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Abraham A. Moles, L'IMAGE. COMMU- 
NICATION FONCTIONELLE. Amb la 
col.laboració d'Elisabeth Rohmer. Edito- 
rial Casterman, 272 pp. 

Aquesta obra, resultat de les recerques 
de I'Institut de Psychologie des Commu- 
nications de Strasbourg, presenta una ac- 
t i tud funcional vers la imatge. 

En l'obra tenim una introducció titula- 
da «L 'estatut de la imatge en la comunica- 
ciÓ» i cinc capttols: 1) La imatge com a 
cnital~lització del real. 2) La imatge «au 
traitu: del negre i blanc, l'esquema com a 
comunicació. 3) La imatge totalment sig- 
nzfiant de La il.lustració de textos. 4)  La 
fotografia com a investigació social. 5) La 
imatge sonora del món circumdant, foto- 
grafia i paisatges sonors. 

Jürgen Habermas, LA RECONSTRUC- 
CIÓN DEL MATERIALSIMO HISTÓRI- 
CO. Taurus Ediciones. Madrid, 198 1. Co- 
lección Ensayistas-190. 3 13  pp. 

Obra que aplega diversos treballs escnjs 
abans de 1976 i amb la qual es va e n i -  

quint e l  corpus d'aquest autor, traduit a 141 

l 'espanyol. 
L 'índex esta format per quatre capítols: 

1 )  Perspectivas filosóficas. 11) Identidad. 
111) Evolución. IV) Legitimación. En 
aquest darrer capítol s 'inclou el treball So- 
bre el significado actual de la crisis. Pro- 
blemas de legitimación en el capitalismo 
tardío>, que ja  havia aparegut en castella, 
editat per Amorrortu editores de Buenos 
Aires, l'any 1973. 

Obra en la qualreflextona sobre elspro- 
blemes filos6fis i socials més importants 
del nostre temps. La filosofia pura en el 
sentit tradicional, la moderna metaflsica 
delpositivisme cient+c i la necess2ria re- 
visió del matenalisme historie, són exami- 
nats lzícidament pel nostre autor. A través 
de tots els seus treballs, Habermas esta fo- 
namentant e l  que possiblement sera, per 
primera vegada, una autentica teoria de la 
comunicació humana, la qual ens fara su- 
perar e l  paradigma de Lasswell, que no és 
més que una reactualització o un  redesco- 
briment de les aportacions anstoteliques 
en el camp de la comunicació social. 

V.S. Zavala, E. Garroni, J. Costa, R. Gu- 
bern, C. Metz, W. Nekes, J.9. Nattiez, 
J. Bertin, IMAGEN Y LENGUAJES. Edi- 
torial Fontanella. Barcelona, 1981. 345 pp. 

Líibre en el qual s'apleguen les confe- 
rZncies que en e l  seu d a  es donaren en el 
Barcelona Centre de Disseny. Es tracta de 
donar unes noves visions, dins el camp de 
semiGtica de la imatge, tot apartant-se 
dels plantefaments semiolGgics excessiva- 
ment lhgats als modeh lzngiitstics. 



142 Consta d'una introducció a c2rrec de 
M? Victoria Nogales i Antonio Aguilera i 
dels segiients articles: Joan Costa, El ]]en- 
guatge fotografic: una analisi prospectiva 
de la imatge fotografica. Roma Gubern, 
El comic. Cbristian Metz, Cinema i llen- 
guatge. Werner Nehes, Reflexions sobre 
el cinema. Jeanjacques Nattiez, Els fona- 
ments teorics de la funció de interpretant 
en semiologia musical. Jacques Bertin, El 
tratamiento gráfico de la información. 

Antonio Sánchez Bravo, TRATADO DE 
ESTRUCTüRA DE LA INFORMACIÓN. 
Latina Universitaria. Madrid, 254 pp. 

Tracta e l  tema de l'estructura de la in- 
formació des d i n  punt de vista que ager- 
mana l 'estructuralisme amb les aporta- 
cions de la fenomenologia, de l'berme- 
neutica i les aportacions recents, entre 
d'altres, de Gadamer, Habermas i Ro- 
coeur. 

El llibre, amb u n  proleg dlAngel  ~ e n i -  
to i una extensa bibliografia, ve ordenat 
en els capítols segtients: 

Introducció. 1) El concepte d'estructu- 
ra. 11) Tecnologia, Estructura i Informa- 
ció. III) La informació com a estructura. 
Entre la t e o G  g e ~ e r a l  de la informació i la 
redacció periodíitica. IV) Notes per a una 
elaboració de la cosapenodística com a es- 
tructura de la informació. 

Pedro Gómez Aparicio, HISTORIA DEL 
PERIODISMO ESPAROL. DE LA DIC- 
TADURA A LA GUERRA CIVIL. Volum 
IV. Editora Nacional. Madrid, 1981. 
529 pp. 

Aquesta ambiciosa obra s'inici2 amb La 
Gaceta de Madrid, el I G G I ,  en el v o b m  
primer. Ara, en el quart, estudia el temps 
que va des de la Dictadura de Primo de 
Rivera a la Guerra Civil. No cal dir que 
aquest període histonc és fonamental per 
al conjunt delspobles hispznics i, en con- 
seqzZncia, per alpenodirme que s'hi de- 
senvolupi. 

El llibre es presenta dividit en 19 cap5 
tols que són definits més aviat per cn2ens 
hist6nco-polítics, més que no pas peria- 
dístics. 

José López Yepes, ESTUDIO DE LA DO- 
CUMENTACIÓN. Editorial Tecnos. Ma- 
drid, 1981. 185 pagines. 

Publicació feta amb el  to  i amb la in- 
tenció d ' é s se~  u n  manual universitarl que 
introdueixi en les tecniques de la docu- 
mentació contempor&ies. També pretén 
d'ésser un  manualpedag6gic que onenti 
elprofessor sobre la manera de desenvolu- 
par el seu programa i la seva pedagogia en 
aquesta mat2t.ia. El suman és el segiient: 
1) Organització ip la  de treballen l'ensen- 
yament universitari de la documentació. 
11) El metode docent. 111) Transcendhia 
del metode docent en fa seva conflzlencia 
amb el metode investigador. IV) El sistma 
cient$c de la documentació i el seu de- 



senvolupament a través del programa de 
la dscz)lina. V) Documentació de la do- 
cumentació. 

Sebastia Serrano, LA SEMIÓTICA. UNA 
INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DE 
LOS SIGNOS. Montesinos Editor. Barce- 
lona, 1981. 120 pigs. 

Es tracta d'una obra de divulgació, a 
través de la qual es posa a l ábast del lector 
no especialitzat una síntesi del que són els 
dominis fonamentalr de la ciencia deis 
discursos i de llurs signzficacions. Esta di- 
vidida en els apartats segiients: Justifica- 
ció. H i s t 6 h .  Comunicació. El llenguatge 
verbal com a sistema semi6tic. Els sistemes 
no verbals. De la l6gica al teatre. Conclu- 
sió i una bibliografia. 

Jerry Mander, CUATRO BUENAS RA- 
ZONES PARA ELIMINAR LA TELEVI- 
SIÓN. Gedisa. Barcelona, 1981. 367 pp. 

Es tracta d 'un  llibre de denlincia en el 
qual ('autor es planteja la impossibilitat 
de canviar, n i  que jigui molt POC, elgran 

mi@ per excel.l&cia que és la televisió. 143 

L 'obra ve organitzada en una introduc- 
ció, les quatre raons que jicstzfiquen l'eli- 
minació de la televisió i un  apendrx. El 
detall és el següent: Introducció. 1) El 
ventre de la bestia. 11) La guerra pel con- 
trol de la maquina de la unitat. La prime- 
ra bona raó: La medatització de l'expe- 
&cia. Segona bona raó: La colonització 
de /'experiencia. Tercera bona raó: Elr 
efectes de la televisió sobre l'ésser huma. 
La quarta bona raó: Les desviacions i incli- 
nacions tendencioses inherents a la televi- 
sió, Ap2ndix: Pensaments impossibles. 

Carmen Alcalde, CÓMO LEER UN PE- 
RIÓDICO. Editorial ATE. Barcelona, 
1981, 110 pp. i annexos. 

Uibre que descriu el recorregut que fa 
la notícia des del seu orígen fins que am'- 
ba a mans del lector. Ve dividt en els ca- 
pítols següents: 1) Antecedents delpeno-  
dic. 11) Que és un  perioa'ic? 111) Pera que 
serveix un periodic? IV) Tipologia de l'ar- 
ticle. V) Fonts de la notícia. V7) Lapnme- 
ra pagina. 

A més inclou: Primeres pagines de la 
premsa nacional del 24 de febrer de 1981, 
i les pagines 2 i 3 (d'opinió) d'alguns d a -  
ns nacionals del 24 de febrer de 1981. 




