
Les extraordinàries memòries d’Ama-
deu Hurtado, que l’any 2008 es van 
completar amb el dietari Abans del sis 
d’octubre, donat a conèixer per Qua-
derns Crema, arriben ara sense els 
talls de la censura franquista, tal com 
es van editar a l’exili mexicà, en tres 
volums, entre el 1956 i el 1967. La nar-
ració és una de les principals fonts, i de 
les més exhaustives, per a conèixer la 
història política i cultural que va cristal-
litzar en la Segona República.

Al lector d’avui li agradaria de saber 
què hi ha de nou en aquesta edició 
respecte A la censurada i què en va 
dir –i dictar– el censor al seu informe. 
I també al periodista, que d’aquesta 
manera tindria teca per a omplir un 
espai digne que fes justícia a la notícia 
de la reedició. Però tant el lector com 
el periodista en quedaran decebuts: el 

text s’ha editat sense cap introducció 
ni cap epíleg que reportin l’aventura de 
la censura del llibre. L’editorial podia 
haver fet com va fer el 2008 quan va 
recuperar l’original d’Els altres catalans, 
de Francesc Candel, però no ha estat 
així. En aquella ocasió, Jordi Amat hi do-
nava les respostes a allò que el lector 
de la reedició de Quaranta anys d’advo-
cat, i el periodista, es demanen.

La reedició suscita dues observaci-
ons més, referides a l’índex onomàstic. 
Una primera: s’hi deixen de banda les 
publicacions. La vida d’Amadeu Hur-
tado va anar molt lligada a la premsa 
i seria molt interessant de saber en 
quines pàgines parla de Mirador, El Li-
beral, l’Heraldo de Madrid, La Publicidad 
o La Publicitat.

I una segona: hi veiem que l’índex 
no sap distingir entre el notari Salvador 
Dalí (Cusí) i el fill, el pintor Salvador Dalí 
(Domènech), i també hi detectem els 
habituals nyaps de números de pàgines 
erronis, de noms amb les referències 
a les pàgines incompletes, de noms 
absents i de cognoms sense completar, 
típics de l’índex elaborat de manera 
precipitada o bé elaborat i corregit –si 
s’ha corregit– per gent inexperta.

LLIBRES

Oscar és un funcionari la dona del 
qual es va suïcidar dos d’anys enrere. 
Mentre escriu un comunicat de guerra, 
s’imagina el pes que tindrà el seu es-
crit en les vides de milers de persones. 
Les seves paraules faran que les mares 
s’abracin desesperadament als seus 
fills i que els treballadors deixin els 
seus llocs de feina i fugin esperitats. 
Quan, anys més tard, els demanin què 
és allò que recorden més de la guerra, 
molts esmentaran el seu comunicat. 

El receptari més complet que s’ha fet 
mai de la nostra gastronomia ofereix 
als amants de la cuina –tant afecci-
onats com professionals– l’inventari 
més exhaustiu, pràctic i entenedor dels 
plats tradicionals del nostre país. S’hi 
han recollit 1.136 entrades numerades 
i ordenades alfabèticament, i per tipus 
de plat. Són receptes que formen part 
de la nostra identitat –com l’escudella 
barrejada, el pollastre amb escamar-
lans o les pilotilles amb sípia i pèsols.

Després del guariment miraculós del 
seu fill, un home ric i pietós recorda un 
vot no acomplert. Aquest record el cre-
ma per dins i li fa encarregar un quadre 
de la Mare de Déu que ha d’acompa-
nyar-ne un altre d’extraordinària belle-
sa. El vell pintor cerca una model tan 
encisadora com la del primer quadre, 
però no la troba. A punt de donar-se per 
vençut,  se li apareix com un miracle. La 
trobada endinsa el mestre i la model en 
els prodigis de la vida.

El vell pintor i la jove model 
copsen els prodigis de la vida

Els prodigis de la vida
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