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Treballs d’investigació del Centre
d’Estudis sobre l’antifranquisme
Els projectes fan referència als camps d’extermini nazi, als consells de guerra i als empresonats a la Model
d’Estudis es dóna suport a l’experiència que es fa a l’IES Bisbe Berenguer per promoure la història
oral i perquè l’alumnat senti la història de forma més viva.

El Centre d’Estudis
continua la seva tasca
de recuperació de la
memòria històrica amb
diferents projectes
d’investigació sobre
els lluitadors
antifranquistes
El Centre d’Estudis té endegats
diversos projectes d’investigació encaminats a recollir i recuperar la memòria històrica
de l’antifranquisme a L’Hospitalet. Aquests projectes han rebut subvencions per part de la
Conselleria de Relacions Institucionals i Participació i del
Departament d’Universitats.
El grup d’anàlisi del Centre d’Estudis està documentant la presència d’hospitalencs i hospitalenques
als camps d’extermini nazis. És una
tasca de recerca que porten a terme l’historiador Pep Ribas i el periodista Enrique Gil. Han aconseguit
localitzar 33 persones que van patir
la repressió alemanya, cinc de les
quals van poder sobreviure a l’Holocaust, tot i que només dos han
pogut ser localitzades fins ara.
Una altra línia de treball és conformada per la localització i l’estudi
dels expedients dels consells de
guerra que es troben als arxius de
capitania. Se sap que els anys 40
van ser condemnades a mort 22
persones. La tercera línia d’investigació fa referència als empresonats
per motius polítics a la Model de
Barcelona durant el període 19691975.
D’altra banda, des del Centre

■ Trobar documentació
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Clara Parramon i Joan Camós amb representants de l’Associació Pont de la Llibertat

L’Associació Pont de Llibertat. L’Hospitalet Antifranquista és una d’aquestes entitats dedicades
a la recuperació de la memòria històrica. Juntament amb el
Centre d’Estudis i l’Arxiu Municipal fan una tasca de localització de les persones que a L’Hospitalet van ser represaliades per
motius polítics durant el franquisme perquè defensaven idees d’esquerres i lluitaven pel retorn
de la democràcia. Fins ara s’han enregistrat les
converses amb 45 persones que han servit per
documentar els anys 1939-1970. El 2006 sortirà

L’apunt

a la llum una publicació sobre el treball d’investigació realitzat sobre aquests anys de lluita antifranquista.
En aquests 31 anys d’estudi es poden distingir diferents períodes. Els primers anys després
de la Guerra Civil amb la dura repressió del franquisme i els primers moviments contestataris.
Els 50, anys de canvi i d’incorporació de la immigració, i els 60, els anys del moviment obrer i
de l’aparició de les comissions de barri que van
donar pas a les associacions de veïns i les reivindicacions per a la millora de la qualitat de
vida a la ciutat.

En els últims anys, les entitats
sorgides arreu de Catalunya dedicades a la recuperació de la memòria
històrica i de reivindicació del paper
jugat per les persones que durant
el franquisme van lluitar per la recuperació de la democràcia, i que
van ser represaliades, ha afavorit la
caiguda del vel del silenci que envoltava els anys de repressió més
dura de la dictadura. Ha desaparegut la por de moltes de les persones afectades i s’han obert les ganes de conèixer de moltes altres.
En ocasions, la dificultat rau a localitzar arxius, trobar documentació i
parlar amb les fons orals.
El coordinador del grup d’anàlisi, l’historiador Joan Camós, explica
que la fiabilitat de les dades amb
les quals treballen ve donada per la
possibilitat de tenir un testimoni
dels fets, és a dir, els protagonistes
de la repressió, i per la documentació que es pugui trobar. Molta documentació ha desaparegut dels arxius, “sovint tenim coneixement
d’una sèrie de fets, però és molt difícil verificar les dades, trobar la documentació necessària que els doni
cobertura”.
Tan important com la investigació és la difusió de la feina feta, una
difusió que cal fer arribar al major
nombre de persones possible perquè no s’oblidin uns fets que han
marcat la nostra història. # P. G.

‘Què llegeixes?’, un joc per
fomentar la lectura
És ben sabut que la millor manera de despertar la curiositat
de les persones cap a un bon
llibre és el ‘boca orella’. Aquesta és la premissa de la qual
van partir Lluís Anglada, ideòleg del projecte, i Oriol Comas
i Jep Ferret, creadors del projecte Què llegeixes? S’hi van
afegir la Institució de les Lletres Catalanes, la Generalitat de Catalunya
i la Xarxa de Biblioteques. L’objectiu
del joc és fomentar la lectura i l’ús
de les biblioteques entre persones
de totes les edats.
La dinàmica és ben senzilla: no-
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més cal entrar a una pàgina web,
registrar-se amb un àlies i començar a jugar. El joc consisteix a fer comentaris sobre llibres llegits, respondre a preguntes sobre literatura
i convidar amics i coneguts a compartir amb nosaltres la lectura.
Per cadascun d’aquests passos
es guanyen punts, i com més punts,
més possibilitats d’aconseguir un
dels premis quinzenals i d’optar a
un dels premis finals, que es lliuraran al desembre.
Els premis quinzenals s’atorgaran al jugador amb la puntuació
més alta de la quinzena, al millor

comentari, al concursant que hagi
respost correctament més preguntes sobre llibres, a aquell que hagi
convidat més amics a participar al
joc i a ‘l’afortunat’, aquell jugador el
nom del qual es triarà a l’atzar entre tots els participants enregistrats.
El Centre Cultural Tecla Sala va
acollir la presentació oficial de Què
llegeixes? Un projecte que abasta
tot Catalunya. A L’H s’espera una
alta participació de nens i joves.
# ELISABETH PAVÓN
http://cultura.gencat.net/anyllibre2005/quellegeixes
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S’adreça a totes les edats i s-hi juga a través d’Internet

Presentació del nou joc sobre llibres
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