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recuperació de la memòria històrica ||| ÚLTIM CAPÍTOL. les sensacions
Durant els darrers vuit mesos, L’HOSPITALET ha mostrat

amb protagonistes hospitalencs. Aquest capítol explica

els resultats d’una recerca sense precedents a la ciutat,

algunes dades impactants així com les sensacions dels

la de l’exili i la deportació als camps d’extermini nazis

seu autor, i tanca la sèrie.

Una investigació pionera que
vol aixecar els vels del silenci
Aquesta investigació realitzada
conjuntament entre aquest pe
riòdic i el Centre d’Estudis de
L’Hospitalet (CEL’H) ja fa un
any i mig que dura i continua
oberta. Es va iniciar amb una
llista d’una vintena de noms, i
finalitzarà amb més de quaran
ta deportats. Els últims els vam
trobar precisament en aquests
darrers mesos i arran de la
publicació d’aquesta sèrie d’articles:
les aportacions dels lectors ens han
permès de conèixer o confirmar
els casos de Lleonard Pérez i Eloi
Ferrer, a més d’altres casos de tre
balladors forçats a França. Fins i tot
hem rebut trucades de gent que
ens demanava informació sobre
familiars desapareguts durant la
Guerra Civil i de qui encara avui dia
intenten retrobar la memòria.
Hem atès amb la millor de les
voluntats aquestes trucades, però
malauradament ultrapassaven les
nostres possibilitats amb les dades
aconseguides per a aquesta recerca.
No deixen de ser sorprenents, però,
aquests i altres casos amb què ens
hem trobat de gent relacionada amb
L’Hospitalet que mostra un interès
per aquells anys, bé per rebre la
compensació moral que no han re
but mai o bé per saber el destí final
d’un familiar.
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Homenatge de la Generalitat als deportats supervivents l’any 2005

Per fer aquesta sèrie de repor
tatges d’investigació, hem realitzat
una trentena d’entrevistes, dues
de les quals a França (Bordeus i
Tolosa) i la resta per diversos in
drets de Catalunya. S’han consultat
diversos arxius catalans així com els
fons particulars d’una vintena de
persones. També hem trobat alguns
casos de gent que ha preferit no
col·laborar-hi, bé per problemes de

salut, a causa de l’edat o bé per no
voler remoure el seu passat. Afor
tunadament han estat pocs, però
lògicament s’han hagut de respec
tar. En altres casos els testimonis
encara ens han demanat l’anonimat,
malgrat que ja han passat fins a
setanta anys dels fets recordats,
un pacte que també hem observat
escrupolosament.
D’altra banda, aquesta recerca

s’emmarca dins d’una investigació
més àmplia al voltant de la lluita an
tifranquista a L’Hospitalet (entre els
anys quaranta i setanta), que també
inclou un treball sobre els ciutadans
d’aquí afusellats pel règim anterior.
Tota aquesta informació forma
rà part d’un llibre que en aquest
moment està en procés d’edició
per par t del Centre d’Estudis de
L’Hospitalet, amb l’ajut del Memorial

Democràtic que impulsa la Conse
lleria de Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya. El llibre podria ser presentat a finals
d’aquest any.
Més enllà dels resultats tangi
bles d’aquesta recerca, cal afegir la
sensació que ens queda al voltant
de la repressió posterior a la Guerra
Civil: va arribar a molta més gent
del que es pot imaginar, i la major
part d’aquests afectats van haver de
silenciar els seus patiments durant
dècades, o fins a la mort. A més, les
conseqüències d’aquella repressió
es dilaten en el temps fins al punt
que avui dia encara hi ha gent rela
cionada directament o indirecta que
busca reparacions, vol informació o
fins i tot s’assabenta de fets desco
neguts o potser silenciats en la seva
família.
Aquesta investigació ha coin
cidit en el temps amb els primers
tràmits polítics que han de portar
fins a les lleis de la recuperació de
la memòria històrica, tant al Parla
ment de Catalunya com al de Ma
drid, i també amb els homenatges
amb motiu del seixantè aniversari
de l’alliberament dels camps, l’any
2005. # enrique gil
Més informació a l’especial que
trobareu a www.canal-h.net

