
en els canals estatals. L'argument repetit 
al l h g  del líibre que rja emitetien altres 
canals en castellaw no és en absolut convin- 
cent i no respon a les necessitats dels 
castellano -parlan ts catalans . 

Les actituds són clares; per un cantó, al- 
guns sociolingüistes entenen la nomalit- 
zació de la llengua catalana (creació d'una 
normativa, estandardització del catala, ex- 
tensió social del seu zís a tots els nivells co- 
municatius, etc.) com la simple substitu- 
ció d'una llengua per la qual fins aquest 
moment ha estat dominant '; per una altra 
banda hi ha els que consideren que 
ládopció d'una política bilingüe s e k  la 
més coherent, tenint en compte la compo- 
sició real dels habitants de Catalunya. En 
tot cas, el dilema no h a u k  de plantejar-se 
en temes d'exclusivisme d'una o altra 
llengua sinó de coexistZncia i de convivZn- 
cia entre dues comunitats -l'autdctona i la 
immigradz- amb llengües i cultures di fe-  
rents. 

Elpnitclpal obstade amb que ens tro- 179 

bem en enfocar aquests temes, és el de la 
més absoluta manca de &des fubles (en- 
questes sobre l'estat de les llengües, opi- 
nió de la pobiació vers l'ús d'una o a h  
¿lengua, etc.) que converteti voluntani- 
mes en realitats i que no contn'bueiq pre- 
cisament, a l 'aabpció d'una política lin- 
güística 6ptima. A mode de conclusió con- 
vé de ressaltar la transcendZncia d'aquest 
[libre, el qual obre una bretxa en el buit 
documenta/ existent entom de la televisió 
catalana. Polk ic ,  discutible, una mica 
incomplet; peto, en definitiva, acompleti 
la funció peonera d'estimular tots aquelh 
qui, amb tota seguretat, s 'interessaran pel 
tema. 

J. Martínez Abadia 

' Confronteu I'usaig &u bilinguismc au "conflit 
linguistique" chcmincment de terma ct de con- 
ccptss de G .  Krcmniu, apvegut a la revista hnga- 
gcs dedicada ai tema aBilinguisrne ct diglosie,. mus 
del 1981. 

Aquesta obra representa un aprofundi- 
ment en la tecno¿ogia de I'activitat infor- 
mativa audiovisud presa com a suport 
d'aquesta actiuitat. Tanmateti l'estudi 
no s'ha reditzat dos d'una perspectiva 
estrictament tecnka sinó que intenta com- 
prendre tamóé els aspectes informatius 
audiovisuds en la seva globditat. 
E¿ llibre consta d'un proleg a c2rrec del 

ptofssor Alfonso Nieto i els capítols se- 
Angel Faus Belau, LA INFORMACION güents: I-Delimitacions prhies. II-Tele- 
TELEVISIVA Y SU TEcNOLOGÍA. Edi- visió massiva i infonnació socid: origen i 
ciones de la Universidad de Navarra, S.A. evolució. 111-Ertmctura de la tecnologla 
Pamplona, 1980, 646 pagines. audiovisual al servei de la in formació tele- 



180 visiva. IV-Analiri de la infomació audio- 
visud televisiva. 

H i  ha també una bibliografu, uns ín- 
dexs de quadres, de fotografies i de ma- 
pes. 

P.M. Secanella. EL LID, FORMULA INI- 
CIAL DE LA NOTICIA. Textos de Perio- 
dismo, Barcelona, Editorial ATE, 1981, 
128 pagines. 

Es tracta d 'un  text que t é  la clara voluntat 
de servir els estudiants de periodisme en la 
redacció de la notúia, la comprensió de 
l'estnrctura dels miqans i els mziratges. 
Esta di'vidit en els capítols següents: I. El 
periodisme comenga pel p h c i p i .  II. La 
pevnan2ncia de la notúia. 111. Qualitats 
projéssionds del periodista. IV. La com- 
prensibilitat de la notícia. V .  El concepte 
de lid VI. Descobriment i evolució del 
lid VII. Com r e h t a r  el lid VIII. Z)us 
de lid. IX. Normespr2ctiquesper a redac- 
tar el  lid. X .  L 'atribució i la identz$cació 
en ellid. m. El verbpenbuZZtic. També h i  
ha una bibliografia. 

M. Fontcuberta, ESTRUCTURA DE LA 
NOTICIA PERIODÍSTICA. Textos de Pe- 
riodismo, Barcelona, Editorial ATE, 198 1 ,  
182 pagines. 

ch .  IV. El par'agraf partit. Ús de transi- 
cions. V. Fonts de la notícka: identzj5cació i 
atriúució. VI.  L'zís de les cites. VII. Tipus 
de notícies. VIII. Notícies a'irectes i notí- 
cies de creació. 

Hi  ha també una bibliografia bGsica es- 
trangera i també delpaü. 

M.E. Fuentes Pujol, LA INFORMACI~N 
DOCUMENTADA. Textos de Periodis- 
mo, Barcelona, Editorial ATE, 1981, 185 
pagines. 

Aquest llibre t é  com a objectiu primor- 
dial, tal com s'afirma en la introducció, 
donar  a l'estudiant o allector en general, 
i en particular als estudiants de Cihcies 
de la Infornació, la infomació b'asica so- 
bre la metodologia de la documentaczó 
cient+ca, i tecniques de treball intel.lec- 
t u d .  

Esta dividit en cinc parts cadascuna de 
les quals tracta els següents temes: I. Ele- 
ments del treball intel.lectuai i cient+c. 
II. Les fonts documentah. III. Fonts d'in- 
fomzació bibliografica i d'infovnació de 
referencia i consulta. IV. E/ tractament de 
la infomzació. Procea'iments de recerca' i 
V .  La teledocumentació. 

S'hi inclou una bibliografia bGsica com- 
posta ~ " c i p a l m e n t  per llibres escrits o 
tradui'ts a l'espanyol. 

L'autora d'aquest text ens advertek en la 
introducció que no t é  altra pretensió sinó E. Prado, ESTRUCTURA DE LA INFOR- 
la d'ésser una eina per d s  estudiants que MACION RADIOFONICA. Textos de Pe- 
comencen PeriodLrme. riodismo, Barcelona, Editorial ATE, 198 1 ,  

Esta dividit en els capítols següents: 106 pagines. 
I. Controv2rsia en la definició de la notí- 
c h .  II. Evolució de l'estnrctura de la notí- Text que vol ésser una eina de treballper 
cia. III. Ertnrctura periodú-tica de la notí- als estudiants de periodisme radiofonic. 



Consta dels segiients capítols: I. La rri- 
dio informativa en /'Estat Espanyol. II. 
Caracteráitiques de fa rridio com a mitjri. 
Influe'ncies d'elfes en el missatge. III. La 
rridio: mi@ informatiu. Estructura de la 
redacció radiofinica. IV. La noticia en rri- 
dio. Caracterijtiques i estructura. K L'en- 
trevista radiofinica. Tipus. Forma de rea- 
lització. VI, El reportatge. T$us i formes 
de realització. V I .  Fórmules per a organit- 
zar la pole'mica a fa r M o .  V I I .  La c6nica. 
IX. L 'enquesta. 

Hi  ha també una bibliografia brisica 
composta principalment per obres espan- 
yoles. 

Ramón Puig de la Bellacasa i Jaime Ikpez 
Krahe, COMUNICACIONES Y DISCA- 
PACIDAD, Madrid, Editorial Tecnos, Co- 
lección aHermesa, 1981, 422 pagines. 

*resent text és un estudisobre les perso- 
nes qtle tenen afgana incapacitat d'afguna 
de les facultats que normalment ens ser- 
veken per a intercomunicar-nos. S'expfi- 
cita també quines són les ofertes que la 
tecnologia comunicativa ofereix a aquestes 
persones. 

L'obra consta d'un pr6leg signat per 
Francisco GuGamo Amiabalaga i tres parts 
distn'buides en els capitols que a continua- 
ció reprodui!. 

Part I, per Ramon Pu* de la Bellacasa 
Alberofa. 1. Introducció. 2. Discapacitat i 
necessitats de comunicació. 3. Equips i sis-. 
temes. 4. Serveis i experie'ncies. 5. Conclu- 
sions i propostes. 

Part 11. per Jaime López Krahe. 1. In- 
troducció. II. Les perspectives de la telein- 
formdtica al servei dels cecs i dels defi- 

cients viruals. III. Recomanacions per a 181 

una acció estructural. 
Part 111. Aportacions rebudes durant el 

desenrotllament del profecte sobre a Tefe- 
comunicacions i discapacitatsu . 

Finalment, h i  ha uns ape'ndixs i una bi- 
bliografia referida als d9rents cap5tols. 

John Mchale, EL ENTORNO CAMBIAN- 
TE DE LA INFORMACI~N, Madrid, Edi- 
torial Tecnos, Colección *Hermes,, 198 l. 
145 piigines. 

Es tracta d'una visió persona/ de /'autor 
sobre l'impacte que la segona revolució in- 
dustrr'al produir2 sobre la societat, sobre- 
tot en aspectes com els conekements i 
/'aprenentatge. Conté també unes refe- 
mons sobre les telecomunicacions com a 
arma politica. 

Els capitofs en que' es divideix l 'obra són 
els segiients: 1. Informació, tecnologia i 
comunicacions. 2. Canvis en fa naturafesa 
dels recursos. 3. L 'individu i fa societat. 4. 
Educació i cultura. 5 .  Efs negocis i la seva 
gestib'. 6. Ef procés pol5tic. 7. Aspectes 
globals. 8. Concfusió, aaim' com un hdex  
de conceptes. 

Josep M. Casasús i Xavier Roig, LA PREM- 
SA A ~ A L .  INTRODUCCI~ ALS MO- 
DELS DE DIARI, Barcelona, Edicions 62, 
*Llibres a I'abastv núm. 163, 1981, 202 
pagines. 

Aquest llibre vol abastar dos objectius 
principals: d'una banda és un assa& siste- 
matitzador de l'evofució dels diaris a par- 
tir dels seus cona'icionants i caractedti- 



182 ques a f i  d'obtenir-ne unes tipologies mo- ri. II. Teok del model del diana III. Rea- 
del; per dtra, hi ha una proposta de com lització del model de diati. IV. Dues expe- 
realitzar un dian' des d'una perspectiva al- Gncier d'aplicació de model. 
hora te6rica i pro fessiond-empresaria% Finaiment, hi ha una breu bibliografia, 

E/ (libre conté un prdeg de Josep Perar- qudzficada de acomplement2naw. 
nau i els segiients capítols: I. W u s  de dia- 




