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COPS DE CULATA I PUNTADES DE PEU A CÀRREC DELS SS
La meva expedició potser va ser la més gran de totes, la que vam entrar més colla.
Doncs, és clar, veníem amb el tren, amb vagons d’aquests de càrrega, tancats, amb
pany i forrellat i tot.
Montserrat Roig: Per terra...
Amat-Piniella: I tots per terra, de qualsevol manera, amb una fam que ens
arborava i cansats, rebentats, mig morts. I, de cop i volta, al dematí, arribem allà a
Mauthausen, es para el tren, però com que es parava tantes vegades, i a vegades
estàvem hores i hores en una parada, doncs no en vam fer cap cas. “Mira, s’ha
parat. Bueno, esperem que torni a arrencar”. I, de cop i volta, comencem a sentir
“rac, rac, rac”, les portes que s’obrien, i es tancaven, les portes que anaven obrint
els SS. I llavorens amb una cridòria com si fossin lladrucs de gossos, els SS aquests,
amb cops de culata i puntades de peu fent-nos baixar dels vagons. Fent-nos saltar i
caure, de la manera que vam poder, eh?
I au: “A formar!” Amb un fred que feia! Terrible! És clar, que estiguis dormint i que
de cop i volta... Aquesta sorpresa va ser una sorpresa d’aquestes inoblidables,
naturalment. I, au, llavorens “A formar!”. I a formar. I pel camí de Mauthausen cap
amunt. I és clar, n’hi havia alguns que anaven carregats amb maletes i trastos. Tots
ho vam anar abandonant tot.
M.R.: Amb maletes, anàveu?
A.P.: Sí, amb maletes d’aquestes de fusta, d’aquestes de soldat, oi?
M.R.: Però què hi portàveu, roba...?
A-P.: Tothom hi portava el que podia, el que havia recollit, el que havia pogut
guardar... I tots ho vam anar abandonant quasi bé tot. Pràcticament tot.
I llavors mira, a puntades de peu, i cops de culata, doncs, pujar per aquella pujada
cap amunt, mig morts. I arribem al camp i ens trobem aquell espectacle dels que ja
feia temps que hi eren, el dels pobres xicots aquells, que ja feia temps que hi eren
allà, que feien realment llàstima, semblaven cadàvers. I tots amb els ànims que ens
donaven: “¡No sabéis dónde habéis caído, no sabéis dónde habéis caído!”

