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• La primera 

informació apareix 

el setembre de 

2008

• Les primeres dades 

es tenien d’agost de 

2008

• Hi havia molta 

pressió de la 
companyia (三录三录三录三录)
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Periodisme a la Xina | Llibertat de premsa
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Evolució de la llibertat de premsa a la Xina



Periodisme a la Xina | Idees finals

• L’auto-censura és l’eina principal de 

pressió sobre els periodistes que temen 

represàlies

• Els departaments de propaganda es 

reserven el dret d’enviar directrius als 

editors

– Durant el terratrèmol de Sichuan es va 

prohibir parlar de la mala qualitat dels edificis

– Algunes publicacions van ignorar les 

restriccions



Periodisme a la Xina | Idees finals

• Doble realitat, la dels periodistes que 
guanyen marge d’actuació i la dels
ciutadans que participen a la xarxa

– Els mitjans tradicionals són ara més 

professionals, més agressius 

comercialment i més variats

– Els ciutadans tenen més capacitat i 

marge d’acció, però perquè el seu poder 

creixent suposa una amenaça les 

restriccions a Internet han crescut



Periodisme a la Xina | Idees finals

•La força dels nous mitjans per influir en 
l’agenda dels mitjans tradicionals

•Preocupació davant la falta de 
credibilitat de la majoria de premsa 
oficialista, especialment la CCTV
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Periodisme a la Xina | Resvistes

• El periodisme d’investigació pot ser la 
nova frontera professional

– Alguns grans grups de comunicació han 

impulsat la recerca independent de 

notícies

– La construcció de la ‘societat harmoniosa’

ha portat a un augment de la restricció de 

la feina

– Les possibilitats de què apareixin nous

mitjans que fan un periodisme

independent i d’investigació són incertes



Revistes a la Xina

Qiú shì (求是求是求是求是)

www.qstheory.cn

Dúzhě (读者读者读者读者)

www.duzhe.com
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• Beijing Review

• www.bjreview.com.cn



Revistes a la Xina

• Southern Weekly

• 南方周末
• Nánfāng Zhōumò

• www.infzm.com



Revistes a la Xina

• San Lian Life Week

• 三联生活周刊
• Sān lián shēnghuó

• www.lifeweek.com.cn
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• Caijing

• 财经
• Cáijīng

• www.caijing.com.cn



Revistes a la Xina

• Century Weekly

• 新世纪周刊
• Xīn shìjì zhōukān

• www.caing.com
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Hu Shuli
胡舒立胡舒立胡舒立胡舒立
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Revistes al Japó

•Té un to sensacionalista, per 

competir amb la principal rival

•El públic objectiu són homes de 

mitjana edat.

•És de tall conservador i molt crítica 

amb la classe política.

•Pertany a un grup editorial amb

una llarga història d’escàndols

ShShShShūkankankankan ShinchoShinchoShinchoShincho –––– 668.710 còpies668.710 còpies668.710 còpies668.710 còpiesShShShShūkankankankan BunshunBunshunBunshunBunshun –––– 748.625 còpies748.625 còpies748.625 còpies748.625 còpies
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Revistes al Japó

•El 77% dels seus lectors són 

homes i especialment homes de 

mitjana edat (30-40 anys)

•Fins fa uns anys era la revista més 

venuda

•Combina la informació general i 

pornografia.

ShShShShūkankankankan GendaiGendaiGendaiGendai –––– 431.752 còpies431.752 còpies431.752 còpies431.752 còpiesShShShShūkankankankan PosutoPosutoPosutoPosuto –––– 462.532 còpies462.532 còpies462.532 còpies462.532 còpies
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Revistes al Japó

•És del grup FujiSankei

•Té molta informació sobre 

entreteniment i és molt popular entre 

els estudiants universitaris.

•És la revista més venuda. 

•Té uns continguts lleugerament 

diferents a la resta de revistes

SPASPASPASPA!!!! ---- 187.868 còpies187.868 còpies187.868 còpies187.868 còpiesShShShShūkankankankan AsahiAsahiAsahiAsahi ---- 267.914 còpies267.914 còpies267.914 còpies267.914 còpies
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Revistes al Japó

•És una de les més respectades, tot

i que és, també, la que té el menor 

volum de ventes del sector.

•Es publica des de la meitat de 

segle

•És un acrònim de ‘Asahi Shimbun

Extra Report and Analysis’. 

•Pretén tenir un to lleugerament 

més seriós i rigorós que la resta de 

publicacions del mercat

SandSandSandSandē MainichiMainichiMainichiMainichi ---- 128.080128.080128.080128.080AeraAeraAeraAera ---- 170.762 còpies170.762 còpies170.762 còpies170.762 còpies
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Revistes al Japó

• A diferència dels grans diaris, la 
majoria de revistes no es venen per
subscripció, sinó a les estacions de 
metro



Revistes al Japó

• Els grans titulars i les notícies més 
escabroses serveixen d’esquer per
poder vendres més exemplars

• El fet de no pertànyer als clubs de 
periodistes incentiva el periodisme
d’investigació i a la crítica política

• Els grans escàndols de corrupció han 
sortit de les pàgines de revistes



Revistes al Japó



Propera sessió

• Dimecres 6 març 2011

– Parlarem de la indústria del manga

– Parlarem del sector de les revistes a la 

Xina

– Cal fer una de les dues lectures que teniu 

penjades


