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Objectius: 

L'objecte d'aquesta assignatura és apropar els estudiants al coneixement de les formes 
(mitjans i formats) i de les modalitats (generes i estils) més reeixides de la producció 
informativa, preferentment de premsa escrita del segle XX. L'enfocarnent dóna 
prioritat a la dimensió de construcció social de la realitat mitjanyant el discurs 
periodístic com a discurs histórie del present. 

Per tal de satisfer aquest objectiu, es procedeix a l'analisi descriptiva del periodisme 
de diaris i de revistes considerats significatius, tot al.ludint també a d'altres cappleres 
semblants. i a algunes de les varietats grafiques i audiovisuals paradigmatiques. 

L'ambit principal d'estudi és el de Catalunya, dins del context espanyol, amb 
refen:ncies al periodisme internacional més avanc.¡:3t. 

En cada capitol es fa esment de la situació laboral·professional i de tecnologia 
informativa de J'epoca i a la relació entre aquestes condicions i la qualitat de la 
producció periodística. com també s'explicar.i la tasca del periodisme a ,'hora d'influir 
sobre I'opinió publica i J'aprofilament político·economic i socio·cultural de la 
informació per pan deis poders. 

T cmari: 

1. ¡:-;TRODCCC¡Ó ¡ A:-;TECEDEl'TS 

• El p~riodism~ t:n el mare d~ la l-hst6ria d<;! la eomunieaeió i la lIistoria deis 
mitjans. Fonts. material s i docum~ntació . 
• 1I'lustrac¡o ¡ pt:riodisme. El papcr del periOl.f¡sme ~n la consolidació de la 
societ.1t induslrial·urbana. 



!l. EL SORGIMENT DEL PERIODISME CONTEMPORANI 

+ Les noves tendencies periodístiques als parsos capitalistes capdavanters. 
+ Els models canornes del periodisme de rnasses intersecular. 
• Periódics i periodistes en la conformació de la societat de cultura 
comunicació de masses a Catalunya i Espanya. Premsa satírica i comics. 

III. EL DESENVOLUP AMENT DEL PERIODISME MODERN 

• El món amb imatges: revistes iHustrades i magazines; noticiaris 
cinematognUics. 
• L'epoca daurada del periodisme durant la República. 
+ La influencia de la propaganda en la tasca periodística d'entreguerres. El 
fotoperiodisme a la Guerra Civil: els corresponsals estrangers. 

IV. L'EVOLUCIÓ PERIODÍSTICA DESPRÉS DE LA SEGONA GUERRA 
MUNDIAL 

• L'esplendor de la infonnació radiofonica ahans de la popularització deIs 
telenotícies. 
• El periodisme imerpretatiu i d'anilisi. El columnisme influent. 
• Periodisme en i contra el franquisme. El Grup Democratic de Periodistes. 
• Desinformació i contrainformació durant els anys de la "guerra freda". 
• La periodística "contracultural": premsa undergrollnd nord-americana deis 
60: mitjans "altematius" a la Catalunya deis 70-80. 

• Els nous periodismes en angles, catala i castella. 

V. TRANSFORMACIONS E>I EL PERIODISME DE LES DARRERES 
DÉCADES 

• El model estimdard d'informatiu de tele\'i sió. El reponerisme audiovisual de 
TVE i TV-3. L'experiencia de la CNN. 
• Els diari s emblematics de la Transidó: l'humor informatiu: e1s nous 
setmanaris catalans. 
• El boom de la radio democrinica espanyola i el seu desenvolupament: 
informatius, magazincs i tcrtúlics. 
• Pc:riodisme d'e\'asió, económico cultural i mc:tropolitil. 
• El periodisme d'imcstigació rellc\'am, 

• L1 informació-espectacJc. 
• Condicions i condicionarnents dd periodisme dels 80 I 90 al nostre pais. 

• El periodisme electrónico 
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Practiques: 
Les pr:ktiques conS1Stlr::m en I'analisi comparativa de mostres rellevants de la 
producció periodística de diferems tradicions i epoques . 

.\Ictode d'a\"a l u~lció: 

El sistema d'avaluació tindrit en compte la realització J'un treball de curs i un examen 
final. 
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