
Revista de revistes 

CAHIERS DE CINEM.4 
NP 339. Setembre de 1982 

El número de setembre de Cahiers de 
cinema publica una entrevista a m b  el rea- 
litzador franc2s Claude Chabrol. El fet 
simptoma'tic és que Chabrol no havia estat 
entrevistat per la revista des de, segons 
ells, 1962. Els pn'rners moments del dideg 
són com una mena d'exorcisme sobre un  
cert sentiment J'injzlstícia per part de Ca- 
hiers envers Chzbrol. L 'entrevista s 'ence- 
ta, doncs, amb una reflexió de Chabrolso- 
bre la cr5tica cinematogrrifca i, concreta- 
ment,  sohre La ,revista. ELS redactors de la 
xerrada deixen, sense aparent intenció, 
que el ciyzeasta expliqui les seves dz$cul- 
tats per a llegir els textos que publicava 
Cahiers. Els redactors deixen que Chabrol 
reivindiqui un  esperit naiyper6, alhom, 
no amaguen u n  certa mea culpa per pr2c- 
tiques d1an21isiamb un  ult nivell de cnpti- 
cisme que sembla cercar el ngor en l 'ús 
d 'un  argot corporatiu. 

El número conté, de més a més, u n  es- 
tudi  i una entrevzsta amb John Ca@;.;:.te,*. 
Cahiers destaca en Carpenter la creació 
d'una sintagm2tica de la tensió al cinema, 
d'una prjctica de narració feta c m b  pres- 

supostos de producció semblants als de la 309 

cla'ssica s2rie B. Cahiers, cada cop més 
atent a Hollywood, publica u n  reportatge 
sobre fa5ricants de mliscares nord- 
americans que han servit a produccions 
com La guerra de las galaxias o Halloween: 
m8cares que ja s 'han incorporat al cfolk- 
lore nacto-zal)) i que han estat emprades en  
robatoris i altres afers menys de fiGciÓ. 

El darrer gran article del Cahiers de se- 
tembre és l'inici de la publicació d ' u n  pe- 
tit diccionan' del cinema independe?it de 
Nova E'ork, u n  diccionari que supera la 
simple definició de mots i intenta, a través 
del llenguatge, viatjar per u n  determinat 
món  cultural. 

Tomis Delclós 

COMNUNICATION ET LANGAGES 
Número 52. 2n. Trimestre de 1982 

A diferencia del q.;e és habi~ual  en 
rtquestapzrbli:aczb', e l  número que m /nen- 
t e m  esta' dedicat a l'actualitai.francesa, so- 
bretot pel qzte fa ri! l'edició de llibres. 

Com ja és costum en les darreres publi- 
cacicns, aquest ~zúmero .i 'inicia amb la p u  - 
blicasió del's ((Camet de notes de Jaques  
Mous~eazc )). Mousseau -actual cap del 
Departafizent d'Emissions juvenils i de la 
Program~ció de les tardes a TF 1- ens 
ofereix informacions molt precises entorn 
l'a'udio-zisual aveu del món.  De primer, 
fa esmer/t de les ana'lisis quantitatives rea- 
litzades a Franga entorn ¿'aparició dels l;- 
ders polítzcs fiancesos en la darrera cam- 
panya t.lectoralper a la Preside'ncia,france- 
sa. H i  estudia l'impacte sobre l1au~'ie'ncia 
t e l e v i s i ~ n j i ~  mesa, elj indexs d'audie'ncia i 



3 10 de  satisfacció, els mots més utilitzats pels 
líders politics de fa dreta i de l'esquerra 
política francesa 2' l 'evolució de l ' index  
d'apan'ció dels caps dels partits polítics en 
fa programació televisiva. 

Mousseau segueix a m b  una infomació 
acurada sobre la privatització de la televi- 
sió per cable i la televljió a m b  pagament 
d ' u n  canon economic en  tot el  t en i t on  ca- 
nadenc, az~toritzat ara fa sis meros. També 
dóna notícies entorn la construcció -ara 
se7nbla que  definitiva- de la televhióper 
cable als E. U .  A. endegada a m b  una forta 
compet2ncia entre I 'ABC i la CBS, les 
qzcals volen aconseguir una programació 
parallela ala programació convencional. 
Una novetat: m i ~ a n g a n t  la posada en  fun-  
cionament d'aquest sistema televisiu alter- 
natiu s'estan introduint, per primera ve- 
gada, programes produzts a Europa que  
semblen tenir una gran audi2ncia a Nord- 
anii%ca. 

Mousseau acaba la seva secció a m b  una 
descnpció del  sistema televisizt al Japó i u n  
brezc, pero mol t  interessant, informe sobre 
la futura televisióper sat2f.lit a Europa: els 
problemes t2cnics que  aquest nou  canal 
tecnologic posa als estats emzisors, les zo-  
nes de dz)5usió que semblen dirsenyar-se 
actualment, els projectes sobre el  contin- 
g u t  de la nova programació (que sembla 
q:le se centrara en  la difusió de  grans es- 
>ectacles). L 'informe acaba a m b  els estu- 
dis que  s'estan fent  a Franga i Alemanya 
sobre les possibles conseqii2ncies culturals 
i polítiques d ' u n  sistenza comunicatiu 
d 'aqu  esta naturalesa. 

El capitol dedicat al flibre S 'obre a m b  la 
publicació de l 'article «L 'energie d u  
texte),, q u e  corre a carrec de Loulj Timbal- 
Duclaux. Es onginal en  el  contingut i en  la 
forma. Aquest  treball t é  com n p u n t  de 

partenga les dzscusszons realztzaa'c r en znri 
trobada zntera'zsczplznana feta al scte?7zbre 
de 1981 a Standford (Calz fornza), dedzca 
da alpensament szstem2tzc Louzs Trmbal- 
Duclaux a'zvzdezx el  sea dz rcztrs en quatre 
grans apartats el  pensament fi/os~?fic, el  
pensament econ6mzc, lznguístzc z el de 
l'engznyena Tots quatre es referezxen tz ler 
noczons d'energza z d'znfor?7zaczó, ohser- 
vant els paral lelzsmes establerts en l 'evo- 
luczó d'ambdós conceptes en el petzsa- 
men t  occzdental Es tracta d 'una  reflexzó 
que sorpr2n per la seva orzgznalztat z sztg- 
gerezx zdees znteressants z atractzvcr ~ ~ z a i -  
grat u n  cert desllzgam entre eller 6 s  zun sr- 
tzcle bricoleur , sense una estrzcctztla grizre 
definzda, on  l'energza z la znformaczó fhz 
trobem les noczons de text z estrl) s6n « b  
servades en l h r s  a'zfir2nczes z semblances 

T é  molt  més znter2s l 'artzcle « C ent  mzlle 
francs pour une couvertureb, d ' H e n n  de 
Montand Aquest artzcle t é  com a orzgen 
de la reflexzó d ' una  col lecczó de Llzbres de 
la casa edztora Hachette, que a lkrzqrr ha 
esdevzngut ztna ventable znrtztucz6 cultzc- 
ral «Le lzvre de Pocheu, a m b  z t i 2  ,b?emz de 
cent mzl francs A partzr d 'aque rta atrC~ 
dota, Montand reflexzona entorTz lri hts40 
na  més recent de la presentaczó gr2jca del 
lfzbre franc2s des dels anjs  qztaratzta firz~ 
ara Aquesta hzst6rza és referida, sobretot. 
a l'estudz del  llzbre de butxaca z a le r rezie r 
característzques grafiques mér e~,bec$ 
ques, azxí com als trets formalr qzte / 'han 
definzt com u n  tzpzcs de llzbre 7720h csrac 
tentzat z p k  ha posat a l'abarr del gran 
públzc la cztltura cl2sszca És utz rirtzcle 
molt  znteressant que maz no perd l'zizte 
r2s, malgrat qzce es referezx al ?1~e,*ca~firitz- 
62s Elllzbre, sens dubte,  és e lmzo2  de co- 
munzcaczó méspresent entre nosaltres, pe-  
ro ensems més znconegut 



Resseguint els estudis bibliograflCs que  
es publiquen en  aquest numero de  C .  et 
L .  ens trobem a m b  l'article «Nouveaux re- 
gards sur l 'antiquité de notre écritureu de 
Ladislas Mandel. Aquest pro fessor frances 
ens ofereix una visió de conjunt de  l 'evo- 
lució de l1escn)tura des de l'antiguitat 
fins als nostres dz'es, p e r a  una millor com-  
prensió del  m ó n  escn't i de la funció de la 
lecturz en e l  m ó n  actual. 

Fa zrn repis molt  interes.rant de les dz- 
verses escnptures sorgides a l'antiguitat, 
tot observant u n  seguit d1hzp6tes2j sobre 
les seves firacions socials 1' culturals. La 
descnpció de  Alandel no es limita a una 
simple descrzpció hist6rica, sinó que  recull 
els canvli formals de lJescn>tura a través 
dels temps.  Com és logic, la tasca descnp- 
tiva de Mandel es clou a m b  l 'apan'ció del  
/libre impre's com a objecte jonamental de 
comunicació i d'heretatge cultural. Tam-  
bé. com és l6gic en  tot  estudi d 'aques~it  
mena,  Mandel no  resirteir aparlar-nos del  
m ó n  audio-visual i de les noves tecnolo- 
gies que semblen haver escomes l 'escnptu-  
ra impresa, com a conseqiiencza d ' una  so- 
cletat tecnologica basada en l 'automatit - 
zació progressiva de tots els a m  bits socials , ' 
econ6mics. 

Entorn l'actualitat del  llibre france's, 
Antoine Spire publica l'article «Pour libé 
rer le livre en  France)), en  el  qual es descn'z: 
elperque de la forta davallada que esta ex 
pen'mentant el  tiratge i la lectura de Libre i 

a Franca. L'existencia de grans trust.i 
d'edició, la manca d ' u n  pziblic lector esta- 
ble 2' sotmEs a les modes bibliografiques, 
les limitacions de la indústria del  llibre a la 
creativitat, la competencia d'altres mit/"ans 
de comunicació més gratlficants, a m b  u n  
esfirg m in im  de recepció, i la cnsz' cultural 
que ens afecta són algunes de les clau r que 

Spire proposa per a explicar la cnsi actual 3 1 1 

de IG producció de l  llibre fiance's. 
Re.rseguiizt l 'actualitat francesa en  el  

m ó n  de la comunicació é shrya  interessant 
la lectura del  text  de Michel Jaumet ((Le 
"point  ", u n  New-Magazine a l 'é tat  par», 
on  se 'es  dóna ~zoticia de l  canvi d'empresa 
d'aquest setmanan'franc2s que ara vol ser 
una revista independent  que  defuig l 'ac- 
ció de qualsevolgrup depressi6 que  pzrgui 
comprometre el  seu rellancament. Jamet,  
a més d'ofen'r-nos una visió histonca dels 
setmanans d'informació general mé.r i m -  
portants de Fran~a, fa una descnpci6 mol t  
completa de Le Point, refebnt-se a l'accio- 
nanat, les fonts de f i nancame~ t .  l'estruc- 
tura de la redacció, el  tzpus de p u  blicitat 
publicada a les seves pagines i /'actual in -  
czde'ncia a% les revistes franceses a m b  més 
tiratge en l 'audencia actual. 

Com a cloenda es publica l'articke «Plai- 
doyerpour une industn'e Francahe (#u des- 
sin animéeu. escn't per Jacques Mousseau 
(del qual ja h e m  parlat més amunt) .  Es 
tractz d'zrn article conjuntural, que  estu- 
di& com cal organitzar una 2ndzistnk del  
dbuix animat a Franya per a trencar la to-  
tal dependencia francesa respecte a les z i -  
dzistnes japoneses i nord-amenianes. ES 

interessant d'observar com Mousseau lliga 
el  rellanyament de la p rod~cc ió  de dibui- 
xos animats francesas a m b  la defensa de  la 
indzistna de joguines i e l  rellant,.zmenr de 
la dzscografia infantil, considerant-los com 
a parts d ' u n  tot  industrial i cultural. 

Com ja és corrent, aquest nzimero de C .  
et L. es clou a m b  la publicació de diverses 
noticies bibliografiques i d'alguns de bats 
acade'mics oberts en  les escoles gal,les de  
grafisme. 

Enric Sapera 



3 12 COMMUNICATIONS 
Centre d'Etudes Transdisciplinaires, 
Sociologie, Antropologie, Sémiologie 
-CETSAS-. École des hautes 
Études en Sciences Sociales. 

El número 34 de la revista Communica- 
tions esta dedicat monogr2jcament al te -  
m a  de la figuració. La figuració en l'art 
pl2stica ha estat objecte d 'estudi  de d f e -  
rents dirczplines, des de 11est2tica fins a la 
z'conologia ( ~ e g e u ,  en  aquest sentit, les 
obres de Panofsky , Damirch, Francastel, 
etc. 

L'obra d'art no  és u n  nniz$? amorf; ans 
al contrari, és de la mateixa obra que  pro- 
cedeix la formació sui generis d ' u n  cert 
nzón, fent  encreuar codis, tant al./egoncs 
com mundans,  miqancant unes caracterís- 
tiqries espec@ques: el  grajsme,  el  croma- 
t isme. .  . Pictoncament tota figuració és 
tant una escriptura, en el  se~ztit  ampli  del  
terme, com una impressió de codis simba- 
bcs als qzcals pot  fer refer2ncia. 

E?z alguns dels estudis que recull aquest 
número és molt  notable la inf(u2ncia de la 
teoria semi6tica greimassiana. en concret 
els de  En¿ de  Kuyper z' Emile Poppe, Jean- 
Mane Floch, Denzs AMan i el  de Pierre 
Boudon. En aquests articles h o m  pretén, 
si més no ,  d'establir u n  metallenguatge 
projectable sobre tota manzfestació estetica. 

Eric de Kuyper i Emile Poppe, a ((Voir 
et regarderu tracten de delimitar definiti- 
vament els conceptes «ueure» i ((mirar.. 
Prenent els conceptes (Ganorama. i ((diora- 
ma» (vegeu Michel Foucault, Surveiller et 
punir, Ed. Gallimara', Pans, 197.5, P .  218) 
es proposen de fer l 'estudi  de  quatre orga- 
nitzacions espacials segons els critens pen'- 
feric versus central i englobant versus en-  
globat . 

L'an2lzsz del  quadre de Cézanne Baig- 
neurs, que fa Pzerre Boudon' en «I,e chlac 
m e  cézannzen)), t é  com a p u n t  de partenca 
u n  estudz de l a j g u r a  z e l  fons, la delzmzta- 
czó -és a dzr, com el  pzntor definezx el  
contorn de lesjgures- ,  els contrastos, /a 
proficndztat, els volums z l 'enquadrament 
Pzene Boudon cerca de definzr un  meta 
llenguatge que permetr donar compte de 
la representaczó rnés en//; de les d ferent  r 
subst2nczes. és a dzr zrn conjunt de fórnzu 
/es, lznguistzques o no,  capaces d~ c z ? c ~ ~ n r -  
cnzrre elproblema de l'expresszó d'ztna fi 
guraczó a m b  el  seu znziestzment sem2ntzc o 
contzngzrt a?nb zndfe72ncza de la ~ 7 z a t e n ~  

El doble oblecte de l'estudz de Jean- 
Mane Floch ((Kandznrky sémlotzque d ' u n  
dzscoursplastzque non jguratlf;, ;S, tot  es- 
tudzant el  quadre Composition IV de 
Kandznsky (1866- 1944), en przrner lloc, 
d'establzr les dzferentes etapes d'estudz se 
mzotzc d ' u n  objecte vuualpl'z quan no és 
figuratzu, mzqancant /a segmzntaczó z 
constztuczó de les zrnztatr ~ z g n z j ~ a n t s  A 
més a més, a m b  l'establzment d'zt~z sute 
ma de sentzt semz-szmb6lzcpretéjz de mor 
trar que una lexzcalztzaczó de les ztnrtats de 
manzjéstaczó és posszble En segon lloc 
Floch fa l'estudz d ' u n  qztadre hzst6nc no 
solament en l'obra de Kandznsky -pz~zto? 
rus que fou u n  dels znzczadors de l'art 
abstracte-, sznó també en el  dzscurs pzc- 
tonc del pnnczpz de segle 

Denzs AMan, a ((Sculpter notes apartz? 
de Brancusz)) fa la znterpretaczó d 'una  s2ne 
d'escultures' exzcutades per Brancusz 
(1876 19.5 7) entre 191 7 z 192.5, coneguder 
sot el  n o m  de Coupes AMan ~ctzlztza la 

1 Del mateir autor,  vid : IntrolSllctzon ti zrne sé- 
miotzque des Izeux, Presses de  I'Cniversité de  Mon- 
treal, Montreal, 1981. 



t e m a  greimassiana encara que reconeix 
que no  disposa de  tots els conceptes neces- 
sani per a analitzar els objectes plastics. 

«L 'índex de Michael- Ange)) de Daniel 
Arasse es u n  estudi de l ' índex en  ['obra 
Moises. La tesis que manté és que  l ' índex  
es deu considerar com u n  signe, funciona 
com a tal, pero per saber-ne el  sentit cal 
insen?-lo en la serie on  apareix. 

Frangois Siguret, a «Jean - Frangois Nice - 
ron: le dess(e)inpob'tique)) fa u n  estudi de 
la perspectiva segons la proposició V del  
4t .  llibre de la perspectiva cun'osa de Jean- 
Frangoh Niceron (1 613- 1646). 

«Pour une  théon'e de la désignation en 
peinture)) és el  subtitol de l'article de  Mar 
EL Blanchard ((Natures martes)). El Corpus 
d'analiri són els quadrer de Cotan Coing , 
chou, melon, conconbre i de Rubenr Phi- 
lopoemen reconnu par une vielle femme. 
L 'autor extrapola el  deíc~ic de la teona l in-  
güística a la representació pictOn'ca. 

«La descrzption d u  tableau et  le  sublime 
en  peintzcreu és el  títol de l 'article de  LoulS 
Man'n2. En aquest l 'autor )retén respon- 
dre a dues preguntes: a) com el  quadre re- 
presenta el  que sembla ikrepresentable: el  
sublim i b )  cpm el  dscurs descnu el  quadre. 

L 'úl t im article d'aquest número és el  de 
Rosalind Krauss de la National Gallery o f  
Arts de Washington que porta per títol 
((Gn'lles)), i que vol ésser u n  estudi historie. 

Finalitza aquest n ú m .  34  a m b  el  recull 
de les activitats del  CETSAS en  1981- 
1982: investigacions, llista de publicacions 
entre juny del  1980 i juey del  1981, en-  
senyament a 18École des Hautes Etudes en 
3cience.r Sociales, con ferencies i col, loquis. 

Miquel Rodrigo 

Del mateix autor. vid. Estudzossemzologtco.r 1 3  
Alberto Corazón. Madrid 1978. 

COMUNICAZIONI SOCIAL1 313  
Núm. 1 ,  any IV,  gener-mar5 de 1982 
Escola Superior de Comunicació Social de 
la Universitat Catolica de Mil;. 

Aquesta revista ens ofereix com sempre 
u n  assaig sobre u n  aspecte espec$c dins 
I 'ampla gamma de temes de comunicació, 
i unes ressenyes de temes m i s  espec$cs. 

L'assaig d'aquest nUmero és a cura de 
Laura Bellavite i es titula «El carnavala Mi- 
la en  el  cinc-centsr. Es tracta d ' u n  ertudi 
de l  carnaval milan2s del  regle XVI a través 
de l 'examen d 'una  vanada documentació. 

Com a resultat d'aquesta recerca seln.r 
presenten dues cares de  la festa: l ' u n a  po -  
pular, espontania, vital i una altra de culta 
mol t  més formalitzada. Cadascuna de les 
cares té ,  com és natural, l h r s  característi- 
ques propies i l h r s  f2nalitats especz;/2'ques. 

Es tracta d ' u n  estudi que permet posar 
unes bases que podran servir per a trobar 
quin  ha estat el  camí de  les formes espec- 
tacular~ damunt  les quals intentar una ex- 
plicació del  camí que  han seguit les formes 
espectaculars de la nostra cultura. Unes 
formes que han anat evolucionant des del  
Renaixement fins a la creació del  teatre 
modern. 

Des de dins d'aquesta visió historica, 
h o m  pot  veure que el  teatre modern esta 
pregonament arrelat a u n  horz'tzó ritual 
prenyat d'esdeveniments dramatics. 

Cal notar que la revistapresent és de les 
poqzces que tracten temes de  comunicació 
en  el  sentit més ampli  del  mo t ,  car. ultra 
els treballs sobre els miqans massius, in -  
clou, tal com en l'article que  ens ocupa, la 
tem2tica d ' u n  m iq2  no  tecnologic com és 
e l  teatre. Tot seguit, rota el  títol genen¿ 
de «La nova galaxia dels sljtemes de comu- 
nicacióu, trobem u n  conjunt d'articles que 



314 tracten diversos aspectes de les noves tec- 
nologies i el seu impacte en el món de la 
comunicació social. 

Fedenco Bianchessi Taccioli dedica zln 
treball a Le voci da tre convegni (To~ino,  
1981). Es tracta d i n  article en el qual 
s'analitza /'impacte que provocaran en el 
camp de la comunicació els nous sistemes 
editorials. Analitza com la premsa rep les 
noves tecnologies i com s 'h i  hauria d'anar 
adaptant. 

Francesca Maschietto, Danila Petacco, 
Cnstina Moscatelli; Venezia, 1981 Nova 
dimensió televisivas. Aquí  hom analitza 
com les recents tecnologies ajáigonen un  
nou model de desenvolupament de les te- 
lecomunicacions. Tracten també el pro- 
blema tan actual de la participació i l 'accés 
a la televisió del futur. 

Renata Anelli i Mino Lasorsa, ((La me-  
mo'na electro'nica: zis, accés i control de- 
mocrritica (Milri, 1981). Aquest treba¿¿ 
tracta d 'un  tema que també interessa viva- 
ment l'opinió pública dels paisos desenvo- 
lupats. La memo'ria electro'nica t é  i tindrri 
encara més unes possibilitats gairebé inft - 
nites de recordar informació. Aixo' plante- 
ja el problema del manteniment de la 
nprivacitat)) dels ciutadans en la nova so- 
cietat informatitzada. Aquesta (@ivacitat)) 
sembla que només serri garantida pe¿ con- 
trol, de part de la comunitat, dels migans 
in formiitics. 

Francesco Carassa, ((Els aspectes tecnol6- 
gics. Panorama de la tende'ncia)). Es tracta 
d'una descripcio' comentada de les noves 
tecnologies en el camp de la comunicació. 

Finalment tenim en aquesta segona part 
de la revirta un  treballd'Adriano Bellotto, 
t i tubt  ((La Nova Tecnologia. Entre nscos i 
avantatges)), en el qual s'analitza breu- 
ment e l  tema de les noves tecnologies en 

els seus aspectes positius i negatiu.r, encara 
que d'una forma molt descr$tivd. 

Jordi Berrio 

CHASQUI. ~ e v i s t a  Latinoamericana 
de Comunicación. 
Segona ipoca 1981. Publicació de 
CIESPAL 

La revista Chasqui, dzngida pe;. Luis E. 
Proano, inaugura la seva segona ?poca tot 
manifestant els objectius segiients: aChas- 
qui espera convertir-se en ZLTZ lloc de coa- 
verge'ncia de l'ampli i intricat ma'n de la 
comunicació. Les seves p2gines restamlz 
obertes als pro fessionals, catednitics i in - 
vestigadors, com el correu az~to'cton i cons- 
cient que plantegi interrogants, for?nzlli 
so¿ucions, contraposi alternat1've.r i opi- 
nions amb sentit aute'ntic de crítica i recer- 
ca incansable del camí propi que desitl;t 
descobrir Llatinoame'ricaa. 

Recordem als lectors que aquesta publi- 
cació tingz~é una primera: e'poclz des de 
1972 a 1978 i que ara ha rep;& la sevapa- 
blicació amb l'2nim de mantenir-ne La 
continuitat indefinidament. 

En general: resta c¿ara la vohntat de ¿u 
publicació de servir el conjz~nt de comuni- 
tats que componen una pretesa entitat lh- 
tinoamericana. . 

Si repassem els examplars pz~blicats, 10- 
drem veure una preocz~pació pels temes de 
la dominació transnacional, la cornunicu- 
ció democrLitica iper  tot a& que represen- 
ti alternatives a l'ordre internacional de La 
informació, aixi com, evidentment, a La 
realitat dels paisos que componen aquesta 
Lirea. 



A l  nzimero que comentem h i  ha una 
editorial i uns articles sota el  nom geniric 
de ((Testimonis, Percepcions tednques i 
Comz~nicació alternativa)) i la secció ((Do- 
cuments)). 

L 'ediiorial esta' signada pel director Luis 
E. Proaeo. Tracta sobre el tema de la for- 
mació pro fessional als paisos llatinoamei- 
cans. Es pregunta on cal situar-la, si a la 
universitat o en un  altre nivell de l'ensen- 
yament. Per altra banda, planteja el tema 
de l'obligatorietat o no de la titulació per 
a l'exercici de la professió. 

L 'apartat c( Testimonis)) compta amb una 
entrevista feta a Paulo Freire per José Mar- 
qués de Melo. Paulo Freire, obligat a mar- 
xar del seu pals, el Brasil, durant bastants 
anys, analitza elproblema de l'exii' des de 
la seva perspectiva personal. El sistema 
que utilitza' per a sobreviure psicoldgica- 
ment fou el  treball, incorporar-se al pals 
que l'ocz~pa' professionahent i procurar 
de continuar la seva tasca intel.lectual. 

Tornat al Brasil el 1979, s'hi reintegra' 
ra'pidament, després d 'un  curt període 
d'aclirrzatació, A c t z ~ a h e n t  li interessa el 
discurs popular. Constata que al Brasil la 
tekvisió no és neutral i que la major¿a de 
la població esta' situada encara dins la tra- 
dició oral. Mostra d'aix6 és que la tirada 
dels llibres és molt curta, uns sis mil de 
mitjana per a una població de gairebé cent 
milions d'habitants. 

Considera que els mitjans de comunica- 
ció social tenen un  paper important a rea- 
litzar en la revolució, a condició que si- 
guin utilitzats de forma altra qzle l'habi- 
tual. 

A ((Percepcions te6riquess h i  ha tot un 
conjunt d'articles sobre la professió perio - 
dirtica i el  seu ensenyament. Raymon B. 
Nixon, a ((Histdria de les escoles de perio- 

dismes dóna noticia de les escoles de pe- 315 
riodisme, universitats i instituts de recerca 
que h i  ha hagut a Argentina en elsegle ac- 
tual. El professor nord-america' és un  gran 
coneixedor de la realitat llatinoamericana. 

Juan Gorgurevich analitza a ((Cornuni- 
cadors i Periodistes: Necessitats dJAme'rica 
Llatina)) el  subdesenvolupament dJAme'ri- 
ca Llatina. La premsa arriba a molt poques 
persones, h i  ha una minsa exposició de les 
capes populars als mitjzns escrits i conside- 
ra que es pot parlar d'una ven'table inco- 
municació. Com a conclusions ens diu que 
les escoles no contribueixen al canvi social, 
ans al contrari'; que les escobs preparen 
personal malgrat la saturació del' mercat; 
que e h  nous professionals han d'inpuir en 
el canvi cercant la forma de participació en 
la gestió; que cal buscar noves formes de 
comunicació que omplin el buit que dei- 
xen els mitjans actuals; i f i n a h e n t ,  que a 
Llatinoame'rica les masses rurals necessiten 
la comz~nicació per tal d'incorporar-se pkna- 
ment a la vida social i poder particzpar-hi. 

A (( T e o G  i prktica de la formació pro- 
fissional)) Eduardo Contreras Budge i Luzs 
Gonzaga Motta entrevisten Daniel Prieto. 
Aquest argenti, especialista en co7rzunica- 
ció, que actualment resideix a Me'xic, cn'ti- 
ca la formació que es dóna als periodistes, 
considera que és inadequada i de mala 
qualitat. Les mate'nes s 'imparteixen de 
forma deslligada. Ell més aviat propugna 
un  coneixement de la realitat que doni 
contingut al teoriGisme buit. 

En l'apartat ((Comunicació alternativa)) 
se'ns descriu la tasca del Centro Nacional 
de Comunicación Social CENCOS. L'arti- 
cle s'anomena ((CENCOS: un dia qualse- 
vol de treball)), fet per José Álvarez Icaza. 
El CENCOS és un  centre mexica' de docu- 
mentació, d'informació i de promoció de 



3 16 la informació, inicialment relacionat a m b  
l 'Ésglésia. Després de la seva ruptura a m  b 
la Institzccio CatOlica, s 'anira convertint en  
zcna age'ncia alternativa. Exposa les d2ficul- 
tats qzre aix6 ha comportat, entre altres 
quedar-se sense szcbvencions i patir, enca- 
ra, alguna repressió oficial. 

A «Conjuntura» h i  ha els treballs se- 
gzients: «PolOnia i els mli;rans d'informa- 
ció)), per Valery Pisarek, ((Az~anca e l  nord 
sobre el  sud»,  per Mano Dujisin, «La pro- 
tecclo del  penodzita en l 'Informe McBn'- 
de)) ,  per Hernan Un'be; zcna Bibliografia i 
Taula de Discussió: «La cnSi de l'ensenya- 
ment:  el  cas Brasih. 

Finalment h i  ha la secció destinada a 
documents. 

Jordi Berrio 

PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE 

Dels ziltims nzimeros als qualr h e m  t in-  
gut accés de la revista de Bolonya Proble- 
mi clell'Inforrnazione, es pot  constatar en 
l 'equip editor una atenclo preferent i gai- 
rebéabsorbent envers elsproblemer ipers- 
pectives que  obre l'zis progressiu, a nz'vell 
mundial, d ' una  combinació tecnolOgica 
extraordn2nament productiva com és la 
d ' i n  form2tica i telecomunicacions, que  els 
fiancesor bateyhren a m b  u n  terme que  ha 
fet fortuna a Europa: «telematica». 

De tota manera, cal afegli to t  reguit 
que Problemi dell 'inf~rmazione no se si- 
tua en  l'6rbitaj per exemple, de l ' informe 
Nora-Minc, tot  i qzce en parteix. El que fa 
aquesta revista és situar elproblema en  el  
p u n t  que  lOgicament li interessa de ple, és 

a dzr, la znczde'ncza de les noves tecnologzes 
z fórmules telematzques en l'estructura t 
compo7tament de la comunzcaczó d. masser 

Sobre aqztesta tematzca z sota el t í tolge 
neral de ((Telematzca z comunzcaczons de 
masses)), se 'es  presenta com a monogrcific 
el  nzímero VI-3, corresponent al tercer tn 
mestre del 1981 Aquest nzimero mono- 
grific recull els treballs produzts en ocaszó 
del  szmposz que,  a m b  el  matezx títol, se 
celebra a Roma els dzes 20 z 21 de marg del 
1981, a m b  l'objecte de suscztar a It2lzn el  
debat znzczat ya a Franca tres anys abanr 
a m b  la publzcaczó de I ' zn fo rm~  Nora- 
Mznc 

Els textos, doncs, d'aquest nú~nero  que 
comentem, a m b  una presentaczó a carrec 
del  dzrector de la publzcaczó Paolo Munal- 
dz, corresponen a les pone'nczes, izomunz- 
caczons, debat z altres contnbuczo?zs a l 'es  
mentat szmposz Ressenyem els títols z 
autors de les pone'nczes pel  seu znteres 
~Desenvolupament de la telematzca en la 
soczetat de la znformaczó problemes de 
crezxement z conseque'nczes sobre els urua- 
ns»,  dJEnnca Basevz, Roberto Grandz z 
Gzuseppe Rzchen, ((La cursa cap a la znno- 
vaczó oportunztats, desplegaments, culta 
ra, h2bzts z capacztat d 'us)) ,  de Bernd 
Treusch, «Nou saber, no  poder? El desa 

fiament politzc z cultural dels nolcs szste 
mes telematzcs)), de Jean Louís le iMotgne, 
z ((Recerca z desenvolupament dtres po l i t~  
ques dzverses per a la demanda z l'ofertn)) 
de Gzztstzno Gasbam Entre les altrer con 
tnbuczons, cal destacar ((El flux transna 
czonal de dades z evoluczó del  dret)), de 
Mano G Losano, ((It2lza (z la RAI í els edz- 
b ~ r s )  de cara al televideo z e l  videotel)), de 
LMa~szmo Rendzna, z ((La czrculaczó te lemi  
tzca de dades alguns problemes Interna- 
czonals)), de Gzuseppe Rzchen 



És ociós d 'hsist ir  que els problemes, 
vasts i complexos, pfantejlats en  aquell 
simposi de Roma continuen essent tots 
d'estricta actualitat. Les dzfirents contri- 
bucions aporten a la problem2tica aproxi- 
macions interdisczplin2n& El conjz~nt  del  
nzimero, en  fi. presenta u n  interis tan a m -  
pli que aqu i  resulta impossible de 
detallar-ne els continguts més enll2 dels ti- 
tols ja indicats. 

En una línia similar, el  numero VII- 1 de 
Problemi dell'informazione, corresponent 
al primer trimestre del  1982, inclou u n  
llarg assaig @p. 7-30) a m b  el  signzficatiu 
titol de «La politica telem2tica i radiotele- 
visiva del  govern Mitterrand)), que  firma 
Roberto Grandi. Aquest assaig, elaborat 
en  forma de reportatge, analitza les p n -  
meres deci.sions preses pel  govern Mauroy 
a Franca d'enc2 de la victoniz del  president 
socialista Mitterrand, i en  prediu les linies 
d ' e v o l ~ ~ c i ó  futura. L 'autor descriu, en pri- 
mer lloc, el  model  radiotelevisiu en temps 
de Giscard d'Estaing i la recerca d ' u n  nou 
modelpzíblic en  la primera etapa de l  go- 
vern Mitterrand, i segofzament estudia la 
transformació del  ((model  telem2tic), des 
de Giscard j n s  al govern de l'esquerra. 

Grandi avanga u n  pn'mer balanc del  go - 
vern Mauroy en politicu cultural, desta- 
cant-ne el  major increment percentuaf 
dels pressupostos que correspon al de Re- 
cerca Gen tGca  (j 12,2 %) 1' al de Cultura 
(1  01,3 %), aixi com a la creació del  minlj-  
ten' sense cartera de Id Comunicació. A m b  
aquestes decisions, el  primer Govern so- 
cialista confia dotar Fran~a d 'una  autono- 
mia relativa en el  camp de les innovacions 
tecnol6giques, especialment en  l ' i m b i t  
inform2tic i de les telecomunicacions, con- 
dició «no suficient pero s i  necess2nau pera  
de jn i r  u n  tzpus de desenvolupament tele- 

m2tzc L 'esquerra francesa ha  compris, 317 
afirma Grandr. que  aquest ((és u n  camf, 
d'enfrontament estrategzc per a qualsevol 
prolecte de govern)) Pero, m i s  e n l h  del  
programa de govern, l 'autor znszstezx en el  
gran znterzs per al futur que presentz el  
panorama francis, sobretot per dos m o -  
tzus la represa de l  debat sobre «la cultura 
telem2tzcai r la naczonalztzaczó dels com- 
plexos zndustnals electronzcs (dels onze 
grups naczonafrtzats, afmenys la meztat te -  
nen a veure a m b  el  progrés telematzc) 

Josep Gifreu. 

PUBLIC OPINION QUARTERLY 
Primavera, 1982. Volum 46. n?  1 

Aquesta veterana publicació segueix en 
li7 seva acostumada linia d 'o jénr  als sezrs 
lectors u n  conlunt de treballs de  metodo- 
logia empírica, que  tracten sobre aspectes 
puntuals del  comportament o de les opi- 
nions del  pziblic nord-amen&. 

En el  nlimero present, ten& en  pn'mer 
lloc el  treball de Stan A .  Kaplowitz i Vla- 
dimir Sh lapentokh, ((Posible falsz~cació de 
les dades enreghtrades. Una an2lisi de la 
in.specció de correus a la Unió Sovi2tica)j, 
en e l  qual S 'examina aquerta activitat ofi- 
cial de part de l'agencia que distribueix 
I'American Illustrated. En aquest treball 
h o m  am'ba a la conclusió que  les dades 
eren falszfiades sistem2ticament pels ser- 
veir de  control de correus. Era fortament 
sospitós que les discrep2ncies enregistrades 
fossin sempre a favor dels interessos ofi- 
cials de I'Estat. 



3 18 S 'am'ba a la conclusió que  les falsifi'ca- 
cions són possibles, es defineixen les con- 
dicions sota les qztals es fan les refirides 
falszficacions 2' es concreten les estrategz'es 
general8 z' elr metodes per tal de detectar 
les falszj$cacio7zs. 

Benjamin I. Page i Robert Y'. Shapiro, 
((Canvis en  les prefirencz'es polítiques 
1935 - 1979)). Enqzcesta realitzada a escala 
de  tota la nació a m b  ztna mostra de 3.31.5 
persones. S ' h i  examina com han anat caz- 
viat les preferencies polítiques del  plíblz'c 
elector al llarg de quaranta-cinc anys. 
Globalment l'enquesta ens mostra la con- 
siderable estabilitat que mostren en llurs 
opinions els electors amencans. Elpercen- 
tatge de canvis era molt petit  i qztan es 
produi'en no  eren capnciosos sz'nó que 
resultaven de vanacions z'mportantr en 
l'estatus socio-econontic dels ciutadans. 

Donald Granberg i Carol Robertson, 
((Contrast en  els efectes en  estimacions de 
la politica del  Govern Federal)). Aquest ar- 
ticle ens explica k s  an2lisis que s 'han fet 
sobre les esti?nacions en  política del  go- 
vem ,  en  tres escales d4erents zksades 
e l  1980 per N O R C  General Social Survey. 
Encara que en  articles previs h o m  havia 
pogut  notar una tendencia a f'asn'mi~ació 
dels contrastos, e l  resultat en  e l  cas present 
era el  d ' u n  penetrant efecte de  contrast: 
les actituds més conservadores dels q u i  res - 
ponien atn'buien polítiques k'berals al 
govern. 

Aquests efectes ocorrien entre gent  se- 
leccionada a m b  vista a la confianca en  el  
govern, l'afiliació alpartit i les caracteristi- 
ques demografiqzt es, d'estatus, eic. 

T o m  W. Smith,  ((Efectes domicilians i 
la reproductibilitat de les enquestes. Una 
comparació entre el  1980 Gss i el  1980 
American National Election Study)) .  

Aquest treballanaktza una expen2nclajé 
ta en col laboraczó entre el  General Soczal 
Survey, Natzonal Opznzon Rerearch Cen- 
ter z I'Amerzcan Natzonal Electzon Stzrdz 
Center for Pobtzcal Studzes Item r zd2ntz~s 
eren znclosor z preguntats en totrr les e??- 
questes, azxi era posszhle de ~ealztzai u n  
test de venficabzlztat z efectes d~mCstlcs 
Hz havza dzfirenczes ex/ressrues etztre ler 
dzstzntes cases a m b  una gran r molt  nstr- 
m2tzca dqfer2ncza entorn dels i t ~ m r  de 720 

respostes En el  t?eballpresent h o ~ z  r772~/1t- 
za e l  valor de ler posszbles explzcaclonr de 
tals dz fergnczes 

Ronald B Rapoport, ((DLferZnczes de se- 
xe en l'expresszó d'actztudsi) ztna erplrc-a 
czó generaczonal)) A q u í  s 'estudzen ler dz- 
fir2nczes que  S 'observen entle elr doc reyes 
en  les enqztestes Les dones ?nostren ztn 
percentatge de «no ho  sé)) molt m& alt 
que els homes Aquestes dLfer27z~zes J ~ V  

menors entre generaczons actzta/~ que en 
tre les passades 

Jordi Berrio 

PUBLITECNIA 
Revista del Instituto Nacional de Publicidad. 
N? 60 (quart trimestre de 1981) 

La secczó ((Temas y Problemar~, la més 
zmportant dL la revzsta. consta de tres t i r  
balls El przmer, « Lenguajle y creatzvzdadi), 
de José Antonzo González n'lnrtln, rzlbtz- 
tulat ((Aportaczones teóncas pa?a ltnir teo 
ría general de la productzvrd7d)), propzcg 
na l'estudz del  procés creatzzl des de noves 
perspectzves, a la qual cosa pat afua'a? /a 



descripclo del  funcionament del  llenguat- 
ge.  El lingüi:ta explica, a més, per q u e  
s 'ha de substituir e l  terme de «creativitat» 
pe f  de ((productivitat)), ((ya que nos permi- 
te  identz$car a ésta en  sentido amplio, con 
el  concepto althussenano de práctica)). 

A William Bernbach es deu l'article in-  
titulat «Los hechos no  bastan)). L 'home 
que canvi2 la imatge de la publicitat ame-  
ricana a m b  missatges ~enz i l l s  i crezbles as- 
segura que ((la p u b h i d a d  es u n  arte y una 
ciencia)), mentre afirma que  només conei- 
xent la naturalesa humana es pot  arribar a 
una autentica comunicació a m b  el  recep- 
tor, aix6 és, incitar-lo a consumir. 

(( Van'os aspectos prácticos en el  manejo 
de presupuestos publicitarios», el  tercer 
dels articles, es deu a Juan Manuel Mazo, 
director de fa publicació. Es tracta d ' una  
anafisi molt documentada sobre els siste- 
mes de retribució de l'agencia per com2S- 
Sló. 

Lapon2ncia de Rafael Alberto Pérez «La 
imagen, su medición y nuevas técnicas de 
mejorar fa imagen)), presentada a les Jor- 
nades sobre Comunicació financera. sera 
la que con formi l'apartat ((Estrategia)). 
L 'autor introdueix el  concepte d '«z 'matge~ 
i dertaca fa import2ncia que té ,  en  qualse- 
vol campanya pubficit2na, fer u n  estudi 
previ de la imatge de fa casa/producte. 
Presenta metodes d'investigació i tecni- 
ques per a milforar una inzatge deteriorada. 

José López k'epes ocupa fa secció « Docu - 
mentas)) a m b  unes «Reflexiones sobre fa 
función de fa prensa y la documentación 
en  la investigación hlstón'ca)). Aqz~es t  arti- 
cle destaca la importGncia de la premsa 
com una part de fa documentaclo, explica 
el  concepte de dozument i defensa que fa 
ci2ncz'a de fa documentació sigui conside- 
radd una disciplina. 

Dos ayticles conformen la secció ((Inves- 3 19 

tigación )). L ' un ,  ((Publicidad de  los diarios 
de  Madn'd;,, es deu a Eduardo Gorostiaga. 
L'altra és u n  recull de la inversiópub1icit~- 
na  feta al 1980. Aquest ,  ple de xzfres 2' re- 
quadres explicatius, ens o fereix els escan - 
dalls d'inversió en  pz~blicitat per mesos, 
les marques i sectors de fa producció que 
més diners gasten i la proporció de publi-  
citat inclosa a televisió, radio, cinema i 
tanques. 

Mariajosé Recoder 

PUBLIZISTIK 
Quadern 4 .  Any 26,  1981 

El dgrrer nzímero de l 'any 1981 de la re- 
vista s'obre a m b  u n  article destacable de 
Manfred Riihf i Ukh Saxer titulat 
(12j anys del Consefl Alemany de  la Prem- 
sa. Una ocasió ,ter a reflexions sobre una 
etzca de f  penodisme l' de la comunzcació 
de masses cient@cament fonamentadau. 
El treball, que  recapitula fa tasca desenvo- 
fupada per l'organisme alemany. fa notar 
l'absencia d'aportacions cient$ques sobre 
els pro blemes etics que planteja la premsa 
i la comunicació. en contrast fort a m b  
d'aft7e.r aportacions abundoses, c«m ara 
les que s 'han produit en  e l  terietzy de la 
descrzpció empirica i analítica del1 mi t -  
jans. La proposta de reflexió dels dos pro- 
fessors universl'tans passa per la considera- 
ció que ,  a dz ferencia de l 'etica tradicional, 
el  que cal és explicar no  tan sols com ha de 
ser f'ésser h u m 2  sinó com realment es 



320 c o ~ p o r t a  z quzns són els sezcr szstemes d~ 
valo rs 

Un  segon treball, a c2rrec d'Ulrzch Paet- 
zold z Jan Tonnemacher, planteya els 
proble7n.e~ que  zmplzquen leí noves tecno 
logzes de la comunzcaczó pel  qzre fa a con- 
sequ2nczes scczals z econ6nzzques Sota el  
titol «Dzmenszons de les noves t2cnzqzres 
dJInfor7naczó z Comzcnzcaczó Sztuaczó z 
prognosz)) eJ passa revzrta 17 les més z7npor 
tants tecnologzes cable z vrdeotext, pnncz- 
pa l~nen t  

D:ns d ' una  tradzczó d'nn2lzszr comunz 
catzzier que ya comenca a fer grztzx cal as 
senyalar també l'estudz que pre renten 
Kendall L Bake?, He177zztt N o q o t h  z 
Kllzus Schonpach d'an2lzsz dels debats te -  
levzszzr r dels candzdats electo?als, en  aqzcest 
cas a les elecczons alenzanjes de 1972 z de 
1976, al Bundestag Cal recordar, eiz 
aqzcest sentzt, que  el  prrrne? debat televz 
szzc d'aquest tzpus fou el  realztzat a la cam 
panya pre ndenczal no?d amencana de 
1960 entre John Kennedy z Rzchard Nz- 
xon, z qzre fou /a  estzcdzat zmmedzatament 
per Szdney Kraus en  una compzlaczó d'ar- 
tzcles, «The Grear Debates Kennedy vs 
N I X O E ,  1960, Bloomzngton, 1962)) En 
aquest car l'estudz tracta sobre els debats 
entre els dzferents caps de fila z realztza 
zrna aproxzmacró quantztiztzva a la forma, 
als contzngzcts z ,  f inalment, al /udzcz del 
pzjblzc 

L'artzcle seguent és una aportaczó certa 
men t  nova sobre la hzst6na z l'estructura 
de la premsa uraebana, des de  la zmplan - 
taczó de les pnmeres col6nzes szonzstes a j -  
nals del  segle X IX ,  fins a /'actual estat 
d'lsrael N 'és autor la doctora Mz y a m  Mz- 
chaebs, treballadora zndustnal al Kzbbuz 
Dalza z escnptora free-lancer en alemany z 
hebreu 

Fznalnzent. cal assenyalar le r uportaczorzs 
de IVzlhelm Khtentrete?, nkár/ d'Estc? z 
la cz2ncza del dzan En el sczt 100 nnzve? ra?z 
(11 de derembre de 1981)í, z de Hans 
Bohrma~zn z Arnulf Kutsch, ((K'zrl ~I"Ecte7 
(1881 1960) Notes a m b  77zotzz~ del 100 
anzzjersun)J Amhdzces apoitoczons rn'onc 72 

e l  pe;>fil d 'una  znquzetud z d ' u n  trrhall 
czentl;/ic dznr l'estrtdz delperZodZ~??~6. c/u? 
pe? desg?iicza est2 comencant '7 rt2r oblzdít 
j n r  z tot  en  el  sezt propz país z no dzgzte77z 
ya entre els ertzcdzosos delr mztptzr de co 
munzcaczó no germ2nzcr qzte nnzh p?uzt 
jeznes el  conezxen 

L . B .  

ZEITSCHRIFT FUR SEMIOTIK 
Volum 3 ,  quadern 4, 1981 

La reuzsta de la Deutrche Grsrllrchiljt 
f i ~ r  Semzotzk acaba el  sea t e ? ~ e r  ~ 7 1 ~ )  n??zh 
aquest daner qztadern dedzcal al irrza mo 
nogr2fic ccPszcosemz6tzca expenmrnt,r/ 
Percepczó. Representaczó Con~eptt7)) Lr I 
aportaczon r qzce er realztzen roto aqur rtlr 
rzibnca vénen a completar el n z i ~ n e ~ o  ante 
nor (vol 3 quadern 2/31 dedzcat al t rma 
((Percepczó z soczetato. r reflectezxen zrt? zn 
ter21 explíczt de la semz6tzca ale7?zanyi7 
contemporiinza en  els temes ?nér vwzczc/ats 
a la pszcolod*a z sobretot a la perccprlu', 
potser en  una explzcable contznzcuczó de la 
tradzczó de la Gestalt 

Dels treballs agrupat~ en aqzce rt nri7n ero 
en  d e ~ t a q u e m  dos, pe l  sea car2c:e~ cla~a- 
men t  oposat z pol2mzc, els de We?ne? 
Wzppzch 1 de Mzchael Boch Cada u n  sosté 



u n  modef  d{erent d'aniifisi de fa percep- 
ció ic6nica i verbal. Efpn'merproposa una 
dzcafztat de codis, u n  per a cada modafitat 
perceptiva, mentre el  segon proposa precz'- 
sament fa un4cació  de f  model  perceptiu 
dJimatge.r i conceptes verbals en  u n  de sol. 
En zrna aportació que incideix també en  la 
pofaritznció entre fa teona d'ztn sol .sirte- 
m a  de representacz'ó i fa teona dual, Jo-  
hanne.r Engelkamp distz'ngeix entre «A.r- 
pectes senson'afs i uspectes motors del  sig- 
nzj?c~t». en  e l  ben  entes que efs aspectes 
sen.roriLífs .rón només rrna par1 del  signzfi- 
cat pero mal' e/ sign$cat sencer, que  ne-  
ce.rsita obfigatonament zrna expficació a 
partir defs  nspecte.r motors de fa represen - 
t ~ ~ c i ó ,  concretament a f 'hora d'e?cpficar /a 
frase. Finrif~nent. cal re.r.renyar daes npor- 
taci0n.r mé.r. centrades .robretot en la re- 
present'zczó psl'colGgica de fa imatge, que 
són fe.r de W i e f  H .  Janssen. «Representacz'ó 
i perce/vió. Una proua de les seves refa- 
czons a m b  l'ajuda del paradigma sefectzu 
d'inte~e7¿.ncla» i les de Hans- Georg B0s.r- 
hardt, .<Representacion.r-Movz'ments fron- 
terers cJ?ztre ciencia i comprensió ordi- 
nan¿z.. 

El nlínzero es completa a m b  fa contribu- 
ció de Martin Krampen sobre u n  experi- 
men t  interdisczpfinari entorn a fa vida i el  
trebaff en  u n  m e d i a m b  fortapresencia ve- 
getal. «Arq.ues verdes)) e xp f ka  les r e f i -  
xions, no totes de tzpus estrictament se- 
miotic, que es desprenen d ' u n  trebaff que 
ja dura quatre anys 2' en el  qualparticipen 
u n  dissenyador, unyardiner, u n  metge, zcn 
arquitecte i el  mateix Kra~npen com a se- 
miotz'c i piscofeg. «Com assenyafa voz 
Uexkufl.  fa cnsi del  med i  ambient  no  és 
cap crisz' economica -di2 el  professor 
berfz'n2.r-. sinó una criii de les refacions 
entre els humans i fa naturalesa». El tre- 
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dzngzt preczsament a zntentar de vezcre 
com una vzda en u n  medz vegetalpot  mz- 
llorar aquestes refaczons 

En el  capitof de debat que  fa revzsta re- 
serva cada nzimero per a temes especzaf- 
men t  pofemzcs, Gereon Wafters zntervé en  
una pofemzca sobre fa semzotzca de Lam- 
bert, z més concretament sobre el  concepte 
de dzagrama logrc El Neues Organon de 
Lambert ( 1  728-1 777)  plantela entle d ' a f -  
tres coses fa constztuczó dzns fa teorza del  
co~zezxement d una doctnna dels cariicten 
extenors d'allo que  és cert, fa qualanome 
na semiotica, I entorn d 'e f fa  derenvolupa 
una teona del  szgne S e ' f p o t  connderar, z 
de fet se ' f  conszdera a Afemanya,  zcn defs 
pre-fi~ndadors de fa semz6tzca contenzpo- 
riinzu, mafgrat l'esciir conezxement que de 
fa seviz obra exzstezx fora de /'&ea germi -  
nzca 

Una darrera aportaczó, dzngzda z znte- 
ressant sobretot per afs lectors alemanys, 
consrstezx en u n  petzt resum sobre f'estat 
de la semzotzca a Franca, dzns de la rzibnca 
que ve dedzcant fa revzsta a panorames 
czent$cs per pazsor Sz bé  artzcler com e l  
dedzcat a fa semzotzca al Braszl, aparegut 
en u n  nzimero anterzor t é  u n  znteres ex- 
traordznarz per al lector hzspinzc, aquest, 
((Semzotzk ZYZ Frankrezch)), de Klaus Dzrs- 
cherf no dóna cap nova pzsta a l 'abundós 
conezxement z traducczons de les dzfirents 
e s~o fe s  franceses 

L.B.  




