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Unaltrebotídeguerra

Unàlbumd’instantàniesobrade JosepBrangulí, queel fotògraf va regalara
l’advocat i políticAmadeuHurtado, apareixaraa l’ArchivoHistóricoNacional

IgnasiAragay
BARCELONA

Acomptagotes, comsi real-
ment els qui els tornen el
consideressin un botí de
guerra, van arribant elspa-
pers deSalamanca. Diven-
dres ingressaven a l’Arxiu
Nacional de Catalunya set
caixes de documents de la
Generalitatrepublicanaque
havien quedat il·legalment
retingudes en contra de la
lleidel retornaprovadaa les
Cortselnovembredel2005.
Ara ja només faltaran dos
milions de documents, a
més, és clar, dels quehi deu
haver repartits per arxius
estatals i que vés a saber si
tornaranmai.

Anem a un cas concret.
L’historiadormanresà Joa-

quimAloy acaba de localit-
zar a l’ArhivoHistóricoNa-
cionaldeMadridunacarpe-
tade fotosdeJosepBrangu-
lí dedicada a l’advocat i
polític catalanistaAmadeu

Hurtado (1875-1950), que
en el moment de rebre el
presenteraconselleradjunt
de la Generalitat al primer
govern Macià. Va ser una
troballa casual. Aloy busca-
va informaciósobre laguer-
racivil ivatoparambaquest
patracol en una de les cap-
sesdels fonsde laCausaGe-
neral, el macrosumari de
1.953 lligalls reunits pel
règim franquista en acabar
la guerra per perseguir els
seus enemics polítics, la
clàssicatríadaderojos,ma-
sonesyseparatistas.

Doncsbé, dinsaquest ga-
vadal de documents, entre
els papers sobre Manresa
hanaparegutaquestes fotos
fetes per Brangulí i regala-
des a Hurtado. Es tracta
d’unàlbumamb25imatges,

de lesquals15corresponen
a l’actedeproclamacióde la
República a la plaça Sant
Jaume de Barcelona el 14
d’abril del 1931. Lamajoria
són fotos conegudes que
també es poden trobar al
fonsBrangulí de l’ArxiuNa-
cional de Catalunya. No es
tracta, per tant, d’unmate-
rial inèdit,sinódedocumen-
tació particular robada al
seu propietari per la dicta-
dura i que encara està en
mansd’unarxiuestatal.

A part de les fotos del 14
d’abril, n’hi ha de la visita
d’AlcaláZamora, president
del governprovisional de la
Repúblicaespanyola,alpre-
sident Macià el mateix
1931, i de lavisitaelmateix
anyaBarcelonadelministre
Alejandro Lerroux, que va

serrebutpelconsellerAma-
deuHurtado.

Com explica Amadeu
CuitoHurtado, nét d’Ama-
deu Hurtado, tot i que “és
impossiblesabercomaques-
ta carpeta va anar aparar a
l’arxiude laCausaGeneral”,
el més probable és que fos
robadaal finalde laguerraal
pisqueHurtadoteniaalpas-
seig de Gràcia –pis i des-
patx–,que fosportadaaSa-
lamanca i que d’allí passés
als fonsde l’esmentadama-
crocausa judicial.Aloyésdel
mateixparer.

“Quan van entrar els na-
cionals, es vanapoderardel
pis i van agafar tot el quehi
havia, que va anar aparar a
llocsdiferents”, explicaCui-
to, que esmenta com una
partde labibliotecaparticu-

larde l’avi vaaparèixera les
golfes de la Universitat de
Barcelona ivaserrecupera-
daper la famíliaa finalsdels
anys70.Unaaltrapartestà
entre els papers de Sala-
mancapendentsdedevolu-
ció–“nosabemexactament
quèhiha”–, iarahanapare-
gutaquestes fotos.

Aloy va sol·licitar a la di-
reccióde l’ArchivoHistórico
Nacionalunacòpiadigitalit-
zada de les fotos, però no-
més en va obtenir fotocòpi-
es. Cuito, en nom dels he-
reusd’Hurtado–ell ielsseus
cosins–, també ha adreçat
una carta a l’Archivo “per
demanarsiexisteixcappro-
cediment per reclamar”
aquestadocumentaciófami-
liar.Demomentnohaobtin-
gut resposta.!

La pèrdua
Unrobatori que
l’autor recorda
a lesmemòries

Al setembre sortirà el dietari
inèdit d’AmadeuHurtado
Abansdel sis d’octubre, publi-
cat perQuadernsCrema. L’ad-

vocat, historiador i promotor
periodístic –va fundarel presti-
giós setmanariMirador– va
deixaruna interessantobra
memorialística.Al primer
volum,Històriadelmeu temps,
1931-1936, publicat perAriel el
1967, ja feia referènciaa les
fotosque li havienpertangut:

“He tingut a lameva llibreria,
avui perduda, unàlbummolt
interessantde fotografies
d’aquelleshoreshistòriques
queelmeuamicBrangulí, el
repòrter fotogràfic demés
anomenadade l’època, va
poderobtenir perquèes trobà
casualmenta laplaçadesdels

primers instants. Segons el re-
llotge de la façanade l’Ajunta-
ment, que es veua les fotogra-
fies, comença l’àlbumpocdes-
prés delmigdia i va seguint
ambunanova vista cada
quart. En la primera es veu
Companys ambunsquants
amics adreçant-se ambun

gest oratori a una plaça buida,
on fora dels taxistes de la
porta de la Casa Gran hi ha
unamitja dotzena de transe-
ünts que s’aturen amirar al
balcó,mentre alguns seguei-
xen indiferents el seu camí. Al
cap d’un quart, elsmateixos
personatges són al balcó,

Fotografia presa per Josep Brangulí el 14 de juliol del 1931 a la plaça de Sant Jaume que forma part de l’àlbumque va regalar a AmadeuHurtado, a la dreta! ANC / ARXIU

Elshereusdel
polític republicà
jahan fet
unprimerpas
per reclamar
les fotos

però amb un grupmés dens a
la plaça. En l’altra, els taxistes
ja han de desplaçar els cotxes
perquè el grup comença a
éssermultitud. I així, de quart
en quart, va creixent la genta-
da fins a arribar a la tarda, en
què una granmassa aflueix
de tots els carrers...”.


