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Estabhr 1'C\'oluci6 deis ststcmcs de eomun.icació que han fet posslblc la rcproducció histórica de la cultura 
comunitaria catalana. L' atCllció preferent \'a orienlada a I'epoca cOlllemporauia I al crel\enl protagonisme del-; 
mllJans de comunicaei6 de ffi3SSI!S 1 les wdúslncs culturals La matc!ria es propos8 proporcionar les claus 
hislonqucs que ban de pennetre una millor. m¿s rigorosa I més complc\a compn .. '1lSió deis aetuab fenómeus 
dc la comunieaeió I deis problcrnes que el scu dcsplegamcnl planteJa 

Prograrnll: 

I .. 1NTRODLCCIÓ I PASSA 1 lLUNY Á 

l.· lntroducció al mare g~ograflC ¡historie calaw 
EIs discursos histoncs sobre CatalunyaIPP Cc./Espanya El !erriton I el Joo de contrastQS (la di\ersitat) 
l.Ieng.tlcs, slstcmes de comunieació I faroles de fCCOoc"crneot grupal entre rAlta I la Bal" l. M 

2,· Les formes de comunieacw en la CQ/awnya medin"aL 
L'c\olució del mare hi~1oric general raon.s de I'expansió I de la en!>1 La cultura, la rehglo I leo; xan.:es de 
comumcació. Les formes cultes I populars de tranSlm..sió d' infonnació (onhlatl lilcrahlal) 

II •• LA COMUNlCAUÓ EN LA CAT ALUNY A TRADICIONAl. 

3" OifU5ió de la impremta i "decadencia" de l'alta cultura catalana, 
lmpen tl.lspanic I duautal admirustratin: I'absencla de cort. Sobrcpo~icló deis slstemes de comunicació i 
confi@Ul'llció d'~llais hng.Üístics, "RI!D!IL'\emI!DC \'a¡enc¡a (XVI) i "Barroc" catalil (XVII) EIs matcrÍals d'una 
tradicló Duüca de base rural El protopcnodisme: deis plces solts a les gazetcs 

.l. El sq:le XVlI/: crúi polilica i redrefament economic. 
U:s coDscqUenclcs de la guerra de Succes!>ió 1 do;: la Non Planta L 'lDJpadC del CIX:L'\ement demografic 1 

r cclosló de les \Iles 1 CIU!a!s sobre les "\If'\CS de tran~port 1 comUDlcaClons El m.:rcat i la 
protowdustnlhllació IIlustraclo cultura, ciencia I eu;;en~ amen! EIs prunl,.'r<¡ dlaris La tnflu\..'1lcla de la 
RC\olucló francesa 11a propaganda política GUCTTI, absolulismc I 'dc:.ordrc' comUDlcatlU 

5,·lnJustrwli4acw. Renauenfa i societa1 burgaa (/833.1888), 
I.a Uldustnautzaclo en eb transports 1 les comurucaclons. Mlgraclolb del mcdl rural al urbi. I emer~cia de 
les no\cs c\ass.es soclals La proltferaclo del gust romanllc La Clutlt wdustnalles causes, k'S COndlClons I 

les hnulacions dc la RcnaL"\crn;a Lcg¡slacio de premia. control. ..:cn~ura I.es r'C\ ¡st .. -s, els wans. les ageucl<!"i 
I el J)I.-"T1ol.bsrne un panorama general Els consums culturals I la idenlltat deis grups socials. 

111--11\ ~OCrrT:\T DE tO\1L'NICACIQ DE Mr\')~r') 

6 - /Je rExposició Unil'ersal a la República (1888-1 931): la geneli 
de fa l'odetal dI! masse5, 



La Restauració. el modemisme i els diaris del canvi de sc@.1e Darcelooa capital Premsa ¡!Justrada. telefon. 
fODograf I pnrncr cinema. Flectricitat. automóbil ¡ aVlació: la idcologia del progrés l.a Mancomunitat I el 
projocle OOUCClI1J.sta La "Catalunya-ciutar', modcmització I 2" mrluslrÍalització. El caD\'i en les fonnes de vida 
I el milJans de oomunicació La publicitat I el COIISUIIl El pcriodisrnc Els estadis. d cinema I nidio, 
I 'Expo~lció de 1929 

7." EIs anys de la República j la Guerra (/93/-/939). 
La política cuJturall comunicativa. EscoJa 1 pn:rn...a CQ';lUO\lsions pn:dommanL'i; les c1a~-;,,:s III.!S :;c'cs fonncs 
d' org8l¡jtzació I d'expressió MilJans de masscs i populisme polítlC. La prellli8. la radio I el cinema da\lnl 
la guerra. IlIcautacions I re'oJuclO La propaganda politl~a 1 el Coml'i!ianat 

8.- La destrucció del sistema cultural cataLA pelfranquisme. 
Continuitat del sistema de comnrucació de guerra franquista L' arlministra,"ió de la ''\ICIOna " . La hquidacló 
del sistema públic calall de comunicació i cultura La gencracló de po-slgut.'lTa rl!prcs~ló. aUlarqma. 
americanivació M.llJaos. discursos i simbololua del franquisme, Primt:rcs formes de rc~"Ii:llcia ~ial i 
cultural. 

9." Deis prodigwsoj seixanta a la reforma política. 
CreLxemellt economic I SOCk!lal de consum Lc~ gran~ migrao.:lOlIs ¡la recompo.,icló de le .. clhscs populars 
a Catalun~a Urbamt7ació de mbSCS. El ffillJan~ de comuDlcaeió en l'.:poca del "boom" lurisllc I TVE. 
Confhcles socials. cao'; gCIlt.'CaclOllal I cultura anl¡fraoqUl~la I.a Ley de Pren.~ de 19661 Ia...e\a aplicació 
Dlaris. n.."I~lcs. radio. ememll. td':'hIÓ. mÚ~lca 1 pubh":llal 

10,- La transicw til!mocroticafms el/991. 
El papel' deb wilJans de comuwcació duranl la trallsició Nou~ pcriOdies I prota~OUlslll": de la radio. El color. 
e! video I la lIIulliplicació de canals de tek\isió.CCRTV Ordinador. noves tecnologie~ de la comunicació i 
indústries cultural~. ConcllITCllcia sisteme.. de comuOlció catala. espanyoL europeu La dialeclica 
globalització-loealització: J'expcrii:ncia del~ Joes Olimpic$ de! 92, El balao~ de la translció en pont.'S de la 
<;OCletat de la mfonnació lIlÍra!>truclures comunicall"e-s I eulturals. 'entallldcnlilari. palnmoUls !>lffibólics 
Les professions de la mfonnació I la comUUlcaCló a la Calaluo~a del 2000 
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- Aquesta blbliografia cstn¡;tamt:nl IOlroductóna ...:ra ampliada al Uarg dd ¡;u ..... amb rccomana¡;IOIh 
C!>--p<!Cifiqu\!:. I mat.:nal:. de lectura complli!1llcntans 

Criteris d'a\aluaC'ió 
L' anluació es realivara prcferentrncnl a partir d'un C\8mCn 


	20650_01
	20650_02
	20650_03

