
José Baldivia, Mario Planet, Javier Solis, 
Tomás Guerra Rivas, LA FORMACIÓN 
DE LOS PERIODISTAS EN AMERICA 
LATINA. Editorial Nueva Imagen. Méxic, 
1981. 

Anillitza la formació dels pen'odistes en 
l'ambz't de Mexic, Xile i Costa Rica, tot  
plantejant-se les correlacz'ons entre plans 
d'estudis universitani i Les exig2ncies pr2c- 
tz'ques dels m i ~ a n s  de comunicació. Conté 
els apartats següents: Presentació. La for- 
mació del1 penodistes a iM2xic. La forma- 
cz'ó del.r periodistes a Xile. La formació 
dels pe~zodistes a Costa Rica. 

Enrique Bustamante, LOS AMOS DE LA 
INFORMACIÓN EN ESPANA. Akal Edi- 
tor. Madrid, 1982, 311 pp .  

Es tracta d 'una  obra en la qual s'identi- 
j q u e n  el.r propietani dels mz'tjians privats, 
premsa. agencies informatives. radio 2' 
l h r s  vl'nculacions econ6miques. El lector 
pedí-2 situar dins u n  context real tot  
aquest ~nón de la informaczó tan z'rnpor- 
tant als nostres dies i adquin'r-ne una vuió 
critica. 

El llibre esta organitzat a m b  una intro- 
ducció, dues parts. u n  post scriptum i dos 
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formar sobre la informació. Pn'mera part: 
Els m q a n s  de Propietat privada 1' els seus 
impzllsos vers l'oligopoli. Segona part: Els 
mitlans de tz'tularitat estatal o la lluita per 
la privatització. A nnex  1: Vinculacions 
econ6miques dels m i ~ a n s  informatius. 
Annex 11: Els 6rgans de control dels miqans. 

R. Coll-Vinent, PROFESIONALES DE LA 
DOCUMENTACIÓN. Editorial ATE. 
Barcelona, 1982, 240 p p .  

Es tracta d ' u n  text especialitzat per tal 
d 'onentar els q u i  tenen elprojecte d e  tre- 
ba l l a~  en el  camp de la documentació. 

L 'índex consta d ' una  z'ntroducció i qua- 
tre capítols: 1: Professionals de la informa- 
ció. 11: Professionals de la Documentació. 
III: Ensenyament de la Documentació a 
Europa. IV: La preparació tecnica de lpro-  
fessional de la Documentació. 

Maurizio Della Casa, LA RICERCA IN SE- 
MIOLOGIA. Volums 1 i 2. Editrice la 
Scuola. Brescia, 1980. 

E.r tracta d ' una  recerca semiol6gica fetir 
a partir de la lingüística per a plantejar-se 
els codis viruals. Aquests volums, aixicom 
la mateixa col,leccz'ó, tenen com a centre 
d'interes i motivació la pedagogia. L'esco- 
la mateixa és en les investigacions de base. 
O siguz; són textos sorgits de  l'escola z 
destinats a ella (als mestres). Volum 2 ,  
166 p p .  Pn'mera part: El camp sociol6gic; 
reconelxement dels problemes i dels 2ns- 
truments. Segona part: La indagació sobre 



332  els codis de base: vers una didactica pluri- 
lingiiistica. 

Volum 2, 1 76 pp .  Esta organitzat en 
tres parts. Primera part: El benguatge ci- 
nematografi'c. Segona part: El llenguatge 
del C6mic. Tercera part. 

Cristian Doelker, LA REALIDAD MANI- 
PULADA. RADIO, TELEvISIÓN, CINE, 
PRENSA. Editorial Gustavo Gili, S .A . ,  
Barcelona, 1982, 212 pp. 

La present obra de L'estudiór suis Chris- 
tian DoeMer fa u n  estudi forga aprofindit  
1' originalsobre les dflerents realz'tats a /'era 
dels &dio -visuals. El llibre esta organitzat 
en  ztn pr6leg i deu capitols. 1: Exposició 
deL tema.  2: La realitat apercebuda. 3:  La 
realitat reflectida. 4: La realitat del  mi@. 
j: La realitat doczcmental. 6: La realitat 
ficcional. 7: Formes mixtes i casos l imi-  
nars: realitats esmorte ?des. 8: Realitat lzi- 
dica. 9; La realitat del  consumidor de mi t -  
jans de comunicació. 10: Realitat i reali- 
tat.  A més, inclou una bibliografia per- 
tinent sobre el  tema.  

Michael Gurevitch, Tony Bennett, James 
Curran i Janet Woollacott, editors: CUL- 
TURE SOCIETY AND THE MEDIA. 
Methuen and Co. Nova York, 1982. 

Hz' ha uns reconeixements i u n  przleg, i 
tres capítols. 1: Classe, ideologia i mityü. 
11: Organhzació dels mityans. 111: El poder 
dels miqans. 

Aquest llibre analitza dos aspectes i m -  
portants que concerneixen el  paper del 
procés de la comunicació de masses dins la 
societat. El primer es refireix al tema del 

poder, com s'admznzstra z qzcz l'adminrrtra 
El segon tema gzra erztorn de les drz~rrzonr 
entre el pluralzsme libera/ z les a,~roxrma 
czons maixrstes de la natzcra delr ~nlt l~znr 

José Pérez Vilariño, LOS PERIÓDICOS 
ANTE LAS AUTONOMIAS. Akal I'ditor. 
Madrid, 1982. 

Estudta l'evolzcczó de la premsa a /'Ectlzt 
Espanyol en aqztests darrers anq's que s hlz 
volgzct bastrr l'Estat de Les Azctonomrr r 

Hz ha una Int?odzccció I tres pattr i . 5 ~  
mera part Desenvolrrpa?nnet, democ~~?czn 
z miqans de co?nunzcaczó Segona part Er 
trztctura penodíst~ca dels perzod~cr erpz- 
nyols z gallecs Tercera part Andziz a'? 
dzrecczó Tendencres domznants efz elr pr -  
ri6dzcs gallecs BzblzograJln 

Diego Portales, Rafael Roncagliolo, Ni- 
colás Casullo, Noreene Janus, Hector 
Schmucler, Alicia Argumedo, Fernando 
Reyes Matta, COMUNICACIÓN 'TRANS- 
NACIONAL. CONFLICTO POLÍTICO Y 
CULTURAL. Lima. DESCO, 1982. 

Una obra antoLGgzra qzce tracta e/ tpma 
de la conzunzcaczó transnaclonal. nzl ~ 0 7 1 ~  

dzu el  seu títol des de les perspectzuer po 
lítzca z cultural Aqzresta tematzca Interessn 
d ' una  manera r rpecral als estudzo ros 
l'area llatzno-amerzcnna z / 'obra present és 
ztna boza  mostra de la lzteiatura czentífica 
qzce genera 

Hz ha u n  pr6leg a ciirrec de Rafgel Ron - 
caglzolo Comztnzcacrón y culturlz tranrna 
czonales Aquesta obra ha estat e/ rerztl~nt 
de la col laboraczó entre l'lnstztuto Latz- 
noamerzcano de Estzcdzor Transnucion~lc. r 



i El Centro de Estudios y Promoción del 
Vesarrol!~. Reflexiones sobre la transna- 
czbnaltzl~ción de la cultu11~. Nicolas Carsu - 
I lo. La Publicidad y el impacto sociocultzc- 
ral en lar .sociedades perzfencas, Noreene 
Janus. L9.r nrcevas tecnologhs en comuni- 
caci0ne.r y e l  refonamiento del  poder 
tran.rnac;onal, Héctor Schmucler. Nuevo 
orden mzlndial de las coinzcnicacione.~ y la 
información y poder internacional. Alcira 
Argumedo. Comunicación alternativa y 
de.rarrol(o .rolidario ante el  mundo  trans - 
nizcional, Fernando Reyes Matta. 

V .  Stibic, SISTEMAS DE DOCUMENTA- 
CIÓN Y ARCHIVO EN DESPACHOS Y 
OFICINAS. Editorial ATE. Barcelona, 
1082. 2 53 pp. 

Llibrr de ttecniques documental.r aplicu- 
de.r. de.~tinat sobretot a l'organització dc 
la inforvzaci6 aplegada b~er  a professionai.~ 
de le.[ di tinte.^ branque.~ de la ci&zcia z' de 
Ie.r lletr6.r. ajxícom també,  iespecialment. 
per a homes de negocis. 

Esta ordenat a m b  una introducció. u n  
prefacz, comentans i expres.rions de  l 'autor 
i el.r capítols següents: Progressos en  meto-  
des i t2l:niques de treball intel,  lectual. 1 : 
Necessilats, canals i f0nt.r d'informació. 2: 
Descrzpció de  documents. 3: Miqans t i c -  
nics. 4: Cas pnmer ,  tecniques de  l ' índex  
de cartzclines. 5: Gas segon, documentació 
d ' u n  eyuip fundada en índexs computa- 
r2'tzat.r. 6: Gas tercer. documentació perso- 
nal d ' una  computadora personal. 7: Ct.r 

quart, reczcperació en línia miQancant una 
comp~ctador~z remota compartida. 8: Pers- 
pectives futzcres. 9: Literatura. 

Javier Terrón Montero, LA PRENSA EN 
ESPANA DURANTE EL REGIMEN DE 
FRANCO. UN INTENTO DE ANÁLISIS 
POLTTICO. Centro de Investigaciones So- 
ciológicas. Madrid, 1981. 295 pp. 

E.rtudia el  regim de premsa en elperío-  
de franqzcista. S ' h i  tracten aspectes jurí- 
dics. polítics i ideol6gics. Conté u n  apartat 
a m b  dades sobre les sancions soj'értes pels 
dderents mzoans. Consta d ' una  nota pre- 
limizar i de tres capítols. I: Etapa 1936- 
19J0. 11: Etapa 19Jljl-1961. III: Etapa 
1962- 1975. Finalment, també conté dos 
apend2xr i una bibliografia. 

EIiseo Veron, CONSTRUIRE L'EVENE-  
MENT. LES MEDIAS ET L'ACCIDENT 
DE THR1;E MILE ISLAND. Editions Mi- 
nuit. Paris, 1981. 

E.rtudi en  el  qual h o m  intenta aclarir de  
quina manera la premsa construí u n  erde- 
veninrent sobre la base d'unsj'éts reals que  
foren l'accident nuclear de  refer2ncia. 

H i  ha una Introducció i els capítols se- 
gi¿ent.r: I: La situació de  l 'esdeveniment a 
les xames d'informació. II: La czispide in-  
formativa del  3 1 de  marc. III: Els discursos 
del  final. A tall de conclusió h i  ha una 
Ve.scripció tecnica de  l'accident de TMI, 
així com rlna bibliografia. 




