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Organització Sessió

• Activitats i anuncis

• Repàs a l‟actualitat

• La premsa des de 1945

– El Japó „lliure‟

– La Xina de Mao

– Les agències de notícies

• Introducció als mitjans avui

• La propera sessió



Activitats



Activitats

Contemporàsia: cultura oriental, avui i aquí

http://territori.blogs.uoc.edu/?p=1228&lang=ca

http://territori.blogs.uoc.edu/?p=1228&lang=ca


Actualitat – Japó 

http://www.nhk.or.jp/news/html/20110302/t10014413582000.html

http://www.nhk.or.jp/news/html/20110302/t10014413582000.html


Actualitat – Xina

http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/7305780.html

http://spanish.peopledaily.com.cn/31621/7305780.html


Actualitat – Xina 

• 人民日报

• Rénmín Rìbào

• People‟s Daily

• http://www.people.com.cn

http://www.people.com.cn/
http://www.people.com.cn/


La premsa des de 1945 | Japó

• Abans de 1949 hi havia una 

concentració de la premsa en mans de 

l‟estat i sota el control de l‟Oficina 

Informació

• L‟any 1942 havia començat la política 

d‟una „capçalera per cada prefectura‟

– Es passa a només 54 diaris el 1942

– Es redueix el nombre de pàgines per la 

falta de paper



La premsa des de 1945 | Japó

• Les forces d‟ocupació arriben al Japó i 

eliminen la gran majoria de lleis 

restrictives sobre la premsa

• Al mateix temps controlen la premsa a 

través del Departament de Censura 

Civil



La premsa abans de 1945

Los hombres que caminan sobre la cola del tigre

Akira Kurosawa (1945)



La premsa des de 1945 | Japó

• Entre els diaris pren força un moviment 

sindical a la premsa que condueix a la 

creació de diaris assemblearis

• El 1948 una directiva sobre la 

influència exterior en la línia editorial

• La premsa „comunista‟ és la gran 

perjudicada (Shinbun Akahata - しんぶ
ん赤旗)



La premsa des de 1945 | Japó

• El 1951 s‟aixequen les últimes 

restriccions sobre la premsa que 

existien durant l‟ocupació

• Deixen l‟article 21 de la Constitució 

japonesa que diu:

“Se garantiza la libertad de reunión y asociación, 

de palabra y de prensa, como también toda otra 

forma de expresión. No se mantendrá censura 

alguna ni se violará el secreto de ningún medio 

de comunicación.”



La premsa des de 1945 | Xina

• Abans de 1949 hi havia una 

polarització de la premsa

– Comunista (Jiěfàng Rìbào - 解放日报)

– Nacionalista (Zhōngyāng Rìbào - 中央日報)

• Quan els comunistes arriben al poder...

– Tanquen els diaris nacionalistes

– Expropien les impremtes

– „Censen‟ els periodistes i els diaris



La premsa des de 1945 | Xina

Rénmín Rìbào

人民日报

• Publicat per primer 

cop el 1948 a 

Pingshan (Hebei)

• Diari curt però

adoctrinador i al 

servei de la causa 

comunista



La premsa des de 1945 | Xina

• La premsa ha evolucionat e la “lluita de 

classes” al “creixement de l‟economia”

• El model xinès té una forta inspiració 

del model soviètic de propaganda

• Tres paraules claus a partir de 1945

– Adoctrinament

– Agitació

– Mobilització



La premsa des de 1945 | Xina

Els primers anys de la revolució

• Al capdavant del control de la premsa 

hi havia el Departament Central de 

Propaganda

• La premsa serveix per adoctrinar a 

través de la difusió de les idees de la 

„centralitat‟ cap a la „perifèria‟



La premsa des de 1945 | Xina

• Premsa de partit: 人民日报

– Nacional

– Regional/Municipal

– Local (comunal)

• Premsa d‟associacions i grups de 

„masses‟: 光明日报

• Premsa interna (escoles, fàbriques...)

• Premsa militar: 解放军报

• Premsa ja existent abans de 1945



La premsa des de 1945 | Xina

El moviment de les cent flors

• Hi ha una promoció (1956-1957) de les 

veus crítiques i a l‟autocrítica

• Els diaris que s’atreveixen a fer crítica 

acaben sortint escaldats



La premsa abans de 1945

光明日报

Gūangmíng Rìbào

• Va dirigit 

principalment als 

instel·lectuals

• Lligat a la Lliga 

Democràtica

• http://www.gmw.cn/
Font: http://tupian.hudong.com

http://www.gmw.cn/
http://tupian.hudong.com/


La premsa des de 1945 | Xina

El Gran Salt Endavant

• Exaltació de les bondats de la política 

que porten a l‟exageració de la realitat

• La premsa es converteix en un opositor

al propi partit amb la difusió 

d‟informació inacurada



La premsa abans de 1945

Font: http://moma.org/interactives/exhibitions/2010/henricartierbresson

http://moma.org/interactives/exhibitions/2010/henricartierbresson/


La premsa abans de 1945

Font: chinaposters.net



La premsa des de 1945 | Xina

La revolució cultural

• Ferri control de la premsa a mans de la 

màquina de propaganda xinesa

Chén Bódá

陈伯达

Jiāng Qīng

江青



La premsa abans de 1945

dàzìbào - 大字报



La premsa des de 1945 | Xina

• Durant la Revolució Cultural l‟editorial 

del Diari del Poble passa a ser la veu 

més oficial de la doctrina comunista

• Al final de la Revolució Cultural queden 

només tres grans diaris nacionals i hi 

ha hagut una important purga entre els 

periodistes



La premsa des de 1945 | Xina

Les reformes de 1978

• Hi ha un lent procés de reversió de la 

Revolució Cultural que es tradueix en 

una promoció de la renovació a la 

premsa

• Hi ha una descentralització informativa 

tot i que sota el control del PCX





La premsa des de 1945 | Xina

La premsa post-Tiananmen

• El sector de la premsa també entra en 

la marquetització de l‟economia i 

s‟acaben els subsidis

• S‟inicia un procés de 

professionalització de la tasca 

periodística



La premsa des de 1945 | Xina

La premsa post-Tiananmen

• El sector de la premsa també entra en 

la marquetització de l‟economia i 

s‟acaben els subsidis

• S‟inicia un procés de 

professionalització de la tasca 

periodística



Els mitjans avui | Japó

• Concentració de l‟activitat periodística 

en grans grups que estan presents en 

múltiples sectors

• Crisi del model lligat al canvi d‟hàbits 

de consum i la digitalització



Els mitjans avui | Xina

• Concentració de l‟exercici periodístic 

en empreses (sota control estatal) que 

agrupen diferents mitjans

• Improvització en la tasca dels 

periodistes que porta a més flexibilitat

• Creixement exponencial de les fonts 

d‟informació per a la població xinesa



Els mitjans avui



Propera sessió

• Dilluns 7 març 2011

– Estructura de la comunicació a AO

– Lectures a fer:

• Japó: Carme Escales (2009)

• Xina: Manel Ollé (2005)

– Recordo el meu email...

dmadrid.n@tv3.cat dmadrid.m@gmail.com

– Entreu el blog de l‟assignatura

http://japanmedia.futurasia.net

mailto:dmadrid.n@tv3.cat
mailto:dmadrid.m@gmail.com
http://japanmedia.futurasia.net/

