
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 

Espanya servir2 per omplir e l  buit  verita- 329 
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 - 



men t  economic i de reproducció social i 
cultural, les burgesies monopolistes han 
estimulat la creació d ' una  amplia investi- 
gació sobre els m i ~ a n s  de comztnicació, les 
seves funcions 2' els seus efectes en la po-  
blació sotmesa al seu impacte. Bisky ens 
descn'u com histon'cament la Mass Corn- 
rnunication Research nord-amen'cana s 'ha 
desenvolupat com una investigació ((admi- 
nirtrada)) 2' al remei del  sistema de lliure 
empresa, segons els interesas de la indzis- 
trh monopolírtica nord-amencana, pn'- 
mer, i europea, postenorment. 

Per Biskz'la comunicació de masses capi- 
talista presenta dos trets fonamentals: 
cccom a instrument de privatització i inti- 
mització de la política, cosa que actua com 
a estabilitzador del sistema, i que presta 
u n  servei inestimable al capital industrial i 
comercial, que assegura així la pervivencia 
del  sistema*. 

Elpn'mer capítols'obre a m b  la descn;b- 
ció dels llzgams administratius de la inves- 
tigació burgesa de la comunicació a m b  els 
lizteressos economics i socials de l  szitema 
capitalista. Pero el  capítol m i s  interessant 
és e l  titulat ((Concepcions teoriques burge- 
ses de la relació entre comunicació de mas- 
ses i societat)), on  reflexiona Zmpliament 
sobre el  desenvolupament teoric fet als Es- 
tats Units des dels anys quaranta flns ara. 
Des de Shannon i Weaverfins a Berelson o 

Lazarsfeld des de I'anaItsz de contzngzrt 
fins al concepte de  /hure czrculació de /n 
znformaczó, Bzsky realztza una acurnda 
descrzpczó dels llzgams d'aquester tcolrcr 
a m b  el marc soczal en qzte es desenrlolztprn 

La tercera part es clozr a m b  una descllt, 
czó dels estudzs robre elr efectes né la co- 
rnztnzcaczó de masses z les caracterírtzqzdec 
de «la zndústna de la manzpulacló» de 
masses Aquest artzcle és el més df+czent I 

sorpren el desconezxement per part de 
l 'autor dels estzrdzs de  ((Control Ana/ysz r)) 
(estudzs robre els emzssors znstztztczotisIr) 
que s'han desenvolupat als E U A , robre- 
tot  sorpren el  seu desconezrement de l a j -  
gura d'Herbert I Schzller el  qual no ér 
anomenat en Cap moment  

És u n  llzbre znteressant per I'ongznalztat 
del  seu enfoca?nent teonc (com una mena 
de mzrall que reflectezx la teona de liz co- 
munzcaczó occzdental a /'znrevés), que szr - 
tematztza hzstorzcament els llzgams entre 
la znvestzgaczó de la comztnzcaczó de m~zs- 
res z e l  szstema capztalzsta mono,9o/íst1c 
Tanmatezx, no  contnbuezx gatrebé n In 
creaczó d ' una  teona de la comunrcaczó ro 
czalzta, potser perque la comunzcac~ó de 
masses als pazsos de democracza popzrl~z? 
reproduezx els trets fonamentals de /a co- 
munzcaczó burgera 

Enric Saperas 




