
RECORDANT AL PARE         ENRIC CURIÁ GATIUS 

 

 

 Estimat DESERTOR. Aquest és el 

títol que he posat, a la recopilació de tots dels 

teus documents, ja que aquesta va ser la causa 

del terrible calvari. 

 

 Avui, he pogut venir aquí –a Gusen-, 

primerament per ACOMPANYAR-TE, lluny 

en el temps i la distància, en aquella trista 

solitud d’indefensió i martiri. Llavors, no vam 

poder donar-te el més petit alleujament. Per 

això, t’ofereixo la meva veu, per cridar amb 

tu, als Quatre vents, el que, en silenci, vas 

tenir que suportar. Aquí van culminar tots els teus patiments. 

 

 En segon lloc vull RECORDAR AMB TU. 

Al seu degut temps, l’exèrcit, no et va reconèixer apte per fer el servei militar, degut a 

una cremada accidental a la cara. Però, quan et van necessitar, et cridaren a Serveis 

Auxiliars. Passat molt poc temps, i vençut per la por i la inexperiència, vas deixar les 

armes, i vares DESERTAR. 

Buscant millor sort, aconsellat i acompanyat pel teu pare, et vas lliurar, als 

comandaments de Gardeny-Lleida, on vas quedar pres, a l’espera del teu trasllat a 

Monjuïc, efectuat el 03-02-1938. Abans de partir, vens a casa a donar-nos l’últim adéu. 

Jo tenia tan sols 6 dies. 

De Montjuïc, passes a formar part d’una brigada a Ripoll. 

Quan les coses empitjoren, aconsegueixes fugir a França, buscant altra vegada millor 

sort. Allí vas estar en diferents camps: Argelés, Barcarès, Saint-Cyprien... (Guardo com 

un tresor, algunes cartes teves d’aquella època). 

Espanya, et tanca les portes i França, et nega l’asil. Això, condueix al fet que el 20-06-

1940, ets capturat per la Gestapo, sent el teu destí final, MAUTHAUSEN – GUSEN. 

 

 En tercer lloc, m’agradaria EXPLICAR-TE, allò que mai vas arribar a saber. 

Mira quines curioses coincidències tan emotives. 

La MARE, va néixer el 28-01-1916. Jo, el 28-01-1938. A tu van executar, el 28-01-

1942. Encara hi ha més. El 27-11-1976, a la MARE, li van arribar uns diners, fruit del 

TEU SACRIFICI. (Una indemnització, així en diuen). Amb ells, vam comprar un pis, i 

sense calcular-ho, l’estrenem, el dia de l’aniversari del vostre CASAMENT. Que et 

sembla? 

 

 Totes aquestes coincidències, han estat sempre un signe, de que caminàvem 

junts en la vida. La MARE, el proper dia 29, farà 2 anys que va morir. He tingut la gran 

sort, d’ester al seu costat fins al darrer moment. TE L’HE CUIDAT el millor que he 

sabut. 

Ara, ja esteu junts. Jo sóc la que encara resto aquí, esperant retrobar-me un dia amb 

vosaltres. Ho desitjo de veritat. Procuraré fer-me’n mereixedora. Però mentrestant, 

seguiu acompanyant-me. 

 

 Aquest és el petit homenatge que us puc oferir. Ja ho sé, mereixeu molt més. 
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He portat un grapat de terra de Lleida – Gardeny, per escampar-lo aquí, i me 

n’emportaré un altre, per posar-lo al costat de les restes de les restes de la MARE, i una 

mica per a mi. 

 

 Tant amb el recull de tots el teus documents, com en el fet de deixar aquí la 

meva veu, juntament amb l’intercanvi de terra, i la gravació d’aquest record a la 

memòria, deixaré per tancat l’expedient. Aquesta ferida, oberta fa tant temps, i que tant 

va fer patir a la MARE. 
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PARE, que aquest viatge, sigui per a mi, d’ara en endavant, motiu de PAU i 

TRANQUIL·LITAT, per haver pogut complir el meu deure.  

El TEU patiment, junt amb el de la MARE, són la meva causa. 

 

12 de Maig de 2012  


