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ASSIGNATURA: HISTÒRIA GENERAL DE LA COMUNICACIÓ 

ESTUDIS: Per, Com Aud, Pub RP 

CODI: HGC 

 
TIPUS:  Lliure Configuració CURS:  1  SEMESTRE: 2Q 
CRÈDITS (hores/setmana): 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS:  3,7 crèdits 
PROFESSOR: Dr. Daniel E. Jones 
IDIOMA: Castellà 
 
 
PREREQUISITS:  No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: Història General Contemporània 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  No n’hi ha 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: 
 
Amb les classes i amb un programa de lectures complementàries (acadèmiques i 
periodístiques), el pla de l’assignatura vol introduir els alumnes en els fonaments de la 
història dels mitjans de comunicació contemporanis i posar-los en relació amb la societat 
actual. 
 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
Conèixer l’evolució històrica dels principals mitjans de comunicació actuals  —premsa, ràdio i 
televisió—,  així com de tot el sistema comunicatiu contemporani. Tot i que es tenen en 
compte períodes anteriors, s’analitza particularment el segle XX  —des d’una perspectiva 
sobretot social, econòmica i política—, per tal d’apropar els fenòmens comunicatius històrics 
a la realitat actual. A més de tenir en compte el panorama internacional, es posa especial 
atenció en el context europeu, l’evolució general a Espanya i les particularitats de Catalunya. 
 
 
CONTINGUTS:  
 
1. Lliçons preliminars: bibliografia fonamental, fonts, tècniques bàsiques del treball 

acadèmic. 
2. Introducció als mitjans de comunicació i a les indústries comunicatives i culturals: llibre, 

premsa, fonografia, cinema, ràdio, televisió, vídeo, publicitat. 
3. Naixement i evolució dels mitjans de comunicació fins al segle XX (premsa, fonografia, 

cinema) i de les tècniques d’influència social: propaganda i publicitat. Els avenços 
tecnològics. De la comunicació doctrinal a la industrial. 

4. Desenvolupament sòcio-econòmic i transformacions tecnològiques de les indústries 
comunicatives i culturals al segle XX. 
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4.1. Fins a la I Guerra Mundial. Aparició de la comunicació de masses. Hegemonia de la 
premsa. 

4.2. Període d’entreguerres. La Guerra Civil espanyola. El paper clau de la propaganda i 
de la ràdio. La II Guerra Mundial. 

4.3. Des del 1945 fins a l’actualitat. Hegemonia de la televisió. Acceleració històrica, 
concentració econòmica, transnacionalització, globalització. Conflictes Est-Oest i 
Nord-Sud. La irrupció d’Internet i la digitalització de les indústries culturals. 

 
 
METODOLOGIA: 
 
El professor es dedica a impartir classes magistrals al llarg de tot el curs, donat que es tracta 
d’una assignatura essencialment teòrica i amb un contingut ampli. De totes maneres, a 
vegades es realitzen debats puntuals sobre alguna qüestió concreta del temari relacionada 
amb l’actualitat. A més a més, i fora de l’horari de classe, l’alumne pot fer voluntàriament 
lectures i recensions de llibres de la bibliografia i d’articles de premsa, i informes 
documentals sobre la història d’algun mitjà de comunicació català o de la resta d’Espanya. 
 
 
AVALUACIÓ:   
 
A. Exàmens (70% - obligatori) 
B. Treballs fets a casa (10% - optatiu) 
C. Informes (10% - optatiu) 
D. Treballs pràctics amb ordinador (5% - optatiu) 
E. Participació a classe (5% - optatiu) 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar un coneixement bàsic de la història general de la 

comunicació social, en especial al segle XX [A]. 
Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de demostrar una mínima habilitat intel·lectual en la realització de 
recensions acadèmiques sobre llibres, i informes de caràcter documental sobre 
empreses o mitjans de comunicació del país [B, C]. 

 
D’acord amb els objectius pedagògics esmentats, l’avaluació del curs tindrà dos aspectes: 
 
1. Examen: Realització d’un únic examen final obligatori al juny del 2007 sobre el programa 

de l’assignatura i els textos que s’analitzin durant el curs. 
2. Treballs de curs: Realització de treballs de curs opcionals, que hauran d’ésser pactats 

amb el professor, i que ajuden a pujar la nota final. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
ALBERT, P. ; A.J. TUDESQ. Historia de la radio y la televisión. México: FCE, 2002. 
ALBERT, P. ; J.J. SÁNCHEZ ARANDA ; J.M. GUASCH. Historia de la prensa. Madrid: 

Ediciones Rialp, 1990. 
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ÁLVAREZ, J.T. (et al.). Historia de los medios de comunicación en España: periodismo, 
imagen y publicidad (1900-1990). Barcelona: Ariel, 1989. 

BORDERIA ORTIZ, E. ; A. LAGUNA PLATERO ; F.A. MARTÍNEZ GALLEGO. Historia de la 
comunicación social: voces, registros y conciencias. Madrid: Síntesis, 1996. 

BRIGGS, A. ; P. BURKE. De Gutenberg a Internet: una historia social de los medios de 
comunicación. Madrid: Taurus, 2002. 

FLICHY, P. Una historia de la comunicación moderna: espacio público y vida privada. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1993. 

GUBERN, R. Historia del cine. Barcelona: Lumen, 2 vol., 1995. 
GUILLAMET, J. Història de la premsa, la ràdio i la televisió a Catalunya: 1641-1994. 

Barcelona: Edicions La Campana, 1994. 
SÁNCHEZ ARANDA, J.J. Breve historia de la comunicación en el mundo contemporáneo. 

Pamplona: Ulzama Digital, 2002. 
WILLIAMS, R. (ed.). Historia de la comunicación: de la imprenta a nuestros días. Barcelona: 

Bosch, vol. 2., 1992. 
 
 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 
AMORÓS, A. ; J.M. DÍEZ BORQUE (coords.). Historia de los espectáculos en España. 

Madrid: Castalia, 1999. 
BAGET HERMS, J.M. Quaranta anys de televisió a Catalunya: 1959-1999. Barcelona: Pòrtic, 

1999. 
BALSEBRE, A. Historia de la radio en España. Madrid: Cátedra, 2001-2002,  2 vol. 
BUSTAMANTE, E. ; R. ZALLO (coords.). Las industrias culturales en España: grupos 

multimedia y transnacionales: prensa, radio, TV, libro, cine, disco, publicidad. Madrid: 
Akal, 1988. 

ELLUL, J. Historia de la propaganda. Caracas: Monte Ávila Editores, 1969. [Hi han edicions 
posteriors]. 

FIGUERES, J.M. La premsa catalana: apreciació històrica. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 
1989. 

PIZARROSO QUINTERO, A. De la Gazeta Nueva a Canal Plus: breve historia de los medios 
de comunicación en España. Madrid: Editorial Complutense, 1992. 

SÁIZ, M.D. ; M.C. SEOANE. Historia del periodismo en España. Madrid: Alianza Editorial, 3 
vol., 1983-1996. 
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