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OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA  

Entenc que l’alumna domina amb prou correcció les tècniques elementals dels anomenats gèneres del periodisme (informació, crònica, 
reportatge, entrevista), i en aquest sentit el seminari promourà i exigirà l’exercici dels dits gèneres en l’àmbit dels espectacles i de la cultura en 
general. 
A més a més de consolidar l’ofici de les alumnes —espavilar-se en la recerca d’informació, cosa que reclama una visió crítica de les fonts, i de 
muscular les tècniques de redacció— el seminari s’interessarà sobretot a examinar el procés de producció de la informació cultural, des de les 
fonts primàries fins a l’auditori (lector, oient, teleespectador).  

RESUM DEL CONTINGUT DEL TEMARI  

El temari té dues parts bàsiques, paral•leles i complementàries: 
 
L’anàlisi de la política d’informació cultural dels mitjans a través de l’estudi sistemàtic del procés de producció de la informació cultural. 
Exercici sistemàtic de les rutines i gèneres fonamentals de la informació cultural (informació, crònica, reportatge, entrevista), cosa que 
implicarà anar a rodes de premsa, conferències, inauguracions, presentacions, estrenes... A més hi haurà una aproximació a gèneres 
específics com ara la crítica de llibres i d’espectacles.  

TEMARI  

Aquesta anàlisi del procés de producció de la informació cultural es desplegarà en tres direccions bàsiques: 
Estudi comparat de l’estructura de la informació cultural de diversos mitjans escrits i audiovisuals (secció de cultura i espectacles, suplements 
culturals, distribució, temari, gèneres recurrents...). 
Anàlisi comparada del tractament informatiu d’un mateix fet a través de diversos mitjans. En aquest punt, cada alumna s’haurà de fer càrrec 
del seguiment sistemàtic de la informació cultural d’un determinat mitjà escrit, per bé que en determinats casos també haurà de fer anàlisis 
comparatives particulars, a més de les que es puguin fer entre tot el seminari. 
Estudi de la gestió de la informació i la promoció mediàtica dels actors culturals (institucions públiques i privades, fundacions, empreses, 
centres culturals...) a través dels departaments de premsa, gabinets de comunicació. L’objectiu és conèixer de prop els mecanismes, recursos, 
sistemes i estratègies habituals dels productors culturals (fonts de la informació) per comunicar i persuadir els mitjans (comunicats, rodes de 
premsa, exclusives, entrevistes, dinars, invitacions...) 
 
Tot plegat haurà de concloure en un treball d’anàlisi comparada de la gestió de la informació d’una producció cultural determinada (com per 
exemple l’obertura d’un espai cultural, la presentació d’un llibre o d’una pel•lícula, la inauguració d’una exposició, un concert, un espectacle 
teatral, etcètera) per tal de posar al descobert els actors, els factors i les circumstàncies que determinen la informació cultural dels mitjans. Es 
tracta, doncs, de veure quines són les estratègies de convocatòria i de persuasió dels productors culturals per atraure els mitjans; quin és el 
pes que tenen finalment en la informació publicada pels diversos mitjans els dossiers de premsa, els comunicats, les rodes de premsa, les 
entrevistes, les exclusives, les imatges... L’examen del procés de producció de la informació cultural, —dels creadors a l’auditori—, ha de 
permetre a l’alumna entreveure la mena de rutines, inèrcies, sinèrgies, resistències, dependències, interessos, iniciatives..., que determinen la 
informació cultural de cada mitjà. En definitiva, finalment, l’objectiu és identificar i documentar els criteris temàtics i tècnics fonamentals de la 
política informativa cultural d’un determinat mitjà, i en conseqüències també en comparació amb altres mitjans. 
 
Metodologia 
 
La feina del seminari s’articula en tres línies bàsiques: 
 
La labor conjunta al seminari d’anàlisi comparativa de la informació cultural dels mitjans (des de les perspectives temàtiques, tècniques, 
ideològiques); el comentari i l’explicació diària sobre episodis culturals singulars i informacions significatives. 
La labor externa, que podrà ser individual, en grups o conjunta: assistència a rodes de premsa, recerca d’informació per fer reportatges, 
entrevistes, visites a centres de producció cultural, etc. 
Les feines individuals que cadascú haurà de fer a casa i pel seu compte, entre les quals hi haurà la lectura obligatòria de tres llibres: un de 
ficció o reportatge; un de memòries o biografia; un d’assaig.  

SISTEMA D'AVALUACIÓ  

Més enllà de l’aprovat, que no deixa de ser una qüestió prosaica i finalment simple, fàcil, l’objectiu central del seminari és aprendre, cosa que 
demana esforç, és clar, però que té l’alta recompensa no pas de l’aprovat, sinó del coneixement. Dit això, el sistema d’avaluació es regirà pels 
mecanismes que tot seguit es detallen: 
 
En primer lloc, la participació activa de l’alumna al seminari, cosa que va més enllà de l’assistència, i que implica dur a terme l’estudi sistemàtic 
d’un mitjà i els exercicis de redacció que es proposin. 
Hi haurà alguna mena d’avaluació escrita o bé oral de les tres lectures, per bé que la qüestió fonamental és la lectura atenta, productiva, dels 
dits llibres. 
Cada alumna exposarà davant d’un tribunal acadèmic i professional les conclusions i el mètode de l’anàlisi del procés de producció de la 
informació cultural del mitjà escollit. 
Cada alumna triarà un productor qualsevol de la vida cultural (una institució pública o privada; una empresa; un centre cultural, museus, 
teatres, etc; una associació, un creador individual o col•lectiu, etc.), i sobre aquest actor de la vida cultural haurà d’elaborar una revista que 
inclogui els gèneres recurrents de la informació cultural: informacions, cròniques, reportatges, entrevistes, retrats, perfils, i alguna aproximació 
crítica.  

  

 


