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OBJECTIUS
L’assignatura vol introduir l’estudiant, de manera alhora teòrica i aplicada, al
coneixement de les principals aportacions que el periodisme oral i escrit pot rebre de la
cultura literària. L’èmfasi principal es posa en l’anomenat reportatge novel·lat, una
forma d’escriptura híbrida nascuda de la simbiosi entre el propòsit testimonial del
reportatge periodístic i les convencions de representació, inherents a la novel·la de
ficció realista. Així mateix es treballen altres modalitats expressives de tradició
periodística i herència literària com la crònica, el relat breu, la prosa testimonial o el
retrat-encontre.
L’assignatura resseguirà un itinerari basat en els grans gèneres de l’escriptura
informativa, i les sessions seran dobles, o en format de díptic: a una exposició teòrica li
seguirà un encàrrec de lectures exemplars que seran desenvolupades a la següent sessió.
Així repassarem la crònica, l’entrevista, el retrat-encontre, els gèneres del costumisme i
el reportatge. És a dir, les 15 sessions del curs bascularan entre l’exposició erudita i
l’anàlisi i l’escriptura de textos informatius de creació.

TEMARI
1. Periodisme i literatura: una il·luminació recíproca.
La literatura i el periodisme com a forma de coneixement. Paraula literària i qualitat de
l’experiència. La postficció. La fal·làcia objectivista. Diversitat d’estils periodístics.
La crisi del periodisme i de la paraula. Context de la creació periodística contemporània.
Aportacions de la prosa narrativa a la crisi de model i de credibilitat del periodisme.

2. Narratologia i periodisme
Punt de vista: definició i tipologies.
Construcció de la trama: espai i temps. Isocronies i anacronies; durades i freqüències;
llocs i espais: les recurrències i les sinècdoques.

Caracterització i presentació dels personatges: directes i indirectes. Tipus de
personatges.
Recursos de composició i estil del New Journalism. L’escena, el registre total del diàleg,
el retrat del personatge, el punt de vista en tercera persona.

3. Els gèneres del periodisme informatiu narratiu
La crònica. El seu origen i la seva diversitat temàtica. Tipus de cròniques. Tria
d’exemples comentats.
L’entrevista. El seu origen i la seva diversitat temàtica. Tipus d’entrevistes. Proposta
d’exemples comentats.
El retrat i la semblança. L’encontre. Proposta d’exemples comentats.
L’escriptura costumista i l’infoentreteniment.
El reportatge. Proposta d’exemples comentats.

METODOLOGIA DOCENT
Els professors seguiran el temari en l’ordre plantejat, per bé que els continguts del punt
2 (de teoria del relat) es desenvoluparan mentre se segueix el punt 3. Es combinarà el
mètode clàssic de la sessió magistral amb la tutoria i el treball en seminari comentant els
textos d’exemple.
Les tutories personals al despatx són indispensables en el seguiment del curs, ja que té
un inexcusable caràcter teòrico-pràctic.

Avaluació
Cada estudiant haurà d’escriure almenys dos dels gèneres proposats, que seran
presentats i corregits en tutoria. Així mateix, haurà de completar un treball específic de
tipus analítico-teòric sobre un d’aquests gèneres o sobre un dels aspectes del temari
(recursos de composició i estil, tematologia, genologia, autors, etcètera).

Amb els textos generats pels estudiants i els exemples proposats pel professorat
intentarem bastir un exemple de mitjà informatiu, el format i el suport del qual
decidirem amb els estudiants.
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