Desocupat lector,
Ja fa un munt de segles que els homes fan bullir el cervell retlexionant sobre la realitat, sobre allb que hi ha, sobre allo que prbpiament
és o, altrament dit i per entendre'ns, sobre allo que trobern sortint de
casa.
A l'autiga Grecia un bon home d'aquests es va despenjar dient que
en aquesta realitat de la que parlem tot estava constantment canviant,
tot era i no era a la vegada (com el foc, deia, que només es pot imaginar
com a moviment), és a dir, que la realitat era mobil, contradictoria, diaIectica.
Aquesta teoria, encara que explicava de forma convincent la caiguda
del pel i va tranquilitzar a més d'un a d'altres els va semblar que era
fer-ne un gra massa: ja era prou difícil poder pensar sobre 13Ésseriniaginant-lo inrnobil com per que, a sobre, resultés que no s'estava quiet.
Histbricament aquesta va ser la primera gran batussa entre imrnobilistes i dialectics. El tema ha donat per molt i, encara avui, és font de
problemes irnportants.
Us podri semblar que és ben bé una collonada comencar una presentació amb aquesta historia pero el cert és que hi té molt a veure. Resulta
que aquest tercer número de Quadems d'Estudi esta dedicat al movirnent, a aquest vell pero apassionant problema filosofic. 1 aixo per una
simple raó: si quelcom es pot dir con1 a definitori de I'Hospitalet és que
és una cosa que es belluga, que canvia, que és contradictoria, és a dir
dialéctica.
Pero a més perque I'Hospitalet va patir els efectcs d'uii deterniinat
«movimiento» de forma certament curiosa: atraient «imrnobili&ries*,
perqut? el canvi ha sigut tan immens que 6s quasi ~notiude reflexió filosbfica, ja que és sabut que un dels més greus problemes de I'Hospitalet
és que és i no és a la vevada, i perquk sembla que últimament aquí hi
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ha «moguda» (com a mínim aixo diuen els periférics teorics de la periferica periferia).

Així, doncs, es comencara parlant dels orígens agrícoles de I'Hospitalet. del que queda d'aquesta activitat i del que es pot fer encara agrícolament parlant. Després podreu fer uii recorregut pel desenvoluparnent
industrial de 1930 a 1980. veure en quina situació estem actualment en
temes coin població, mercat de treball i atur juvenil, per acabar amb un
botó de rnostra del que ha sigut la recent historia de I'Hospitalet: el cas
del barri de Sanfeliu. Ja ens direu si aixo no es dialkctica pura ...

