
realitat, el missatge es dirigeix cap aquert 
úl t im: és u n  joc ritual, u n  simulacre de 
comunicació. El programa, finalitza 
l'autor, és u n  discurs espectacle: l'esceni- 
ficació de  la paraula. Es tracta d'una 
comunicació simbolica mediatitzada, in- 
terferida pel signe. El que  es consumeix no  
és la informació sinó el signe d'a- 
questa. 

El consultori seria doncs u n  laboratori 
semiotic on  es fabrica llenguatge, o n  es 
produeix u n  discurs per tal d'imposar u n  
model  de comportament: u n  productor 
d'ideologia. El consultori és u n  espai 
hiperreal on  s'expressa l'aspecte lúdic de 
la cultura de masses. 

Per tant, als discursos que san trans- 
mesos pels mitjans de comunicació s'esta- 
bleix una  ((serniocracia)>, u n  imperi dels 
signes i u n  imperialisme de la imatge. 

L'obra de Gérard Imber t  té u n  gran 
interes, no  solament per 61s semiolegs o 
lingüister sinó per a tot lector interessat 
en  els processos de comunicació social. 
Investiga en  /'actual realitat espanyola la 
potencia imperativa del signe «generador 
d'ideologia)) i l'element persuasiu, con- 
formista, que  impedeix l'avanc de la 
transformació política, a més d'oferir u n  
model  per a una analisi del discurs. El 
seu llibre és u n  exemple d'investigació 
logica i rnetodica, portada a terme a m b  
solidesa i coherencia. 

A m b  tot, i malgrat que  s'al.ludeix a 
I'estructura nacional-catolica espanyola, 
considerem que  l'autor podria matisar les 
vinculacions i connotacions etiques d'a- 
queixa, especialment arnb el discurs reli- 
giós, arrelat als organismes de poder 
preponderants al país. És en aquest simu- 
lacre de cornunicació on  es tradueix el joc 
ritual i la retorica dogrnatica de l'Església, 

baluard dels valors més conservadors i 255 
tradicionals de la societat. 

H. Larrea 

Teoría a análisis de  las imágenes, Fran- 
cesc Marcé i Puig. Publicacions i Edi- 
cions de  la Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 1983. 

Acaba d'apareixer, en  forma de llibre, 
u n  treball de Francesc Marcé: Teoría y 
análisis de las imágenes, editat per la 
Universitat de Barcelona. L'autor, que  
treballa al Departament de Teoria de la 
Imatge i de 1'Entorn de la Facultat de 
Belles Arts de la mateixa Universitat de 
Barcelona, es proposa, a m b  aqueshtext ,  
respondre a una exigencia i cobrir una  
carencia. L'exigencia, segons Marcé 
«consistía en la necesidad de introduir a 
los alumnos de primer curso, de  la 
Facultad de  Belles Artes, en el terreno 
movedizo del análisis de las imágenes». 
La  carencia v e  donada per «la inexisten- 
cia de  textos de síntesis e iniciación en 
dicho campo». 

Marcé delimita u n  marc general 
-que troba a la logica, provinent de  la 
Teoria General de  sistemes- dins del 
qual poder sistematitzar els diversos tre- 
balls que,  des de disciplines tumbé diver- 
ser, exploren la tematica de la imatge 
visual. La  intenció de sintesi, que és la 
que  gula el text ,  fa que  quedin sense 
tractar aigunes qüestions especifiques 
més o menys problematiques relaciona- 



256 des a m b  la imatge. L'autor és el primer 
a reconeixer aquesta limitació del seu 
treball, la qual, d'altra banda, és perfec- 
tament comprensible en un  primer estadi 
d'aproximació al tema corn el que pre- 
senta el llibre. De fet, molts d'aquests 
problemes específics només podran ésser 
afrontats en una etapa posterior si es té 
abans una visió general entorn del feno- 
men de la imatge visual. 

Precisament és aquest el proposit de 
Marcé, que exposa en el proleg: «Empe- 
zar a plantearse los problemas subya- 
centes y más complejos, será en todo 
caso la inmediata tarea posterior. Lo que 
me ha realmente interesado, en el actual 
trabajo, ha sido llegar a proporcionar 
una red unitaria de conocimientos, del 
suficiente grado de generalidad, y que 
creía perfectamente plausible. Precisa- 
mente en la mencionada red deberán 
poder ubicarse, más adelante, los pro- 
blemas de análisis más detallados a que 
se ha hecho referencia*. 

U n  breu resum de l'índex donara una 
idea del contingut d'un treball que s'a- 
treveix a intentar una visió global d'un 
tema corn el de la teoria i l'analisi de les 
imatges visuals -la complexitat del qual 
és prou coneguda per tots aquells que 
l'estudien- i que aconsegueix, en bona 
mesura, el seu objectiu. 

El llibre esta dividit en dues parts, i 
cada una d"1les en diferents capitols. Al  
final de cada capítol es troba una biblio- 
grafia basica sobre les qüestions tractades 
en ell. 

La primera part es refereix a <(La 
construcción de un  'mundo visual'». Els 
seus capitols són: Nociones sobre la Teo- 
ría de sistemas; Sistemas abiertos: tipos y 
características; La percepción: Visión in- 

terespecqica e intercultural; Los códigos 
perceptivos visuales; Las ilusiones visua- 
les y el proceso perceptivo; Procesamien- 
to de información perceptiva. 

La segona part és dedicada a: Imáge- 
nes, significado y comunicación. I els 
seus capitols són: Significado y represen- 
tación; El proceso de comunicación; Los 
niveles de organización textual; Los ni- 
veles de organización textual; Conceptos 
básicos del enfoque semiótico; Una pro- 
puesta de método de análisis y El análisis 
retórico. 

A. Carrasca] 

Mass Communication Theory, An In- 
troduction, Denis McQuail, Sage, Lon- 
dres, 1983. 

Una de les novetats bibliografiques 
més significatives de les aparegudes el 
1983 ha estat sens dubte el llibre de 
Denis McQuail Mass Communication 
Theory, An Introduction, obra que a 
bon compte perdurara corn a punt de 
referencia i consulta en els propers anys; 
de la mateixa manera corn ja va ocórrer 
durant la decada dels seixanta amb un 
altre tractat de sintesi del mateix autor, 
Sociologia dels mitjans de comunicació 
de masses (editada en angles el 1968 i 
traduida al cas~ella per Ed. Paidos el 
1972). 

Mass Communication Theory pot és- 
ser considerat a primera vista corn un  
text introductori per a principiants de 
Ciencies de la Informació, a l'estil dels 
que altres autors, en particular nord- 
americans, han vingut presentant en els 
darrers anys i que corn a regla general 


