
256 des a m b  la imatge. L'autor és el primer 
a reconeixer aquesta limitació del seu 
treball, la qual, d'altra banda, és perfec- 
tament comprensible en un  primer estadi 
d'aproximació al tema corn el que pre- 
senta el llibre. De fet, molts d'aquests 
problemes específics només podran ésser 
afrontats en una etapa posterior si es té 
abans una visió general entorn del feno- 
men de la imatge visual. 

Precisament és aquest el proposit de 
Marcé, que exposa en el proleg: «Empe- 
zar a plantearse los problemas subya- 
centes y más complejos, será en todo 
caso la inmediata tarea posterior. Lo que 
me ha realmente interesado, en el actual 
trabajo, ha sido llegar a proporcionar 
una red unitaria de conocimientos, del 
suficiente grado de generalidad, y que 
creía perfectamente plausible. Precisa- 
mente en la mencionada red deberán 
poder ubicarse, más adelante, los pro- 
blemas de análisis más detallados a que 
se ha hecho referencia*. 

U n  breu resum de l'índex donara una 
idea del contingut d'un treball que s'a- 
treveix a intentar una visió global d'un 
tema corn el de la teoria i l'analisi de les 
imatges visuals -la complexitat del qual 
és prou coneguda per tots aquells que 
l'estudien- i que aconsegueix, en bona 
mesura, el seu objectiu. 

El llibre esta dividit en dues parts, i 
cada una d"1les en diferents capitols. Al  
final de cada capítol es troba una biblio- 
grafia basica sobre les qüestions tractades 
en ell. 

La primera part es refereix a <(La 
construcción de un  'mundo visual'». Els 
seus capitols són: Nociones sobre la Teo- 
ría de sistemas; Sistemas abiertos: tipos y 
características; La percepción: Visión in- 

terespecqica e intercultural; Los códigos 
perceptivos visuales; Las ilusiones visua- 
les y el proceso perceptivo; Procesamien- 
to de información perceptiva. 

La segona part és dedicada a: Imáge- 
nes, significado y comunicación. I els 
seus capitols són: Significado y represen- 
tación; El proceso de comunicación; Los 
niveles de organización textual; Los ni- 
veles de organización textual; Conceptos 
básicos del enfoque semiótico; Una pro- 
puesta de método de análisis y El análisis 
retórico. 

A. Carrasca] 

Mass Communication Theory, An In- 
troduction, Denis McQuail, Sage, Lon- 
dres, 1983. 

Una de les novetats bibliografiques 
més significatives de les aparegudes el 
1983 ha estat sens dubte el llibre de 
Denis McQuail Mass Communication 
Theory, An Introduction, obra que a 
bon compte perdurara corn a punt de 
referencia i consulta en els propers anys; 
de la mateixa manera corn ja va ocórrer 
durant la decada dels seixanta amb un 
altre tractat de sintesi del mateix autor, 
Sociologia dels mitjans de comunicació 
de masses (editada en angles el 1968 i 
traduida al cas~ella per Ed. Paidos el 
1972). 

Mass Communication Theory pot és- 
ser considerat a primera vista corn un  
text introductori per a principiants de 
Ciencies de la Informació, a l'estil dels 
que altres autors, en particular nord- 
americans, han vingut presentant en els 
darrers anys i que corn a regla general 



manquen de sistematica, de visió de 
conjunt i d'idees nuclears d'articulació 
solida. McQuail, pero, amaga sota la 
modestia d'oferir un  text introductori, 
una labor exquisida i comprimida que 
supera els esmentats defectes habituals i, 
fins i tot, aporta quelcom una mica 
insolit en aquests tipus de llibres: inno- 
vacions conceptuals, fins aquest moment 
latents pero mai expressades, que no 
seran passades per alt d'ara endavant. 

En aquest sentit s'ha de destacar, per 
exemple, la nova classificació que fa de 
les conegudes quatre teories normatives 
sobre l'actuació social dels mitjans de 
comunicació. L'autor comenca per re- 
butjar el terme ~ teor ia  liberal)), nascut 
als anys cinquanta, i el canvia pel més 
senzill de «teoria de la premsa lliure)) 
( ~ F r e e  Press Theoy.), advertint a m b  
certesa de la distancia entre unes idees 
tan mediocres i la part més complexa 
d'alguns -no tots- dels corrents de 
pensament liberal. Encara és molt més 
significatiu que McQuail afegeixi dues 
noves teories que estan presents a les 
obres de diferents autors, s i  bé semblava 
com si no existissin perqui no són a redós 
d'una etiqueta. Es tracta de la «teoria 
dels mitjans de comunicació a paisos en 
desenvolupament. ([(Development Me- 
dia T h e o y * )  i de la cteoria de la 
participació democratica deials mitjans 
de comunicació)~ (~Democratic-Partici- 
pant Media Theoya) ,  aquesta última 
autentica línia d'innovació en aquest 
terreny. 

De la mateixa manera, considero un 
gran encert que a la fi en un  sol llibre es 
trobi un compendi de teories generals de 
la significació sociologica dels mitjans 
citats, que inclogui tant els corrents tra- 

dicional~ com els marxistes i els mixtes. 257 
En general, els autors nord-americans es 
conformaven amb al.ludir una escarida 
caricatura de I'Estat i, sovint, els marxis- 
tes semblaven ignorar que hi ha enfoca- 
ments diferents al seu. McQuail demos- 
tra coneixer ambdues vessants i, adhuc, 
els diversos subcowents que, per exem- 
ple, existeixen dins del que podríem 
anomenar ~marx i sme  occidental». 

El conjunt de temes tractats per 
McQuail és massa extens per a fer-ne 
referencia ara encara que, paradoxal- 
ment, només ocupen 244 pagines. E m  
limitaré a destacar alguns d'ells, com són 
la reclassificació de funcions socials dels 
esmentats mitjans, feta des de diversos 
enfocaments i tumbé superadora dels 
vells clixés de Laswell (1948) o bé de 
Wright (1960); la detallada descripció de 
la natura de cada mitja industrial -in- 
closos el llibre, la música gravada, etc.- 
; la plural i extensa nova tipologia dels 
efectes deis mitjans de comunicació; les 
novelles concepcions sobre l'audiencia, i 
per acabar, una molt completa bibliogra- 
fía de 338 títols centrada sobretot en la 
producció apareguda als anys setanta i 
vuitanta, la qual, tot i essent la majoria 
anglo-saxona, inclou importants referen- 
cies a investigadors nordics, francesas i 
altres traduits a l'angles. 

Quant a les conclusions finals, 
McQuail recalca que la teoria en si 
mateixa no té  cap sentit si no és capac de 
suggerir solucions i de connectar amb els 
problemes de I'actuació real dels citats 
mitjans. Segons McQuail, tota nova teo- 
ria dels mitjans de comunicació ha de 
reunir elements descriptius i normatius, 
perqu? sense capacitat de generar ava- 
luacions i propostes d'aplicació de cara al 



258 futur no seria una autintica teoria social. 
Finalment, pel que fa als mitjans de 

difusió, crec que són considerats a m b  
gran realisme i aixi es diu d'ells que 
intenten protegir i augmentar flur esfera 
d'autonomia, per a la qual cosa necessi- 
ten fixar postures d'objectivitat, obertu- 
ra, neutralitat, equilibri i «distancia» 
respecte a les institucions, pero, en defi- 
nitiva, la seva natura i la de les institu- 
cions deixen un marge més gran de 
separació en relució a l'audiencia, que en 
relació a l'Estat, als clients, a les fonts i 
als propietaris de l'empresa. 

J.L. Dader 

Cul tura .  Sociología de la comunica- 
ción y del arte, Raymond Williams, Ed. 
Paidós, Barcelona-Buenos Aires, 1982. 

Las necesidades prácticas e inmediatas 
de la sociedad han dado lugar en los 
últimos cincuenta años a multitud de 
trabajos sobre los fenómenos culturales, 
que se han realizado desde la óptica de 
diversas disciplinas (sociología, antropo- 
logía, teoría de la comunicación, etc.). 

En Cultura. Sociología de la comuni- 
cación y del arte, Raymond Williams 
plantea el problema de la inversa: una 
definición que delimite el objeto de estu- 
dio y cree su propia metodología a través 
de una nueva disciplina en formación, la 
sociología de la cultura. Tanto la evolu- 
ción del significado del término ((cultu- 
ra», como la dificultad de su definición 
aun en la actualidad son temas a los que 
el autor ya había dedicado anteriormen- 
te dos obras: Culture and Society (1958) 
y Keywords (1976). Tal ve z  sea por esta 

razón que ahora aborda concisa y clara- 
mente las dos formas principales de en- 
tender la cultura hasta ahora: una posi- 
ción idealista, que la analiza como gene- 
radora de una forma de vida social 
global; y una posición materialista, que 
privilegia el orden social en el cual la 
cultura sería una resultante de otras 
actividades sociales. 

Casi resulta evidente que esta misma 
incapacidad por establecer u n  mínimo 
acuerdo sobre la naturaleza y amplitud 
de los fenómenos a analizar ha obstacu- 
lizado la posibilidad de encuadrar el 
estudio de la Cultura en el marco de las 
ciencias sociales tal como se estructuran. 
R. Williams se plantea la necesidad de 
situar la sociologia de la cultura como 
una rama dentro de la sociologia gene- 
ral, pero en la que convergen todas 
aquellas ideas y metodologías que hasta 
ahora han abordado los fenómenos cul- 
tuvales por separado: la sociología obser- 
vacional (el autor se refiere a la cmass 
communication research)~, aunque no 
usa este término por considerarlo inco- 
rrecto), que se ha dedicado fundamen- 
talmente al estudio de los medios de 
comunicación de masas (instituciones, 
contenidos y efectos) y entve cuyos auto- 
res destaca a Lazarsfeld, Katz, Halloran, 
Brow, Chaney, etc.; y toda una serie de 
teorías a/ternativas a las anteriores que 
principalmente consistían en estudios so- 
bre arte de carácter filosófico e histórico, 
de los cuales podemos citar a Lukács, 
Marcuse, Goldmann ... entre otros mu-  
chos autores. 

El concepto ruperador de toda esta 
situación fragmentada y que daría 14ni- 
dad a la sociología de la cultura sería el 
de entender la Cultura como sistema 


