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Recordo que, al començament dels anys
1970, quan enfilava la carrera de dret a
la Universitat de Barcelona, la publica-
ció del llibre Quaranta anys d’advocat,

d’Amadeu Hurtado, fou una novetat del tot ines-
perada. El va publicar l’editorial Ariel i el vaig lle-
gir en molt pocs dies. Eren les memòries d’un
homededret,preocupatper lafunciópública,pe-
riodista i editor de diaris, negociador en molts
àmbits de la vida social i política de Catalunya,
políticocasionalperòsempreinteressatper lapo-
lítica, que acabà a l’exili, com tants personatges
il·lustres del seu temps. No cal recordar qui fou
Amadeu Hurtado, encara que per a molts cata-
lansiperamoltspolíticsd’avui lasevafiguraresti
desdibuixada en les boires d’un passat confús,
massa sovint presentat de manera simplista,
com una lluita entre bons i dolents que desembo-
cà en la tragèdia de la Guerra Civil. Hurtado fou
unhomededretenunpaísenquèels juristeshan
contribuït a construir la realitat de Catalunya
tant o més que els polítics, els empresaris i els
intel·lectuals. Vull recordar aquí notaris com
Roca-Sastre, Noguera i Puig Salellas, que han
sabut aplicar el dret i la racionalitat, també en els
moments més agitats que ha viscut el país.

HELLEGITELDIETARIPÒSTUM d’Amadeu Hurtado que
acaba de publicar Quaderns Crema i que trans-
criu una sèrie de reflexions fetes entre el 29 de
maig iel15desetembrede1934, justtressetma-
nes abans dels fets del Sis d’Octubre protagonit-
zats pel president Companys, que es resolgueren
amblasuspensióde l’Estatutd’Autonomiai l’em-
presonament de tot el govern de la Generalitat
fins als comicis del 16 de febrer de 1936. És molt
recomanable llegir aquest dietari d’Amadeu Hur-
tado, ara que vivim moments de fortes tensions
entre els governs d’Espanya i de Catalunya.

NI QUE SIGUI COMENÇANT per les últimes paraules
d’Hurtado en el seu dietari, amb un interessant
discurs pronunciat a Perpinyà el 18 de març de
1945 en el debat organitzat per la revista Qua-
derns, val la pena de remarcar les seves reflexi-
ons sobre si cal revisar aquell catalanisme que
havia portat a la desfeta col·lectiva. Deia Hurta-
do que a “Catalunya se li posen els cabells de
punta perquè en totes les revolucions, en totes
sense excepció, almenys en el que va de segle, ha
passat per l’experiència de veure’s lliurada du-
rant la tragèdia a mans que no l’han feta, i, el que
és pitjor, alguna vegada com ara, un cop acabat
el trastorn, quedar sotmesa a altres mans que
tampoc no l’han feta, mentre nosaltres, els qui a
la construcció d’unapàtriahem sacrificat lavida,
ens hem d’estar aquí rosegant-nos els punts de
ràbia maleint la nostra impotència”.

HURTADOFOUAMICDEJOVENTUT del president Macià.
Tots dos eren de Vilanova i la Geltrú. Proclama-
da la República, Macià el nomenà conseller, i això
que Esquerra Republicana de Catalunya es mal-
fiava del seu tarannà pactista i de la seva escassa
radicalitat a l’hora de defensar els interessos del
país. La seva intervenció més lúcida fou la de tro-
bar una solució entre els governs espanyol i cata-
là quan la llei de contractes de conreu que reco-
llia les velles aspiracions de la pagesia catalana
era recorreguda per l’Institut Català de Sant Isi-

dre, que aplegava la majoria de propietaris rurals
i de la Lliga, encapçalada per Francesc Cambó.
Aleshores, el govern republicà, presidit per Sam-
per, després de la victòria de les dretes el 1933,
féu mans i mànigues perquè el Tribunal de Ga-
ranties es pronunciés contra la llei. I així va fer,
tot i les intervencions d’Hurtado en favor d’un
pacte que deixés les coses tal com establia la llei,
però canviant-ne els procediments. Ja no era al
govern,però les seves intervencions propdelpre-
sident de la República, Alcalá Zamora; del presi-
dent del govern, Ricardo Samper, i del president
Companys foren decisives, encara que frustra-
des. Una conversa d’Hurtado i Companys em
sembla ben reveladora d’allò que havia de passar

méstard.Diuel juristaque,siaccepta lasevapro-
posta transaccional, el govern de la República ac-
ceptarà la llei en litigi. “Res, estic disposat a tot
–reprèn Companys–. Los rebré a tiros, si convé.
“Peròaqui?”,responHurtado.“Atotselsquevin-
guin a voler apoderar-se de la Generalitat”.

LA CONVERSA DERIVA EN afirmacions maximalis-
tes. Quan Hurtado li diu que la gran massa no
el seguirà en actituds heroiques per una qües-
tió que no sent i que en rigor no existeix, Com-
panys respon de manera prou significativa:
“Us equivoqueu. Jo no tindré paraules per a
dir-vos el que passa i el que pot passar, però ho
ensumo, i tinc la seguretat que el poble es pot
abrandar com mai. Ha arribat l’hora de donar
la batalla i de fer la revolució. És possible que
Catalunya perdi i que alguns de nosaltres hi
deixem la vida; però perdent, Catalunya hi
guanya, perquè necessita els seus màrtirs que
demà li asseguraran la victòria definitiva”. Fou
una premonició. Però el que ens hem de pre-
guntar tots és si encara és possible de recon-
duir la situació amb l’estil i l’habilitat d’Hurta-
do, o bé cal fer front a les incomprensions i les
mesquineses de les forces polítiques espanyo-
les peti qui peti i caigui qui caigui. Hi som a
temps. Reflexionem sobre el que diu un cata-
là compromès com Amadeu Hurtado, que
amargament es queixava de les divisions del
catalanisme des de la tristor de l’exili.

DESPRÉS DE LLEGIR EL DIETARI
PÒSTUM DE L’EMINENT JURISTA

Lluís Foix Periodista

Sobrel’AmadeuHurtado

“Hurtado fou un home de dret
en un país en què els juristes han
contribuït a construir la realitat
de Catalunya tant o més que els
polítics, els empresaris i els
intel·lectuals”

AL PEU DEL CANÓ

Als
Emirats
es moren
de calor

Jordi
Llaonart

Aquest any ningú no s’hauria
de morir de calor als Emirats
Àrabs, perquè el govern ha
decretat la prohibició de rea-
litzar entre les 12.30 i les
16.30 hores qualsevol feina
a l’aire lliure que impliqui
un gran esforç físic. Això
vol dir que els paletes, origi-
naris de les regions més de-
primides del subcontinent
indi, que aixequen els gra-
tacels que han situat Dubai
i Abu Dhabi al mapa de les
grans urbs del segle XXI,
podran descansar durant
les hores més caloroses del
dia. Aquesta és una gran
notícia, perquè allí el sol
d’estiu és infernal i conver-
teix qualsevol activitat a
l’aire lliure en una tortura.
Fins ara, la feina se suspe-
nia si el termòmetre mar-
cava 50 graus. Però aquest
dret dels treballadors tenia
truc amagat: a les costes
del golf Pèrsic el mercuri no
acostuma a superar els 49,
tot i que l’alta humitat
manté la sensació tèrmica
molt per sobre dels 50. Tot
plegat fa que els desmais, la
deshidratació i la mort pels
cops de calor siguin el pa de
cada dia dels obrers de la
construcció. En el cas dels
immigrants il·legals, els
efectes de la calor poden
provocar situacions dra-
màtiques: de tant en tant, a
les portes dels hospitals
apareixen estrangers indo-
cumentats amb greus pro-
blemes d’amnèsia i mig in-
conscients a causa del so-
breesforç i la calor.
Aquestes persones sense
identitat, desemparades de
la llei i abandonades pels
seus patrons i companys de
feina, passen molt temps
als centres mèdics a l’espe-
ra de la repatriació cap a un
país del qual ja no conser-
ven cap record o d’una tru-
cada de telèfon d’algun pa-
rent que mai no arriba.

CARLES DE MIGUEL

Arabista
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