CÓM ESTRUCTURAR UNA ENTREVISTA ORAL
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE LA UJI

Presentació
- Nom i cognoms
- Dia i any de naixement
- Municipi o municipis on ha viscut
- Professió o professions que ha desenvolupat l'entrevistat. Estudis.
- Com es subsistia amb la seua professió i en què consistia. (Improvisar preguntes específiques)

Pares i familiars
- Nom dels pares
- Professió dels pares
- Alguna anècdota que recorde dels pares, dels avis, dels germans o d’algún altre familiar.

Segona República
- Proclamació (testimoni directe o indirecte)
- Si va haver millores laborals
- Diferències en l'educació i millores. Construcció d’escoles
- Partits polítics, sindicats i vida política
- Infraestructures (obres de conducció d’aigua, telèfon, etc)
- Vida quotidiana, espais de sociabilitat, oci, festes, moda,...

Guerra Civil
- Localitat on la va passar la guerra. Va ser evacuat?
- Va anar al front? Anècdotes del front de guerra i llocs on va estar. Unitat militar a la que va
pertànyer, grau que va assolir, patiment, fam, mancança de munició, disciplina, desercions,
ajusticiaments, logística, etc.
- Va perdre algun familiar al front o a la rereguarda?
- Repressió dels incontrolats. Crema de patrimoni eclesiàstic i documental, afusellaments, etc.
- Col·lectivitats i requisicions de finques o cases

- Situació de la rereguarda. Es va passar fam?
- Paper de les dones a la rereguarda
- Refugiats. On estaven? Estaven allotjats en bones condicions? Va haver bona relació? D’on venien?
- Refugis i trinxeres. Localització. Encara perduren? Es sap quin bàndol els va fer?
- Amagatalls per guarir-se del front de guerra.
- Bombardejos i restes de metralla
- Recorda l’arribada del front?

Franquisme
- Algú de la família va patir repressió de Franco? Algun cas fora de la família?
- Va patir repressió per part de la societat?
- Es va passar fam? com funcionava el racionament? Mitjans de subsistència.
- Es realitzava molt d’estraperlo? Casos. Anècdotes.
- Recorda haver vist maquis o haver sentit alguna història referent a ells?
- Com va canviar l'educació i la vida social respecte la Segona República? Hi havia llibertat? Es feien balls?
- Paper va tindre l'església. Repressió moral.
- Fases del Franquisme. Va percebre una evolució al llarg de la dictadura?
- Quina opinió li genera el règim de Franco?
- Va participar en la lluita contra la dictadura? Maig del 68.

Transició
- Què ens pot comentar de la Transició? La recorda com una època d’esperança?
- Cóm va viure el 23 F.
- Valoració crítica del període de democràcia. Aspectes a millorar.

Conclusió
- Si vol contar alguna anècdota més, aprofundir en algun tema o donar un consell a les futures
generacions.

