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Objectius de l' Assignatura: 

En cap cas es tracta que. després de fer i aprovar l' assignatura , l' alunma/e sigui capa9 de 
redactar un editorial, una crítica ... Sembla més aviat un desproposit pensar que amb dues 
o tres practiques d'un d'aquesrs generes I'alumna/e sigui capa9 d'elaborar un text de prou 
qualitat per ser publicat en un mitja professional. No, no és aquest el proposit del curs, 
ni ha és que després de dotze sessions/setmanes l'alumna/e tingui una apinió fonnada, 
fonamentada, sobre les qüestions més conflictives de I'actualitat No, tampoe no és aixo. 
encara que, és cIar, d'alguna manera i en alguna mesura el curs també li ha de servir per 
nodrir la seva escassa competencia contextua!: qüesti6 de fonnaci6, experiencia i 
curiositat. 
Pero sobretot l'assignatura sí que Ji ha d'aportar una competencia argumental basica que 
li penneti passar deIs prejudicis als judicis mitjan9ant un treball rigor6s, metodic, de 
documentaci6 a la recerca d'arguments a favor i en contra, i aleshores elaoorar un text, 
oral o escrit, que defensi de manera prou convincent i/o persuasiva --efica9, en una 
paraula-, sense comradiccions, la seva opini6 i també, o a rnés a més, rebatre les 
opinions contraries. En fi, es tracta que l'alumna/e adquireixi la capacitat i el metode de 
1 'argumentació/persuasió oral i escrita, materia primera de tots els generes d 'opinió. 

TEMARI: 

1.- La Subjectivitat en el Periodisrne 
- Realitat i Actualitat: allo que passa i a110 que diuen que passa. 
- Fet, Notícia, Comentario 
- El mite de l'Objectivitat: Objectivitat Ys Subjectivitat. 
- Imparcialitat, Honestedar, Legitimitat infonnatives: els Mitjans, visions 

(in)compatibles de I'Actualitat. 
- Veracitat i Versemblan9a: garantia relativa de la infonnaci6. 
- Competencia professional i Etica. 

2.- Inercies i equívocs en la classificació deis Generes Periodístics 
- EIs fets són sagrats (informaci6), els comentaris s6n lliures (opinió): ni 

tan sagrats els uns, ni tan lliures els altres. 
- Infonnació, Interpretació i Opini6: procés lbgic, funció progressiva, 

complementaria del Periodisme; noticia, cronica. analisi, entrevista, 
reportatge i opini6. 

- EIs generes de frontera: Crbnica, Entrevista, Reportatge. 
- Croniques d'esports i d'espectacles: la llibertat de la periferia infonnativa. 
- Croniques parlament3.ries: la llibertat segons el prestigi del cronista. 
- Infonnació i opinió: una frontera conflictiva, penneable. 
- Judicis de fet, judicis de valor. 

3.- Els Mitjans de Comunicació com a generadors d' Opinió 
- El Periodisme d'Opinió (Opinió fonnal, explícita): Pagina Editorial, Secció 

d'Opinió; textos d'Opini6 de les altres seccions: Analisi, Columna, Crítica, 
Retrat. Acudits ... 

- L'Opinió subjacent, implícita, de la Infonnació: tan determinant resulta 



publicar "Que es pensa/Que s'ha de pensar" (Generes d'Opini6 formal) 
com informar "Sobre que pensar" (Informaci6), 

- La Interpretaci6 i I'Opini6 implícita en la Infonnaci6: Insuficiencia de la 
Veracitat com a garantia de la bondat informativa. 

- Un exemple: Opini6 i Informaci6 racisles . 

4.- Abast del concepte d'Opini6: Descripció, Prospectiva i Prescripció 
- AnaIisi: Interpretació, explicaci6 (per Que), context significatiu de 

)'actualitat (antecedents, relacions), conseqüencies (prospectiva). 
- Valoraci6: Prendre posici6 o partit, judicis de valor (crítica. reprovaci6, 

protesta, denúncia, desqualificaci6; aprovaci6, adhesi6. defensa). 
- Prescripci6: Que s'hauria de fer o d'haver fet. 
- Disoibució deis tres components en els generes i subgeneres d 'Opinió. 
- De l'actualitat a l'etemitat; Intervenció pública o lluiment particular. 
- Estrau!gies i fmalitats basiques deis textos de comentari: descriptives, 

explicatives, orientatives, admonitories, deliberatives, valoratives, 
prospectives. 

5.- Eficacia deIs generes d' Opinió 
- Capacitat de convencer (documentació, consistencia de I'argumentació) . 
- Capacitat de persuasió (estil, expressió. estrategia retorica). 
- Autoritat (credit, reputació) de l'aular/a. 
- Influencia (poder, prestigi) del milj'. 

6.- G~neres d'Opinió, més enlla de la Interpretació 
- Origen historie del periodisme d'Opini6. 
- Relat de fets: textos narratius i descriptius. 
- Comentaris: textos argumentatius i persuasius. 

L'argumentació: raons i proves a favor d'un opinió. Tecniques 
d'argumentació bAsiques em els textos d'opinió: arguments mitjan~ant 
exemples; arguments per anaJogia; argwnents d'autoritat; arguments 
deductius ... Estructura bAsica d'un text argumentatiu. Fal.l~cies. 

- Les tecniques de la retorica el~sica en l'elaboració de textos d'opinió. 
- Funcions del periodisme d 'Opinió. 

Confusió (nominal, conceptual, medi~tica) en els subgeneres: aniele, 
comentari, columna, bitllet, analisi, retrat, perfil, crítica, cronica ... 

- L'Opini6 segons el Llibre d'estil de diversos mitjans (El Pals, El Mundo, 
La Val/guardia, El 9 NOll. ABC): coincidencies, divergencies. 

- Distinció tipogrMica deIs textos d'Opinió: la cursiva. 

7.- L'Estil del periodisme d'Opinió 
- L'estil del periodisme d'Opinió: sintaxi,lexic. 
- Estil i euea: Sexisme, racisme, terrorisme. militarisme. 
- Estructura del text d'Opinió: ordre i seqüencia de l'argumentació. 
- Retorica i argumentació: estrategies de persuasi6. 
- EIs L1ibres d'Estil en el Periodisme d'Opinió. 
- La titulació. L'arrencada. El final. La frase. El paragraf. El too 

8.- La Secció d'Opinió 
- L'EditoriaJ: Portaveu ideologic de la publicació. 
- L'anicle d'Opini6: assaig, tribuna obena, costumisme, retrospectiva. 
- Cartes al director: l'opini6 deis lectors. 
- Defensorla deIs lector (Ombudsman). 
- Revista de Premsa. 
- Opinió grMica: acudit, tira comica, caricatura. 
- L'opinió en elau d 'humor: ParOdie (Forges, Ferreres), lronic (Peridis. 

Toni), Sarc'suc (El Roto), Satírie (Gallego & Rey), SimbOlie (Máximo). 



9.- L 'Ed itor ia l 
- L'Opini6 institucional del mitja: temes i funci6 de l'ediloria!. 
- L'equip editorial; I'anonimat. 
- Extensi6 i estructura de I'editorial. 
- Temes: el monopoli de la política. 
- Menes d'editorials. 
- Estil i to editorial: solemnitat. distilncia/vehemencia. 
- Tilulaci6. Paragraf fmal. 

10.- L'O pinió en a ltres seccions: l ' An3lisi (de les noticies) 
- AnMisi o comentari: complement de seccions infonnatives (internacional, 

política, economia, societat, cultura). 
- L'analisi: més enlla de la cronica, més enya de l'editorial. 
- Cronica, Analisi, Editorial: especificitats. difer~ncies, complementarietat. 
- L'Analisi: interpretaci6 de I'actualitat (antecedents, context. previsions, 

hipotesis de futur) sense fonnular judicis de valor: el risc d'ed.itorialitzar. 
- L'eslil i elto, al servei de l'anaJisi (c1aredat, precisi6 ... ), i no de l'autor. 
- L'autor, un especialista en la qüesti6, sovint periooista, pero no sempre. 

11.- L 'O pinió en al tres seccions: la Columna 
- Secci6 fixa: situaci6, periodicitat, extensi6. 
- AUlor(s) fix(os) ° habilual(s). 
- De I'actualitat (protagonista, marginal, anecdotica) a la imempomlitat. 
- De qu~ escriure? De la reflexi6 i el judici de I'actualitat a la creaci6 

literma i ellluYment d'estil (personal). 
- Columnisme, és a dic, co)umnistes: enginy i raons (enginy sense raons, 

i lambé raons sense enginy). 
- Periodisme i literatura (o prestigi literari): pericx:listes i escriptors; 

sobresou d'escriptors; ambici6 literaria del periodista. 
- Columnisme i retorica: MetAfora, Ironia .. . 
- Satira. Premsa satírica. 
- Opini6 sobre persones: relral (psicologic), perfil (professional) . 

12.- L 'O pinió en altres seccions: la C rítica 
- Mala fama de la crítica: la inevitable subjectivitat (vici i virtut) del crítico 
- Crítica d'espectacles (cine, teatre, música): secci6 de cultura/espectacles. 
- Crítica de ll ibres i d'art (pintura, arquitectura ... ): suplements setmanals. 
- Funci6 de la crítica: destinatari (creador, lector). 
- Tipus i elements basics de la cótica: impressi6, comentari, analisi, 

judici de valor; erudici6, arbitrarietat, argumentaci6. 
- Honestedat, rigor i responsabilitat del crítico Defici~nc ies i precarietat de 

la crítica. Docilitat o independencia del crític: crítica i informaci6. 
- Crítica de llibres: crítica, promoci6 (i pressi6) editorial, propaganda. 
- Crítica d'espectacles: perills i servituds de la immediatesa. 
- Crítics i creadors: relaci6 o divorcio Amistats i enemistats personals. 
Al~rgies. (Hiper)Sensibilitats i Vanitats. 

- Crítica, lector i públic: la deformaci6 professional . 
- Autoritat. crectit, prestigi del crític (no de la crítica). 
- El poder del crític, o el poder del mitja. 

Bibliografi a basica (i complementaria) : 

ALBORy, J. L. (1991): So/¡re critica y criticas, Gredos, Madrid. 
ARM ANANZAS, E., DIAZ NOC I, J. (1996): Géneros de Opini6n , 
Univer s ida d de l País Vasco. 
BALLART. P. (1994): Eirolleia: lajiguración irónica en el discurso literario moderno, 
Sinnio y Q. Crema, Barcelona. 



BOOTH, Wayne C. (1989): Retórica de la irol/la, Taurus, Madrid .. 
BROWN, J. A. C. (1978): Técnicas de persuasión, Alianza Editorial, Madrid. 
CASSANY. Daniel (l992): Descriure escriure; com s'opren a escriure. Empúries. 
Barcelona (Versi6 casteUana, Anagrama). 
CASSANY, Daniel (1995): La cuina de l'escriptura, Empúries, Barcelona 
(versi6 castellana, Anagrama) 
ELIOT, Thomas S. (1967): Criticar al critico, Alianza Editorial, Madrid. 
GÓMEZ DE LA ,SERNA, R. (1990): Retratos contemporál/eos, Aguilar 
GRljELMO, A. (1997): El estilo del periodista, Taurus, Madrid. 
GUARNER, J. L. (1994): Autoretrato del crollista, Anagrama, Barcelona. 
HAM, P. (1971): erftica de la crfrica, Barral editores, Barcelona 
HODG,A~T, M. J. C. (1969): La sátira, Guadarrama, Madrid. 
JANKELEVITCH, V. (1982): La irol/la, Taurus, Madrid. 
LAKOFF, G./JOHNSON, M. (1991): Metáforas de la vida cotidial/a, Cátedra, Madrid. 
LÓPEZ HIDALGO, A. (1996): Las columl/as del periódico, Ed. Libertarias. 
LÓPEZ PAN, F. (1995): 70 columnistas de la prensa espOliola, EUNSA. 
MARINA, J, A, (1992): Elogio y refutaci6n del ingenio, Anagrama, 
Barcelona. 
MARINA, J. A. (1993): Teorla de la inteligencia creadora, Anagrama. 
MILLÁS, J. J. (1995): Algo que te concierne, El Pars Aguilar. 
MORENO. V. (1994): De brumas yde veras; la cr(tica literaria en los periódicos, 
Pamiela. 
REARDON, K. (1983): La persuasióll ellla comullicación, Paidós. 
RODRIGO, M. (1986): Los medios de comunicación allfe el terrorismo, Icaria. 
ROWAT, D. <;. (1990): El "Ombudsman" el/ el mUl/do, Teide. 
SANTAMARlA, L. (1990): El comentario periodrstico; Jos gélleros persuQsi\'Os. 
Paraninfo. 
SWIFT, J. (1992): Sátiras pollricas, Ed. Humanidades. 
TOUTAIN, F, (2000): Sobre I'escriptura, Faculta! de Comunicació 
Blanquerna, Barcelona. 
VALLEJO MEJIA, M. L. (1993): La crítica literaria como géllero 
periodístico, EUNSA. 
VICENT. M. (1981): Retratos de la transición, Penthalon ediciones. 
VICENT, M. (1984): Daguerrotipos, Editorial Debate. 
WESTON, A. (l994): Las claves de la argumentación, Ariel Barcelona. 
XAMMAR, E. (1989): Periodisme, Quadems Crema. 

Metodologia docent: 

Teoria: 
Cal tenir present que les c1asses de teoria es redueixen, de fet, a una dotzena de sessions 
d 'una hora escassa, i en aquest temps limitat a penes si es pot fer res més que un apunt 
general sobre I 'opinió en els mitjans de comunicació, una introducció als generes més 
representatius (editorial, columna, crítica, relrat), ¡una dedicació relativament extensa a 
l'argumentació i algunes figures retoriques basiques com la ironia. 1 ates el poc temps de 
que es disposa, I'apanat teoric es complementara amb la lectura obligatoria de tres o 
quatre llibres de la bibliografia bilsica : Weston (1994), Cassany (1996), Toutain (2000) i 
Marina (1992). 

Practica: 
La meitat de les practiques es dedicaran de manera específica a treballar l'argumentació, de 
fonna individual o en grup, amb textos erais e bé escrits, amb fonnats especffics o 
generics (debat, defensa oral, pública, d'una opinió sobre qüestiens pelemiques, 
editorial s ... ). La resta de practiques es dedicaran a alguns generes específics o a trebalJar 
alguns recursos retorics fonamentals (editorial, retrat, perfil; textos ironics ... ), i a més hi 
haura algunes sessions dedicades a ¡'anaIisi comparativa de textos d'opinió (editorial, 
crítica, columna). 



S istema d'avaluació: 
Tothom haura de fer l'examen de teoria, que sera sobretO( d'analisi i aplicació, mai de 
memoria (de l'eslil de desenvolupar un tema qualsevol: o sigui, rot1lo). Mitjan9ant els 
exercicis de practica, l'alumna/e podra aprovar per curs (avaluació continuada) d'acord 
amb el criteri del professor de practiques: en qualsevol cas, el cciteri mínim és que 
I'alumna/e tingui la capacitat de redactar un text argumentatiu ben estructural, amb un 
sentit definit de l 'estrategia argumentativa i retorica, i alhora sigui capa9 d'examinar un 
text argumentatiu i detectar-ne els errors, les contradiccions, la seva naturalesa fal.la\t, o 
bé la seva consistencia estructural i argumental. No cal dir que si I'alumna/e no aprova 
per curs, sempre té dret a l'examen final. Igualment. no hi ha mitjanes, ni es guarden 
notes parcials per segones convocatories :s'han d'aprovar teoria i practica si es vol 
aprovar l' assignatura: així de simple. 
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