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mSTÓRIA DEL PERlODISME 

Licenciatura: PERlODISME. 

Cuno 1999-2000. 

Denomioació oficial de I'assignatura: Historia del Periodisme. 

C.di: 20743. 

Nombre de credits (teoria+practica): Troncal 4+1 credits. 

Semestre: n. 

Professors: Canne Ferre Pavia i loan Manuel Tresserras 

Objectius: 

L'objecte d'aquesta assignatura és apropar els estudiants al coneixement de les fonnes 
(mitjans i fonnats) i de les modalitats (generes i estils) mes reeixides de la producció 
informativa, preferennnent de premsa escrita del segle XX. L'enfocament dóna 
prioritat a la dimensió de construcció social de la realitat mitjanc;ant el discurs 
periodistic com a discurs historie del present. 

Per tal de satisfer aquest objectiu. es procedeix a J'analisi descriptiva del periodisme 
de diaris i de revistes considerats significatius. tot al.ludint també a d'altres ca~a1eres 
semblants, i a algunes de les varietats gnifiques i audiovisuals paradigmatiques. 

L'ambit principal d'estudi és el de CatalWlya, dins del context espanyol, amb 
referencies al periodisme internacional més avan~at. 

En cada capital es fa esment de la situació laboral-prafessional i de tecnologia 
informativa de l'epoca i a la relació entre aquestes condicions ¡ la qualitat de la 
producció periodística, cam també s'explicara la tasca del periodisme a l'hora d'influir 
sobre l'opinió pública i l'aprofitament político-economic i s6cio-cultural de la 
infonnació per part deis poders. 

Teman: 

1. lNTRODUCCIO 1 ANTECEDENTS 

• El periodisme en el mare de la Historia de la comunicaeió i la Historia deis 
mitjans. Fants. material s i documentació . 
• Il·lustradó i periodisme. El paper del periodismt' I!n la consolidació de la 
soeietat industrial-urbana. 



11. EL SORGIMENT DEL PERIODISME CONTEMPORANI 

+ Les noves tendencies periodístiques als parsos capitalistes capdavanters. 
• Els models canonies del periodisme de masses intersecular. 
+ Periódics i periodistes en la conformació de la soeietat de cultura 
comurucació de masses a Catalunya i Espanya. Premsa satírica i enmies. 

lll. EL DESENVOLUPAMENT DEL PERIODISME MODERN 

+ El món amb irnatges: revistes iHustrades i magazmes: noticiaris 
cinematognifics. 
• L'epoca daurada del periodisme durant la Republica. 
• La influencia de la propaganda en la tasca periodística d'entreguerres. El 
fotoperiodisme a la Guerra Civil; e1s corresponsals estrangers. 

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

• L'esplendor de la informació radiofonica abans de la popularització deis 
telenoticies. 
• El periodisme imerpretatiu ¡ d'analisi. El colwnnisme influem. 
• Periodisme en i contra el franquisme. El Grup Democriltic de Periodistes. 
• Desinformació i contrainformació durant els anys de la "guerra freda". 
• La periodística "contracultu.rai": premsa underground nord-americana deis 
60; rnitjans "a1ternatius" a la Catalunya deis 70-80. 
• EIs nous periodismes en angles, catahi i castella. 

V. TRANSFORMACIONS Di EL PERIODISME DE LES DARRERES 
DÉCADES 

• El model estandard d"infannatiu de te!evisió. El reponerisme audiovisual de 
TVE i TV-3. L'experiencia de la CNN. 
• Els diaris emblematics de la Transició; l'humor informatiu: els naus 
setmanaris catalans. 
• El boom de la radio democnitica espanyola i el seu desen\"olupament: 
infonnatius, magazines i tertúlies. 
• El periodisme d'investigació rellcvant. 
• La infonnació-espectacle. 
• Condicions i condicionaments de! periodisme deis 80 i 90 al nostre país. 
• El periodisme electrónic. 
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Practiques: 
Les practiques conslstlran en l'amilisi comparativa de mostres rellevanlS de la 
producció periodística de diferenlS tradicions i epoques. 

Metode d'avaluació: 
Les especificacions sobre l'avaluació es faran a principi de curs a cadascun deIs grups. 
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