
Seminari VIII Periodisme cultural  Joaquim  Noguero  
 

OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA  

Familiaritzar-se i analitzar en els principals diaris i revistes del nostre àmbit quins fets culturals i d’espectacles són 
noticiables o comentables dins les seccions de Cultura i Espectacles: en quins termes hi apareixen i sota quins 
gèneres. D’entrada, procurar una cosa tan bàsica com que sonin les seccions dels principals diaris, els seus 
suplements setmanals i els noms més habituals de l’ecosistema en què l’estudiant haurà de moure’s durant el 
Seminari i en el seu futur professional més immediat. 
A partir de l’evidència de punts de vista diversos, fer avinent la necessitat de prendre decisions i entendre que les 
paraules màgiques són ofici, correcció, consciència i domini de les eines, competència. 
Practicar a classe els diversos gèneres, a partir d’algunes activitats compartides relacionades sempre amb el 
calendari de cada curs i la seva comparació amb el que se n’ha publicat als mitjans. 
Adquirir alguns instruments (principals tècniques narratives, dramàtiques, cinematogràfiques) que facilitin acarar-se, 
entendre i valorar mínimament algunes obres culturals perquè, per analogia, l’estudiant pugui fer-ho després pel seu 
compte amb altres. Així, es visiten un parell d’exposicions i espectacles teatrals (segons agenda) i es fan lectures 
(escollides pel seu potencial de cara a moltes de les qüestions sorgides a classe: una obra de teatre, una novel•la o 
reportatge periodístic en llibre, un còmic tipus els de Spiegelman, Sacco o Satrapi, etc).  

TEMARI  

SISTEMA D'AVALUACIÓ  

L’assistència participativa a classe. 
Exercicis escrits de les principals activitats. 
Una entrevista llarga (es valora la forma i el contingut de l’entrevista, però també el profit que se n’ha tret en 
continguts del Seminari, l’interès de l’entrevistat i la dificultat d’accedir-hi). 
Un reportatge sobre un tema de cultura. 
La presentació del reportatge davant d’un tribunal, que actua com l’equivalent al consell de Redacció d’una revista o 
suplement on l’alumne tractés de vendre’l. 
El reportatge i l’entrevista sumen el 70% de la nota (40 + 30), i la resta és el 30% restant, però tenint en compte que 
qualsevol dels cinc punts anteriors ha d’arribar com a mínim al 5 per fer mitjana.  

OBSERVACIONS  

Metodologia 
 
Analitzar i discutir en primer lloc obres i manifestacions culturals. Comparar-ne els diversos tractaments de què han 
estat objecte pels mitjans. Cristal•litzar-ne els resultats en la pròpia pràctica. 
Entrevistar al Seminari alguns dels protagonistes de la cultura del nostre àmbit, a més d’algun cap de secció o 
responsable de revista: es tracta tant de ver veure el potencial de l’entrevista com a eina de formació permanent com 
també de practicar-ne competències concretes. 
Corregir i editar de manera compartida, al si del grup, algunes de les pràctiques de cadascun dels estudiants del 
Seminari.  

  

 


