VII edició de l’ENVERS, acte de lectura de poetes de la UB
Facultat de Filologia i Comunicació
Curs 2019-2020
La Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i
Comunicació (CDLC) convocava la lectura de poemes ENVERS habitualment al
març. Posteriorment, al maig, en el marc de la Primavera de la llengua tenia
lloc l’acte de lectura pública dels poetes coincidint amb el lliurament del
Premi Carme Serrallonga.
La suspensió de les activitats acadèmiques presencials establerta per la
instrucció del rector de 12 de març de 2020 ha motivat que la CDLC ajornés al
mes d’octubre l’edició setena de l’ENVERS.
D’altra banda, l’impuls dels canals digitals per continuar l’activitat de la
Universitat també ens ha decidit a abandonar el caràcter presencial de
l’ENVERS i traslladar-lo al canal de YouTube dels Serveis Lingüístics; per això
també n’hem hagut de modificar el format.

Destinataris
Tots els membres de la comunitat de la Universitat de Barcelona: alumnat,
professorat i personal d’administració i serveis.

Requisits de les obres
Poesia en català.
Sense restriccions temàtiques ni formals; tant obra original com traducció
d’altres poetes.

Presentació d’originals i format
Vídeo del participant recitant un màxim de tres poemes.
Duració total del vídeo: màxim dos minuts

Abans d’enregistrar el vídeo, us demanem que llegiu atentament aquestes
recomanacions de la Unitat d’Audiovisuals UB:
•

Cal gravar en format horitzontal (panoràmic) amb el màxim de
qualitat possible per poder editar-los tots en el mateix format. No ferho en format vertical.

•
•
•
•
•

Si el mòbil té dues càmeres, gravar amb la que tingui més qualitat;
normalment és la de la part posterior del mòbil, no la càmera per fer
selfies que hi ha a la banda del teclat i que té menys qualitat.
Posar el mòbil o la tauleta en un trípode o suport estàtic per tal que la
imatge no es mogui.
Estar en un entorn agradable, amb llum i sense soroll.
Gravar-se en primer pla, amb la càmera a nivell dels ulls.
Si és possible, deixar quatre segons a l'inici del vídeo i quatre segons al
final, per facilitar el muntatge del vídeo.

Els participants han de fer arribar els vídeos a l’adreça xdfilologia@ub.edu
abans del 30 de setembre de 2020.
Us suggerim que hi feu arribar l’enregistrament mitjançant WeTransfer.

Consentiment
Abans del dia 15 d’octubre, els participants han d’haver fet arribar a la
Secretaria dels Serveis Lingüístics (carrer Melcior de Palau, 140 - 08014
Barcelona), el document signat
Dret d’informació i obtenció de
consentiment per a la realització i difusió de vídeos que trobareu a
l’Enxarxats.

Publicació i mitjà
Durant l’acte de lliurament del Premi Carme Serrallonga, al voltant del 20
d’octubre (la data s’anunciarà oportunament) es publicarà al canal de
YouTube dels Serveis Lingüístics la llista de reproducció amb els participants
en l’edició VII de l’Envers.

Organització
Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural de la Facultat de Filologia i
Comunicació
Serveis Lingüístics

