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Reportatge

 Un treball d'Història Oral: El 
franquisme i la Guerra Civil 

Espanyola
Aquest any, com és tradició a l'IES Lliçà, alumnes 
de 4t d'ESO hem fet un treball d'Història Oral, des 
de l'àrea de Ciències Socials , per tal de conèixer el 
període del Franquisme i la Guerra Civil Espanyola. 
També té la finalitat d'iniciar-nos en les tècniques 
del treball de recerca, que posteriorment tots els 
alumnes de Segon de Batxillerat  hauran de fer .

El treball es va plantejar de manera que es podia 
escollir entre fer un treball sobre el franquisme o 
sobre  la  Guerra  Civil.  Tots  dos  consistien  en fer 
entrevistes  (com  a  mínim  deu)  a  persones  de 
diferents  edats  que  haguessin  viscut  sota  la 
dictadura de Franco o durant la Guerra Civil, per 
tal d’explicar la seva experiència. 

Aquestes  entrevistes  realitzades  eren  el  punt  de 
partida per al desenvolupament del tema, tenint en 
compte que no tothom pensava el mateix.

L’estructura del treball era la següent:

Al  principi  s’havia  de  fer  una  introducció,  on 
s’explicava  el  que  els  alumnes  sabien  del  tema 
abans de elaborar el treball.

Després es feien les respectives entrevistes, i amb 
la informació obtinguda es realitzaven els diferents 
aspectes: polítics, socials, culturals..., del treball i 
analitzar l’oposició o enaltiment del Franquisme.

Per  finalitzar,  els  alumnes  extreien  les  seves 
conclusions del treball i  elaboraven una valoració 
personal on explicaven el seu punt de vista i el que 
els havia aportat el treball.

 Aquest  treball  ha  aportat  als  alumnes  un 
coneixement  privilegiat,  ja  que,  la  informació 
necessària no ha estat extreta de cap llibre ni cap 
pàgina  d’internet  sinó  de  les  persones  que  han 
viscut   en  primera  persona  aquesta  etapa  de  la 
història recent.

La valoració, en general, ha estat molt positiva, ja 
que,  ha  comportat  una  manera  més  original  de 
l'habitual  d'apropar-se  a  la  història,  i  més 
entenedora,  donat  que  la  font  d'informació 
primordial  eren  les  persones  que  havien  viscut 
directament els esdeveniments.

També ens ha fet descobrir aspectes dels nostres 
familiars  i  coneguts  que  desconexien  i  ens  han 
sorprès i  interessat,  i  ha facilitat  la  comunicació 
amb aquestes persones.

Un altre aspecte és que aquest coneixement ha fet 
que siguem més conscients  de les  dificultats  que 
van viure les generacions  anteriors a  la  nostra,  i 
siguem més comprensius i valorem més les nostres 
possibilitats en el marc d'una societat democràtica.

I com diu una de les alumnes que el va fer  :

“Aquest  treball  m'ha  fet  aprendre  moltes  coses  
sobre  la  dictadura  franquista,  i  saber  com  van 
viure  les  persones  durant  aquest  període  tant  
crític. També he passat una estona agradable amb 
la família preguntant-los coses sobre el seu passat,  
i  bé,  també  he  après  a  elaborar  un  treball  
investigant  per  una  altra  font  que  no  sigui  
internet, i a elaborar tot el treball amb les meves  
paraules  a  partir  de  la  informació  que  m'han  
proporcionat  les  persones  enquestades.  Així  que 
per  la  meva  part  ha  estat  un  treball  molt  
agradable de fer i molt interessant.”

 
 


