
La proposta de creació d'una revista universitaria dedibuda alr fenomens comu- 
nicatius i de cultura de masses coincideix, creiem que no pus casualment, amb  
dos factors: d ú n a  banda, amb les necessitats comunicatives derivades dels canvis 
polítics que hem viscut recentment i, concretament, amb  elprocés de recons- 
trucció nacional de Catalunya, 2; d'altra, amb la maduresa que ha anat assolint 
la Facultat de Cizncies de la Informació, després d'una ~zne d'anys d'esforcpb- 
mabper  la supeniiv&zcia i l'ordenació de la vida acad2mica. Es contempla avui 
u n  nombre considerable de pro fessors i llicenciats amb possibilitats de produir 
trebabs de recerca importunts en el context universituri catal2. 

ANALISI, doncs, respon a la doble exigencia de la demanda soial en mate& de 
comunicació de masser i de la resposta al creixement universitari i investigador 
que s 'ha manr~estat en el si del departument de Teoriu de la Comunicació i de la 
Facultat de Cizncies de la Infomació en general. 

Pel que fa a les qiiestions de carácter epistemologic i a les perspectives disci- 
plinanis, AN&ISI esta obertu a la pluridisciplinanetat, és a dir, a les diverses 
aproximacions que permetin interpretar la comunicació i la cultura modernes: 
psicologia, semiotica, antropologia, sociologia, teo& de la informació, historia, 
economia, ciencia politica, etc. 

Pel que fa a l'objecte i al marc d'estudi, A NALISI dedicar2 el seu esforc pnhci- 
pul a la problematica cultural i comunicativa dels Paijos Catalans, amb Zmfasi 
especial en la problem2tica comunicativa de Catalunya i en els problemes den'- 
vats de l'aplicació de I'Estatut d'Autonomia del 1979. L 'idioma oficial d ' A  NA - 
LISI ser2 el catal2, i p e r  aix6 tots els textos redaccionals seran escn'ts en llengua 
catalana, mentre que les col~laboracions ho seran en catal2 o castella -de 
moment- segons interessi a l'autor. 

Serun col.laboradors nats ~ ' A N A L I S I  tots els professors i cof~laboradors del de- 
partument de Teona de la Comunicació, pero tumbé hi són convidats tots els 
professors de la Facultut i de la UAB que estigzcin interessats en aquesta matZrz¿z. 
La revista resta obertu a col. laboracions internacionals sempre que la matznia 
tractada sigui d'especial interk per al debut tez& o la problematica comunica- 
tiva dáctualitat a Catalunya. 



A NALISI, des de la plataforma d1independ2ncia que permet la institució uni- 
versit2n8, comenga a cobnr el d2f;cit que es fapales, no solament a Catahnya, 
sinó a tot I'Estat espanyol, en mat2na de publicacions especialitzades o de 47u-  
sió, dedicades a la comunicació i a la cultura de masses. En el moment d'apareixer 
la nostra revista, i en contrast amb el que passa a tots els pazsos desenvolupats del 
món, no es publica en tot I'Estat espanyol cap revista universit2na especialitzada 
en aquest 2mbit. 

ANALISI vol ocupar ellloc que correspon, arreu del món, als cercles d'investiga- 
ció en aquestes materies, és a dir, vol esdevenir una eina per a la planificació, la 
crítica i l'animació de la política de la comunicació de masses. 


