
174 d'estudis (v. Publizistik, 3-4, 1974/1-2, 
19 75, nzímero qu2druple). 

Aquest article es complementa amb una 
enquesta realitzada per W .  Donsbach, B. 
Emnet i A .  Ohliger entre antics estudiants 
de comunicació de la Universitat de 
Mainz, sobre la intenrrpció d'estua'is, 
l'ocupació projéssionuí, la i m t g e  de la car- 
rera, etc. D'altra banda, la visió histdn'ca 
de la disciglina ve arrodonida per u n  arti- 
cle d'Ulnch Saxer, titulat aLímits de la 
ciencia de la publicística. Reflcxions cien- 
t+ques sobre les ciencies delperiodirme, 
de la publicfstica i de la comunicació des 
de 1945~ .  1 els mateixos problemes 

d'identitat cient+ca i d'interdirciglinane- 
tat són tractaa tambéper Hanno Hardt, a 
nCi2ncia de la publicística, dead or 
alive?u. Gordon C. Wbiting, a aCi2ncia de 
b comunicació: impressions d'un amer2w, 
i Rüdiger vom Brucb, a <Ciencia del peno- 
disme entre historia i economia nacional. 
Una contnzució a laprehist6nu de la pu-  
blicística com a ciencia a l ' d t i m  imperi 
alemany u. 

Finalment, tumbé cal ressenyar un punt 
fora de la tem2tica monogr2f;ca: l'article 
de Benno Signitzer nEldret a la comunica- 
cióy, en la línia de l'explicació i el debut 
sobre l'in forme McBride. 

Lluís Bassets 

ha estat la recerca en el camp de la comu- 
nicació col.lectiva. Es tracta d'informar de 
quines teories, sota quinr pressup6sits i 
cona'zcionaments s'han elaborat i com ha 
estat la recerca a'ins la pretesa ciencia co- 
municativa. 

En la present obra trobarem, doncs, 
com s'han desenvolupat i quines caracte- 
fitiques ha tingut la producció teonca en 
els p"cipals paisos industnalitzats, aun' 
com una important infomació sobre esco- 

Teorías de la comunicación les, centres, institucions, congressos, 
Miquel de Moragas SRa acords intemacionds, etc. Es tracta d'una 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981, utijr'ssima documentació que existe& en 
362 piigs. forma dispersa i que Miguel de Moragas 

aplega en aquest volum que no dubtem 
Teories de la Comunicació representa un  de qualzj5car d'erudit en aquest sentit. A 
esforg sintetitzador molt important que més s 'hi  inclou una i@ortant infomació 
posa a mans del lector u n  resum de/ que bibliogr2fica i hemerografica, cosa que 



converteix l'obra que tenim a les mans en 
una eina insubstitulble, sobretot per a es- 
tudiants i per a tot aquel/ que vulgui 
introduir-se en aquest domini, per un  can- 
tó, i p e r  aís professors de les a'zyerents ma- 
t2ries teoriques del camp de la comunica- 
ció per als quals pot representar, entre 
d'altres coses, un  model de síntesi i un  re- 
cal/ d'informació. No h i  ha dubte que 
també pot representar un  suport impor- 
tant als treballs de recerca i, especialment, 
als d'ordre acadZmic, tah com tesis i tesi- 
nes. 

El /libre conté una introducció en 1á 
qual s 'intenta de caracteritzar les discipli- 
nes tractades des de lpun t  de vista episte- 
mologic. Jo d i k  que aquest capítol intro- 
ducton' és massa breu i que potser se li ha- 
gués pogut donar al tema un  tractament 
més aprofundit, degut a la importdncia 
que aquest té, car no h i  ha dubte que no 
esta ben f xa t  el cardcter cient2;rc de les di- 
ferents disciplines comunicatives: la teona 
de la comunicació, la sociologia de la CO- 
municació, la psicologia, l'antropologia, 
etc. 

En els capítols segiients s'esbossa una 
síntesi de les teories pertanyents a les dife- 
rents escoles i tendzncies: Mass Communi- 
cation research, Content Analysis, les dife- 
rents escoles crítiques, etc. 

En aquests capítols no h i  és tot, com és 
natural, n i  tots els autors i tendzncies són 
tractats amb un  interk uniforme, ans al 
contra% l 'autor ordena l'extensió i lapro- 
funditat del seu comentan segons el seu 
ordre de prefir2ncies1 cosa ben normal i 
desitjzble. Així, per exemple, veiem que 
els representants de I'Escola de Frankfurt 
són tractats d'una forma relativament poc 
extensa, sobretot si ho comparem amb 
l ' interk i l'extensió amb que es tracten 
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mate& dir5em de M. McLuhan, el  comen- 
tad sobre el  q u d  és d'una sorprenent bre- 
vetat. No sabríem dir si aquests cnteris són 
encertats o no i, simplement, ens limitem 
a constatar el  fet. 

Un dels capítols és dedicat a (La investi- 
gación de la comunicación en Españaw, en 
el  qual s 'intenta de resumir el  que ha SUG- 

cezt entre els anys 1940 i 1980. No h i  ha 
dubte que es tracta d'una empresa d y c i l  i 
delicada, donat que l'autor formapart de 
la hist6rzh que ens esta explicant. En ter- 
mes generais diríem que el capítol conté 
u n  cabal important d'informació sobre el  
que ha anat succeint en els temes tractats 
dins I'Estat Espanyo l. Trobem a falarpot- 
ser un  millor aprofundiment en les obres 
d'alguns autors, els quds ,  de vegades, no- 
més són citats. 

Finalment, h i  ha uns apZndks amb una 
selecció d'esveniments relatius a qiiestions 
acadZmiques i institucionals i també de 
carhter polític. També h i  ha una biblio- 
grafia forga completa, tal com anunctavem 
més amunt. 

Clourem aquest ~omentari  dient que 
l'obra que tenim a les mans representa 
una eina que no dubtem que ser2 insubs- 
tituzble per a tots aquells que s 'interessin 
per aquesta ciencia jove que és la t e o k  de 
la comunicaczó. Miquel de Moragas és de 
les poques persones que pot realitzar una 
obra tan ambiciosa degut a l'especid pa- 
per que ha jugat durant anys en el  món de 
la comunicació i a l'enorme informació 
cientFca que atresora. 

Aquest liibre omple un  buit en la nostra 
bibliografa i potser també en la intema- 
cional, car no és jácil de trobar obres de 
síntesi com la que comentem. 

Jordi Berrio 




