STOLPERSTEINE A TERRASSA

GUILLERMO
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Deportat 4879 a Mauthausen. Va morir a Gusen el 31 de
desembre de 1941.
Natural de Santa Cruz de Marchena (Almeria), nascut el
16 de setembre de 1915. Fill de Diego i Maria. En 1927,
quan tenia 14 anys es va instal·lar a Terrassa acompanyant a la seva família. En 1936 viu amb els seus pares i
tres germans (Gregoria, Aurelia i Miguel) al carrer de
Santa Magdalena. Guillermo és obrer del tèxtil i en
aquests moments està sense feina. Una trajectòria vital
paral·lela a la del Francisco Rodríguez Martínez que,
malgrat la coincidència de cognoms i veïnatge, no eren
germans tot i que sí havien de tenir llaços de parentiu i
amistat, ja que van compartir la aventura de sortir del seu
poble d'origen, a la recerca de perspectives de futur. Van
coincidir a Terrassa, veïns de barri de Sant Pere, al carrer
de Santa Magdalena. Un cop a la guerra, van ser mobilitzats, amb la derrota de la República van passar a França
i concentrats en algun camp de refugiats. Enrolats en
alguna companyia de treballadors estrangers (CTE) i poc
abans de caure en mans dels nazis, les autoritats franquistes de Terrassa el declaren pròfug (Guillermo,
20.04.1940) per no presentar-se a l' crida de la seva
quinta. Poc després, al maig o juny d'aquest any, ja compartien camp de presoners de guerra. El mateix dia, el 13
de desembre de 1940, van ser deportats a Mauthausen.
També, en la mateixa data, 29 de març de 1941, van ser
destinats a Gusen. Vides paral·leles fins al final, ja que el
4 de desembre de 1941 moria Francisco i Guillermo va
caure abans d'un mes, el dia just de cap d'any.
Ref .: SAB; PHT; MOR; PAR; ARO.

La llamborda s’ha col.locat davant del número
38 del carrer de Santa Magdalena, al barri de
Sant Pere Nord, en el mes de maig de 2022.
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