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El Museu d’Història analitzarà
la figura de Quico Sabater
Conferències, presentació de llibres, rutes i exposicions formen part del cicle La ciutat i la memòria
Torna el cicle
La ciutat i
la memòria del
Museu, que
vol divulgar
entre la població
la història local

El Museu d’Història de L’Hos
pitalet ha posat en marxa una
nova edició del programa d’ac
tivitats La ciutat i la memòria.
El programa, que inclou visites
guiades, exposicions, conferèn
cies i presentacions de llibres,
compta amb dues activitats
destacades que donen a conèi
xer aspectes històrics poc o gens
coneguts.
Una de les activitats destacades
tindrà lloc el pròxim 2 de desembre
i es tracta d’una taula rodona sobre
Quico Sabater.
Segons el cap de patrimoni, Xa
vier Menéndez, “Quico Sabater es va
exiliar després de la Guerra Civil i es
va convertir en maqui. A diferència
d’altres membres del maquis que ac
tuaven a la Catalunya rural, Sabater
va centralitzar les seves accions de
guerrilla urbana a Barcelona i també
a L’Hospitalet. Va ser un personatge
complicat del qual es desconeixen
moltes qüestions i al qual també
s’han atribuït altres fets dels quals
potser no va ser responsable”.
En la taula rodona hi participarà
la historiadora hospitalenca Dolors
Marín, un familiar de Quico Sabater
i el novel·lista Andreu Martín.
Una altra de les activitats adre
çada a donar a conèixer un aspecte
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El retaules de L’Hospitalet, joies de la nostra història, estan exposats a l’Harmonia

de la història local poc conegut és la
taula rodona sobre els retaules de
l’església de Santa Eulàlia de Mèrida.
Aquests retaules, d’origen re
naixentista i barroc, es van amagar
quan, durant la Guerra Civil, es va
destruir l’antiga parròquia de Santa
Eulàlia de Mèrida. Als anys 70 la par
ròquia els va intentar vendre. El po
nent de Cultura de l’Ajuntament en
aquells moments, Vicenç Capdevila,
va ordenar a la Guàrdia Urbana que
s’apropiés d’aquestes obres d’art i
que evités que sortissin de la ciutat.

La taula rodona, que tindrà lloc
el 13 de desembre, comptarà amb
Vicenç Capdevila, un historiador de
l’art i un restaurador.

toriadors locals especialistes en un
determinat període històric.
Igualment, el cicle d’activitats
inclou la presentació del llibre sobre
la Setmana Tràgica de Dolors Marín.
De la mateixa manera es continua
ran les rutes urbanes pels barris de
la ciutat i també es poden visitar les
exposicions de l’Harmonia, que des
de la seva restauració és un espai
més del Museu. # n .t.

■ Curs d’història de la ciutat
La ciutat i la memòria també oferirà la tercera edició del curs d’his
tòria local, que aporta informació
de L’H des de l’antiguitat fins als
nostres dies.
Aquest curs, que es realitza set
manalment, està impartit per his
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veïna de la ciutat, han
estat els guanyadors de
l’edició d’enguany de les
Beques de L’Hospitalet,
una iniciativa del Museu
d’Història i de l’Arxiu de
la ciutat, la finalitat de la
qual és fomentar els estudis i la projecció externa
de L’Hospitalet.
En aquesta edició 2009,
les Beques de l’Hospitalet tenen una dotació de
6.000 euros anuals i plantegen dues línies: l’edat
mitjana i L’Hospitalet a la
literatura.
Els projec tes esco llits pel jurat han estat
L’Hospitalet a la literatura
i la imatge de la ciutat en
la creació literària, presentat per Carles Ferrer,
llicenciat en filologia i
biblioteconomia per la
UB i un dels fundadors
de la llibreria Perutxo; i
una recerca sobre l’orga
nització del territori de
L’Hospitalet a finals de
l’edat mitjana i les orde
nacions de 1475 presentada per Clara Álvarez,
llicenciada en història per
la UAB.
El director del Museu
d’Història, Josep Maria So
lias, ha explicat que s’ha
valorat el rigor acadèmic
de les propostes.

El CEL’H reivindica el paper de
les parròquies en la transició
Reivindicar el paper social i de
cohesió ciutadana que van fer
les parròquies de la ciutat a
partir dels anys 60. Aquest és
el motiu de l’estudi elaborat
pel professor d’història i mem
bre del Centre d’Estudis de
L’Hospitalet Jaume Botey. El lloc
triat per presentar-lo no podia
ser més emblemàtic, la parrò
quia de Sant Josep, dirigida durant
anys pel rector Leandre Gassó.
No deixava de sorprendre as
sistir a una conferència davant de
l’altar de la parròquia i organitzada
per una entitat laica. Botey ho va
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explicar en començar la seva inter
venció. “Els estudis històrics sobre
aquesta època no han parlat de la
funció de l’església, és un dèficit
per sectarisme d’una societat laica
perquè és bàsic per entendre la vida
d’una ciutat. El Centre d’Estudis, tot
i que és una entitat laica, no ha vol
gut caure en aquest parany”.
Botey va explicar que en els
anys 60 es van produir tres fets que
van afectar la vida religiosa de les
parròquies de L’Hospitalet: l’arribada
de la immigració, que va trobar a
l’Església lloc d’acollida i cohesió;
el Concili Vaticà II, que va obrir l’Es

glésia, i la transició cap a la demo
cràcia, on l’Església va aixoplugar la
creació de grups obrers clandestins,
com el cas del sindicat CCOO a Sant
Josep. “Tot i això va haver-hi un in
tens debat entre els capellans sobre
si l’Església s’havia d’ocupar només
dels creients o havia de fer tasques
de preevangelització”. Com a exem
ple, el cas de la Cofradía 15+1, que
no va trobar el suport dels mossens
per a les seves processons, que, per
sempre més, van portar l’etiqueta
de laiques. La investigació de Botey
es pot trobar al quadern número 21
del Centre d’Estudis. # c . s .
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Estudi de Jaume Botey sobre la seva funció social a la ciutat

Botey, la presidenta del CEL’H, Pilar Massana, i Gassó

