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Cronologia de la premsa a Europa 

 
  

• El 1777 neix el primer diari francès, Le Journal de Paris, de només quatre pàgines. 

• El 1785 es funda el diari britànic The Times.  

• A les acaballes del segle XVIII neix a Londres el primer dominical, el Weekly Messenger, 
que té com a objectiu, sobretot, entretenir els lectors (narracions de crims, 
passatemps, humor escrit...). 

• Al segle XIX es produeix un gran desenvolupament de la premsa per diversos factors: la 
Revolució Industrial, amb l’aparició de la premsa obrera; la irrupció del ferrocarril, que 
n’afavoreix la difusió, i l’extensió de l’alfabetització, que permet un augment 
progressiu del nombre de lectors. 

• Al llarg del segle XIX es van diferenciant dos grans tipus de premsa: la política i la 
informativa. 

• A mitjan segle XIX apareixen les primeres agències de notícies i de publicitat. 

• L’aparició del telègraf permet difondre més ràpidament la informació i obliga a fer 
missatges més breus i objectius. 

• De 1870 a 1914 és l’edat d’or de la premsa europea. A l’empara de la llibertat de 
premsa, apareixen nombrosos diaris especialitzats. 

• Al final del segle XIX apareix l’anomenat «nou periodisme», representat pels primers 
diaris de masses. La premsa es converteix en un instrument de poder. 

• Des de 1945 fins a 1970 es viu una etapa d’expansió econòmica que dóna un gran 
impuls al sector informatiu. 

• A partir de 1970 es produeix una crisi que obre la porta a la societat de la informació 
actual. El desenvolupament de les noves tecnologies afecta tots els mitjans. 
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Quadre comparatiu entre la premsa dels segles XVIII-XIX i la dels segles XX-XXI 

 

 En què s’assemblen? 

En què es diferencien? 

Diferències i semblances significatives 

Conclusió: Com ha evolucionat la premsa des del segle XVIII fins als nostres dies? 


