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Lentament pero tenag els Quaderns 
d'estudi de la nostra entitat intenten 
continuar oferint als lectors interessats 
noves parcel.les de reflexió i estudi 
sobre la nostra ciutat. Després d'ultra- 
passar-la frontera de la desena de nú- 
meros, i amb prop de vuit anys de pre- 
sencia, a ningú se li escapa que hem 
anat oferint un bagatge prou arnpli de 
tematiques. des de I'economia a la cul- 
tura, els barris, I'associacionisme, entre 
d'altres. Un conjunt de qüestions que 
no defugen de tractar temes prbxims 
en el temps ni aquells que formen part 
de les referencies socials i politiques 
actuals, tot  al contrari. 

En aquest context avui presentem un 
volurn explicitarnent politic, segura- 
ment el primer dels Quaderns d'estudi 
que tracta la historia politica d'una ma- 
nera tan explicita. L'origen d'aquesta 
opció és ben senzill. Des de finals del 
1994 el Centre d'Estudis de I'Hospitalet 
acull en el seu si un grup constitult bA- 
sicament per militants antifranquistes 
de la nostra ciutat que s'ha donat a co- 
neixer amb el nom de «L'Hospitalet 
Antifranquista~. Aquest grup. inde- 
pendent. pero vincuiat a la nostra enti- 
tat, parteix, s i  el sé interpretar correc- 
tament, del neguit de les converses 
d'aquells militants que consideren que 
la seva aportació a la lluita antifran- 
quista en el marc de la nostra ciutat ha 

restat en I'oblit. I no per afany de pro- 
tagonisme, sinó amb el proposit de fer 
coneixer a les noves generacions els 
valors que els menaren a aquella acti- 
tud política, pero també etica. Tanma- 
teix. si aquest objectiu es reduis a re- 
memorar «batalletes, el llegat seria re- 
dult. Per aixo, es plantegen no única- 
ment de reviure i recollir aquesta me- 
moria historica, sinó de debatre també 
sobre aquells aspectes que els unien, 
pero tarnbé sobre els que, en el dia a 
dia, els distanciaven. Aquest procés, 
humanament enriquidor pels protago- 
nistes i historicament i política fructifer 
per a tots, és un dels proposits rnés am- 
biciosos del grup. 

Per iniciar la feina, el grup promotor va 
convocar pel 15 de juny de 1995 un pri- 
mer acte, organitzat pel Centre d'Estu- 
dis amb el suport de I'Arxiu Historic de 
I'Hospitalet, que va comptar amb la 
presencia de més de 300 persones. La 
primera part dels materials aplegats en 
aquest volum recullen precisarnent les 
intewencions d'aquell dia en que rnili- 
tants de diverses sensibilitats van co- 
rnenqar a obrir boca del que haura de 
ser el projecte encetat. D'aquell acte 
en@, el grup, des del CEL'H, ha anat 
definint la seva estrategia de treball, 
basada en ia recuperació documental i 
testimonial en col.laboració amb I'Ar- 
xiu Historic de I'Hospitalet; els debats 



pel que fa a diversos aspectes de la re- 
sistencia antifranquista local, i aitres 
debats de caire més generic. entre els 
quals el programat per al proper mes 
de febrer sobre una de les qüestions de 
fons de I'analisi de I'antifranquisme: el 
de la seva contribució a la f i  de la dicta- 
dura i espec~alment la transició demo- 
cratica. El tema és, a més d'oportú, 
d'indubtable actualitat, i s'ha cregut 
que per centrar-lo era important poder 
comptar amb i'ajut de dos historiadors. 
Així, a la segona part d'aquest número 
trobareu les contribucions al debat 
que. Iliurement, han voigut fer els pro- 
fessors Andreu Mayayo i Josep Lluis 
Martin Ramos. Creiem que aquests dos 
textos, concebuts com un exercici in- 
tel.lectual critic, seran punts de partida 
utilissims peral debat. 

Finalment, només em resta constatar la 
gran identitat de criteris entre la junta 
del CEL'H i el grup promotor de 
«L'Hospitalet Antifranquista~, la gene- 
rositat amb que ens han tractat An- 
dreu Mayayo i Josep Lluis Martin, i el 
suport material de tots aquells que han 
fet possible aquesta edició. 

Per al Centre d'Estudis de I'Hospitalet 
aquesta és una manera molt gratifi- 
cant de commemorar el vinte aniversa- 
ri de la f i  de la dictadura franquista, 
amb un inici de recuperació historica 
rigorosa, amb un reconeixement de la 
feina feta pels lluitadors de base, i 
aihora amb una voluntat de comme- 
morar reflexivament, criticament, i no 
pas des del cofoisme. 


