EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

Explica’m com va ser...

Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada:
>8 anys.

Intenció educativa:
• Conèixer aspectes de la
relació entre els bàndols durant i després de la Guerra
Civil Espanyola.
• Reflexionar sobre les dificultats de la reconciliació.
Resum: Els participants han
de fer entrevistes a persones
de la generació que va patir
la guerra.
Temps: 30 minuts de preparació, 1-2 h per a l’entrevista,
1 h per compartir.
Tipus: Interior, tranquil•la.
Grup: Indiferent
Material: Una gravadora
o paper i llapis per prendre
apunts.

Desenvolupament

Contextualitzem l’activitat en la Guerra Civil espanyola i introduïm els durs sentiments que s’han
d’afrontar quan hi ha un enfrontament entre veïns, o fins i tot familiars amb qui fins poc abans
s’havia conviscut. Podem preguntar si algú del grup té algun exemple per compartir de persones
de la mateixa família, poble o barri que estiguessin en bàndols enfrontats.
Un cop fet, donem les instruccions de l’activitat. Els participants tenen una setmana per fer una
entrevista a alguna persona coneguda que hagi patit la Guerra Civil i fer-li preguntes sobre com
la va viure, com era la relació amb l’altre bàndol i com es va fer per, un cop acabada la guerra
reprendre la coexistència (què creuen que es va fer bé, i que s’hagués pogut fer millor). Per facilitar l’entrevista, es pot fer una pluja d’idees del que es podria preguntar.
Una vegada fetes les entrevistes, se’n comparteix el resultat.

Valoració i conclusions

Què us han semblat les entrevistes? Què és el que us ha cridat més l’atenció? Quins factors van facilitar la coexistència entre els bàndols? Quins factors la van dificultar? Creieu que avui dia encara hi ha
bàndols? Penseu que la reconciliació va ser efectiva? En què si? En què no?

Altres indicacions

Pot ser interessant seleccionar les persones a entrevistar de forma a que es pugui tenir la percepció
dels dos bàndols, i poder així contrastar les percepcions.

Propostes d’acció

Mireu algunes de les webs que us indiquem a continuació i reflexioneu sobre les següents preguntes:
creieu que el disseny i els temes que tracten cobreixen les dues realitats de la Guerra Civil? Quines
coses d’aquestes webs faciliten o dificulten la reconciliació? Com recuperar la memòria perquè
afavoreixi la reconciliació? Webs: http://www.memoriahistorica.org/, http://www.foroporlamemoria.
info, http://www.foroporlamemoria.es, www.martiresdeparacuellos.com/inicio.htm, http://www.sbhac.net/Memoria.htm, http://zaragozaciudad.net/dimas, http://www.coordinadoramh.org/inici/index.
html, http://memoriahistoricademocratica.org. Feu una activitat que permeti recollir la memòria
dels dos bàndols enfrontats i doneu-la a conèixer al vostre entorn o barri.
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