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El tio Nicolau 

El tio Nicolau era germà de la mare. En temps de la guerra del 36 era del PSUC 
(Partit Socialista Unificat de Catalunya), motiu suficient per ser afusellat en acabar-se la 
guerra i engegar-se una brutal repressió. Es va exiliar a França.No va tornar fins passats molts 
anys, quan la febre dels guanyadors per netejar el país de dissidents va anar minvant, o potser quan 
pensaven que ja no quedaven al país republicans per depurar. 

En començar l’altra guerra, l’europea, molts d’aquests exiliats es trobaven en camps 
de concentració, que passaren en poder dels alemanys que en pocs dies es varen apoderar 

de França.Contava el tio Nicolau que els alemanys es veien incapaços d’aconseguir que el 
camp de concentració funcionés amb l’ordre i la disciplina que ells volien imposar. N’era un 
exemple quan volien distribuir tabac als reclusos. Feien formar tots els reclusos i els 
comptaven, i alhora comptaven el mateix número de paquets de tabac. Doncs bé, quan 
acabaven de distribuir el tabac, sempre faltaven paquets i no hi havia manera que mai 
quadrés la distribució.  

Excursió amb espardenyes de pela 
 
Contava el pare que una vegada va fer una excursió amb un seu amic i anaven calçats amb 
espardenyes de “pela” - una pesseta –  de l’època. D’una manera imprevista els va fer una 
gran nevada, tant, que varen quedar completament xops i amb la necessitat de trobar un 
refugi o una casa urgentment. 
 
Es varen refugiar en la primera casa de pagès que trobaren, després d’haver caminat una 
hora ben llarga. Els estadants de la casa els reberen molt atentament, els procuraren roba 
per canviar-se i acotiaren bé el foc perquè es recuperessin. 
 
La gana els apressava i com que els pagesos no tenien gran cosa per recuperar-se els 
proposaren de matar un cabrit. Dit i fet. Rostiren el cabrit al foc a terra i com que tenien tanta 
gana els dos se’l cruspiren d’una manera total: ossos i tot. 
 
Es pot ben creure. Jo havia vist el pare triturar els ossos per tal de treure’n tota la 
substància. Tenia una dentadura extraordinària. 
 
     Contava el pare que una vegada varen fer una excursió en què caminaren setze hores en 
un dia i que els companys li digueren que no anirien mai més amb ell, no aguantaven 
caminar tant en un dia.El pare era un excursionista solitari, com he dit moltes vegades. De 
fet per gaudir de la naturalesa amb profunditat s’ha d’anar sol. Anar en colla i parlar 
constantment no té cap sentit, a més, parlant molt mentre es camina es perden energies. 


