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Activitat complementària i opcional
Descripció: Entrevista oral i realització d’una breu biografia a partir d’ella. Es pot
realitzar grups de dos o més alumnes, buscar a terceres persones com a entrevistadors o
entrevistats i, també, es pot fer a ú mateix, tot i que sempre és més millor que participen
diverses persones.
Idioma: valencià o castellà.
Gravació: Pot realitzar-se només d’àudio, tot i que és més recomanable el vídeo. No hi
ha límit de duració. Podeu utilitzar el guió, disponible a la web. Alguns consells per a
les entrevistes en vídeo:
- L’entrevistador no ha d’aparèixer dins del plànol.
- El plànol no ha de tallar el cap ni les mans de l’entrevistat, però tampoc ha de
mostrar molt més. Es poden fer primers plànols del rostre en un moment donat.
- Ha d’haver llum suficient, però mai el focus de llum ha d’estar darrere de
l’entrevistat.
- L’entrevistador no hauria de parlar des de massa prop del micròfon, ni molt
menys parlar alhora que l’entrevistat, en especial quan hi ha diversos
entrevistadors.
- El lloc de l’entrevista ha de ser silenciós.
- L’entrevistador no ha de robar protagonisme i ha d’orientar l’entrevista.
- Cal fer còpies digitals per conservar l’entrevista.
Transcripció: Consisteix en plasmar l’entrevista en text. No és necessària per fer la
biografia, però ajuda.
- Programari que podeu utilitzar:
o Audio extractor. Serveix per extreure l’audio del vídeo en format mp3.
o Express Scribe. Programa gratuït per transcriure. Permet regular la
velocitat de reproducció de l’audio, pausar-lo, iniciar-lo o fer-lo
retrocedir amb teclat mentre es treballa des d’altres programes com el
Word. http://www.nch.com.au/scribe/es/index.html

-

Algunes pautes per a la transcripció:
o Paraules fora de l’standard o en altres idiomes han d’anar en cursiva.
o Les cites de paraules textuals, entre cometes. Exemple: Aleshores vaig
dir “això no és veritat” i me’n vaig anar.
o El nom de cada persona només s’ha de posar complet la primera vegada
que intervé. Després es pot abreviar amb una inicial.
o Convé indicar, dins del text, el temps transcorregut de gravació, cada 5 o
10 minuts.

Fitxa: Convé fer una fitxa breu on figure el nom de l’entrevistat i els entrevistadors, el
lloc on es va fer o la duració i, si l’haguerem de catalogar seria necessari afegir
descriptors temàtics, onomàstics i topogràfics.
Biografia: Per realitzar una biografia històrica a partir de l’entrevista cal contextualitzar
els fets narrats amb el moment històric. Un model podrien ser els llibres: Biografies
rescatades del silenci i Vides Truncades per la Guerra Civil. Quan les tingueu
finalitzades, me les podeu enviar a mi per corregir-les, si cal, i per aportar-vos el meu
punt de vista. Les biografies que realitzeu podreu divulgar-les, o no, a través dels
mitjans que cregueu convenients. Una de les possibilitats que oferim és la de publicar a
la revista Renaixement, que edita la Universitat per a Majors de la UJI. En aquest cas
caldria limitar la biografia a un màxim de 10.000 caràcters amb espais, que és el que
ocupen aproximadament dos planes de la publicació (Per contar els caràcters podeu usar
qualsevol programa o web. Per exemple, al Microsoft Word trobareu el nombre de
caràcters fent click on apareix el nombre de paraules a la part inferior esquerra de la
pàgina. En versions anteriors hauríeu d’anar al menú “herramientas/eines” i a “contar
palabras/recompte de paraules”). Dins del text es poden afegir cites textuals de
l’entrevista i cal afegir alguna fotografia. Les fotografies s’han d’escanejar en format
TIFF i en una resolució de 300 ppp; superior en fotos nítides de proporcions més
reduïdes.
Per qualsevol mancança de mitjans (escàner, càmera de vídeo, etc), per qualsevol dubte,
o per qualsevol proposta, estic a la vostra disposició (fornasfig@hotmail.com,
afornas@uji.es). També teniu l’opció de guardar una còpia de la vostra entrevista al
Centre de Documentació de Recuperació de la Memòria Històrica de la UJI.
Encara que veniu per aprendre, sabem que teniu molt que contar.

