
ENTREVISTEM A NELSON MANDELA 

ESCRIPTURA CREATIVA DEL 1 AL 5 DE JUNY 

Tasca
Imagina que som a l’any 2005. Ets periodista i 
viatges a Sud-àfrica per fer-li una entrevista a 
Nelson Mandela. Ja fa 22 anys que ha eixit de la 
presó, ha estat president del govern durant cinc 
anys i té moltes esperances per millorar les 
condicions de vida de la majoria de la població 
negra en igualtat amb la minoria blanca. Somnia amb 
un món més just i solidari. I fa una aposta clara i 
decidida per la lluita no violenta i la defensa de 
la cultura de la pau per solucionar els conflictes. 
Mandela té 87 anys.  

El context

Nelson Mandela va ser un polític sud-
africà, un dels líders emblemàtics de 
la lluita contra el sistema polític de 
l'apartheid (sistema de segregació 
racial entre la majoria de la població 
negra i la minoria blanca). 

Es va fer advocat i participà en la 
lluita no-violenta contra les lleis de 
l'apartheid. Detingut per ordre del govern sud-africà fou 
condemnat a perpetuïtat de presó i a treballs forçats, 
fou internat a la presó de Robben Island. Després de 
vint-i-set anys de presó, Mandela va ser alliberat l'11 
de febrer de 1990, i defensà la reconciliació i la 
negociació amb el govern del president Frederik de Klerk. 
El 1993, rebé conjuntament amb aquest, el Premi Nobel de 
la Pau per les seves accions a favor de la fi de 
l'apartheid i l'establiment d'una democràcia no racial al 
país.
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Pots consultar:
★  La vida de Nelson Mandela. Nacions Unides.  

★  Frases i fotografies de Nelson Mandela. Nacions Unides.  

★  25 arguments per una cultura de la pau. FundiPau  

https://www.un.org/es/events/mandeladay/legacy.shtml
https://www.un.org/es/events/mandeladay/mandela_photo_gallery.shtml
http://fundipau.org/25-arguments/
https://www.un.org/es/events/mandeladay/legacy.shtml
https://www.un.org/es/events/mandeladay/mandela_photo_gallery.shtml
http://fundipau.org/25-arguments/


Com ho puc fer?

1. Documenta’t sobre la vida de Nelson Mandela. Un bon 
periodista busca molta informació sobre la persona que 
té previst entrevistar.  

2. Busca informació sobre què és la cultura de la pau i la 
resolució pacífica dels conflictes.  

3. Informa’t sobre com es prepara i es realitza una bona 
entrevista. Llig atentament el document: "Què és una 
entrevista" 

4. Busca bones entrevistes fetes a personatges històrics 
que et puguen servir com a exemple.  

5. Prepara les preguntes que li faries i justifica amb 
quina informació et fonamentes. Recull totes les 
preguntes i justifica per què n’esculls unes i en 
descartes les altres.  

6. Respon què creus que respondria Nelson Mandela a les 
teves preguntes. Fes volar la teva imaginació però 
recorda que les respostes han d’estar ben documentades, 
o siga, que siguen el màxim de versemblants possible.  

7. Consulta amb altres persones si creuen que són bones 
preguntes i si estan ben fonamentades.  

8. Demana ajuda si ho necessites, però recorda que és 
importantíssim dedicar-li temps i llegir molt.

Comprova si...

★  Cada pregunta està fonamentada en informació contrastada, o sigui, que he consultat diferents fonts i totes 
coincideixen en la mateixa o semblant informació.  

★  La font d’informació que he utilitzat per formular la pregunta és fiable, o siga, que és d’una persona experta o 
d’una associació reconeguda.  

★  Les preguntes són obertes, conviden a parlar i no es poden respondre amb un monosíl·lab (si, no, poc, molt...)  

★ L’estructura de la publicació de l’entrevista és l’adequada: titular, breu presentació del personatge, preguntes i 
respostes, i una conclusió.  

★ He revisat l’ortografia i he consultat els dubtes que tenia en diccionaris o amb la revisió d’altres persones.  
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https://drive.google.com/file/d/1cXxVIPy26VmnTrAagEe_j8gXGIAtf5B6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXxVIPy26VmnTrAagEe_j8gXGIAtf5B6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXxVIPy26VmnTrAagEe_j8gXGIAtf5B6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXxVIPy26VmnTrAagEe_j8gXGIAtf5B6/view?usp=sharing

