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CURS ACADÈMIC: 2007-2008 
 
LLICENCIATURA: Periodisme     CURS: Primer  
 

Codi:     20722 

Assignatura:    Gèneres Informatius i Interpretatius en premsa 

Tipus d’assignatura: Troncal 

Nº de crèdits:   10 (5+5) 

Professorat:    Teoria: Albert Chillon, Vicenç Rabadán 

      Pràctica: Gemma Casamajó 

Quadrimestre:   Segon 

 
 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
L’assignatura vol proporcionar als estudiants de primer any una solvent introducció als 
gèneres periodístics informatius i interpretatius –entrevista, reportatge, crònica–, 
concebuts com a modalitats expressives essencials en la cultura periodística 
contemporània, sotmeses a transformació però dotades d’una relativa estabilitat.  El 
temari està dissenyat per facilitar la formació dels estudiants en tres aspectes 
essencials i connexes: de  primer, els criteris i conceptes necessaris per a comprendre 
la naturalesa dels gèneres tractats; en segon lloc, les habilitats expressives precises 
per cultivar-los; per últim, la cultura periodística imprescindible per conèixer els 
referents i antecedents més destacats de la pràctica periodística del nostre temps. 
 
TEMARI 
 
Els gèneres periodístics: qüestions preliminars 
 

- Els gèneres periodístics entesos com a tipus d’enunciats relativament 
estables 

- Gèneres primaris o simples i gèneres secundaris o complexos 
- La tensió irresoluble entre permanència i hibridació 
 

Els gèneres periodístics i la seva tradició 
 

- Origen i evolució dels gèneres periodístics 
- Les teories dels gèneres: de la divisió entre textos informatius i opinatius als 

graus diversos d’interpretació en els textos periodístics. 
- Una antologia de peces, publicacions i autors cabdals 
 

El periodista com a emparaulador de la realitat: l’expressió periodística, oral i 
escrita 
 

- El gir lingüístic i la seva incidència en l’estudi i en la pràctica del periodisme 
- Condició retòrica de l’expressió periodística 
- Condició narrativa de l’expressió periodística 
- Condició discursiva de l’expressió periodística 
- Redacció i escriptura:  ars recte discendi i ars bene discendi 
- La tensió entre autoria i intersubjectivitat.  
- Entre en mite de l’objectivitat i l’ambigüetat de la interpretació 
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Aprehensió i conceptualització de la realitat: inventio 
 

Identificació, obtenció i recerca de la informació: 
-     Trets singulars del coneixement periodístic.  El ‘camp periodístic’ 
- Cultura professional, rutines productives i tematització:  identificació i 

construcció de  
l’esdeveniment periodístic. Incidència de les convencions (professionals i 
socio-culturals) i de les conviccions personals. 

- L’observació i les seves variants:  observació convencional, observació 
participant, participació observadora 

- El treball amb les fonts: personals (de l’entrevista de declaracions a 
l’entrevista en profunditat) i documentals (el treball de documentació) 

-  
Les grans maneres de dir en periodisme: dispositio 
 

- Narració:  composició del relat 
- Descripció:  la pintura d’ambients i personatges 
- Conversació:  la representació de les parles 
- Exposició:  l’explicació d’idees i fets 
- Argumentació:  la dialèctica de les idees 
-  

Les grans maneres de dir en periodisme: elocutio 
 

-     El periodisme com a ‘ars retòrica’ 
- L’eloqüència com a desideràtum:  precisió, claredat i expressivitat 
- Ús del punt de vista narratiu en periodisme: 

o autor i narrador 
o narradors externs  
o narradors interns 
o tècniques de representació de la vida mental 
o el relat sense narrador 

- Trops i figures d’estil: 
o trops i figures lògics 
o trops i figures semàntics 
o trops i figures sintàctics 
 

Els gèneres informatius i interpretatius i le seves variants 
 

o L’entrevista i les seves variants 
o La crònica i les seves variants 
o El reportatge i les seves variants 
o D’altres gèneres: el retrat i la semblança, la informació, l’informe 
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METODOLOGIA DOCENT 
 

a) Teoria 
 

El temari ha estat pensat per a ser impartit durant la primera hora i mitja de cada 
sessió.  Hom desenvoluparà les explicacions tenint ben present la integració de les 
tres dimensions del programa: teòrica, cultural i aplicada. 
 

b) Pràctica 
 
Les pràctiques seran de dos tipus:  d’una banda, durant la segona hora i mitja de cada 
sessió, hom farà pràctiques a classe relacionades amb la discussió, anàlisi i comentari 
de peces periodístiques canòniques; d’una altra, de vegades a classe i tot sovint al 
carrer i a casa –els requisits d’elaboració dels gèneres tractats així ho aconsellen–, 
hom realitzarà pràctiques d’escriptura que seran supervisades i corregides pels 
professors. 

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
Els professors aconsellaran que els estudiants s’acullin a un sistema d’avaluació 
contínua, que es durà a terme tot al llarg del curs i que tindrà en compte la totalitat de les 
pràctiques i activitats previstes.  Tanmateix, tant els estudiants que així ho desitgin com 
els que no assisteixin regularment a classe podran presentat-se al preceptiu examen 
final. 
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