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Organització Sessió

• Actualització programa

• Repàs a l’actualitat

• Els orígens de la informació escrita

• La premsa abans de 1945

– La Xina Qing

– El Japó Meiji

– El Japó Taishō

– La Xina republicana



Temari

• Bloc I – El poder de la informació 

1. Estructura de la comunicació a l’Àsia 

oriental

2. Informació, premsa i control polític  

3. L’exercici periodístic 

4. La indústria editorial: revistes i còmic



Temari

• Bloc II – TV i internacionalització

1. Els orígens de la radiodifusió 

2. La comercialització de la televisió 

3. Sèries i ficció televisiva

4. Internacionalització de continguts i 

formats



Temari

• Bloc III – Nova frontera tecnològica. 

1. Web 2.0, xarxes socials i perspectives 

de futur 

2. Mòbil, informació i entreteniment



Actualitat – Japó 

• 朝新聞

• Asahi Shinbun

• http://www.asahi.com

http://www.asahi.com/national/update/0227/TKY2011

02270376.html

http://www.huanqiu.com/
http://www.asahi.com/
http://www.asahi.com/national/update/0227/TKY201102270376.html
http://www.asahi.com/national/update/0227/TKY201102270376.html


Actualitat – Japó

http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110227003929.htm

http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110227003929.htm


Actualitat – Xina 

• 新京报

• XīnJīng Bào

• Beijing Times

• http://www.bjnews.com.cn/

http://www.huanqiu.com/
http://www.bjnews.com.cn/


Actualitat – Xina 

• 环球时报

• Huánqiú Shíbào

• Global Times

• http://www.huanqiu.com
http://opinion.huanqiu.com/roll/2011-02/1527061.html

http://www.huanqiu.com/
http://www.huanqiu.com/
http://opinion.huanqiu.com/roll/2011-02/1527061.html
http://opinion.huanqiu.com/roll/2011-02/1527061.html
http://opinion.huanqiu.com/roll/2011-02/1527061.html


Els orígens de la informació escrita

• L’aparició de la premsa va lligada als 

processos de modernització

• Influència de les potències estrangeres 

en el desenvolupament de la premsa

• Canvi polític i control de la informació 

van estretament lligats



Els orígens de la informació escrita

• Les primeres civilitzacions ja tenien 

formes primitives de periodisme

• A la Xina, el registre (i difusió) regular 

d’informació es dóna a partir del s. VIII

– Di Bao (邸报) durant la dinastia Tang

– Jing Bao (京报) durant la dinastia Song



Els orígens de la informació escrita

• Bì Shēng (毕升/畢昇)

• Segle XI - Inventa la 

impremta de tipus

mòbils de ceràmica

• Hua Sui (华燧/華燧)

• Segle XVI - Utilitza 

el metall en la 

impressió



Els orígens de la informació escrita

• Al Japó, les primeres mostres 

d’escriptura no arriben fins al segle VIII

• La divisió política i la discontinuïtat 

institucional no porten a la difusió 

d’informació pública

• Els missioners juguen un paper 

important en la difusió de la impremta i 

de la premsa a la Xina i al Japó



La premsa abans de 1945

• Després de l’arribada del estrangers hi 

ha un boom en el número de 

publicacions

• Els principals impulsors són 

emprenedors anglesos que importen el 

model de premsa

• És a ciutats com Shanghai i 

Guangzhou on més diaris neixen



La premsa abans de 1945

申江新報

Shēnjiāng Xīnbào

• Fundat el 30 d’abril 

de 1872 per Ernest 

Major

• Conegut 

simplement com 

Shen BaoFont: Wikimedia Commons



La premsa abans de 1945

梁启超

Liáng Qǐchāo

• Periodista, 

intel·lectual i 

reformista

• Edita el Shiwu Bào

(時務報)http://history.cultural-china.com



La premsa abans de 1945

• Els periòdics serveixen la causa del 

moviment reformista

• Hi ha dues publicacions importants a 

recordar:

– Zhongguo Ribào (中國日報)

– Min Bào (民日報)



La premsa abans de 1945

• Les primeres publicacions al Japó són 

influència de la presència estrangera

• El Kampan Batavia Shimbun (官版バ タ
ビヤ新聞) de 1862 és un dels primers

• Coexisteixen amb els fulletons 

puntuals i els kawaraban (瓦版)



La premsa abans de 1945

Yokohama Mainichi 

Shimbun 

横浜市毎日新聞

• Publicat el 12 de 

desembre de 1872

• Mescla d’iniciativa 

pública i privada



La premsa abans de 1945

• Les ciutats obertes, com Osaka, 

Tòquio, Yokohama o Nagasaki és on 

floreix la indústria de la premsa

• Els grans diaris japonesos actuals 

neixen durant la dècada dels 70

– Yomiuri Shimbun (読売新聞) 1874

– Asahi Shimbun (朝日新聞) 1879



La premsa abans de 1945

• La tolerància vers la publicació lliure 

d’informació al Japó s’atura durant 

l’apogeu del Moviment pels drets del 

poble

• Entre 1883 i 1887 es tanquen 174 

periòdics

• A principis del segle XX es comença a 

regular la tasca periodística



La premsa abans de 1945



La premsa abans de 1945

• Durant l’anomenada democràcia 

Taishō (1912-1936) hi ha dos 

processos simultanis

– Es regula i limita la llibertat d’actuació dels 

periodistes (Llei Premsa 1909)

– Es polaritza el posicionament dels grans 

diaris

• A partir de 1937 i fins el 1945 la 

premsa japonesa passa al servei de la 

causa imperialista



La premsa abans de 1945

• Entre 1912 i 1949 els diaris xinesos es 

fan més obertament polítics

• Mao Zedong entén ràpidament la 

importància del control de la informació

– Edita el Xiang Jiang Pinglun (湘江评论) a 

partir de 1919

– Crea una “agència de notícies” amb seu a 

diferents ciutats

– Tota sota la idea del periodisme al “servei 

de la causa socialista i del poble”



Propera sessió

• Dimecres 2 març 2011

– La història a partir de 1945

– Consulteu el Campus Virtual (2 opcions)

– Consulteu el blog de l’assignatura

http://japanmedia.futurasia.net

– Recordo el meu email...

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

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

