
 
 

CURS ACADÈMIC: 2011-2012 

 

LLICENCIATURA: PERIODISME                                             

CURS: TERCER 

 

Codi:  20739     

Assignatura: PERIODISME ESPECIALITZAT I (CULTURA)  

Tipus d’assignatura: OPTATIVA 

Nº de crèdits: 3      

Professor:    FRANCESC BURGUET ARDIACA  

Semestre:   segon  

 
 

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 

 
Vivim una època de canvis, d’incerteses, de conflictes i, en general, d’una 
intensa i plural efervescència en tots els ordres de la producció, la distribució i 
la comunicació culturals. 
D’una banda, la indústria cultural tradicional (els llibres, l’art, el cine o el teatre, 
per exemple) i el periodisme cultural convencional (premsa escrita, sobretot) 
resisteixen l’embat de les noves tecnologies i de les noves generacions per bé 
que instal·lades en una mena de crisi connatural. 
De l’altra banda, d’uns anys ençà, i gràcies a les noves tecnologies i a les noves 
generacions urbanes, tant la producció, distribució, exhibició i consum culturals 
com la informació i la comunicació cultural en general, han assajat un munt de 
mutacions, sovint precàries, efímeres de vegades, però nombroses: 
l’efervescència abans esmentada, una estesa d’estrelles de llum diversa, que 
s’encenen i s’apaguen, que encara no se saps si faran cap constel·lació. 
Dit això, l’objectiu del curs és doble. En primer lloc examinar la constitució 
pública i privada de la indústria cultural tradicional, les formes, rutines i inèrcies 
del periodisme cultural escrit i audiovisual, que bàsicament reprodueix fórmules 
del segle passat, i les relacions de dependència entre l’un i l’altra. 
En segon lloc, i objectiu preferent del curs, examinar de prop i de manera 
conjunta tota aquesta nova, fèrtil, eclèctica, producció i comunicació cultural 
d’arrel urbana i fruit directe de l’accés a les NTI. 
Per tant, el curs ha de servir per buscar i descobrir els trets distintius (socials, 
culturals, tècnics) d’aquesta emergència cultural (producció, distribució 
consum), i per buscar, trobar i descriure les noves vies i plataformes del 
periodisme cultural, i una atenció especial a les publicacions culturals gratuïtes 
en paper i al periodisme que es fa a la xarxa.  

 
 



 

TEMARI: 
 
1. Idea de Cultura 
 
a. Cultura, cultures. 
b. Cultura popular, cultura de masses, cultura urbana, alta cultura. 
c. Interculturalitat, multiculturalitat; identitat i cultura. 
d. De la pintura i la literatura al disseny, la moda i les tendències.  
e. Cultura i mercat: l’accés a la cultura, la cultura gratis. 
f. Cultura i ideologia: oci i compromís 
 
2. Indústries Culturals 

 

a. La producció, distribució i consum culturals convencionals. 
b. La indústria cultural pública, semipública i privada. 
c. Polítiques culturals: institucions, pressupostos, criteris, subvencions... 
d. La irrupció de les NTI: nous productors, creadors,  productes i formats ; nous 
mitjans, nova distribució, nova comunicació; noves tendències. 
e. La relació entre indústria cultural i periodisme: rutines, inèrcies, servituds... 
 
3. El Periodisme Cultural 
 
a. La cultura als mitjans escrits convencionals: la secció de cultura diària; les 
prèvies i les crítiques dels espectacles; els suplements culturals. 
b. Les revistes especialitzades: cine, literatura, música, arquitectura... 
c. La cultura als mitjans audiovisuals: informació, entrevistes i reportatges. 
d. La informació cultural i les NTI: publicacions culturals en paper gratuïtes; el 
periodisme cultural a la xarxa. 
e. Els gabinets de premsa i els gabinets de comunicació. 
 
4. Els Gèneres del Periodisme Cultural 
 
a. Les conferències i rodes de premsa promogudes per la indústria: la rutina i la 
servitud de les prèvies; informació, publicitat i propaganda. 
b. La crònica, un gènere en desús. 
c. L’entrevista: premsa, ràdio, televisió, xarxa. La tertúlia. 
d. El reportatge a premsa, ràdio i televisió: divulgació, biografia, investigació. 
e. La crítica en premsa. La crítica d’espectacles. La crítica de llibres, d’art. 
f. Crítica, crítics, mitjans i criticats: amistats, enemistats, interessos i vanitats. 
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MÈTODE DOCENT: 

 
La tradicional classe magistral quedarà reduïda a qüestions puntuals (d’ordre 
tècnic, conceptual o històric) que el professor consideri necessari d’explicar. El 
alumnes hauran de participar activament en el desenvolupament de la classe, 
on hauran d’exposar individualment o en grup, segons el treball, i davant la 
resta de la classe, les lectures, la documentació, la informació i les recerques 
programades i que de seguida es detallen. 
 
a. Feina Quinzenal. Cada alumne estarà encarregat de fer el seguiment de 
l’actualitat cultural en un determinat camp, i en dos determinats mitjans; cada 
quinze dies presentarà a la classe, les dues notícies més rellevants segons el 
seu criteri, i exposarà una anàlisi comparada del tractament de les dues notícies 
als mitjans esmentats. 
  
b. Feina Mensual. Al llarg del curs tothom haurà de llegir tres llibres (títols de la 
bibliografia, propostes que farà el professor o que facin els alumnes amb el 
vistiplau del professor). Una novel.la, unes memòries i un assaig. Sobre cada 
lectura, cada alumne haurà de fer una exposició oral a classe, el contingut i 
objectiu de la qual s’explicarà durant el curs. 
 
c. Feina Mensual. Cada alumne presentarà a classe la iniciativa cultural 
emergent que hagi descobert, i que haurà de complir amb els requisits que 
s’exposaran al principi del curs: plataformes amb seu física i/o virtual de 
producció, distribució i programació cultural, d’ambició professional. 
 
d. Feina Trimestral. Cada alumne haurà de fer una entrevista temàtica cultural i 
una de personatge o literària al llarg del curs: escrita o audiovisual. 
 
e. Treball de Curs. Cada alumne farà, individualment o en equip, segons el cas i 
la proposta, sota la  tutela del professor, un reportatge, escrit o audiovisual, 
d’acord amb una de les dues opcions: o un reportatge cultural que es 
presentarà en format de revista, o un reportatge d’anàlisi comparada de la 
política d’informació cultural d’un mitjà. 
   

 
SISTEMA D’AVALUACIÓ:  

 
Avaluació contínua: Per tal d’aprovar el curs, cada alumne haurà d’haver fet de 
manera regular el seguiment de la informació cultural (feina a), haurà d’haver 
aprovat com a mínim un exercici de cadascuna de les dues feines mensuals (b i 
c), igualment haurà d’aprovar com a mínim una de les dues entrevistes (d) i ha 
d’aprovar com a condició sine qua non el reportatge de curs (e). 
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