
Us presentem aquesta exposició amb la voluntat 
de contribuir a la recuperació de la memòria 
democràtica, una proposta que és fruit de la 
col·laboració del Centre d’Estudis de L’Hospitalet i el 
Museu de L’Hospitalet. 

Vuitanta anys després de la fi del conflicte bèl·lic, 
que no de la lluita armada, i en el marc de la 
col·laboració de Memòria en Xarxa amb la Diputació 
de Barcelona, la mostra fa un plantejament 
museogràfic original en el qual, com en un mirall, 
es presenten contraposades les imatges de la vida 
quotidiana dels veïns i veïnes de L’Hospitalet abans i 
després de la Guerra Civil.  

El recorregut pels diferents àmbits de l’exposició 
ens convida a reflexionar sobre la defensa dels drets 
i de les llibertats, la resolució dels conflictes i la 
cultura de la pau. 

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

ENTRADA GRATUÏTA

Tel. 93 403 61 10
cultura.museu@l-h.cat

Casa Espanya
Carrer de Joan Pallarès, 38
Horari de visita 
De dimarts a divendres, 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h. Dilluns i festius, tancat
Consulteu horari d’estiu a la pàgina web del Museu

Més informació: www.museul-h.cat

Canal Museu LH

Facebook: MuseuLH

Twitter: @MuseuLH

Instagram: @MuseuLH

ISSUU: museudelhospitalet

“Parèntesi?”
L’Hospitalet abans i després
de la Guerra Civil Espanyola

Del 18 de juliol al 3 de novembre de 2019
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El 18 de juliol de 1936 començà una cruenta guerra 
que enfrontaria a la població espanyola. Una guerra 
que afectà tots els àmbits de la vida quotidiana de la 
gent. Una guerra que va ser punt d’inflexió en la nostra 
història.

Com va viure la població de L’Hospitalet aquest 
trencament? Quins van ser els canvis i efectes a la 
nostra ciutat? Us convidem a conèixer l’abans i el 
després de la Guerra Civil Espanyola a través dels 
seus protagonistes.

“PARÈNTESI?” planteja com era la ciutat durant 
la Segona República i el primer Franquisme (fins 
a la dècada de 1950). Però no s’aborda des d’una 
perspectiva cronològica, sinó temàtica. La Guerra Civil 
és el punt d’inflexió per conèixer l’abans i el després 
de tres temes principals: les condicions socials i 
econòmiques, els aspectes polítics, i l’oci i la cultura.

A més, tindreu l’oportunitat de viure-ho des dels ulls 
de quatre personatges ficticis que podrien haver viscut 
aquests temps.

Daniel Sáez i Cintia Alonso,  
comissaris de l’exposició.
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