de la dreta, 23 per 20 mm. Als reversos hi ha la dedicatòria a la seva 
filla i a la seva dona, respectivament | MEDALLES CEDIDES PER JOSEP RAVENTÓS I ABEYÀ
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i amb Rafael Sala. Pérez va 
passar de la pedrera a la infer-
meria i després a l’armeria del 
camp.
A l’hora d’intentar esbrinar què 
tenien en comú aquests cinc 
exiliats penedesencs que ex-
pliqués la seva supervivència 
a Mauthausen – Gusen, el que 
més crida l’atenció  és que d’una 
forma o altra  tots ells eren útils 
als propòsits de les autoritats 
del camp. Dos  paletes (Domè-
nec Llopart i Josep Cerrillo), dos 
mecànics (Rafael Sala i Euse-
bi Pérez), i  un fuster (Antonio 
Cid).  
Pel que fa al sisè,  Jaume Borrell i 
Pedrola, nascut a Miravet d’Ebre 
el 1912, sembla talment com si 
hagués desaparegut des que 
va ser alliberat el 1945. Tampoc 
s’ha pogut reconstruir el seu pe-
riple des que es va exiliar el 1939 
i la seva participació a la Guer-
ra Civil espanyola. Algun dia, 
en algun indret, algun histori-
ador trobarà alguna pista que 
ens permetrà conèixer què va 
ser d’ell. O potser no i aleshores 

quedarà un buit que, com tants 
d’altres, romandrà per sempre 
en la memòria col·lectiva. Més 
val això, que emplenar-lo amb 
alguna fabulació sense solta ni 
volta, com podria ser el cas d’un 
altre sadurninenc, Francesc Ca-
tasús i  Parellada,  al qual hem 
atribuït de forma recurrent una 
mort heroica al setge de Dien 
Bien Phu, al final de la Guerra 
d’Indoxina. Després de consul-
tar minuciosament durant una 
setmana els arxius de la Legió 
Estrangera Francesa -a la qual 
se suposa que s’hauria allistat 
després de sortir d’Espanya el 
1939 i amb la qual hauria viat-
jat  i mort a l’actual Vietnam- 
no se n’ha trobat ni rastre. 
Només s’entendria aquesta cir-
cumstància si Catasús, a l’hora 
d’allistar-se, hagués presentat 
una documentació personal 
falsificant nom i cognoms i li 
haguessin acceptat. 
Si no és així, vés a saber d’on va 
sortir la llegenda del seu tràgic 
final a Dien Bien Phu! Mea culpa 
per la part que em toca... però 
paraula d’honor que qui m’ho 
va explicar semblava estar 
molt ben informat.

DIVENDRES, 7 DE MAIG  DEL 2010 el 3 de vuit 45

Plànol del camp de Gusen. 1. Mur del recinte; 2. Camí de ronda dels sentinelles; 3. Tanca de filferro elèctric; 4. Miradors amb metra-
lladores; 5. Dutxes d’aigua freda a la intempèrie; 6. Habitacions del SS; 7. Carretera de Mauthausen; 8. Lavabos i WC situats entre les 
rengleres de barraques; 9. Una de les 32 barraques dormitori; 10. Secretariat i comandament del camp; 11. Accés principal; 12. Llums; 
13. Appelplatz; 14. Cuines; 15. Sortida a la pedrera; 16. Barraques d’exterminació dels invàlids; 17. Infermeria; 18. Crematori i cambres 
de gas | FONS DE L’AMICAL MAUTHAUSEN 

Sant Sadurní

Antonio Cid Mas

Antonio Cid Mas amb la 
seva dona, Carmen Roldán, 
en una imatge feta poc 
abans de la seva mort. És un 
dels dos sadurninencs que 
van sobreviure a Mauthau-
sen. Foto Sébastien Alker.
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Vilafranca

Els quatre bancs amb jardinera que hi ha haver durant 
dècades a la plaça de l’Ajuntament de Vilafranca

Van ser construïts abans de 
la Guerra Civil pel paleta José 
Cerrillo Galimany, un dels 
sis penedesencs alliberats de 
Mauthausen-Gusen, i pel seu 
pare. Ambdós eren membres 

de la Cooperativa de peons i pa-
letes La vilafranquina. Quan el 
primer va tornar de l’exili es va 
emocionar en veure que encara 
es conservaven intactes. Foto 
Paco. Arxiu comarcal.


