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Amb motiu de la celebració, l'any 1992, 
del vinte aniversari de la creació de la Facul- 
tat de Ciencies de la Comunicació de la Uni- 
versitat Autbnoma de Barcelona, el Centre 
d'Investigació de la Comunicació (CEDIC), 
de la Generalitat de Catalunya, ha elaborat 
una bibliografia que intenta recollir tota la 
producció tebrica sobre la materia produida 
pels professors d'aquesta instituciól. 

El llibre conté informació de tipus refe- 
rencial de documents sobre comunicació so- 
cial publicats -llibres, tesis,  articles, 
ponencies, capítols-, tant al país com arreu 
del món, per tots els investigadors que són o 
han estat professors de la Facultat des de la 
seva fundació. 

Aquesta tasca s'ha pogut fer arran de la 
informació emmagatzemada al Banc de Da- 
des COMCAT, posat en marxa pel CEDIC el 
1988. Tanmateix, cal advertir que els llistats 
i els quadres estadístics presentats en l'estudi 
només reflecteixen les dades emmagatzema- 
des al CEDIC. Per aixo, encara que es puguin 
considerar forca representatives de l'evolu- 
ció de la recerca a la Facultat, poden presen- 
tar una certa distorsió inevitable per la 
naturalesa mateixa del complex procés-de re- 
collida de dades. 

A més a més, el cabal d'informació que 
s'ha recollit i processat en el Banc de Dades 
COMCAT ha permes d'establir un perfil so- 

ciometric de la producció científica de la Fa- 
cultat. Es a dir que a partir de les dades reco- 
llides en la bibliografia s'ha fet una analisi 
sistematica que ha permes fer una certa valo- 
ració quantitativa de la investigació dels pro- 
fessors de la Eacultat esvecialitzats en l'estudi 
dels fenbmens comunicatius, de la qual es po- 
den extreure algunes dades significatives. 

S'ha produit un creixement continuat del 
nombre de monografies al llarg de les darre- 
res decades, en especial a la segona meitat 
dels anys vuitanta, quan es concentren la ma- 
jona dels llibres i tesis doctorals. Així ma- 
teix, es constata que el nombre de llibres és 
forca superior al d'altres monografies. El ma- 
teix es pot dir dels articles i dels capítols de 
llibres. Probablement, aixb és perque el 
col.lectiu de professors és forca jove i ha ha- 
gut de consolidar la seva situació professio- 
nal, i a que aquest tipus de recerca adquireix 
cada vegada un interes social més gran. 

Per altra banda, encara que s'ha anat evo- 
lucionant vers la publicació de textos majo- 
ritariament escrits en catala, existeix una 
preeminencia de la llengua castellana, fet cla- 
rament constatable en les monografies. Al 
mateix temps, destaca el baix nombre de pu- 
blicacions en d'altres llengües, encara que les 
més utilitzades són l'angles i el frances. 

La varietat dels estudis realitzats en 
aquests darrers anys compren, a més de la 
historia, la política i l'estructura de la comu- 
nicació a Catalunya, altres perspectives di- 
verses, com ara les analisis de contingut, la 
investigació tebnca i metodolbgica i, també, 
l'aplicada al camp professional dels comuni- 
cadors socials (especialment penodistes i pu- 
blicitaris). 

Entre els diferents mitjans i serveis co- 
municatius analitzats, destaquen, pel nombre 
de referencies existents, els massius, com ara 
la premsa, la televisió, la radio i el cinema. 
Pel que fa a les principals disciplines científi- 
ques basiques d'anhlisi dels fenbmens comu- 
nicatius, destaca, a gran distancia de la resta, 
la histonografia, seguida per la periodística, la 
ciencia política, la sociologia, la teona de la 
comunicació i la semibtica. 




