L’establiment d’una nova legalitat: Sant Feliu de Llobregat, 1939.
Aquest treball de recerca és el resultat de la voluntat d’esbrinar i comprendre de
quina manera es va implantar el règim franquista a Sant Feliu de Llobregat i quins
canvis va suposar per a la població. Per tal d'entendre aquest procés vaig haver de
documentar-me sobre el context històric, és a dir, polític, econòmic i social que va
propiciar que es produís un cop d’estat contra la legalitat republicana vigent, el qual
abocaria a la Guerra Civil Espanyola. D’aquesta en sortiria victoriós l'exèrcit nacional
i, en conseqüència, donaria lloc a la implantació del règim franquista en l'àmbit
estatal.
L'entrada de les tropes franquistes a la ciutat es va dur a terme d'una forma ràpida i
senzilla, com també l'establiment de la nova legalitat. Seguidament, es va anar
estenent la ideologia del règim, per fer-ho, van utilitzar un gran nombre de
mecanismes de repressió els quals comprenien mètodes tan dràstics com els
afusellaments, o més subtils com els canvis del nomenclàtor dels carrers o
l'aniquilació de la cultura i l'educació republicana entre d'altres. De la mà de llibres
d'història i de documents conservats de l'època, he pogut analitzar el procés
d'implantació a Sant Feliu de Llobregat i els canvis que va suposar. D’alguns
testimonis, n’he pogut extreure informació de primera mà sobre tres personatges
representatius de l'època, dos alcaldes coetanis al cop d'estat i un soldat de l'exèrcit
republicà, el qual va formar part de la lleva del biberó. També he realitzat una
entrevista als descendents d’aquests personatges, cosa que m’ha ajudat a
complementar la informació dels testimonis.
Un cop finalitzat el treball he pogut conèixer el gran canvi en la vida dels habitants de la població que el franquisme va suposar a causa de la
repressió contínua en l’àmbit educatiu, social i cultural. Aquests canvis, per alguns, van suposar el final d’una vida i a l’hora, l’inici d’una altra.
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