
llibre Els ajuts de l'Estat a la premsa a I'Eu- 
ropa occidental: analisi conzparada de les 
politiques de 17paYsos, encarregat i editat pel 
mateix CEDIC el 1990, i Corbella amb el seu 
valuós informe La cornunicació social a Ca- 
talunya, 1981-1991; una decada de canvis, 
també so1,licitat i publicat pel CEDIC el 
1991. 

Aquesta experiencia previa en analisis pa- 
neuropees i específiques del Principat signifi- 
cava una garantia per portar a bon port aquest 
treball de caire internacional. A més, l'equip 
es proposa comparar no només el sistema me- 
dihtic sinó també aspectes claus del sistema 
polític, social i econbmic, com ara els marcs 
geografic i histbric, a més de la població, 
l'ambit laboral i les principals magnituds ma- 
croeconbmiques. Probablement, aquesta con- 
textualització és un dels merits més destacats 
de la recerca: tot un seguit de dades, taules i 
grhfics presenten ordenadament unes realitats 
semblants en molts aspectes pero diferents en 
d'altres. 

Com era previsible, la premsa ocupa pro- 
porcionalment la part més important de l'in- 
forme, a causa del pes específic que ha tingut 
des del segle xvru aquest initja a les diferents 
regions europees, molt superior al de la radio 
o la televisió, que han estat des del seu naixe- 
ment -i encara ho estan a la majoria dels 
paisos- centralitzades en xarxes d'abast es- 
tatal originades en un mercat publicitari uni- 
ficat i unes estructures organitzatives poc 
flexibles. 

L'apartat de la premsa aborda la perspec- 
tiva histbrica, l'ordenament legal i les publi- 
cacions de tot tipus -diaries, no diaries, 
gratuites i locals-, amb dedicació específica 
a les empreses editores, la difusió, la distri- 
bució i les inversions publicitkies. S'ocupa 
també, separadament, de la radiodifusió y de 
la televisió, tant de la perspectiva histbrica i 
de la normativa legal, com del sistema orga- 
nitzatiu, I1estructura empresarial, el financa- 
ment, leaudiencia i les inversions publicitkies. 

Tota la informació ve acompanyada per 
unes quantes taules amb les xifres més signi- 
ficatives. Al final de cada capítol, com també 
al final del Ilibre, hi ha analisis comparatives 
de les quatre regions estudiades, les quals 

també es posen en relació amb els estats dels 
quals formen part i amb altres petits paisos de 
la resta dtEuropa semblants en població, su- 
perfície o nivel1 de renda. 

Es tracta d'un estudi amb nornbroses 
dades difícils de trobar a altres llocs, i que 
permeten fer noves elaboracions comparati- 
ves. Hi ha molta informació acuradament or- 
ganitzada -un pkl rígida quant a la seva 
ordenació al sumari-, ben sistematitzada i 
minuciosa en l'aportació descriptiva. Els au- 
tors han trepitjat clarament un terreny encara 
molt poc estudiat. Pero també és probable que 
el gran esforc de caracter documental i des- 
criptiu efectuat hagi debilitat allb que hagués 
reforcat l'interes del treball: l'anhlisi més pro- 
funda de tota la informació aplegada. 

Fins i tot, probablement hauria estat més 
plausible fer un treball més concís i reduit 
-amb les dades claus- i publicar-lo també 
en angles, que, encara que no sigui idioma 
oficial a cap dels territoris estudiats, és en la 
practica la lingua franca de tot el continent. 
Així s'hagués pogut donar una major difusió 
a una tasca de  caire pioner que permet 
coneixer a la resta del món academic alguna 
de les línies de recerca internacional que es 
porten a terme en el camp de l'estructura de la 
comunicació social a Catalunya, punta de 
l'iceberg de les diferents branques del saber al 
país. L'esforc iniciat ben mereix continuació 
amb diferents analisis comparatives entre el 
Principat i altres nacionslregions del conti- 
nent i, per que no, també amb els estats. 

Dartiel E. Jones 

Gubern, Román. Espejo de faiztas~zas. De 
John Travolta a Indiana Jones. Madrid: Es- 
pasa Calpe, 1993. 

De Roma Gubern pot dir-se que és, a 
aquestes alcades de la pel,lícula, el més im- 
portant estudiós catala i espanyol de la comu- 
nicació hudio-visual. 1 ho és tant per la 
quantitat i diversitat de les seves aportacions 
-recerques, assaigs, obres de síntesi i divul- 
gació, totes prou conegudes- com per la 
seva singularitat: Gubern és, en el sentit es- 
tricte i cada cop més oblidat de la paraula, un 



unii~ersitari, algú que creu en el coneixement 
i professa la vella voluntat univers i tea  de 
coneixer de manera integral i integradora, en 
una epoca d'especialitzacions hipertrbfiques, 
de culte a l'anomenada recerca adrninistrati- 
va i de servilisme -deis plans d'estudis i de les 
actituds i aptituds professorals- a la sacralit- 
zada raó de mercat. 

E m  sembla  necessar i  r eco rda r  to t a  
aquesta colla d'obvietats aparents perquk 
parlo des de i per al medi academic, un medi 
on últimament abunden les superbies i les 
vanitats funcionarials, unides a un desola- 
dor desprestigi de les humanitats professat 
per entusiastes -i sovint quasi agrafs- ins- 
tructors mercadolhtrics i tecnofanatics, de- 
f enso r~  de la recerca aplicada i instrumental, 
que consideren l'única «útil» i «científica» 
(sic) davant la «inutilitat» o l'«acientifisme» 
dels enfocaments de signe crític, tebric o in- 
terpretatiu. 

La trajectoria intel.lectua1 de Gubern és, 
com deia línies abans, singular, encara que 
no exactament original. Pesque Gubern no és 
un creador d'idees genuí, un pensador distin- 
git per la rara capacitat de sembrar amb idees 
innovadores els caps de la ciutadania -dta- 
quests no en tenim encara, en el camp de les 
ci2rzcies de la comunicació: calen anys de tra- 
dició, i també un medi intel,lectual propici-, 
sin6 un estudiós culte i rninuciós, un escriptor 
ame i solvent, un autor marcat per una inve- 
terada voluntat de saber, un assagista seductor 
i també un excepcional divulgador. La inha- 
bitual combinació de totes aquestes qualitats 
explica la seva singular posició en el panora- 
ma local dels estudis sobre comunicació. i 
també el fet que és l'únic comunicoleg autbc- 
ton conegut i llegit enlla de les aules univer- 
s i tar ies  -i, j un tamen t  a m b  Mique l  d e  
Moragas, enlla de les nostres fronteres. 

Espejo de fantasmas. De Johrz Travolta a 
Indiana Jones (1993), l'ultima obra escrita per 
Gubern abans del seu recent periple italia, ex- 
pressa i compendia eloqüentment les virtuts 
assagístiques del seu autor, ja prou mostrades 
en treballs anteriors com Mensajes icónicos 
erz la cultura de masas, El s&io informatiza- 
do o La imagen ponzográj7ca y otras pewer- 
siorzes ópticas. A diferencia, pero, d'aquests 

assaigs, més acadimics per enfocament i per 
destinació, Espejo de fantasmas és un llibre 
concebut i escnt per al lector culte general, 
orientació aquesta que corre el perill d'eclip- 
sar la importancia i la fecunditat de les seves 
propostes -encara hi ha qui, al nostre gremi, 
confon amenitat amb fiivolitat. 

L'obra que tractem es presenta con1 un re- 
corregut interpretatiu a través del cinema 
nord-america recent, des de 1977 fins als nos- 
tres dies. No es tracta d'una historia -genere 
cultivat per l'autor a Historia del cine o a Cine 
español en el exilio-, ni tampoc d'un tractat 
sistematic i rigorós -com el magnífic La mi- 
rada opulenta, llibre encara no prou ben va- 
lorat-, sinó d'un assaig d'interpretació de la 
diversitat de missatges sobre el món contem- 
porani que la fabrica de somnis hollywoo- 
d i ense  proposa  a ls  seus  gegan t ins  i 
incondicionals auditoris. Hi desfil,len, amb 
comptades abskncies significatives, les pel.lí- 
cules de més exit del període: de Saturdaj 
Night Fever a Alien, passant per Víctor o Vic- 
toria, Bailando corz lobos, Rumbo, Atracciórz 
fatal, E.T., Blade Ruriner, Apocaljpse hlow o 
-no hi podia faltar- En busca del arca per- 
dida. 

Vista la tria de pel~lícules, i vist també el to 
ame i agil del treball de Gubem, més d'un cir- 
cunspecte intel.lectua1 IiighOro\v estaria pre- 
disposat a titllar-lo despectivament, o en tot 
cas a dedicar-li condescendent un bn de la seva 
atenció. Error cras, greu rniopia: perque dins de 
les pagines del llibre batega una proposta enri- 
quidora i suggerent, escrita per un autor capac 
de conjugar la cultura i el rigor amb el plaer de 
l'escnptura; i també, com provaré de raonar tot 
seguit, una doble reivindicació. 

El primer mkrit del llibre rau en la reivin- 
dicació que l'autor fa del cinema de masses 
contemporani, sovint tractat amb menyspreu 
per la flor i nata dels intel.lectuals europeus, 
o simplement ignorat per irrellevant. Contra 
aquest menysteniment dels apocaliptics, i 
també contra l'obedient entusiasme dels inte- 
grats, Gubern proposa un sa exercici de re- 
flexió crítica, és a dir, d'abandonament d e l ~  
cbmodes topics paralitzadors i d'indagació en 
i sera les aparences del cinema nord-america 
de masses recent. 



Un cinema, cal recordar-ho, acusat repeti- 
dameiit d'irrealisme: per als qui condemnen 
Hollywood en bloc, els films que s'hi fan són 
culturalment irrellevants, artísticament low- 
brow o com a molt middle brow; productes in- 
dustrial~, en definitiva, més obedients a les 
objectivables i prosaiques raons del mercat que 
a les mistenoses i sublims de I'art seriós. Se- 
gons aquesta versió, el cinema ianqui recent, 
en sacrificar I'art a la comercialitat, ofereix als 
espectadors productes espuns, falsejadors de 
la realitat, andrbmines comunicatives diverti- 
des pero enganyadores i al ienants -en 
definitiva, la versió contemporhnia del panem 
et circenses de l'antiguitat. 

Pero, tal com sosté Gubern de manera 
convincent, el cinema de masses recent sa- 
tisfi, a més de divertir-nos fins a morir, d'al- 
tres funcions culturals rellevants. La fabrica 
de somnis -fou el periodista rus Ilia Ehren- 
burg qui la bateja així- no ofereix, conside- 
rada en conjunt, una representació realista del 
món contemporani, pero sí de les fantasies, 
temors, desitjos i expectatives dels grans pú- 
blics, els quals alhora explora i ressuscita. En 
paraules de I'autor, la selecció de pel~lícules 
examinada a Espejo defantasmas «privilegia 
al cine comercial más que al cine elitista de 
autor, en la medida en que constituye un ve- 
hículo más característico de los sueños y 
expectativas colectivas» (p. 22). De manera 
que, si no stendhalih espill fidedigne de la re- 
alitat, el cinema de masses produi't a Holly- 
wood sí que és un genuí espill de fantasmes, 
un mira11 on troben expressió les fantasies i 
les imaginacions dels ciutadans de la nostra 
epoca. Com escriu l'autor a les últimes línies 
del seu assaig (p. 262 i 263), 

las pantallas de nuestra cultura audiovisual de 
riiasas constituyen superficies de reflexión 
de un imaginaio colectivo que vehicula pro- 
tofantasías arcaicas remanentes en el ciudada- 
no postindustrial. Y por ello tales pantallas 
operan a modo de espejo de los fantasmas que 
se agitan en las penunbras del psiquismo del 
horno otiosus [...l. Sin estas imágenes a las que 
ya nos hemos hecho adictos, nuestro metabo- 
lismo psíquico estaría mutilado por una ce- 
gue ra  cas i  tan g rave  c o m o  la  cegue ra  
Fisiológica: por la ceguera mitopoética. 

En reivindicar el valor cultural del cinema 
de masses recent, Gubern no cau tanmateix 
en la acrítica complaenca dels anomenats in- 
tegrats ni, en I'extrem oposat, no opta per ex- 
pulsar en bloc el cinema ianqui comercial de la 
república de les arts, sinó que opta per la via 
-sempre més incomoda- de la indagació i 
la reflexió, de I1an&lisi i de la interpretació. 
Una actitud hermeneutica que és, alhora, elo- 
qüent vindicació de la necessitat d'establir i 
difondre una veritable pedagogia de la comu- 
nicació hudio-visual de masses, que permeti 
els seus usuaris de comprendre el que altra- 
ment tendeixen a consumir de manera acrítica. 

Per tal de satisfer aquest lloable proposit 
interpretatiu, tan infreqüent per aquestes 
contrades, Gubern recorre amb eclecticisme a 
un variat venta11 de contribucions, en el qual 
predominen les de  carhcter psicoanalític 
-Freud, Jung, Fromm, Rank, Rollo May-, 
f i losof ic  -Cassirer,  Ferra ter  Mora-, 
mitologic -Campbell, Kirk, Bettelheim, 
Eliade, Frye- o sociologico-antropologic 
-Mannheim, Galbraith, Lévi-Strauss-, en- 
tre d'altres. Tot aixo, :n paraules de l'autor, 
per tal de (p. 22) 

tejer un ensayo de contramitología, o de antro- 
pología mitológica, a través del despiece de 
las fantasías y las obsesiones del hotno ameri- 
canus, a modo de radiografía crítica de un ima- 
ginario colectivo que cohesiona un modelo de 
civilización y de  convivencia. [.. .l .  En cual- 
quier caso, este ensayo aspira a reivindicar la 
pertinencia de los métodos de análisis trans- 
cultural poco convencionales en la práctica de 
la apreciación fílmica para la comprensión e 
interpretación de los fantasmas que circulan 
por las pantallas cinematográficas [...l. 

Equipat amb un bagatge conceptual tan 
divers i valuós, Gubern explora minuciosa- 
ment el complex territori escollit, amb una 
mirada crítica singular que, al meu parer, su- 
pera amb escreix els vicis i les miopies usuals 
amb que al nostre país sol ser abordada la co- 
municació hudio-visual: d'una banda, l'im- 
pressionisme czipriciós de bona part dels 
crítics de penodic, erudits del detall sovint 
incapaces d'extreure categones bhsiques entre 
la miríada d'anecdotes que ressenyen; i d'una 



altra, la hipertrofia analítica de tants semib- 
legs i narratolegs que, armats d'un aclaparador 
arsenal disciplinari, procedeixen a esquarterar 
anatomicament els objectes de la seva atenció 
fins a tomar-los irreconeixibles. 

La de l'autor és, doncs, una opció per la 
crítica culta -per I'analisi transcultural, en pa- 
raules seves-, capa$ d'integrar molt diverses 
aportacions per tal d'esprémer el sentit dels 
productes culturals que analitza i interpreta, 
un sentit construit cooperativament pels usos 
que els públics en fan. La utilització intel.li- 
gent d'aquestes diverses perspectives d'analisi 
i interpretació ret destacables resultats. 

Ara bé: la proposta interpretativa de 
Gubem va més enlli, al meu parer. En la seva 
recerca del sentit del cinema comercial recent, 
no sols fa servir amb solvencia les perspectives 
al.ludides, sin6 que té ben present la relació en- 
tre els films tractats i els grans referents de la 
tradició cultural occidental. El seu assaig d'an- 
tt-opologia mitologica parteix de la convicció 
que els assumptes. els arguments, els temes. els 
motius, els personatges i les situacions de les 
pel~lícules que analitza deuen bona part del seu 
exit de públic al fet que apel.len, refan o al .1~- 
deixen a referents culturals profundament arre- 
lats tant en la memoria col~lectiva -la tradició 
occidental, i I'anglo-saxona de manera molt es- 
pecial- com en la psique dels individus i dels 
grups humans. De manera que els films que 
analitza, a més de ser eficaces maquines de di- 
versió, són considerats productes culturals re- 
llevants, relacionats amb la memoria cultural de 
tots i amb les inquietuds íntimes de cadascú. 

De fet, I'enfocament de Gubern és de 
caricter tematologic, una mena d'abordatge 
avui forca desusat: ja fa decades que fou acu- 
sat de contenutist~zo pel paradigma crític lla- 
vors emergent, de signe estructuralista; avui 
sobreviu malament entre els especialistes en 
literatura comparada, com una de les vessants 
propies d'aquesta magna disciplina. La tema- 
tologia és, pero, una perspectiva analítica i in- 
terpretativa d'enorme interes, ates que s'ocupa 
dlestudiar en detall i amb rigor -un rigor alie, 
és cert, al cotztenutis»lo merament impres- 
sionista- que diuen els productes culturals 
escrits i audio-visuals que consumim i con- 
sumem. 

Des de fa alguns decennis, el paradigma 
dominant en els estudis narratologics ha estat 
l'estructuralisme - d e  Barthes, Todorov, Eco, 
Kristeva, Bremond, Greimas, etcetera-, amb 
el seu emfasi en l'estudi morfologic dels re- 
lats: el cotn estan fets, més que el que diuetz, 
atenent de manera preferent a la dispositio i a 
la elocutio, sovint deixant de banda la itii1et1- 
tio. Faltava, pero, parar atenció a la natura, al 
senrit de les histories que els narradors conten: 
símbols, arguments, rnites, figures, motius, to- 
poi i al.legories que literalment les animen en 
la ment dels seus productors i en la dels seus 
consumidors i consumadors. La tematologia, 
precisament, reivindica la importancia d'a- 
questa atenció -la veu complementaria dels 
abordatges morfologics predominants-: de 
quina manera les grans figures, els temes, ro- 
poi i trops de la imaginació humana de tots els 
temps habiten en els relats del nostre temps. 

En explorar la filiació mitogknica de les 
grans ficcions audio-visuals contemporanies, 
Gubern ha escnt un assaig de tematologia in- 
termediatica d'un valor considerable. Més 
enllh de l'ús divertit del cinema ianqui de 
masses, l'autor proposa desantranyar-ne el 
sentit; sota l'epidemlis de les pel~lícules més 
taquilleres, hi bateguen grans assumptes d'a- 
ra -ltamericanitat, l'ascens social, les tribus 
urbanes. la sida i la multiculturalitat- i de 
sempre - e l  doble, el rescat de l'inferri, el tre- 
balls de l'heroi, la síndrome vampírica, el 
viatge iniciatic, la dona fatal, els mites de Pig- 
malió, Faust i Don Joan, etcetera. 

Exploració tematologica acurada, indaga- 
ció en la itzventio de l'imaginari de rnasses 
contemporani, Espejo de,fantasrnas és un lli- 
bre important i esclaridor, vindicador de la 
necessitat de les avui denostades humanitats 
per a l'estudi de la comunicació de masses. 
Una veritable Ilicó per a les ciencies de la co- 
municació del nostre país, massa Ilastades pel 
pes de les elefantiasis disciplinaries i de les 
actituds mercadolitriques i tecnofanatiques ... 
i massa orfes d'autors que, com Gubem, po- 
sen la seva aptitud analítica i interpretativa al 
servei d'una actitud de coneixement crític i de 
comprensió culta. Universitaria. 

Albert Chillón 




