activitat

Descripció

Objectius

Temporalització
Continguts

Material
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Es llegiran testimonis sobre les conseqüències dels conflictes armats sobre la població civil i es
recolliran testimonis (entrevistes) de persones grans sobre les seves vivències durant la Guerra
Civil espanyola.
Reconèixer les víctimes civils com l’objectiu principal dels actuals conflictes armats.
Analitzar les conseqüències d’un conflicte armat sobre els civils.
Recollir el testimoni de persones properes sobre les seves vivències durant la Guerra Civil.
Dues sessions d’una hora de durada més l’entrevista.
Conceptes: Víctimes civils, drets humans, Guerra Civil espanyola.
Procediments: Lectura comprensiva de textos i realització d’una entrevista.
Actituds: Empatia amb les víctimes de conflictes, respecte a la memòria dels grans, rebuig de la
guerra.
Material per escriure.
Magnetòfon per a l’entrevista.

Documentació

Text 1. Víctimes civils.
Text 2. Testimonis.
Text 3. La Guerra Civil Espanyola (1936-1939).
Consells per a l’entrevista
“El coste humano del abuso de las armas”, capítol II de Vidas destrozadas, informe de la campanya Armes sota control d’Intermón Oxfam i Amnistia Internacional (2003).
Declaració Universal dels Drets Humans.

Desenvolupament

Primera sessió (una hora)
Repartir i llegir el text Les víctimes civils (text 1). Aclarir els conceptes.
Realitzar la primera activitat, que consisteix en relacionar els testimonis del text Testimonis (text
2) amb els drets humans que es vulneren.
Llegir el text La Guerra Civil Espanyola (1936-1939) (text 3).
En grups petits, preparar la segona activitat, una entrevista a una persona gran que pugui donar
testimoni de com va viure la Guerra Civil.
Realitzar l’entrevista.
Segona sessió. Posada en comú (una hora)
Llegir els passatges més interessants de cada entrevista realitzada.
Comentar l’experiència de l’entrevista.
Avaluar globalment l’activitat.

Orientacions

Primera sessió
En primer lloc llegirem el text 1, Les víctimes civils, que consta d’una definició d’allò que s’entén
per víctima civil i un fragment d’un text de Galeano, l’objectiu del qual és assenyalar la terrible
progressió que han sofert les morts de civils al llarg del segle XX. És important que la definició de
població civil quedi clara per a tothom.
Un cop feta aquesta petita introducció, realitzarem la primera activitat, que consisteix en relacionar una sèrie de testimonis exposats en el text 2, Testimonis, amb els drets humans que es vulneren: dret a la vida (bombardejos), drets civils i política (fugida per cercar refugi, maltractament
a la dona), i drets socials i econòmics (accés a la salut i a l’educació). Podem ampliar aquesta activitat amb una lectura de la Declaració Universal dels Drets Humans (recomanem utilitzar una edició comentada). També podem ampliar la informació amb la lectura del capítol 2 de l’informe
Vidas destrozadas.
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Per introduir la següent activitat, llegirem el text 3, La Guerra Civil Espanyola (1936-1939), en què es
recopilen algunes declaracions de persones que van viure aquesta guerra. L’activitat consistirà en la
preparació d’una entrevista. Cada grup haurà de trobar un familiar, amic o veí que pugui explicar
com va viure la Guerra Civil. Les preguntes han de buscar anècdotes concretes i, sobretot, com es
van sentir aquestes persones durant i després de la guerra. La realització de l’entrevista es farà necessàriament fora del centre. És important presentar degudament la persona entrevistada. Tindrem en
compte els consells per a l’entrevista que adjuntem en l’annex. Procurarem que l’entrevista no sigui
molt llarga (recomanem que no duri més d’una hora), ja que això dificultaria la transcripció (una activitat complicada).
Segona sessió. Posada en comú
Prèviament, és important que escollim els passatges de cada entrevista que més ens hagin sorprès o
que considerem més representatius. Cada grup presentarà la persona que ha entrevistat i llegirà els
passatges escollits. Després comentarà com va ser la seva experiència de l’entrevista (lloc, anècdotes...). Finalment, és convenient fer una ronda per conèixer la impressió que ha quedat en el grup
després de l’activitat. Aquest final de la posada en comú es pot introduir amb preguntes com les
següents:
Trobem similituds entre els testimonis actuals i els de la Guerra Civil?
És possible que el nostre país torni a patir una guerra com aquella?
Què podem i hem de fer per conservar la pau?

Annex

7

Text 1. Les víctimes civils.
Text 2. Testimonis.
Text 3. La Guerra Civil Espanyola (1936-1939).
Consells per a l’entrevista.
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