
CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

TESIS

Les empreses a la premsa mitjançant els
"pseudoesdeveniments"

Estudiar les agències de relacions públiques i els
periodistes mitjançant la presència dels anomenats
pseudoesdeveniments a les notícies aparegudes en
els diaris a Catalunya és l'eix central de la tesi
doctoral: "La publicity, els pseudoesdeveniments i la
seva presència a la premsa a Catalunya" de David
Andreu defensada a la UAB.
[+]

ENTREVISTES

Ciència, economia i comunicació, amb Ellis
Rubinstein

"No podrem mai recrear les economies basades en la
indústria, que ens van enfortir. L’economia basada
en les finances es va col·lapsar a grans ciutats com
Nova York i Londres. Quina és l’alternativa? Una
economia basada en la ciència i la tecnologia."
[+]

A FONS

La internacionalitat de les revistes científiques

El caràcter internacional atorga prestigi a les
revistes científiques alhora que contribueix a la
diversitat i riquesa de temes tractats. Una
investigació de la UAB mostra que els efectes de les
polítiques editorials per afavorir-la són limitats i que
la internacionalitat és un objectiu difícil d’assolir en
el cas de les revistes de comunicació.
[+]

TESIS

Les motivacions del consumidor per implicar-se
en l'electronic Word-of-Mouth a Facebook

Què pretén obtenir un usuari en fer difusió dels
beneficis d'una marca comercial en una xarxa social,
què obté realment, i quines són les seves
motivacions reals, són preguntes que s'ha plantejat
Deborah do Espírito Santo Serra en la seva tesi
doctoral a la UAB que li ha valgut el Premi Prat
Gaballí 2010.
[+]

03/2006 - Les sèries televisives que construeixen una identitat catalana

Televisió de Catalunya (TVC) ha produït i programat vint-i-sis sèries de ficció de
producció pròpia entre 1994 i 2003. En aquestes sèries, hi ha hagut una
representació de la identitat nacional catalana. El professor Enric Castelló ha
presentat una tesi doctoral en què ha estudiat aquesta producció des del seu
vessant cultural i ideològic.

Referències

Tesi: "Sèries de ficció i construcció nacional. La producció pròpia de Televisió de Catalunya
(1994-2003)". Llegida per Enric Castelló a la Universitat Autònoma de Barcelona el passat
28 d'octubre de 2005. Dirigida pel Dr. Bernat López López i tutoritzada pel Dr. Miquel de
Moragas Spà.

La televisió és una eina de construcció nacional, en tant que és una plataforma de
representació d'elements referencials a la cultura i a la nació pròpies. En aquest sentit, les
sèries de ficció són un producte de gran popularitat que pot contribuir de forma rellevant
a la construcció nacional i al reforçament de la cultura nacional.

En el període estudiat (1994 i 2003) Televisió de Catalunya va produir un total de
vint-i-sis produccions de llarga durada (més de tretze capítols) que s'han anat treballant
en diversos gèneres (telenovel·la, sèrie dramàtica, comèdia i comèdia de situació). En
aquest treball s'estudia quins són els elements de la cultura pròpia sobre els quals
treballen els guionistes i es posa de manifest que el territori i la llengua són els referents
identitaris més importants.

Segons es defensa al treball, les sèries de ficció han constituït una plataforma de
promoció del territori. Així, ciutats com Barcelona, Sabadell, Manresa o comarques com el
Penedès, han tingut una representació important a les sèries. Per altra banda, les
comarques tarragonines i lleidatanes han estat menys presents a la ficció. El treball
també postula que les sèries han mostrat la imatge d'una societat catalana eminentment
urbana i que la ruralia ha tingut un tractament més testimonial.

Les sèries de TV3 han estat un factor clau de normalització i normativització lingüística.
Tal i com s'explica, els seus continguts han promogut l'ús del català. Per una banda han
representat una societat força normalitzada en català i, per una altra, han fomentat
actituds lingüístiques d'integració de castellanoparlants o de resistència dels
catalanoparlants. També han usat un català estàndard oral, la qual cosa suposa la
promoció de formes genuïnes de la llengua, però també significa un handicap per a la
seva funció dramàtica o humorística.

La ficció televisiva també ha estat una eina per a promoure la sensibilització social sobre
problemàtiques com les malalties greus, les addiccions, el tracte de les dones o els
problemes familiars. Per altra banda, han estat un aparador de tradicions i festes que
formen part del món cultural català. Aquesta construcció nacional s'ha basat no
únicament en la representació del 'nosaltres', sinó també en l'alteritat. Així, hi ha hagut
una important presència de la cultura espanyola o d'altres cultures a través de l'aparició
de personatges immigrants.

Aquest treball afirma que Televisió de Catalunya ha aplicat el mandat legal de promoció
de la cultura nacional i explica algunes de les claus d'aquesta aposta durant una etapa de
deu anys en què l'audiència catalana s'ha familiaritzat amb un star system propi, amb
una telenovel·la amb caràcter de proximitat i amb una sèrie de tipus familiar i
autoreferencial. Per a l'autor, "Poble nou, Nissaga de poder o Plats bruts no van ser
únicament productes que ens van fer riure o plorar, sinó que van reforçar una visió sobre
la nació catalana i han esdevingut textos reforçadors de la identitat pròpia".

Enric Castelló

enric.castello@urv.net
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