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OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA  

L'objectiu és introduir l'alumne en la pràctica del periodisme especialitzat en l'àmbit de la cultura i els espectacles. Es dóna atenció especial al periodisme de premsa 
escrita. Amb tot, els treballs poden ser presentats tant en format de premsa escrita com en ràdio o televisió. Es parteix de les seccions de Cultura i Espectacles dels diaris 
que poden trobar al quiosc de Barcelona (Vanguardia, Periódico, Avui, País, Mundo, ABC, La Razón, El Punt). El motiu és aconseguir saber què és el periodisme cultural 
per via empírica: allò que fan els diaris a les seccions de Cultura i Espectacles, cosa que no exclou que la comprensió es pugui fer des d'una visió crítica.  

RESUM DEL CONTINGUT DEL TEMARI  

L'estudiant haurà d'acabar el curs podent, sobretot, valorar la importància d'una notícia. No es tracta de conèixer perfectament l'obra d'un músic, un director de cinema o 
un poeta, per posar tres exemples. Es tracta de poder valorar si han de ser objecte de notícia. Això fa que hi hagi dos tipus de recopilació d'informació: la que fan els 
alumnes i la que ha d'aportar el professor. La primera és aquella que qualsevol periodista és capaç d'obtenir en un parell d'hores. En aquest cas, són els estudiants qui ha 
de cercar-la. La segona és la ubicació de l'autor en un moviment més general. Aquesta segona informació la dóna el professor. Exemple: dades sobre Tàpies, poden ser 
recopilades sense esforç per un alumne. La relació de Tàpies amb els moviments d'avantguarda és feina del professor. Això s'estén a totes les matèries del curs: les 
humanístiques i artístiques.  

TEMARI  

El seminari no té un temari amb un ordre de partida. Els diversos temes seran tractats en la mesura en què en parlin els diaris. Un festival de cinema fa que es parli de 
cinema; un premi literari, de narrativa; una estrena musical, de tendències musicals. Cada seminari és, en aquest sentit, molt diferent, a causa que també canvia 
l'actualitat. El primer semestre els alumnes troben fets que marquen la feina de classe i que no es donaran al segon semestre: el premi Planeta, la Nit de Santa Llúcia, el 
Premi Nobel de Literatura; al segon semestre hi ha Sant Jordi i les fires del llibre i els Oscar i Cannes.  
El que es manté constant és la metodologia. 
El primer dia s'analitzen les subseccions de la secció de Cultura i Espectacles dels diaris i s'atribueix a cada alumne un àmbit del qual ha de cercar notícies, les que 
publiquen els diaris, però també cal avançar-se una mica. Això fa que treballem l'àmbit i també les fonts. Durant el semestre, l'alumne haurà de mantenir al dia la resta de 
companys de l'àmbit que ell hagi triat. També haurà d'escriure (o elaborar en ràdio o vídeo) informacions relacionades amb la seva subsecció. Unes tindran caràcter de 
prèvia i altres informaran de fets ja ocorreguts. Aquests textos seran editats a classe de manera conjunta. Això serveix per poder mesurar la distància entre el que s'ha 
escrit i la comprensió del lector, criteri fonamental per valorar la correcció de l'escriptura. Hi ha moltes formes d'escriure bé una cosa, però si el lector no entén el que 
diem, segur que està malament. 
A més a més, cada alumne és responsable de llegir la secció de Cultura i Espectacles d'un diari o el suplement cultural. Aquesta lectura és posada en comú amb la resta 
del curs i serveix per comentar esdeveniments, entendre la manera de fer, les diferents valoracions dels diaris, contextualitzar notícies, etcètera. 
Finalment, els alumnes han de fer crítica de dues novel•les que llegiran durant el curs. També parlaran d'elles a classe, així com de l'autor. Es tracta sempre d'autors i 
obres que poden ser notícia i serveixen per parlar de tendències. Exemple: la novel•la negra, la ciència ficció, la novel•la històrica, etc.  

BIBLIOGRAFIA BÀSICA  

Els alumnes han de llegir tres llibres. Una novel•la d'un autor contemporani que escrigui en una de les llengües peninsulars i una segona novel•la d'un autor contemporani 
de llengua estrangera. Disposen de dues llistes d'una vintena de títols per escollir. El tercer llibre varia cada any. De vegades és un assaig comú per tots els alumnes, de 
vegades els estudiants llegeixen cada un d'ells una obra diferent d'un mateix autor.  

EXIGÈNCIA LINGÜÍSTICA I PRESENTACIÓ DE TREBALLS  

Els alumnes han d'escriure correctament. Habitualment trien ells la llengua que utilitzaran en els treballs, llevat que l'article estigui destinat a un mitjà determinat. Per 
exemple: un article per l'Avui haurà de ser escrit en català, però un article per Clarín haurà de ser redactar en castellà. Aquest segon cas es dóna de vegades. El motiu és 
clar: els alumnes (com quasi tothom) tenen tendència a donar per conegudes moltes coses que el lector no té per què saber. Si el lector hipotètic és un argentí, les 
omissions són més fàcils de comprendre.  
Els temps verbals han de ser els adequats al mitjà: ràdio, TV o premsa escrita.  

SISTEMA D'AVALUACIÓ  

Es valora la participació a classe (imprescindible), els textos redactats (tant els informatius com les crítiques). La participació és obligada, perquè el seminari està pensat 
com un treball col•lectiu. Només un llegeix La Vanguardia i ha d'informar els altres del tractament, criteris, continguts. L'edició és també conjunta i es fa sempre amb 
l'autor al davant. Finalment, els alumnes han d'entregar una memòria de la feina feta a classe i una redacció sobre el que entenen per Periodisme Cultural. L'objectiu 
d'aquesta pràctica és doble: mesura l'aprofitament i la capacitat de reflexió, exigible al final de la carrera. 
 
L'exposició final d'aquests dos darrers treballs es farà davant d'un tribunal.  

 


