TREBALLEM LA GUERRA CIVIL
ENTREVISTA A ÁNGEL BELZA
1. Per què diu Ángel Belza que la Guerra Civil va ser una guerra ideològica? Quin paper hi
van jugar els països capitalistes?

2. Per què la seva família va decidir exiliar-se?

3. Com era el dia a dia a Bilbao?

4. Per què creus que els nens eren evacuats a Mèxic, França, Bèlgica i a la Unió Soviètica, i
no a altres països?

5. Per què el govern soviètic no volia que els nens i nenes fossin adoptats?

6. Busca com es diu actualment la ciutat de Leningrad. Per què se li va donar aquest nom?

7. Quins autors llegien a Rússia, aquests nens i nenes? En coneixes algun? Quins valors
diries que transmeten les seves obres?

8. Quan Ángel parla de la postguerra a Espanya i a Rússia, a quin període històric es
refereix?

9. Quina Espanya es va trobar Ángel quan va tornar? Què vol dir que era «gris com el
color dels policies»?

10. L’Ángel diu que EUA necessita sempre tenir un enemic, i que abans era la Unió
Soviètica. A quin període històric es refereix? Quin són els enemics actuals dels EUA?
Per a què creus que tenen aquesta necessitat?

11. Comenta la següent cita: «Hemos alcanzado un nivel tecnológico enorme, sin embargo
todavía vivimos en una sociedad capitalista del siglo XIX».

A FONS: ELS CONFLICTES BÈL·LICS A CASA NOSTRA
OPCIÓ A. Tens algun familiar o conegut que hagués viscut la guerra civil i/o el franquisme?
Prepara una entrevista i fes un breu reportatge tot complementant la informació que t’ofereixi
amb una bona base teòrica.
OPCIÓ B. Busca informació sobre els anomenats «nens de Rússia» i prepara un petit
documental en el qual tinguis en compte les relacions entre diferents moments històrics
estudiats a classe:
a. La Guerra Civil espanyola
b. La Segona Guerra Mundial
c. La Revolució Russa
d. La Guerra Freda
e. Els conflictes al món actual

