Materials didàctics

Quadern per a l’alumnat

1. Itinerari bàsic (p)
2. Itinerari bàsic (s)
3. Habitatge i vida quotidiana al llarg del temps (Itinerari p)
4. L’evolució de la tecnologia: del sílex al Seat 600 (Itinerari p)
5. Les nostres arrels: de la prehistòria al llegat àrab (Itinerari s)
6. El naixement i la consolidació d’una nació
L’època medieval (Itinerari s)
7. La Catalunya moderna: segadors i bandolers (Itinerari s)
8. Obrers i poetes: la Catalunya del segle XIX (Itinerari s)
9. El nostre segle, el segle XX (Itinerari s)
10. Un itinerari per la història de Catalunya (Itinerari s)
11. Temps de castells (Itinerari p)
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12. Els nostres amics, els antics (Itinerari p)
13. Laboratori de socials:taller del temps (Taller p)

BATXILLERAT

14. Viure i morir a la Guerra Civil Espanyola.
1936-1939 (Taller s/b)

20

15. Les fonts, matèria primera de la història (Itinerari s/b)
16. L’hàbit i l’espasa (Taller p)
17. L’hàbit i l’espasa (Taller s)
18. Una història amb molt de ritme (Taller p)
19. Una història amb molt de ritme (Taller s)
20. Catalunya i la dictadura franquista: 1940 - 1975 (Itinerari b)
21. Prat de la Riba i la Mancomunitat de Catalunya (Itinerari s)
22. Ora et labora. Monestir Sant Pere de Rodes (Itinerari s)
23. Exili i repressió durant el franquisme (Taller s/b)

(p) Primària
(s) Secundària
(b) Batxillerat

Museu d’Història de Catalunya
Plaça de Pau Vila, 3. Palau de Mar
08003 Barcelona
Tel: 93 225 47 00
Fax: 93 225 47 58
Concertació de visites: 93 225 42 44
mhcvisites.cultura@gencat.net
A/e: mhc.cultura@gencat.net
Web: http://www.mhcat.net

Catalunya
i la
franquista: 1940-1975

dictadura
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Presentació del Museu d’Història de Catalunya

la intenció de presentar una història instructiva i accessible
a tothom. S’explica per mitjà d’objectes i documents
originals, recreacions històriques i equipaments
audiovisuals i informàtics.

El Museu d’Història de Catalunya està integrat per la
seu de Barcelona i per una xarxa d’equipaments
patrimonials de temàtica històrica distribuïts per tot el
país. La seu de Barcelona està ubicada al Port Vell, al
barri de la Barceloneta, concretament a l’edifici que ocupa
el sector sud dels antics Dipòsits Generals de Comerç.
L’edifici, construït per l’arquitecte i enginyer Maurici Garran,
és una magnífica mostra d’arquitectura industrial del final
del segle XIX.

Està organitzat en vuit àmbits cronològics i temàtics:
A. Les arrels. Comprèn la prehistòria, les colonitzacions,
la romanització, el Baix Imperi, els visigots i al-Andalus.
B. El naixement d’una nació. Comprèn el món medieval
dels segles IX, X, XI, XII i principi del XIII, fins al regnat de
Pere el Catòlic.

El Museu d’Història de Catalunya té com a finalitat
conservar, exposar i difondre la història del nostre país,
per a la qual cosa disposa de diferents equipaments i
porta a terme diverses iniciatives arreu del territori català.

C. La mar nostra. Comprèn els segles XIII, XIV, XV i el
principi del XVI.
D. A la perifèria de l’Imperi. Comprèn els segles XVI, XVII
i el principi del XVIII, fins a la Guerra de Successió i l’onze
de setembre de 1714.

El Museu d’Història de Catalunya s’encarrega de gestionar
els elements del patrimoni monumental oberts al públic
que són propietat de la Generalitat de Catalunya, amb
l’objectiu de millorar-ne les condicions de manteniment,
visita i divulgació cultural.

E. Vapor i nació. Se centra en els segles XVIII, XIX i
començament del XX. Posa èmfasi en la industrialització
del vapor i en la represa cultural i política de Catalunya.

La distribució territorial per comarques és la següent:
–

F. Els anys elèctrics. Comprèn des del principi del segle
XX fins a la fi de la Guerra Civil espanyola.

Comarques de Barcelona: Castell i Canònica de Sant
Vicenç de Cardona, Casa Museu Prat de la Riba de
Castellterçol, Capella Reial de Santa Àgata, Torre de
la Manresana, Palau Moja i Casa Rafael Casanova de
Moià.

–

Comarques de Girona: Canònica de Santa Maria de
Vilabertran i Monestir de Sant Pere de Rodes.

–

Comarques de Lleida: Convent de Sant Bartomeu de
Bellpuig i Seu Vella de Lleida.

–

Comarques de Tarragona: Cartoixa d’Escaladei, Castell
de Miravet, Castell Monestir de Sant Miquel
d’Escornalbou i Reial Monestir de Santes Creus.

G. Desfeta i represa. Comprèn des de la fi de la Guerra
Civil espanyola fins a la represa democràtica i acaba amb
les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, el
1980.

Exposicions temporals
Un dels eixos vertebradors de l’actuació del museu són
les exposicions temporals plantejades com a recuperació
o reflexió de temes i com a complement dels continguts.
Per mitjà d’aquestes exposicions es tracten aspectes
que afecten el conjunt del territori.

Exposició permanent
Auditori
El museu recull una interpretació global i cronològica dels
aspectes més significatius de la història de Catalunya.
Està plantejat sobre la base de la comprensibilitat amb

Auditori de 81 places. S’utilitza per a conferències,
cursos, presentacions, etcètera. Disposa d'un complet
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equipament tècnic que el converteix en un fòrum
adequat per a presentacions multimèdia i per a sessions
que requereixen servei de traducció simultània.

El servei educatiu té la intenció de possibilitar el
descobriment, la investigació, l’experimentació, la
sensibilització i el gaudi de la història i del patrimoni
cultural.

Biblioteca

Treballa en col·laboració amb diferents professionals
que aporten la seva experiència i ofereixen noves
maneres d’aproximar-se a la història i a les ciències
socials.

La biblioteca, gestionada pel Centre d’Història
Contemporània, consta d’un fons bibliogràfic i
documental sobre la història de Catalunya, especialment
important pel que fa a història contemporània. Està
incorporada al Catàleg col·lectiu de biblioteques
especialitzades de la Generalitat de Catalunya
(http:/beg.gencat.net). És oberta a la consulta pública
de dilluns a divendres, de 10 a 15 hores, i els dimarts,
dimecres i dijous de 16 a 18 hores.

Les diferents activitats i recursos materials i de formació
permanent que utilitza són:
– Visites comentades i itineraris preparats per als
diferents públics, que acosten el visitant a l’exposició
permanent i a les exposicions temporals per oferirli la possibilitat d’observar, dialogar, participar i
interpel·lar.

Cafeteria
– Espectacles en forma de visites que conviden el
visitant a descobrir la història de manera lúdica amb
l’objectiu d’estimular la imaginació i crear un clima
distès i participatiu.

A la quarta planta hi ha la cafeteria i el restaurant La
miranda del museu, que disposa d'una terrassa amb
vistes sobre la ciutat i el port de Barcelona. Ofereix
servei de cafeteria en l’horari del museu i servei de
restaurant, al migdies amb menú i a la nit amb sopar
a la carta. És de lliure accés.

– Visites taller, és a dir, espais per a l’experimentació,
la investigació i la reflexió a partir de l’ús de documents,
objectes i altres materials creats per poder aprofundir
i complementar les exposicions.

Batxillerat
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– Assessorament al professorat per donar-li informació
sobre les diferents activitats i materials oferts pel
servei educatiu. L’atenció als docents es fa tots els
dimecres, en sessions de matí i tarda. Cal trucar
prèviament al servei educatiu, tel. 93 225 47 00.

El museu confirma per escrit les dades de la reserva i
tramet el material didàctic corresponent a aquesta
activitat.

Pàgina web del Museu
– Els cursos de formació i els quaderns per al
professorat són eines per aprofundir en les exposicions
i activitats del museu.

Tota la informació actualitzada del museu està disponible
a la web: www.mhcat.net

– Les experiències pedagògiques en el patrimoni
arquitectònic conviden el visitant a descobrir els
monuments de Catalunya i a gaudir-ne

Ús dels materials didàctics
Amb aquest nou itinerari, Catalunya i la dictadura
franquista: 1940-1975 (núm. 20), destinat als docents
i als estudiants de batxillerat, el servei educatiu del
museu inicia un canvi en les publicacions dels materials
didàctics: el Quadern per a l’alumnat, on hi ha els
materials per treballar durant la visita al museu i
que cal que els alumnes portin fotocopiat el dia
de la visita; i el Quadern per al professorat, que inclou
la programació de l’activitat, una síntesi històrica, el
Quadern de respostes i, finalment, els materials de
treball a l’aula per completar el treball fet al museu.

Botiga i llibreria
– Sessions d’història viscuda, que conviden els
participants a escoltar vivències i experiències viscudes
de primera mà i que ofereixen la possibilitat d’establir
un diàleg obert.

La botiga del museu, amb objectes de regal diversos
i llibres d’història de Catalunya, fa el mateix horari que
el museu, però amb ocasió d'esdeveniments especials
pot ampliar l’horari per oferir al públic un servei més
ampli. En el cas de presentacions de llibres, objectes
o marques, la botiga exerceix com a punt de venda i
promoció.

– Diferents tipus de jocs –de pistes, de simulació, de
rol– que permeten als nens i als joves descobrir
personatges i objectes de la nostra història d’una
manera participativa i divertida.

Servei educatiu del museu

– Materials didàctics específics per als escolars, que
tenen en compte les diferents necessitats educatives
del nivell tant pel que fa als continguts com als
procediments, els valors i les actituds.

Un dels pilars del sistema d’acollida i de comunicació
del museu és el servei educatiu, la funció del qual és
generar, dissenyar i coordinar els diferents programes
i activitats educatius i d’acció cultural que el Museu
d’Història de Catalunya ofereix al públic que el visita.

– Dossiers educatius: una eina de difusió de les
exposicions i les activitats pensada per a ús del
professorat.
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El museu ofereix suport didàctic i material educatiu als
centres d’ensenyament i al professorat amb l’objectiu
de planificar la visita. L’accés al museu es fa en grups
de 25 a 30 alumnes com a màxim, acompanyats sempre
pel professor/a per ajudar-los i orientar-los en les seves
recerques i descobertes.

Visites concertades
S’ofereix un servei d’educadors especialitzats per a la
realització d’aquest itinerari i també per als altres
itineraris i tallers dissenyats pel servei educatiu. Aquest
servei s’ha de reservar amb antelació. Les visites es
poden concertar telefònicament trucant al servei de
concertació de visites del museu, tel. 93 225 42 44,
i a l’adreça electrònica mhcvisites.cultura@gencat.net
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equipament tècnic que el converteix en un fòrum
adequat per a presentacions multimèdia i per a sessions
que requereixen servei de traducció simultània.

El servei educatiu té la intenció de possibilitar el
descobriment, la investigació, l’experimentació, la
sensibilització i el gaudi de la història i del patrimoni
cultural.

Biblioteca

Treballa en col·laboració amb diferents professionals
que aporten la seva experiència i ofereixen noves
maneres d’aproximar-se a la història i a les ciències
socials.

La biblioteca, gestionada pel Centre d’Història
Contemporània, consta d’un fons bibliogràfic i
documental sobre la història de Catalunya, especialment
important pel que fa a història contemporània. Està
incorporada al Catàleg col·lectiu de biblioteques
especialitzades de la Generalitat de Catalunya
(http:/beg.gencat.net). És oberta a la consulta pública
de dilluns a divendres, de 10 a 15 hores, i els dimarts,
dimecres i dijous de 16 a 18 hores.

Les diferents activitats i recursos materials i de formació
permanent que utilitza són:
– Visites comentades i itineraris preparats per als
diferents públics, que acosten el visitant a l’exposició
permanent i a les exposicions temporals per oferirli la possibilitat d’observar, dialogar, participar i
interpel·lar.

Cafeteria
– Espectacles en forma de visites que conviden el
visitant a descobrir la història de manera lúdica amb
l’objectiu d’estimular la imaginació i crear un clima
distès i participatiu.

A la quarta planta hi ha la cafeteria i el restaurant La
miranda del museu, que disposa d'una terrassa amb
vistes sobre la ciutat i el port de Barcelona. Ofereix
servei de cafeteria en l’horari del museu i servei de
restaurant, al migdies amb menú i a la nit amb sopar
a la carta. És de lliure accés.

– Visites taller, és a dir, espais per a l’experimentació,
la investigació i la reflexió a partir de l’ús de documents,
objectes i altres materials creats per poder aprofundir
i complementar les exposicions.
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– Assessorament al professorat per donar-li informació
sobre les diferents activitats i materials oferts pel
servei educatiu. L’atenció als docents es fa tots els
dimecres, en sessions de matí i tarda. Cal trucar
prèviament al servei educatiu, tel. 93 225 47 00.

El museu confirma per escrit les dades de la reserva i
tramet el material didàctic corresponent a aquesta
activitat.

Pàgina web del Museu
– Els cursos de formació i els quaderns per al
professorat són eines per aprofundir en les exposicions
i activitats del museu.

Tota la informació actualitzada del museu està disponible
a la web: www.mhcat.net

– Les experiències pedagògiques en el patrimoni
arquitectònic conviden el visitant a descobrir els
monuments de Catalunya i a gaudir-ne

Ús dels materials didàctics
Amb aquest nou itinerari, Catalunya i la dictadura
franquista: 1940-1975 (núm. 20), destinat als docents
i als estudiants de batxillerat, el servei educatiu del
museu inicia un canvi en les publicacions dels materials
didàctics: el Quadern per a l’alumnat, on hi ha els
materials per treballar durant la visita al museu i
que cal que els alumnes portin fotocopiat el dia
de la visita; i el Quadern per al professorat, que inclou
la programació de l’activitat, una síntesi històrica, el
Quadern de respostes i, finalment, els materials de
treball a l’aula per completar el treball fet al museu.

Botiga i llibreria
– Sessions d’història viscuda, que conviden els
participants a escoltar vivències i experiències viscudes
de primera mà i que ofereixen la possibilitat d’establir
un diàleg obert.

La botiga del museu, amb objectes de regal diversos
i llibres d’història de Catalunya, fa el mateix horari que
el museu, però amb ocasió d'esdeveniments especials
pot ampliar l’horari per oferir al públic un servei més
ampli. En el cas de presentacions de llibres, objectes
o marques, la botiga exerceix com a punt de venda i
promoció.

– Diferents tipus de jocs –de pistes, de simulació, de
rol– que permeten als nens i als joves descobrir
personatges i objectes de la nostra història d’una
manera participativa i divertida.

Servei educatiu del museu

– Materials didàctics específics per als escolars, que
tenen en compte les diferents necessitats educatives
del nivell tant pel que fa als continguts com als
procediments, els valors i les actituds.

Un dels pilars del sistema d’acollida i de comunicació
del museu és el servei educatiu, la funció del qual és
generar, dissenyar i coordinar els diferents programes
i activitats educatius i d’acció cultural que el Museu
d’Història de Catalunya ofereix al públic que el visita.

– Dossiers educatius: una eina de difusió de les
exposicions i les activitats pensada per a ús del
professorat.
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El museu ofereix suport didàctic i material educatiu als
centres d’ensenyament i al professorat amb l’objectiu
de planificar la visita. L’accés al museu es fa en grups
de 25 a 30 alumnes com a màxim, acompanyats sempre
pel professor/a per ajudar-los i orientar-los en les seves
recerques i descobertes.

Visites concertades
S’ofereix un servei d’educadors especialitzats per a la
realització d’aquest itinerari i també per als altres
itineraris i tallers dissenyats pel servei educatiu. Aquest
servei s’ha de reservar amb antelació. Les visites es
poden concertar telefònicament trucant al servei de
concertació de visites del museu, tel. 93 225 42 44,
i a l’adreça electrònica mhcvisites.cultura@gencat.net

7

Presentació Catalunya i la dictadura franquista:
1940-1975

– Comprendre de forma empàtica les motivacions que
van empènyer diferents persones a prendre
determinades decisions i actituds socials i polítiques
durant el període franquista.

L’itinerari presentat amb el títol Catalunya i la dictadura
franquista: 1940-1975 constitueix la proposta didàctica
que el Museu d’Història de Catalunya ofereix als grups
de batxillerat per treballar la història contemporània en
el període que va des dels primers moments del
franquisme fins a l’any 1975. Aquesta activitat té una
durada de dues hores.

– Valorar les actituds i opcions polítiques que defensen
la democràcia i la convivència, i rebutjar aquelles
que proclamen el totalitarisme i la violència.
Metodologia

En aquest document s'indiquen les unitats de treball,
els objectius didàctics i la metodologia a desenvolupar
en cada unitat de l’activitat, amb la finalitat de fer un
itinerari dins el museu que estimuli la indagació i
l’aprenentatge.

L’itinerari s’organitza seguint les etapes que marca el
recorregut del museu en l’àmbit "Desfeta i represa
(1940-1980)". La visita consisteix en una presentació
oral, per part de l’educador, de les principals
característiques de cadascuna de les etapes i d’un
conjunt d’activitats elaborades pels alumnes. Els
diferents àmbits d’actuació són:

Unitats de treball
1. La llarga postguerra
a. La resistència
b. La repressió
c. La vida quotidiana
2. La represa econòmica
a. La represa industrial
b. El turisme
c. Les migracions i el creixement urbà

a. La lluita obrera
b. La lluita cultural
c. Les lluites veïnals
d. L’Assemblea de Catalunya

– Reconèixer els fets més importants de Catalunya
durant el franquisme.
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– L’educador dóna un termini de 10 minuts per fer
l’activitat.
– Un cop acabada, es comenten els resultats amb tot
el grup

2. La represa econòmica: una introducció oral i
dues activitats interactives amb alumnes.

Es preveuen cinc moments de realització d’activitats
interactives en els subàmbits següents:

3. L’antifranquisme: una introducció oral i una
activitat interactiva amb alumnes.

– La llarga postguerra:
• Davant el vídeo i les fotos de l’exili.
• A l’escenografia d’una escola republicana i una
escola franquista.

– Omplir una petita graella, per a la qual cosa
l’institut ha de tenir fotocopiat el material necessari
per a cada alumne. Aquest material serà fungible,
és a dir els alumnes se l’enduran en acabar
l’activitat.

– Recopilar i analitzar informació històrica de fonts
textuals, iconogràfiques i materials, tant directes
com indirectes.

– El treball en grup es fa en petits grups d’alumnes.

1. La llarga postguerra: una introducció oral i dues
activitats interactives amb alumnes.

A més de l’exposició oral, en determinats moments
del recorregut l’educador proposa unes activitats als
alumnes que cal fer a partir de l’exposició i de les
explicacions de l’educador. Aquesta és la part interactiva
de la visita i la que li dóna el vessant didàctic i
participatiu. Aquestes activitats consisteixen a:

Objectius didàctics

– En alguns casos, l’educador tindrà un material de
suport fotocopiat i plastificat que repartirà entre els
alumnes per dur a terme l’activitat. Aquest és un
material que queda al museu i que es recull en acabar
l’activitat.

– Cada activitat té una proposta de treball de síntesi
final que s'ha d'elaborar al centre educatiu. Així,
aquells professors que ho vulguin tenen al seu abast
una motivació per poder fer a l’aula un treball de
recapitulació del que s’ha après al museu (vegeu al
Quadern per al professorat l’apartat Materials de
treball a l’aula).

S’ha elaborat una introducció històrica que exposa els
temes fonamentals de cada etapa i dóna elements per
introduir, explicar i exemplificar tots els materials que
estan exposats al museu. De la mateixa manera, serveix
per donar un fil conductor coherent a tot l’itinerari.

3. L’antifranquisme
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– La represa econòmica:
• Davant la fotografia de l’arribada d’uns emigrants
a l’estació de França.
• Davant l’escenografia de la cuina dels anys seixanta.
–

L’antifranquisme
• Davant la cançó de Maria del Mar Bonet.

Aquestes activitats també tenen una part final de síntesi
que cal resoldre a l’aula (vegeu al Quadern per al
professorat l’apartat Materials de treball a l’aula). Això
possibilitarà, als professors que ho vulguin, treure més
profit de la visita al museu perquè podran completar el
treball al centre educatiu.
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– Comprendre de forma empàtica les motivacions que
van empènyer diferents persones a prendre
determinades decisions i actituds socials i polítiques
durant el període franquista.

L’itinerari presentat amb el títol Catalunya i la dictadura
franquista: 1940-1975 constitueix la proposta didàctica
que el Museu d’Història de Catalunya ofereix als grups
de batxillerat per treballar la història contemporània en
el període que va des dels primers moments del
franquisme fins a l’any 1975. Aquesta activitat té una
durada de dues hores.

– Valorar les actituds i opcions polítiques que defensen
la democràcia i la convivència, i rebutjar aquelles
que proclamen el totalitarisme i la violència.
Metodologia

En aquest document s'indiquen les unitats de treball,
els objectius didàctics i la metodologia a desenvolupar
en cada unitat de l’activitat, amb la finalitat de fer un
itinerari dins el museu que estimuli la indagació i
l’aprenentatge.

L’itinerari s’organitza seguint les etapes que marca el
recorregut del museu en l’àmbit "Desfeta i represa
(1940-1980)". La visita consisteix en una presentació
oral, per part de l’educador, de les principals
característiques de cadascuna de les etapes i d’un
conjunt d’activitats elaborades pels alumnes. Els
diferents àmbits d’actuació són:

Unitats de treball
1. La llarga postguerra
a. La resistència
b. La repressió
c. La vida quotidiana
2. La represa econòmica
a. La represa industrial
b. El turisme
c. Les migracions i el creixement urbà

a. La lluita obrera
b. La lluita cultural
c. Les lluites veïnals
d. L’Assemblea de Catalunya

– Reconèixer els fets més importants de Catalunya
durant el franquisme.
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– L’educador dóna un termini de 10 minuts per fer
l’activitat.
– Un cop acabada, es comenten els resultats amb tot
el grup

2. La represa econòmica: una introducció oral i
dues activitats interactives amb alumnes.

Es preveuen cinc moments de realització d’activitats
interactives en els subàmbits següents:

3. L’antifranquisme: una introducció oral i una
activitat interactiva amb alumnes.

– La llarga postguerra:
• Davant el vídeo i les fotos de l’exili.
• A l’escenografia d’una escola republicana i una
escola franquista.

– Omplir una petita graella, per a la qual cosa
l’institut ha de tenir fotocopiat el material necessari
per a cada alumne. Aquest material serà fungible,
és a dir els alumnes se l’enduran en acabar
l’activitat.

– Recopilar i analitzar informació històrica de fonts
textuals, iconogràfiques i materials, tant directes
com indirectes.

– El treball en grup es fa en petits grups d’alumnes.

1. La llarga postguerra: una introducció oral i dues
activitats interactives amb alumnes.

A més de l’exposició oral, en determinats moments
del recorregut l’educador proposa unes activitats als
alumnes que cal fer a partir de l’exposició i de les
explicacions de l’educador. Aquesta és la part interactiva
de la visita i la que li dóna el vessant didàctic i
participatiu. Aquestes activitats consisteixen a:

Objectius didàctics

– En alguns casos, l’educador tindrà un material de
suport fotocopiat i plastificat que repartirà entre els
alumnes per dur a terme l’activitat. Aquest és un
material que queda al museu i que es recull en acabar
l’activitat.

– Cada activitat té una proposta de treball de síntesi
final que s'ha d'elaborar al centre educatiu. Així,
aquells professors que ho vulguin tenen al seu abast
una motivació per poder fer a l’aula un treball de
recapitulació del que s’ha après al museu (vegeu al
Quadern per al professorat l’apartat Materials de
treball a l’aula).

S’ha elaborat una introducció històrica que exposa els
temes fonamentals de cada etapa i dóna elements per
introduir, explicar i exemplificar tots els materials que
estan exposats al museu. De la mateixa manera, serveix
per donar un fil conductor coherent a tot l’itinerari.

3. L’antifranquisme
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– La represa econòmica:
• Davant la fotografia de l’arribada d’uns emigrants
a l’estació de França.
• Davant l’escenografia de la cuina dels anys seixanta.
–

L’antifranquisme
• Davant la cançó de Maria del Mar Bonet.

Aquestes activitats també tenen una part final de síntesi
que cal resoldre a l’aula (vegeu al Quadern per al
professorat l’apartat Materials de treball a l’aula). Això
possibilitarà, als professors que ho vulguin, treure més
profit de la visita al museu perquè podran completar el
treball al centre educatiu.
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Materials de treball al museu
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1. LA LLARGA POSTGUERRA

Camí de l’exili, 1939
Photo Chauvin. Perpignan
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Activitat 1
LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA

Activitat 1
LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA
El personatge

Joan Graupera. 32 anys. Barcelona. Treballador del metall. Membre de la CNT
La biografia
En Joan Graupera era un treballador d’una empresa metal·lúrgica de Barcelona afiliat
a la CNT i un actiu militant sindicalista. Durant la guerra va formar part del comitè
de control de la fàbrica i amb les milícies cenetistes va marxar al Front d’Aragó on
va participar activament en les col·lectivitzacions que hi van tenir lloc.

Batxillerat

Batxillerat

El personatge

Pere Guàrdia. 54 anys. Badalona. Regidor i secretari d’Ajuntament. Membre
d’Esquerra Republicana de Catalunya
La biografia
En Pere Guàrdia regentava un comerç de queviures a Badalona que ja era dels seus
pares. Militant catalanista i republicà, va afiliar-se a ERC des de la fundació del partit.
En les eleccions de 1934 va ser elegit regidor per ERC i va ser nomenat secretari
de l'Ajuntament.

Més endavant va participar en la batalla de l’Ebre i, arran de la caiguda de Barcelona,
va formar part de l’allau de fugitius que va arribar a la frontera francesa el febrer
de 1939.

Durant la guerra va formar part de l’Ajuntament en representació del seu partit i va
encarregar-se del proveïment dels soldats que marxaven al front. Va tenir amagat
a casa seva un cosí que se sentia amenaçat pels escamots incontrolats i el va ajudar
a fugir a França.
El gener de 1939 decideix quedar-se a casa amb els seus i és detingut a l’entrada
de les tropes franquistes.

Els interrogants
a Per què decideix fugir vers la frontera?

b Com hi arriba? Descriu el viatge

La recerca al Museu
Els interrogants

a

La recerca al Museu

a Per què és detingut en Pere Guàrdia?

a

b On és conduït?

b

c Com i qui el jutjarà?

c

d De què se l’acusarà?

d

e Quina podria ser la seva condemna?

e

b

c Com té lloc l’entrada a França? Com
és rebut?

c

d On és internat? Com és la vida allà.
Intenta imaginar les seves condicions
de vida.

d

e Podria ser que en Joan morís a
Mauthausen l’any 1944? Com hi va
arribar? Per què?

e
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LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA

Activitat 1
LA LLARGA POSTGUERRA: EXILI, REPRESSIÓ I MISÈRIA
El personatge

Miquel Sabater. 24 anys. La Seu d’Urgell. Pagès. Militant comunista (PSUC)
La biografia
En Miquel Sabater era un dirigent pagès que va ser membre del comitè revolucionari
del seu poble. L’any 1937 va marxar al front i va ser nomenat comissari polític de
la seva companyia. Va participar en la batalla de l’Ebre, on va ser ferit.

Batxillerat

Batxillerat

El personatge

Marta Font. 32 anys. Infermera. Reus. No milita en cap organització
La biografia
La Marta Font és infermera i treballa a l’hospital de Tarragona. No milita en cap partit
ni organització sindical, però a les eleccions de 1936 va votar el Front d’Esquerres.
En esclatar la guerra, col·labora activament a guarir els soldats que arriben ferits
del front. Com que manquen homes, també treballa en una fàbrica produint municions
dos dies per setmana. Els seus germans van ser mobilitzats i van marxar al Front,
on un d’ells va morir. Casa seva va ser destruïda pels bombardeigs franquistes i sa
mare va patir ferides molt greus.

El febrer de 1939 va travessar la frontera amb el gruix de l’exèrcit derrotat. En veure
la sort que espera els fugitius republicans a França després de l’ocupació d'aquest
país per Alemanya, decideix escapar-se i tornar a Catalunya clandestinament. Es
posa en contacte amb d’altres companys del partit i decideixen continuar a Espanya
la lluita armada contra el franquisme. Creu que quan el règim nazi sigui derrotat,
el franquisme també caurà.

Els interrogants

La recerca al Museu

En acabar la guerra, no és detinguda ni molestada. Però en tornar a la seva feina
a l’hospital és acomiadada per la nova direcció del centre, ja que l’acusen d’haver
col·laborat amb les forces de la República i de ser contrària a l’Alzamiento Nacional.
Li va costar tornar a trobar feina d’infermera i fins a 1956 va treballar de dependenta
en una merceria.

Els interrogants

La recerca al Museu

a En Miquel, per què opta per tornar a
Catalunya?

a

a Per què és acomiadada la Marta?

a

b De quina organització forma part?

b

b Per què ha de treballar de dependenta?

b

c On viu? Imagina les seves condicions
de vida.

c

c Ella vivia al carrer dels Arbres, però el
nou Ajuntament franquista li va canviar
el nom pel de General Mola. Per què?

c

d Quines són les seves activitats?

d

d El menjar es escàs, els sous no
arriben... Imagina les seves condicions
de vida en els primers anys de la
postguerra.

d

e Què li passarà si és capturat?

e
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A partir de l’observació de les escenografies de les dues escoles al Museu, completa la graella següent:

Escola republicana
Parlament oral

Símbols que hi ha

Llengua emprada
Escola republicana (Foto: MHC - Pep Parer)

Mapes

Text de la pissarra

Material escolar complementari

Altres diferències/similituds
Escola franquista (Foto: MHC - Pep Parer)
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2. LA REPRESA ECONÒMICA

Cotxe fabricat a la SEAT, 1953
Foto: Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de l’AHCB

El president de Costa Rica a la fàbrica SEAT, 1962
Foto: Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de l’AHCB
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Activitat 2
LA REPRESA ECONÓMICA DELS ANYS SEIXANTA
Compara les dues cuines del Museu: la cuina dels anys trenta amb la cuina dels anys seixanta.

En José Molina va néixer a Baeza, a la província de Jaén, l’any
1940. Els seus pares eren pagesos i treballaven en un cortijo. Ell,
de jove, feia de jornaler a l’època de recollida de les olives.
La biografia

Batxillerat

Batxillerat

El personatge

En José Molina és un emigrant dels anys seixanta. Va deixar la seva
terra per provar fortuna a Catalunya. A Andalusia no tenia feina estable
i havia de fer de temporer tant a conseqüència de la mecanització i
de les transformacions del camp com de l’empobriment del sector
agrari a causa de la improductivitat de grans extensions agràries
latifundistes que estaven en mans dels señoritos dels cortijos. Davant
les escasses perspectives de futur, es va decidir a abandonar la seva
terra per cercar feina en altres sectors productius en una zona de
l’Estat més dinàmica des del punt de vista econòmic.
Els fets
EL LLARG VIATGE

A LA RECERCA
D’UN LLOC
DE TREBALL

BUSCANT UN LLOC
ESTABLE PER VIURE

Els interrogants

La recerca al Museu

a Per què va emigrar en José a Catalunya?

a

b Va venir sol o acompanyat?

b

c Imagina’t com devia ser el viatge.

c

d Es trobarà amb molta gent de la seva
regió en arribar a Catalunya?

d

a En quin sector de producció tindria més
possibilitats de treballar a Catalunya?

a

b En quin tipus d’indústria podria trobar
feina més fàcilment?

b

a On van situar-se els nous barris obrers?
Per què?

a

b Com eren els habitatges i els barris nous
apareguts arran del fenomen migratori
a la Catalunya dels anys seixanta?

b

22

La cuina dels anys trenta

La cuina dels anys seixanta
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Elements nous respecte
a una cuina dels anys
trenta

Substitueixen...

Van representar una
millora quant a...

Què ha canviat avui
dia en els mateixos
elements?

Nevera elèctrica

Nevera de gel

No calia anar a comprar
gel quan es desgelava

Les neveres actuals
tenen congeladors
potents. El sistema nofrost impedeix la
formació de gel a
l’interior de la nevera

Compara les dues cuines del Museu: la cuina dels anys trenta amb la cuina dels anys seixanta.

Batxillerat

Batxillerat

Compara les dues cuines del Museu: la cuina dels anys trenta amb la cuina dels anys seixanta.

Elements nous respecte
a una cuina dels anys
trenta

Van representar una
millora quant a...

Substitueixen...

Què ha canviat avui
dia en els mateixos
elements?

Contesta:
1 Quins dels elements actuals que podem trobar habitualment a la cuina d’una casa catalana no existien
encara als anys seixanta?

2 En quin període creus que es van produir canvis més determinants respecte a una millora en el confort
i, per tant, en la qualitat de vida, en l’àmbit domèstic; en la dècada de 1960 o actualment? Per què?
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elements?

Contesta:
1 Quins dels elements actuals que podem trobar habitualment a la cuina d’una casa catalana no existien
encara als anys seixanta?

2 En quin període creus que es van produir canvis més determinants respecte a una millora en el confort
i, per tant, en la qualitat de vida, en l’àmbit domèstic; en la dècada de 1960 o actualment? Per què?
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3. L’ANTIFRANQUISME

Manifestació contra els plans de regulació d’ocupació a SEAT
Foto: Fundació Cipriano García. Arxiu Històric de la CONC
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L’ANTIFRANQUISME A CATALUNYA. ELS ANYS SEIXANTA

Activitat 1
L’ANTIFRANQUISME A CATALUNYA. ELS ANYS SEIXANTA
El personatge

Laura Creus. Estudiant de Ciències Econòmiques. Nascuda el 1945. Barcelona
La biografia
La Laura estudia a la Universitat de Barcelona. El seu pare treballa en una empresa
d’assegurances i la seva mare és mestressa de casa. Va estudiar en un institut
públic i va començar la carrera l’any 1968, en una universitat força polititzada i
combativa.
La Laura participa en el moviment estudiantil i s’ha fet membre d’un partit clandestí
d’esquerres que té força influència a la facultat.
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El personatge

Manolo Gracia. Treballador industrial. Sant Feliu de Llobregat. 52 anys
La biografia
En Manolo Gracia va arribar a Barcelona procedent de Zafra (Badajoz) l’any 1962.
Està casat i té dos fills que ja han nascut a Catalunya. La seva dona treballa en un
supermercat i ell en una gran empresa metal·lúrgica del Baix Llobregat.
Forma part d’una organització sindical clandestina i participa en les actuacions per
aconseguir millores laborals. Col·labora amb l’associació de veïns del seu barri on
va a classes de català nocturnes.
L’any 1965 va ser detingut i acusat d’associació il·legal. Va passar dos anys a la
presó.

Organització política, sindical, ciutadana a què pertany

Organització política, sindical, ciutadana a què pertany

Activitats en què participa

Activitats en què participa

Principals reivindicacions del moviment estudiantil

Principals reivindicacions del moviment obrer
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Activitat 1
L’ANTIFRANQUISME A CATALUNYA. ELS ANYS SEIXANTA
El personatge

Joana Solé. Mestra. 33 anys. Barcelona (el Clot)
La biografia
La Joana Solé és mestra. Està casada i té dues filles. El seu marit és arquitecte i
ella treballa en una escola laica i catalana vinculada a Rosa Sensat.
Participa en els moviments de renovació pedagògica i és membre actiu de l’associació
de veïns del seu barri, el Clot. També és membre d’una associació de dones que
lluita pels drets de la dona.
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El personatge

Jaume Morera. Llicenciat en Filosofia i Lletres. Sabadell. 42 anys. Editor i periodista
La biografia
En Jaume és fill d’uns botiguers de Sabadell. De jove va formar part dels minyons
escoltes de Catalunya, on es va envoltar d’un cercle d’amistats catalanistes. Va
aprendre català pel seu compte i va començar a publicar articles en revistes
catalanes.
Va treballar en una editorial i més endavant va crear-ne una de pròpia per publicar
llibres en català. Escriu contes i ha obtingut algun premi literari.

Organització política, sindical, ciutadana a què pertany

Organització política, sindical, ciutadana a què pertany

Activitats en què participa

Activitats en què participa

Principals reivindicacions del moviment veïnal i ciutadà

Principals reivindicacions del moviment cultural i catalanista
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Els adhesius de la lluita antifranquista.
Els adhesius van representar un vehicle de manifestació
de les reivindicacions dels diferents moviments que
lluitaven contra el franquisme.

REIVINDICACIONS LABORALS-SINDICALS

La tria dels reproduïts en aquestes pàgines és dels anys
1976-1978. Malgrat ser posteriors a la mort de Franco,
coincideixen en les mateixes reivindicacions que els de
les dècades del seixanta i setanta. De fet, aquest
fenomen dels adhesius va proliferar a partir de l’any
1976, poc després de la mort del dictador, raó per la
qual és difícil trobar-ne de més antics.
Fixar-te en els adhesius reproduïts t’ajudarà a omplir
l’espai dels qüestionaris de “L’antifranquisme a Catalunya.
Els anys seixanta” on has de parlar de les principals
reivindicacions del sector social que representa cadascun
dels personatges: reivindicació sindical, reivindicació
política, reivindicació autonomista i nacional,
reivindicació feminista, reivindicació ecologista,
reivindicació educativa, reivindicació veïnal...
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REIVINDICACIONS NACIONALS I CULTURALS
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REIVINDICACIONS POLÍTIQUES
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REIVINDICACIONS POLÍTIQUES
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REIVINDICACIONS CIUTADANES
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Materials didàctics

Quadern per a l’alumnat

1. Itinerari bàsic (p)
2. Itinerari bàsic (s)
3. Habitatge i vida quotidiana al llarg del temps (Itinerari p)
4. L’evolució de la tecnologia: del sílex al Seat 600 (Itinerari p)
5. Les nostres arrels: de la prehistòria al llegat àrab (Itinerari s)
6. El naixement i la consolidació d’una nació
L’època medieval (Itinerari s)
7. La Catalunya moderna: segadors i bandolers (Itinerari s)
8. Obrers i poetes: la Catalunya del segle XIX (Itinerari s)
9. El nostre segle, el segle XX (Itinerari s)
10. Un itinerari per la història de Catalunya (Itinerari s)
11. Temps de castells (Itinerari p)

M A T E R I A L S
D I D À C T I C S
I T I N E R A R I

12. Els nostres amics, els antics (Itinerari p)
13. Laboratori de socials:taller del temps (Taller p)

BATXILLERAT

14. Viure i morir a la Guerra Civil Espanyola.
1936-1939 (Taller s/b)
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15. Les fonts, matèria primera de la història (Itinerari s/b)
16. L’hàbit i l’espasa (Taller p)
17. L’hàbit i l’espasa (Taller s)
18. Una història amb molt de ritme (Taller p)
19. Una història amb molt de ritme (Taller s)
20. Catalunya i la dictadura franquista: 1940 - 1975 (Itinerari b)
21. Prat de la Riba i la Mancomunitat de Catalunya (Itinerari s)
22. Ora et labora. Monestir Sant Pere de Rodes (Itinerari s)
23. Exili i repressió durant el franquisme (Taller s/b)

(p) Primària
(s) Secundària
(b) Batxillerat

Museu d’Història de Catalunya
Plaça de Pau Vila, 3. Palau de Mar
08003 Barcelona
Tel: 93 225 47 00
Fax: 93 225 47 58
Concertació de visites: 93 225 42 44
mhcvisites.cultura@gencat.net
A/e: mhc.cultura@gencat.net
Web: http://www.mhcat.net

Catalunya
i la
franquista: 1940-1975
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