
Història 
de vida 

La història de vida cerca conèixer els aspectes clau en l’evolució de la vida 
d’una persona a partir dels seus records i interpretacions dels fets.  
S’elabora a partir de documents personals (cartes, fotografies, diaris…) i, 
sempre que sigui possible, d’entrevistes en profunditat a la persona o a 
persones properes que van ser testimoni d’aquella vida: familiars, 
companys/es, veïns/es...  
En el cas de les entrevistes, cal preveure vàries trobades amb cada testimoni, 
tant per l’extensió del període de temps analitzat com per poder 
complementar la informació aportada, aclarir aspectes confusos, etc. 
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PROCÉS DE L’ENTREVISTA BIOGRÀFICA 

Identificar les persones que es poden entrevistar. Sol·licitar el seu consentiment informat. 

A partir del marc teòric, preparar el guió o guions de cada entrevista 

Acordar un espai i horari de trobada amb cada persona. Preparar  l’enregistrament. 

Realitzar i enregistrar l’entrevista. Acordar amb cada testimoni  la següent entrevista. 

Transcriure íntegrament cada entrevista. Elaborar un primer anàlisi de la informació, tot 
comparant la informació aportada amb el marc teòric, documents personals, etc. 

Reelaborar el guió de l’entrevista amb qüestions que permetin completar el testimoni, 
aclarir elements confusos, etc. 

Realitzar i enregistrar les noves entrevistes. 
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 En general, les preguntes de l’entrevista s’ordenen cronològicament 
per facilitar el relat personal. Posteriorment, la història de vida pot 
presentar-se cronològicament o bé en funció de criteris d’anàlisi (per 
exemple, vida laboral, vida familiar, vida associativa...). 

 Convé recollir els documents personals prèviament, de forma que 
puguin integrar-se en les entrevistes.  

 L’entrevista pot realitzar-se en espais relacionats amb els 
esdeveniments que es tracten i que afavoreixin el relat personal. 

 En tot cas, recorda que és imprescindible enregistrar-les. Prepara 
aquest enregistrament (aparell, memòria, distància…) i comprova 
que les condicions ambientals (llum, soroll...) siguin adequades. 
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