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DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  

L’alumne haurà de ser capaç de desxifrar el procés d’elaboració de la informació, és a dir, 
tenir  consciència crítica de la labor del periodista quan informa d’una notícia i no d’una altra, 
i n’informa d’una determinada manera i no d’una altra, amb un determinat títol i no un altre, 
un determinat ordre jeràrquic de la informació, en un determinat espai o temps de la 
informació. Aquesta anàlisi, doncs, ha de permetre una lectura crítica de la informació, ha de 
capacitar l’alumna a discriminar i descriure el procés subjacent de construcció de l’actualitat i 
del sentit i, alhora, com a periodista, l’ha de facultar a exercir la informació de manera 
responsable i lliure —coherent, conseqüent, conscient—. O sigui, competència textual i 
competència contextual, alhora, perquè sense competència, l’ètica només podrà ser un 
accident. 

 
CONTINGUTS:  

I.INFORMACIÓ I OPINIÓ, UNA RELACIÓ DE PARÀSIT 
1. La sacralització dels fets i la satanització de l’opinió, fonaments d’una estratègia 
secular de la credibilitat i la fiabilitat informatives. 
2. Els equívocs de la divisió dels gèneres periodístics: una classificació merament d’ordre 
textual i no pas de naturalesa ètica ni intencional . 
3. Inèrcies i despropòsits ètics en els codis deontològics, llibres d’estil, estatuts de ràdio i 
televisió i directrius europees sobre la comunicació. 
4. El grau zero de la deontologia periodística: la certesa de les dades no és cap mena de 
garantia informativa. 
5. La condició subjectiva i la naturalesa intencional de l’opinió i de la informació: la 
interpretació, la valoració i l’opinió implícites en la informació. 
II. EL MITE, LA FAL.LÀCIA I LA TRAMPA DE L’OBJECTIVITAT 
1. El mite de l’objectivitat: la il·lusió objectivista de la llengua. 
2. La paradoxa de l’objectivitat informativa: només es pot ser subjectivament objectiu, 
només es pot ser intencionadament no intencionat, etc. 
3. Les trampes de l’objectivitat: dades certes, informació enganyosa. Veritat, mentida i 
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engany en la informació 
4. Succedanis de l’objectivitat: imparcialitat, veracitat, honestedat, neutralitat, i altres 
eufemismes de l’estratègia editorial.  
5. La retòrica objectivista de l’estil informatiu. 
6. Ètica i competència professional: sense competència, l’ètica no porta enlloc. 
III.LA NATURALESA SUBJECTIVA DE LA INFORMACIÓ 
1. Fet, notícia informacions: de la realitat a la percepció de la realitat.  
2. La dimensió contextual de la notícia: el procés de determinació de la notícia és una 
interpretació i valoració d’ordre contextual. 
3. Idea de notícia i d’informació: text i context de la informació:  
3.1. Notícia: unitat de percepció de la realitat que s’ha de designar i que s’ha de 
descriure. 
3.2. Informació: autonomia textual, dependència contextual. 
IV.LA INTERPRETACIÓ EN LA INFORMACIÓ 
1. Fases de la labor informativa: pretextual, textual i supratextual. 
2. Ubiquïtat de la interpetació, valoració i opinió (implícites) en la informació. 
3. La necessitat d’interpretar la informació d’actualitat: dependència contextual del text 
informatiu.  
4. La periodista com a intèrpret contextual de l’actualitat i productora de textos 
informatius.  
4.1. La naturalesa interpretativa de la labor informativa: identificació i determinació de la 
notícia d’actualitat. 
4.2. L’ordre jeràrquic de la informació: la titulació. 
4.2. La portada: una versió/visió del món. 
5. Interpretació implícita i explícita en la informació. 
V.NOCIÓ DE TEXT I CONTEXT  
1. Text i paratext: llenguatge verbal i no-verbal; lingüística i paralingüística. Cotext 
(lingüístic) i context extralingüístic. 
2. La dependència contextual del llenguatge 
3. Text i discurs; text escrit, oral i audiovisual.  
4. Idea de text. 
4.1. Gramaticalitat, acceptabilitat, textualitat: gramàtica i pragmàtica. 
4.2. Dependència contextual i adaptació al context del text. 
4.3. El text com a unitat i continuïtat de sentit. 
5. Propietats bàsiques del text. 
5.1. Cohesió (lineal) i coherència (global). 
5.2. Recursos principals de la cohesió textual: repetició, elisió, connexió. 
5.3. Coherència textual: graus de coherència. 
5.4. Regles de coherència textual: repetició, progressió, no-contradicció i relació. 
6. Tema i novetat (rema): estructures bàsiques de la progressió temàtica. 
VI. EL TEXT INFORMATIU 
1. Informació: versió textual d’un fet (percebut) considerat notícia.  
2. La informació com a referència de l’actualitat: designació i descripció de la notícia  
2.1. Condició designativa (i representativa de la notícia) del titular informatiu. 
2.2. Condició descriptiva del text de la informació. 
3. Relació entre titular i text de la informació: coherència representativa i conseqüència 
descriptiva. 
4. Classificació preteòrica dels títols: globals i focals: funcions elementals d’avanttítols i 
subtítols.  
Títols temàtics i títols informatius. Ús i abús de frases nominals en titulars. 
5. Entrada i primer paràgraf de la informació. 
6. La informació de declaracions. Citacions directes i indirectes; literalitat i sentit. 
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L’atribució de declaracions: atribució nominal i verbal; tècniques d’atribució: anterior, 
posterior, inserida; atribució de reforç: usos de cometes i guions; usos i abusos dels dos 
punts; elements de transició, enllaç i continuïtat; connectors bàsics de la informació 
(metadiscursius). La coordinació copulativa (i) en els titulars informatius. 
VII. EVOLUCIÓ I ABAST DE LA NOCIÓ DE CONTEXT 
1. El context en l’antropologia: Malinowski . 
2. El context en la psicolingüística: Slama-Cazacu.  
3. El context en la lingüística: Bloomfield, Firth, Ullmann, Coseriu, Lyons. 
4. El context en la pragmàtica: Austin. 
5. Equívocs al voltant de llengua, codi i llenguatge. La teoria de la informació i el sistema 
general de la comunicació: Shannon i Weaver. La naturalesa contextual del llenguatge. 
6. La comunicació i la construcció del sentit: la producció i recepció textual, dos 
processos d’interpretació contextual. 
VIII. EVOLUCIÓ I ABAST DE LA NOCIÓ DE CONTEXT 
1. El context en l’antropologia: Malinowski . 
2. El context en la psicolingüística: Slama-Cazacu.  
3. El context en la lingüística: Bloomfield, Firth, Ullmann, Coseriu, Lyons. 
4. El context en la pragmàtica: Austin. 
5. Equívocs al voltant de llengua, codi i llenguatge. La teoria de la informació i el sistema 
general de la comunicació: Shannon i Weaver. La naturalesa contextual del llenguatge. 
6. La comunicació i la construcció del sentit: la producció i recepció textual, dos 
processos d’interpretació contextual. 
VIII. LA DETERMINACIÓ CONTEXTUAL DE LES REFERÈNCIES I DE LES 
INFERÈNCIES 
1. La il.lusió objectivista de la llengua i les deficiències de la semàntica lingüística. 
2. La teoria dels actes de parla o lingüístics d’Austin:  
2.1. Locució, il.locució i perlocució. 
2.2. Searle i la involució pragmàtica. 
3. Acte il.locutiu o il.locució: omnipresència del subjecte i de les intencions en la 
comunicació humana.  
La il·locució, entre la intenció i la convenció.  
4. L’acte il·locutiu, un procés de contextualització (valoració contextual) de la informació. 
4. Dir, no dir o callar i donar a entendre: la dimensió il.locutiva de la comunicació i la 
informació.  
Ambigüitat, eficàcia i sentit del silenci. 
5. Dir i fer, l’ambivalència entre paraules i accions: parlar és una mena d’acció, i actuar és 
una manera  
d’expressar-se. La informació s’ha d’emparaular (textualitzar) i s’ha de fer parlar 
(contextualitzar). Fer,  
deixar de fer i donar a entendre: l’omissió també és una acció: el mite i l’engany de la 
neutralitat. 
IX. MECANISMES BÀSICS DE LA INTERPRETACIÓ, VALORACIÓ I OPINIÓ 
IMPLÍCITES EN LA INFORMACIÓ 
1. Tècniques fonamentals de la manipulació de la informació: 
1.1. Silenciament, emmascarament, amplificació i magnificació de la informació. 
1.2. Contextualització i descontextualització explícites de la informació d’actualitat. 
1.3. La transformació legítima o il.legítima de les inferències en informació: inferències 
que dissimulen o amaguen la seva condició original d’interpretació i valoració contextual 
de la informació. 
2. Fórmules de Contextualització de la informació:  
2.1. Context d’Interpretació (CI) i Ampliació de Context (AC). 
2.2. La descontextualització (context zero). 
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3. La interpretació de les il.locucions: càlcul d’intencions i valoració contextual de la 
informació:  
3.1. Atribució de locucions: Verbs Il.locutius d’Atribució Locutiva (VIAL) o Atribució 
Il.locutiva de To o Intenció (AITI). 
3.2. Atribució Il.locutiva de Sentit contextual (AISc): la contextualització de la informació 
d’actualitat. AISc de primer i de segon grau.  
4. Estructures sintàctiques recurrents de la contextualització de la informació: 
4.1. Designacions Significatives (DS) i Determinacions Significatives (Dt.S). 
5. Contextualització supratextual de les notícies: situació i disposició de les notícies en 
l’espai/temps de la informació. 
6. Legitimitat i il.legitimitat de la informació: una refundació pragmàtica de l’ètica del 
periodisme: acreditar les referències i justificar les inferències.  
7. Fórmules primàries de la interpretació explícita. La interpretació formal: la crònica de 
corresponsal. 
 

METODOLOGIA: 
 
AVALUACIÓ:   

Es reclama una solvència lingüística que, més enllà de les normes d’ortografia, permeti una 
redacció informativa professional: correcció, claredat, concisió, precisió. No és una qüestió 
d’accents, que també, sinó de competència textual que conjuntament amb una creixent 
competència contextual han de permetre un exercici crític de l’ofici. 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
L’examen final constarà de dos apartats complementaris, paral.lels als objectius assenyalats. 
D’una banda, l’alumna haurà d’examinar, mitjançant l’instrumental teòric exposat i explicat a 
classe, diversos textos informatius, sobretot titulars, pel que tenen de representació 
significativa de la informació. De l’altra, haurà de demostrar competència periodística en la 
redacció d’informacions, elaborades a partir de telepits o de declaracions. Per passar el curs, 
caldrà resoldre de manera satisfactòria els dos apartats, no hi ha mitjana 
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