
llada d'algunes col. leccions -citades 
anten'orment . .- i traduccions de cl2ssics. 

Un  llibre, en  de f i i t i va ,  mol t  recoma- 
nable malgrat els defectes que  t é  to t  estudi 
general -aquest és gairebé u n  diccionari 
del  genere-, sobretot per a iniciar-se en  
el  tema 2' familian'tzar-se a m b  els avatars 
d 'E .  A .  Poe /Dupin ,  M.  Lebl,rnc/Lupin, 
P. Souvestre y M.  Allain lFantomas, 
S .  .riohmer/Fu Manchú,  A .  Chris- 
tie lPoirot/Miss Marple, L. Chartensl 
El Santo, E.S. Gardner/Perry Mason, 
SimenonlMaigret, R.Mc Donald/L.  Ar-  
cher, P. Highsmith /T. Rzpley , F. Garcia 
Pavón l Plinio, M .  Vázquez Montalbán l 
Carvalho.. . i sobretot per a animar-se 
a pasar una estona excel.lent -a la 
pla*, l'autobzis o la cambra de bany- 
tot  llegint Diez negritos, El perro de los 
Baskerville, Cosecha roja o qualsevol altra 
bona novel. la cn'minal. 

Cees J. Hamelink, LA ALDEA TRASNA- 
CIONAL. EL PAPEL DE LOS TRUSTS 
EN LA CO~IUNICACIÓN MUNDIAL. 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981, 
332 pp. 

En la ja abundant quantitat d'estudzi 
te6rics sobre la comunicació de masses de 
les darreres decades, els dedicats a l 'emis-  
sor han estat certament escassos. H i  ha 
molts i importants motius perque aix6 ha- 
g i  estat aixi i no  d'ultra manera: al poder 
comunicador mai  no li ha  interessat d'es- 
tudiar-se a si mateix i ha prefent desplegar 
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de la millor manera possible e l  receptor 
dels seus missatges, els continguts I' l 'efica- 
cia del  seu discurs persuasiu 1' els efectes 
que aquest produia en  una audi2ncLj cada 
cop més nombrara. Es que  la comunica- 
620, en  la societat on  vivim, és entera conz 
una mercadena més pe l  poder economic 1' 
polític que  la controla i és intruduid'a en 
u n  mercat -ja sigui nacional o b é  m u n -  
dial- a m b  dos interessos primordials: ob-  
tenir u n  lucre i mantenir inc6lumes les re- 
lacions socials de reproducció capitalista 
que  la sustenten. 

Aix6 ha estat aixi des de  ja fa bastant 
temps  1' no  sembla pas que vagi a canviar 
en u n  futur més o menys immedzat. Els 
controls que exerceix la indzistna transna- 
cional de la comunicació -en connivencia 
a m b  els poders politic, econ6mic i militar 
de les grans potencies- no  coneixen fron- 
teres i arriben a tots els racons de l  sistema 
capitalista mundial. D 'aquesta manera, el  
j2ux internacional de la comunicació circu - 
la en u n  sol sentit -de les metr6polis a la 
peilfena- i, alhora, la infraestructura tec- 
nologica, inst..l, lada estrat2gicament 
-llegeixils telematica-, permet avui dia 
a les potencies impenizls d'apropiar-se de  
les dades basiques de l 'economia i els re- 
cursos naturals de  gairebé totes les nacions 
de l 'orbe per a actuar en  el  seu propi be-  
neflci. 

Aquesta situació ha portat els paisos 
més desfavon'ts en  aquest repartiment de-  
sigual -com e l  de totes les riqueses del  
planeta- a exigir fa pocs anys, en  e l  si de  
la UNESCO, la implantació d ú n  t nou  or- 
dre internacional de  la informació», des- 
prés de  debatre les conclusions a que havia 
arribat l ' informe de  la Comirsió Mac 
Bride. 



328 N o  cal dir que  l'oposició més f e ~ m a  a 
aquest ccnou ordre)) ha vingut precisament 
delpaís  seu de  les corporacions transnacio- 
nals més importants del  món:  els Estats 
Units. Espanya no  pot  abstreure 'S de l  con- 

junt .  Tot  i trobar-se entre els pazsos més 
industnalizats delplaneta, pateix u n  colo- 
nialisme economic i cultural de les grans 
potencies -El8 Estats Units, Gran Breta- 
nya, Repliblica Federal d'Alemanya, Fran- 
ca iJapó,  princzpalment- del  qual no  és 
n i  tan sols conscient. Per aix6, aquest país 
manca d'estudis teoncs propis que hagin 
abordat aquest tema a m b  una certa pro- 
funditat,  com és e l  cas d 'Amenca Llatina. 
I també h i  són rares les traduccions 
d'obres d'autors estrangers que  tractin so- 
. h e  l 'economia política de la comunicació 
internacional. D h s  d'aquest panorama 
editobal poc alentador h i  destaquen les 
obres dlHerbert I. Schiller i d 'Armand  
Mattelart, teorics d ' u n  corrent sociol6gic 
crític de  l 'impenalisme comunicntiu, zk - 
troduzts a Espanyaja fa alguns anys. A pe -  
sar d'aix6, p o ~  més h i  havia aquíf ins la re- 
cent publicació per I'Editorial Gustavo Gi- 
li -&S de la seva col.lecció Mass 
Media- de  l'obra de Cess J .  Hamelink, La 
aldea transnacional. El papel de los trusts 
en la comunicación mundial (Barcelona, 
1981). Hamebnk,  d 'ongen  holander, ha  
dingit la secció d'investigació sobre comu- 
nicacions en  e l  Depa.rtament d'Estudzs de  
la Federació Mundial Luterana, a m b  seu a 
Ginebra; és autor d ' u n  altre llz'bre -Pers- 
pectives for Public Communication (Baa- 
ron, 197s)-, i treballa actualment com a 
membre de l 'equzp de l  Instituto Latinoa- 
mencano de  Estudios Transnacionales 
(I.L.E. T.), a MZxic. 

Hamelink centra la seva analisi en  les 
empreses transnacionals de la comunicació 

de masses -electr6nzquesj aeroespaczals, 
cznematogri$ques, edztonals, radzotelevz- 
szves, dzscografiques, publzcztanes z znfor- 
matzves, entre d'altres-, que jórmen el  
que ell qualqfica de ((complex con?unzcac~ó- 
zndzístna)), és a dzr «la vznculaczó dzale'ctzca 
de tres elements vztals delpoder economzc 
mundzal el  control del  capztal de st~port ,  
e l  control de la tecnologza (el seu dcr- 
envolupament, la seva aplzcaczó z la sella 
transfer2ncza) z e l  control dels mecanzsmer 
de marketzngu 

Aquest amplz co7nplex comunrcaczonal, 
zndustnal, tecnologzc, comerczal, financer 
z cultural controla una estructura de poder 
centralztzada a m b  base en  els pazsos mér 
desenvolupats, que  amba  n tots ~ l s  raconr 
del  szstema N o  obstant azx6, ['autor po ra 
u n  emfr¿~z especzal en  elpoder de  le^ trans 
naczonals amencanes -les m i s  pode lo se^ 
sense dubte-, pero oblzda bastant les 
europees z la pone se^, azxí com el  paper 
que tenen aquestes darreres en e l  Ter- 
cer Món 

L 'obra que certament no preten d'érse? 
exhaustzva sznó que va presentunt caror 
paradzgmatzcs dels dzversos sectofs qzre 
configuren la zndz ís t~u  comunzcntzva zn- 
ternaczonal, és cn  realztat una recop~la~zó  
aczcrada de treballs azllats de prestzgzoror 
znvestzgadors de  dzversos patsos Ordeniati 
segons les seves aportaczons a les a?fe?ent~r 
arees en que  es dzvzdezx el  llzbre -el con- 
trol empresarial de la comunzcac~ó znte? 
naczonal, la concentraczú en la comzrnzca- 
c2Ó znternaczbnal, l'zmpacte s6czo-cufturd 
de la comunczaczú znternacional z la crez 
xent reszstencza contra l'estrzrcturu z funczó 
ara domznants de la comzrnzcaczó znteriza 
czonal-, representen u n  ventall d'znves 
tzgaczons d'autors tan prestzgzosos co?n 
Mattelart, Schzllel, GtrbacR, Ram0nt.t 



Varir, Reyes-Matta, Somavia i el  mateix 
Hamelink, entre d'altres . 

Aquests estudiosos -principalment eu-  
ropeus i datinoame?icans- centren les se - 
ves an2liszi indistintament en  els dos 
graons de la indzístna comunicativa 
-hardwarde i softwarde- i ofereixen una 
quantitat de  dades ven'tablement revela- 
dores per a comprendre com actuen els de-  
tentors del  poder a través de la mediació 
comunicativa.  Resulta veri tablement 
simptom2tic, no  obstant, que  no aparegui 
cap aportació sobre la situació espanyola. 
fet que demostra clarament e l p o c  interes 
que  h i  ha hagut en  aquest pais pels estudis 
teorics sobre l'emirsor i e l  control de la co- 
municació per part dels poders transnacio- 
nals. La investigaclo espanyola en  aquest 
camp bnlla per la seva absencia, en  oposi- 
ció a m b  la reak'tat econ6mica, politica, 
cultural i comunicativa, en  la qual h o m  
pot  apreciar una creixent penetració trans- 
nacional. 

H i  haur2 q u i  acusar2 d ! u n  cert «buit  
teoncw aquest estu& dtHamelink -cosa 
bastant fieqiient, segons sembla, en  
aquest t$us dtenfocaments economics 
quantitatius sobre la comunicació de 
masses-, pero cal dir que  es tracta d ' una  
obra seriosa isistem2tica. El seu car2cter n'- 
gorós z' gens pamfletari la converteixen en 
una eina necess2na per als estudiosos de l  
tema en  la mesura que pe f i l a  u n  estat de 
la qüestió a partir de l  qual h o m  pot  e m -  
prendre investigacions més exhaustives i 
pormeno?itzades. 

A l'acurada presentació de  l 'obra 
-publicada onginalment en  a n g l k  ja fa 
quatre anys- cal afegir la profusa biblio- 
grafia i font  documental aportades per 
l 'autor i l 'zítil index d'empreses citades. 
N o  dubto que  la seva recent publicació a 
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blement important en  aquest camp d ' i n -  
vestigació teonca, més encara potser en  e l  
nostre pais que en  els altres de la comuni-  
tat iberoamencana. 

Daniel E .  Jones 

Lothar Bisky, CRITICA DE LA TEORÍA 
BURGUESA DE LA COMUNICACIÓN 
DE MASAS. Ediciones de la Torre, Ma- 
drid, 1982. 

Poques vegades disposem d'estudk teti- 
rics de  relleu, sortits de  les universitats i 
dels centres d'investigació dels Estats So- 
cialistes. Poc s'ha fet per a una Teona 
Socialista de la comunicació 2; del  que  
s 'ha  fet,  poca cosa ten& al nostre abast. 

El llibre que ten im a les nostres mans és 
una bona aportació a la teona critica de la 
comunicació de masses als paisos capitalis- 
tes; tanmateix, es troba molt  l h n y  d'apor- 
tar cn ten i  per a una  teona socialista, tal 
com afirma pretendre Lothar Bisky, pro- 
fessor a la Universitat de Leipzig a l lA l e -  
manya Oriental. 

Bisky parteix de la idea que  és el  modus  
de p rod~cc ió  dominant e l  que  determina 
e l  tipus de  comunicació que  es desenvolu- 
pa en una formació social determinada. 
En aquest sentit, la indzistna de la cultura 
als paisos occidentals ha esdevingut, per 
Bisky, una indzístna clau en  l'aconsegui- 
men t  de  la reproducció delszitema depro-  
ducció capitaliste. Per respondre a u n  co- 
neixement apro fundit  d'aquest instru - 




