
TEORIA (1 PRACTICA) DE LA REDACCIÓ PERIODlsTICA (Cod; 20693 grup 51) 
Profassor: FRANCESC BURGUn ARDIACA (Grup 51) Curs 2009-2010 

Objectius de I'assignatura : 

L'alumna/e haurá de ser capa\( de desxifrar el procés 
d'elaboració de la informació, és a dir, tenir consciencia critica 
de la labor de la periodista quan informa d'una notícia i no 
d'una altra, i n'informa d'una determinada manera i no d'una 
altra, amb un determinat titol i no un altre, un determinat ordre 
jerárquic de la informació, en un determinat espai o temps de la 
informació. Aquesta análisi, dones, ha de permetre una lectura 
critica de la informació, ha de capacitar I'alumna/e a 
discriminar i descriure el procés subjacent de construcció (del 
sentit) de I'actualitat i, alhora, com a periodista, I'ha de facultar 
a elaborar la informació i exercir I'ofici de manera responsable i 
lliure -coherent, conseqüent, conscient-. O sigui , 
competencia textual i també competencia contextual, perque 
sense competencia, I'etica només prodria ser una casualitat. 

Resum del contingut del temari: 

Des del concepte de noticia com a unitat de sentit contextual 
de I'actualitat, I'assignatura examina la irrenunciable condició 
interpretativa -pretextual, textual, supratextual- de la labor 
informativa i proposa un conjunt articulat de conceptes - una 
teoria descriptiva i explicativa- , derivats sobretot de la 
pragmática i de la lingüíst ica textual , que han de permetre 
identificar i descriure de manera sistemática els mecanismes 
de formulació de la interpretació implícita en la informació 
d'actualitat, condició capital per una lectura crítica deis mitjans 
i un exercici responsable - professional, en una paraula- de 
I'ofic i. 

Metodologia docent: 

Teoria: La primera part del curs les classes són, loglcament, de mena magistra l: es 
tracta de fonamenta r, exposar, explicar ilegitimar els conceptes d'ano3lisi textual I 

conlexlua l de la informació: la leoria . descriptiva i explica tiva . A mesura que I'alumna/e 
assimila aquest Instrumental t€Orle d'analisi, les dasses es faran mes actives, en el 
sentil que es propasaran exercicis d'aplicació de la teona en l'analisi de la informa ció 
per tal de comprovar si la tecria s'ha entes i per examlnar·ne la seva utilital. és a dir, 
verificar-la. 
Practic a: L'alumna/e aprendra a redactar textos ¡nformatius mltJanyanl un programa 
de practiques Instrumentals diaries : instrumentals vol dlr Que eslan específicamenl 
preparades per a) identi ficar i entendre el procés informatiu, b) adquirir de manera 
sistem.atica, articulada, les tecnlques de redacció in formativa ¡ e) prendre consciencia 
de la naturalesa interpretativa de la labor period ística d'acord amb la teoría explicada. 
Els exercicis de practica seran corregits, retornats i comentats -de vegades de 
manera particu lar, de vegades de manera general. 
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Sistema d'avaluació 
Tothom haura de fer la part de leoria de I'examen final. En el cas de la 
practica, l'alumnaJe pot aprovar-Ia o bé per curs o bé a I'examen final. 
L 'aprovat de la practica per curs és competencia, es ciar, del professor de 
practiques que, d'acord amb els criteris del professor titular, avaluara de 
manera continuada els exercicis fets a diari per I'alumna/e, en el ben 
entes que aquesta avaluació no es qüestió de mitjanes sinó més aviat 
d'evo lució: el professor de practiques aprovara I'alumnale quan tingui la 
canvicció explícita -continuftat i estabilitat en la resoludó positiva de les 
practiques- que I'alumnale domina de manera satisfactoria la redacció 
informativa. Satisfactoria vol dir que els textos elabarats podríen ser 
pub licats. Si les practiques no s'aproven per curs, sempre queda I'apeió 
de I'examen f inal. Ara bé, Teoria ¡Practica són dues parts 
complementaries , articulades, d'una única assjgnatura, i aixo vol dir que 
s'han d'aprovar les dues parts per aprovar I'assignatura. Per entendre'ns, 
un 5 de Teoría i un 5 de Practica dóna un aprovat; peró un 7 de Teoria i un 
3 de Practica, per exemple, o viceversa, sera un su spens: en aquest cas 
tampoe té sentit fer mitjana. 

Temari 

1. INFORMACIO 1 OPINIO, UNA RELACIO DE PARÁSIT 

1. La sacralització deis lets i la satanització de I'oplnló, lonaments d'una 
estrategia secular de la credibilitat i la fiabilitat informatives. 
2. Els equívocs de la divisió deis generes periodístics: una classifícació 
merament d'ordre textual i no pas de naturalesa ética ni intencional. 

3. Inercies i despropósits elics en els codis deontológics, lIibres d'estil, 
estatuts de radio i televisió i dírectrius europees sobre la comunicació. 
4. El grau zero de la deontologia periodística: la certesa de les dades no és 
cap mena de garantia informativa. 
5. La condició subjectiva i la naturalesa intencional de I'opinió j de la 
informació: la inlerpretació, la valoració j ¡'apinló implícites en la informació. 

11. EL MITE, LA FAL.LÁCIA 1 LA TRAMPA DE L'OBJECTIVITAT 

1. El mite de I'objectlvitat: la iLlusió objectivista de la lIengua. 
2. La paradoxa de I'objectivitat informativa: namés es poI se r subjectivament 
objediu, nomes es pot ser intencionadament no intencionat, etc . 
3. Les trampes de I'objectivitat: dades certes, infarmació enganyosa. Veritat. 
mentida i engany en la informació 
4. Succedanis de I'objectivitat: imparcialitat, veraci tat, honestedat, neutralitat , i 
altres eu femismes de I'es trategia editorial. 

5. La retórica objectivista de ('estil informatiu . 
6. Etica í competencia professíonal: sense competéncia, rética no porta en lloc. 
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111 LA NATURALESA SUBJECTIVA DE LA INFORMACIÓ 

1. Fet, notícia informacions: de la realitat a la percepció de la realitat. 
2. La dimensió contextual de la notIcia: el procés de determinació de la noticia 
és una interpretació i va loració d'ordre contextual. 
3. Idea de noticia i d 'informació: text i context de la informació: 

3.1. Notícia: unitat de percepcíó de la realítat que s'ha de desígnar i que s'ha 
de descriure. 

3.2. Informació: autonomía textual , dependéncia contextua l. 

IV. LA INTERPRETACIÓ EN LA INFORMACIÓ 

1. Fases de la labor informativa: pretextual , textual i supratextual. 
2. Ubiqu'ltat de la interpetació, valoració i opinió (implícites) en la informadó. 
3. La necessitat d' interpretar la informacíó d 'actualitat: dependéncía co ntextual 
del text informatiu . 
4. La periodista com a intérpret contextual de ,'aetualitat i productora de textos 
informatius. 

4.1. La naturalesa interpretativa de la labor informativa: identificació i 
determinació de la notícia d 'actualitat. 

4.2. L'ordre jerarquic de la informadó: la tituladó. 
4.2. La portada : una versió/visió del món . 

5. Interpretació implícita i explicita en la informació. 
6. La naturalesa argumental del periodismo en general i de la informació en 
particular. 

V. NOCIÓ DE TEXT I CONTEXT 

1. Texl i paratext: lIenguatge verba l i no-verbal; lingüística i paralingüislica . 
Colext (lingüístic) j context extralingüístic. 
2. La dependéncia contextual del lIenguatge 
3. Texl i discurs ; text escrit, oral i audiovisua l. 
4. Idea de text. 

4 1. Gramaticalitat, acceptabilitat , textualital: gramatica ¡pragmática . 
4.2. Dependéncia contextual i adaptació al context del tex\. 
4 .3. El texl com a unitat i continu"itat de sentit. 

5. Propietats basíques del texto 
5.1. Cohesió (lineal) i coheréncia (global). 
5.2. Recursos princípals de la cohesió textual: repetició , elisió, connexió. 
5.3. Coherencia textual: graus de coherencia. 
5.4. Regles de coherenc ia textua l: repetició , progressió, no-contrad icció i 

relaGió. 
6. Tema i novetat (rema): estructures basiques de la progressió tematica. 
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VI. EL TEXT INFORMATIU 

1. Informació: versi6 textual d'un fet (percebut) considerat notícia. 
2. La informació com a referencia de I'actualitat: designació i descripció de la 
noticia 

2.1. Condició designativa (i representativa de la noticia) del titular informatiu . 
2.2. Condició descriptiva del text de la informació. 

3. Relació entre titular i tex1 de la informaci6: coherencia representativa i 
conseqüéncia descriptiva . 
4. Classificació preteórica deis titols: global s i focals: funcions elementals 
d'avanttítols i subtitols. Trtols tematics i tílols informatius. Ús i abús de frases 
nominal s en titulars. 
5. Entrada i primer paragraf de la informació. 
6. La informació de declaracions. Citacions directes i indirectes; literalitat i 
sentit. Atribució de declaracions: atribució nominal ¡verbal; técniques 
d'atribució: atribució de reforC{: cometes i guians; usos i abusos deis dos punts: 
elements de transidó, enllac;: i continuHat; connectors basics de la informa ció 
(metadiscursius). La coordinaci6 copulativa (i) en els titulars informatius. 

VI I. EVOLUCIÓ I ABAST DE LA NOCIÓ DE CONTEXT 

1. El conlext en l'antropologia: Malinowski . 
2. El context en la psieolingüistica: Slama-Cazaeu. 
3. El context en la lingüística: Bloomfield, Firth , Ullmann, Coseriu, Lyons. 
4. El context en la pragmática: Austin. 
5. Equívacs al voltant de Ilengua, cadi i lIenguatge. La teoria de la informació i 
el sistema general de la camunicació: Shannon i Weaver. La naturalesa 
contextual del lIenguatge. 
6. Comunicació i construcció del sentit : producció i recepció textual, processos 
d'interpretació contextual. 

VIII. LA DETERMINACIÓ CON TEXTUAL DE LES REFERENCIES I DE LES 
INFERENCIES 

1. La il.lusió objectivista de la lIengua i les deficiencies de la semantica 
lingüística. 
2. La teoria deis aetes de parla o lingüísties d'Austin : 

2.1. Locució, il.locució i perlocució. 
2.2. Searle i la invelueió pragmatica. 

3. Acte iUocutiu o iUocueió: omnipresencia del subjeete i de les intencions en 
la eomunicació humana. La il.locueió, entre la intenció ¡ la convenció. 
4. L'aete il.loeutiu , un proeés de contextualitzaeió (valoració contextual) de la 
¡nformació. 
4. Dir, no dir a callar ¡ donar a entendre : la dimensió il.1oeutiva de la 
eomunieació i la ¡nfermació. Ambigüitat, eficacia i sentit del silenci. 
5. oir i fer, I'ambivalencia entre paraules i accions : parlar és una mena d'acció, 
i actuar és una manera d'expressar-se. La infarmació s'ha d'emparaular 
(textualitzar) i s'ha de fer parlar (contextualitzar). Fer, deixar de fer i donar a 
entendre: I'omissió també és una acció: el mite i I'engany de la neutralitat. 
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IX. MECANISMES BÁSICS OE LA INTERPRETACIO, VALORACIO I OPINIO 
IMPLlCITES EN LA INFORMACIO 

1. Técniques fonamentals de la manipulació de la informació: 
1.1. Silenciament, emmascarament, amplificaci6 i magnificació de la 

informació. 
1.2. Contextualització i descontextualització explicites de la informació 

d'actualitat 
1.3. La transformaci6 legítima o ¡l.legítima de les inferencies en informació: 

inferencies que dissimulen o amaguen la seva condició original d'interpretació i 
valoració contextual de la informació. 
2. Fórmules de Contextualització de la ;nformació: 

2.t. Context d'lnterpretació (CI) i Ampliació de Context (AC). 
2.2. La descontextualització (context zero). 

3. La interpretació de les il.locucions: calcul d'intencions i valoració contextual 
de la informació: 

3. 1. Atribució de locucions: Verbs IUocutius d'Atribució Locutiva (VIAL) o 
Atribució IUocutiva de To o Intenció (AITI) . 

3.2. Atribució IUocutiva de Sentit contextual (Al S,): la contextualització de la 
informaci6 d'actualitat. AISc de primer i de segon grau. 
4. Estructures sintactiques recurrents de la contextualització de la informació: 

4.1. Oesignacions Significatives (OS) i Oeterminacions Significatives (DI.S). 
5. Contextualització supratextual de les noticies: situació i disposició de les 
noticies en I'espaiftemps de la informació , 
6. Legit imitat i i1.legitimitat de la informació: una refundació pragmética de 
I'ética del periodisme: acreditar les referencies i justificar les inferencies . 
7. Fórmules primaries de la interpretació explícita. La interpretació forma l: la 
crónica de corresponsal. 
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