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La preocupacióper l'estudi del llenguatge dels 
mass-media i una atenció especial dedicada a 
qiiestions de metodologia i epzjtemologia, han 
estat els trets més remarcables de Iáctivitat de 
discussió i investigacid del nostre Departa- 
ment durant el curs passat. 

Com ja és habitual,  han organitzat una serie 
de semzitaris «basics)) dirigits per professors 
del Departamenot, de durada anualo semestral 
(periodicitat entre setmanal o quhzenal) la 
tematica dels quals correspon essencialment a 
les investigacions en curs. Aquesta mena dác- 
tivitats compleixen una doble funci4 f ina 
banda, intenten servir de complement dálgu- 
nes de les assignatures del nostre Departament 
(especialment en segon cid); de Iáltra serve; 
xen de lloc de trobada depro fessors iinvestiga- 
dors i funcionen com a forums de dircussió 1 
refexió col. lectiva. 

Al  voltant dels seminaris basics - bé que no 
pas en totes les avinenteses- skrganitzen 
activitats <ccomplementaries»: conferencies, 
seminaris de professors invitats, COL loquis. .. 
Tenen com a finalitat fonamental agilitzar el 
seguiment de l'actualitat en els estudis que 
interessen el Departament. 

Durant el curs passat han tingut lloc les 
següents activitats: 

A) SEMINARIS BASICS 

1) (dnalisi del llenguatge Politic del fran- 
quzjme)), dirigitper L lds  Bassets i Sanchez, 
professor de (cremidtica de la comunicació de 
masses n. 
2) ((El  llenguatge visual)), dirigit per Jordi 
Pericoot, professor de ((teoria de la imatge)). 
3) (( Teoria de la comunicació i pragmatica), 
dirigit en COL laboraczOper Jordi Berrio, J M. 
Pérez Tornero i Lorenzo Vlches, professors de 
(crociologia de la comunkació)), «teoria de la 
comunicació~~ i (cremidtica de la comunicació 
de masses)), respectivament. 

B) SEMINARIS COMPLEMENTARIS 

((Cultura, ideologia i mass-media)), diri- 
git pel pro fessor Francesco Rositti, catedratic 
de ((teoria sociologtca» de les universitats de 
Mila i Ton: 
2) «Els personatges de Iénunciació)), dirigit 
pel professor Oswald Ducrot, de I'École des 
Hautes Études de Paris (seminari organitzat 
en COL laboració amb I% C. E., I'Escola de 
Traductors i Interprets, Departament de Filo- 
logia HGanica i de Llengua Francesa de la 
nostra Universitat). 
3) ( (El  guió cinematografic)), dirigit pel rea- 
litzador de cinema Jordi Cadena. 

C) CONFERENCIES I 
COMUNICACIONS 

- «El llenguatgepolitic a Ialia)), per Udia 
Leo, investigadora de la Universitat de Bo- 
lonya. 
- ((Imatge i pevcepció)), per Pérez Monge, 
professora del Departament de Psicologia de la 
Universitat Central de Barcelona. 
- «La praxiologia >emidtzka)), per Victor 
Sanchez Zavala, professor de ((Pcicologia del 



llenguatge)) de la Universitat Complutense de 
Madrid 
- ((Lingiizjtica de la mentidan, per Victoria 
Camps, professora del Departament de Filoso- 
fZ, de la Universitat Autonoma de Barcelona. 
- <<Comunicacz¿í i teoria de sistemes)), pel 
professor Jaime Garreton, de la Universitat 
Catblica de Santiago de Xile. 

D) ASSISTENCIA A COL.LOQUIS 
1 CONGRESSOS DE MEMBRES DEL 
DEPARTAMENT 

- Roma Gubern intervé en la setmana del 
cinema de Huelva, en la Confrontació de 
Perpinya sobre «E l  món obrer en el cinema)) 
(abril de 1980) i en I'Assemblea d'Historia- 
dors del Cinema de Sofia (juny de 1980). 

- Miquel de Moragas particqa en un col. lo- 
qui sobre la crisi de la Premsa organitzatper 
la Unió de Periodistes a Santiago de Compos- 
tela i en un Simposium sobre Imperialisme i 
Mitjans de Comunicaci~ organitzat per la 
Facultat d'Economiques de Santiago, on va 
presentar unaponencia sobre Autonomia Polí- 
tica i Televisi6 

- Manuel Parés i Maicas assiteix al (( work- 
shop)) celebrat a Holanda sobre el tema 
( u n  nou ordre inforrnatiu internacional)), 
organitzat per I'Institut d'Estudis Socials de 
la Universitat de la Haia lfebrer de 1980)  

- Jordi Berrio i Pérez Tornero partic@en en 
el Col. loqui Internacional «Faire;faire. La 
persuasió (Retorica, Semiotica, Sociologia) 
celebrat a París durant els dies 20,221 i22 de 
Maig i organitzatper la Universitat de Nova 
York i rÉcole des Hautes Études de Parts. 

- Lluís Bassets i Miquel Moragas intervenen 
en el Congrés Internacional ((Les obstacle~ de 
la communication)), organitzatper la Univer- 
sitat de Bordeus, i presenten la ponencia 
intitulada ((El8 obstacles a la comunicaczi; a 
Espanya després de la mort de Franco. )) 

E) TESIS DOCTORALS 

- Roma Gubern llegeix a la Facultat 
de Dret de la nostra Universitat la seva 
tesi doctoral ((Censura i cinema)), text que 

probablement molt aviat espublicara isr+posa- 
va el seu llibre número vint. 

- Manuel Parés i Maicas, tambéa la Facul- 
tat de Dret presenta la seva tesi ((Premsa i 
regionalisme, 1966-1973. )) 

F) TESIS DE LLICENCIATURA 

A l  si del nostre Departament s'han realitzat, 
durant el curs 79-80, les següents tesis de 
llicen ciatu ra: 

- ((Dependencte y desarvollo. Los estudios 
latinoamericanos sobre comunicación colec- 
tiva)), per Marcal Murciano. 
- ((Aproximacid a la semklogia de la irrzat- 
ge)), per Jordi Pericot. 
- «El  Kitsch)), per Ruiz  Collantes. 
- ((Semiótica de la radio)), per Miquel Ro- 
drigo. 
- <<Introducción al anáksis semiotico de la 
prensa)), per Enric Saperas. 

PROJECTES PENDENTS 

Per d$cultats organitzatives, enguany no 
s'ha pogut celebrar un antic projecte del 



Departament: el simposium sobre << Teoria de 
la Comunicació i Disc@lines Cientz;Fiques>). 
No  obstant aixb, com que les lz'nies mestresper 
les quals es regiria aquesta trobada ja foren 
dginides, convé deixar-ne constancia. Són les 
segiients: 

a) La comunkació és un «tema)> que ocupa la 
gran majoria de les ciencies de I'home. Per 
tan4 és un objecte interdtjc@linar per excel- 
lencia. Amb tot, les formes concretes en que 
s'articularia aquesta interdisciplinarietat no 
es troben completament definides. Altrament, 
presenten problemes considerables. En aquest 
sentit elprojectat simposium intentaria estu- 
diar les altres fa rmes dárticulació proposant 
modes concrets de COL laboració interdisci- 
plina r. 

b) A l  mateix temps, que objecte comú, la 
comunicació és un paradigma generalitzable. 
Aquest paradigma, sorgit fonamentalment de 
la matematka aplicada a la tecnologia, ha 
estat assumit 1 utilitzat per diverses cikncies 
socials ide /'borne: sociologia, semiotica, biolo- 
gia, psicologia, etc. .. Aixo signqica doncs, que 
téun indubtable valor heuristic ipropedhtic. 
En elsimpbsium hom qiiestionarzh lespossibi- 
litats de <(circulació» transdisciplinar de Iés- 
mentat model. 

c) La ((mass-mediatització)) generalitzada de 
les nostres societats converteik, dáltra banda, 
la comunzkació en un assumpte de przhera 
magnitud La comunicació (en aquest cas la 
COL lectiva) és, per tant, a més A n a  qiiestió 
metodologica, un fet real, essencial en les 
nostres formes de v h .  En la trobada que 
projectem hom intentaria estudiar la transten- 
dencia d'aquest fenomen i el mode me's efcaq 
pel qual les ciencies socials puguin fer-se'n 
carrec. 

Finalment, són aquestes tres problematiques 
les que s'haurien de tractar en el simpdsium. 
No  descartem que, dúna manera o altra, 
aquesta espugui celebrar en un futurproxim. 

PROGRAMACIÓ DEL CURS 80-81 

Com a conthuació i desenvolupament de les 
investigacions i activitats del Departament en 
el darrer curs, es dedueixen tres eixos tematics 
basics per al curs 80-81. Sobre ells girara la 
majorpart de Iáctivitat del Departament. Són 
els segiients: 

1. - «Recerca A n a  tipologia semiotica dels 
discursos i els canals)): Successives investiga- 
cions sobre el llenguatge dels «media» i diver- 
sos estudis metodologics, een han dut apensar 
que es fa indiqensable -dins la teoria de la 
comunicació- abordar sistematicament aquest 
tema. A més mentre no coneguem ambprecisió 
quina és Iéqecficitat de cada mi@ i com es 
poden class$ZC(Ir els discursos que els mitjans 
retransmeten, difcilment podrem avancar en 
els nostres coneixements. 

2. - (ulnalisi de la cultura quotidiana post- 
franquista»: Aquest tema ha estat abordat 
puntualmentper alguns membres del Departa- 
ment, pero durant aquest curs intentarem 
fer-ho sistematicament. S'inclouen aquz'estudis 
sobre el consum cultural dels diversos grups 
socials, les seves formes de vida, les seves formes 
de representació simbolica, el seu accés als 
«media )), etc. 

3. - ((Estudi de les potencialitats dels Mass- 
media en el nostre context socio-politic)): Hi 
ha en aquests moments una forta demanda 
social Jestudis i respostes concretes, les noves 
tecnologies de la comunicacid, l'ensenyament 
sobre els ((media)) ... Als més angoixants de tots 



ells, i a  mesura que els vagi reclamant el nostre 
ambient, el Departament els prestara una 
atenció particular. 

Dins aquest marc estan previstes les activi- 
tats que es refereixen a continuricic? 

« Semdtica de la radio)), dir. Lluis Bassets. 
- «La semibtica segons Morris), dir. J. Be- 
rrio. 
- ((Política comunicativa a Catalunya du- 
vant la "transició" (1976-80)», dir. Josep 
Gifreu. 
- ((Noves tendencies de la recerca sobre 
comunicació de masses). M. Moragas. 
- d n a l i s i  semibtica dels textos), dir. Pérez 
Tornero (en COL laboracióamb M. Rodrigo i E. 
Saperas). 
- ((Semibtica visual)), dir. J. Pericot. 
- ((La competkncia comunicativa dels recep- 
tors), dir. L. Vilches. 
- ((La cultura quotidiana postfranquista)) 
(Dep. de Sociologia, Dep. de Teoria de la 
Comunicació de la U. A. B.) 

SEMINARIS COMPLEMENTARIS 

- «La retorica visual. El discurs de la imat- 
ge)). A carrec delgrup de retorica de Lieja u. 
Duboi~  F. Edelin). 
- «El  discurspolt7tc t e h  mass-media), per 
Roland Cayrol, professor de I'Institut de 
Cikncies Politiques de la Universitat de París. 
- «Panorama de la semibtica en elspaijos de 
I'est), per Yvan Bystrina, professor de Semi& 
tica de la Universitat Lliure de Berlin. 
- Altres per confirmar encara... 

SEMINARI SOBRE 
«TEORIA DE LA 
COMUNICACI~ I 
PRAGMATICA~ 

J. M. Pérex Tornero 

Els treballs d ú n  seminari realitzat durant el 
curs anterior (dirtgztperJ Berrio iJ M,  P6 
rez Tornero) abordant eltema (dModelsdána- 
lisi de la persuasió)), encara que portaren a la 
conclusió que resultava perfectament rendible 
-teoricamentparlant- una aproximaciósk- 
mio-lingiit3tica a I'esmentat tema -trascen- 
dint, per tant, les classiques aproximactons de 
la psicologia o de la psicologia social (Hou- 
lana: Festinger, e t c . ) ,  destacaren la necessi- 
tat urgent d'implicar les metodologies s8mio- 
lingiiistiques en I'estudi «real>), ((efectiu)) i 
((concret)) del llenguatge (o llenguatges) ide la 
comunicacio: pero aixo requeria una dedicació 
sistematica a qiiestions de metodologia i epis- 
temologia. 

En aquest sentit, el seminari de « Teoria de la 
comunicació i pragmatica)) es proposa corn a 
objectiu princ@alposar un nexe dúnió entre 
les metodologies skmib-lingiiz3tiques més clas- 
sigues (estructuralirme, generativiSme ...) o se- 
mtotiques (tals corn I'escola de Paris) i les 
doctrinesfilosbfico-Iingdistiques que conceben 
el llenguatge com una accio: o sigui, lafilosofa 
anglosaxona del llenguatge, el pragmatisme 
america, certes tendkncies de lapraxiologia del 
llenguatge i els darrers corrents de lagramati- 
ca del text. 

Resulta innegable que elsproposits delsemina- 
ri coincidiera am b un cert am bient favorable del 




