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RESUM
Aquest article presenta els resultats preliminars d’un estudi de camp realitzat a la
Universitat Autònoma de Barcelona durant la tardor de 2012. L’objectiu de l’estudi és
investigar com i on els estudiants del Grau de Veterinària busquen i avaluen els recursos
informatiu-documentals que necessiten per a satisfer els seus requeriments acadèmics.
Des de la concepció d’aquests recursos com a nodes integrats en un dens sistema de
xarxes informacionals, l’estudi pretén aportar coneixement sobre el fenomen de les
Xarxes de Comunicació i l’ús del poder en la Societat en Xarxa (Castells, 2009). Les dades
preliminars indiquen que efectivament hi ha determinats nodes que exerceixen un
major poder per sobre d’altres nodes en les xarxes informacionals: ocupen una posició
de centralitat i difonen els seus valors subjacents per la Xarxa.

PARAULES CLAU
Sistemes de poder, conducta informacional, necessitats informacionals, motors de
cerca, recuperació d’informació, biblioteques universitàries, estudiants de grau.
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INTRODUCCIÓ
Els processos de cerca i recuperació d’informació han esdevingut una part important de
la nostra quotidianitat, especialment pel rol cada vegada major que juguen els motors
de cerca a l’hora de localitzar qualsevol tipus d’informació. No obstant això, sota
l’aparent simplicitat d’una acció tan habitual com fer una cerca a Google, subjauen
processos cognitius complexos que requereixen coneixements i experiència per part de
qualsevol usuari, així com l’execució de tot un seguit de passos analítics i tècnics en la
interacció entre l’individu i el motor de cerca.

Localitzar i avaluar informació és una aptitud essencial en qualsevol context universitari.
Els estudiants de grau constantment es confronten amb processos de cerca i
recuperació d’informació per tirar endavant els seus projectes acadèmics, però per tenir
realment èxit en el procés, no només cal que estiguin familiaritzats amb els conceptes
de la seva disciplina particular, sinó també cal que tinguin una comprensió adequada
sobre com s’organitza la informació, quins recursos d’informació són més adequats en
un context acadèmic, o com fer servir aquests recursos d’informació.

L’univers instrumental en recerca informativa-documental (tota aquella recerca
orientada a la satisfacció de les necessitats informatives a través de la recuperació de
documents), està format per multitud d’eines de cerca i recuperació d’informació que
estan a l’abast de qualsevol estudiant de grau. Algunes d’aquestes eines les proporciona
la pròpia institució acadèmica d’afiliació de l’estudiant (catàlegs en línia, repositoris
institucionals, metacercadors d’articles acadèmics, bases de dades especialitzades,
directoris de recursos electrònics...); d’altres són a l’abast de qualsevol internauta
(Google, Google Scholar, llistes de distribució, blocs...); és el que en la literatura
anglosaxona s’anomena l‘open Web (p.ex., Gardner i Eng, 2005).
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La majoria d’estudis recents als Estats Units sobre conducta informacional d’estudiants
universitaris (entre d’altres, Connaway i Dickey, 2010; Head i Eisenberg, 2009; Foster i
Gibbons, 2007), mostren evidències de que Google és el seu punt de partida per a
cerques acadèmiques, però els mateixos estudis també posen de relleu que els
estudiants nord-americans consulten amb freqüència bases de dades i d’altres recursos
d’informació especialitzats per a realitzar els seus treballs acadèmics.

El paper, doncs, que ocupa Google en l’univers informacional dels estudiants de grau
nord-americans és força equilibrat en relació amb d’altres recursos d’informació: fent
una translació a un esquema de xarxes, cadascun d’aquests recursos seria un node en el
context d’una xarxa informacional, i no hi hauria un node clarament central que exercís
un poder especial sobre uns altres nodes. En altres paraules, i segons el marc de
referència proposat pel professor Manuel Castells a Comunicación y Poder (2009),
podríem interpretar que Google no exerceix un poder determinat per sobre d’altres
nodes (networked power) en l’univers informacional dels estudiants nord-americans.

En l’àmbit universitari català no existeixen estudis similars als que citava anteriorment:
-

on busquen informació els universitaris catalans?, com la busquen?, a quins
recursos d’informació accedeixen?;

-

la seva conducta informacional és semblant a la dels universitaris nordamericans?; hi ha un equilibri entre els diferents recursos informacionals o, per
contra, hi ha una preeminència d’uns recursos per sobre d’uns altres?;

-

està l’univers informacional dels universitaris catalans més “googleitzat” que
l’univers informacional dels universitaris nord-americans?; en cas de que sí ho
estigués, quines podrien ser les possibles causes que expliquessin per què un
determinat node (Google) exerceix un major poder per sobre dels altres nodes?
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El present article exposa els resultats preliminars d’un estudi de cas que estic duent a
terme a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que
tracta de respondre a les preguntes anteriorment plantejades. L’objectiu d’aquest estudi
és investigar com i on els estudiants del Grau de Veterinària busquen i avaluen els
recursos informatiu-documentals que necessiten per a satisfer els seus requeriments
acadèmics. Partint de la interpretació d’aquests recursos informatiu-documentals com a
nodes integrats en un dens sistema de xarxes informacionals, la finalitat última de
l’estudi és contribuir (a partir d’un cas concret i sobre un àmbit específic, la conducta
informacional) a la generació de coneixement sobre el complex fenomen del poder en
les Xarxes Socials.

METODOLOGIA

Tenint en compte la naturalesa de la investigació, la metodologia qualitativa és la millor
opció per a dur a terme aquest estudi: l'estudi pretén obtenir detalls complexos sobre
un fenomen que es relaciona amb la conducta informacional, la percepció dels recursos
d’informació, les possibles relacions de poder de certs nodes d’informació per sobre
d’uns altres, i aquests tipus de problemes de recerca s’aborden millor sota l'enfocament
qualitatiu, ja que la metodologia qualitativa i les seves tècniques (entrevistes
etnogràfiques, p.ex.), afavoreixen un major aprofundiment i una visió més holística
d’aquestes qüestions. En concret, l’estudi es basa metodològicament en el mètode de la
Teoria Fonamentada (Grounded Theory), tal i com el va descriure C. Goulding (1999) en
les seves quatre fases: (1) recopilació de dades, (2) interpretació de les dades i obtenció
de dades addicionals, (3) mostreig teòric, (4) i desenvolupament de conceptes i
categories.

El procés de recopilació de dades s'ha basat en la realització d’entrevistes etnogràfiques
dutes a terme amb estudiants de grau de la Facultat de Veterinària de la UAB. Les
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entrevistes van tenir una durada d’entre 45-60 minuts i van seguir un esquema
d’entrevista semi-estructurada amb la finalitat de facilitar l'expressió sense límits de les
experiències dels estudiants. La mostra inicial està formada per tres alumnes (dues
dones i un home) que han passat l’equador de la carrera, de forma que estan
completament familiaritzats amb la recerca d’informació en contexts acadèmics. És
sobre les dades recollides en aquesta mostra inicial que presentem aquests resultats
preliminars, ja que la mostra final per a l’estudi es preveu que sigui al voltant de 15
individus. Les dades seleccionades inclouen, entre d’altres, experiències dels estudiants
tant amb eines de cerca com amb processos concrets de recuperació d’informació.

RESULTATS

El primer conjunt de dades obtingut després d’analitzar les transcripcions de les
entrevistes revela dificultats significatives per part dels tres estudiants en gairebé tots
els aspectes del procés de cerca i recuperació d’informació: en general, els estudiants
semblaven no tenir la comprensió metodològica necessària per a dur a terme una
recerca efectiva. D’altra banda, la preeminença de Google per sobre d’altres nodes
d’informació és més que evident en la major part dels casos analitzats.

Recursos d’informació i Google. Els estudiants presenten dificultats a l’hora d’identificar
i triar quins són els recursos d’informació que més s’adeqüen a les seves necessitats
informatives-documentals. Quan volen trobar llibres per a la realització d’algun treball
acadèmic poques vegades fan servir el catàleg de la biblioteca, van directament a la
prestatgeria física (organitzada per matèries) i trien directament allò que pensen els pot
fer servei. Sobre la pàgina web del catàleg, una estudiant de tercer curs diu: “A mi no
m’agrada molt, intento no haver-la d’utilitzar… penses, sincerament, ostres quin pal ara
haver de buscar aquí”. En el cas de necessitar documentació electrònica (articles
científics de revistes electròniques, principalment), aquest diàleg entre l’investigador i
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un altre estudiant és molt il·lustratiu per copsar quines són les principals fonts
d’informació que utilitzen i el poder indiscutible de Google, que és la font predominant
d’informació quan es tracta de recuperar documentació digital amb finalitats
acadèmiques:
Estudiant (E)
(...) “pequem” de mirar massa per Internet i per això ens obliguen més a posar
bibliografia també de buscar, de seguir buscant, en llibres i revistes en llocs físics, no?,
no tan virtual.
Investigador (I)
Quan dius “ara mirem més per Internet” què penses?, de seguida què és el que et ve al
cap?
(E)
Clar, és més ràpid. És més ràpid i vas de bòlit i llavors penses “bah, aniré ràpid a trobar
informació” que està força bé, que pots confiar, encara que els profes et diuen “[a]neu
amb compte perquè tal”, vale: has de mirar bé i tal, i sempre ha de ser algo que has de
complementar amb els llibres i revistes i articles físics, ha de ser com un complement,
has de mirar una mica de tot, no t’has de basar només en Internet. I de vegades pues
això, pequem de mirar en excés... és com comoditat: comoditat i rapidesa. I pues clar:
acabes tirant sempre per lo mateix per primer per mirar per aquí.
(I)
Per on comences les cerques a Internet?
(E)
Google
(I)
Quan dius “busquem per Internet” vols dir “busquem per Google”?
(E)
Sí, sí, és que tots ens fiquem... sí, sí, inclús per quan estàs estudiant, dubtes... és que tot
està al Google.

Un altre estudiant posa en el mateix nivell d’igualtat Google i PubMed (la major base de
dades acadèmica en Ciències de la Salut), a l’hora de triar on buscar articles científics:
“el fiques a Google o a PubMed i et surten resultats”. Preguntat sobre aquest fet,
comenta: “Sí, hi ha molts més recursos que ara mateix no me’n recordo i tampoc no faig
servir”.
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Només una estudiant no cita Google com a font primària d’informació per trobar articles
científics: “Articles, la majoria els busquem a PubMed, que és el que sempre diuen, però
la majoria estan en anglès, i lo que és l'anglès.... no el dominem gaire, i per això
intentem buscar que estiguin traduïts en algun lloc. Revistes [en paper]? Intentem mirar
per aquí però és un caos. I els llibres molt bé perquè baixes allà baix, està tot indicat i ja
t'apanyes...”.

Preguntats sobre la seva coneixença de bases de dades especialitzades altres que
PubMed, sobre el metacercador d’articles acadèmics, el repositori institucional de la
Universitat (des d’on poden consultar exàmens, o treballs d’assignatures, entre d’altres
documents), o els directoris de recursos electrònics elaborats des de la biblioteca, la
seva desconeixença d’aquestes altres fonts d’informació és absoluta. Ja no només pel
que fa als instruments específics que posa la biblioteca al seu abast, sinó pel que fa a
fonts d’informació molt i molt rellevants en la seva àrea de coneixements. El seu univers
informatiu-documental a l’hora de recuperar documents electrònics es limita a Google i
PubMed.

Realitzant una cerca. Un cop els estudiants han triat les seves fonts d’informació,
gairebé tots sense excepció mostren una important manca de comprensió sobre la
lògica de la cerca d’informació, la interrogació a bases de dades (o a catàlegs, o a motors
de cerca, incloent-hi Google, és clar), com limitar o expandir els resultats, com
organitzar-los i visualitzar-los, o com fer servir els termes d’indexació.

“Potser sembla fàcil quan estàs molt habituat, però la meva experiència és que o ho
poses exacte o no el trobes”, diu una estudiant referint-se al catàleg en línia de la
biblioteca. El cas és que els estudiants generalment tracten qualsevol casella de cerca
com si fos una casella de cerca de Google i fan cerques molt simples. Referint-se a
PubMed, un estudiant diu: “bàsicament, poso qualsevol cosa que busco a la casella de
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cerca i sempre hi ha resultats... És com Google, i el faig servir com Google, no sé fer-lo
anar d’una altra manera”.

Aquesta única forma d’executar les cerques (cerques simples, sense fer ús dels
operadors booleans, de proximitat, o de restricció que qualsevol sistema d’interrogació
incorpora, també Google, és clar), comporta com a conseqüència directa l’obtenció de
molts resultats, o de resultats poc rellevants en relació amb les necessitats d’informació
dels estudiants, o de resultats poc fiables en el context acadèmic en el que es troben els
estudiants. Una estudiant de quart any del grau de Veterinària comentava “el cas és que
fa molt poc que he descobert que posant unes cometes al Google, et busca exactament
allò... no ho sabia!, i des de que ho sé m’he estalviat molt de temps, perquè abans em
sortien coses que no em servien per a res, i ara ja no tantes”. La pròpia pàgina de Google
explica com optimitzar-ne l’ús, però les dades preliminars d’aquest estudi posen de
manifest que els estudiants universitaris entrevistats tenen molt poques habilitats
informacionals.

Problemes: fiabilitat en els resultats. Els estudiants s’estimen més l’open Web, i
especialment Google, per damunt de la resta d’eines que la biblioteca posa a la seva
disposició per a recuperar qualsevol tipus de document, i en general són conscients de
les dificultats que comporta avaluar quins recursos d’informació són fiables després de
fer una cerca amb Google: “els profes et diuen “aneu amb compte amb el Google”; vale:
has de mirar bé i tal, i sempre ha de ser algo que has de complementar amb els llibres i
revistes i articles físics, ha de ser com un complement”. Però quans se’ls pregunta
directament com ho fan, com avaluen els resultats d’una cerca, la majoria no saben què
respondre.

Alguns estudiants, però, tenen molt clar quins són els seus criteris a l’hora d’avaluar els
resultants d’una cerca: “La veritat és que gairebé mai paso de la segona pàgina de
resultats, normalment acostumo a tenir prou amb el que em surt a la primera o a la
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segona pàgina. Em fixo en que no em surtin coses rares... vull dir, que tinc en compte qui
ha escrit la pàgina, perquè si estic buscant alguna cosa sobre una malaltia i m’apareixen
pàgines de productes farmacèutics per a animals, doncs aquella pàgina ja no me la
miro... passo, perquè penso que és propaganda, no informació sobre la malaltia”. És a
dir: criteris com l’autoria del material o també el caire del document recuperat,
permeten a aquesta estudiant destriar entre resultats i confiar en determinats
documents i no pas en uns altres.

Però aquest tipus de respostes no han estat les majoritàries després d’analitzar les
dades d’aquest estudi preliminar: els estudiants es senten més “com a casa” fent servir
Google, però deixen de banda les formes més eficients, més efectives i més fiables de
recuperar informació acadèmica, que són precisament les que la biblioteca els ofereix a
través de la seva pàgina web.

DISCUSSIÓ
Les dades preliminars que presentem en aquest article suggereixen que l’omnipresència
de Google sembla que estigui afectant molt subtilment la forma com encaren els
estudiants de grau els processos de cerca i recuperació d’informació. La simplicitat de
Google, la seva única casella de cerca, semblen haver creat l’expectativa entre els
estudiants de que tots els recursos d’informació poden ser potencialment recuperables
a partir del llenguatge natural i des d’una única interfície.

En comparació amb la facilitat que té l’usuari a l’hora d’utilitzar Google, els recursos
d’informació de caire més acadèmic que la Universitat posa a disposició dels estudiants
a través de les biblioteques universitàries (catàleg, bases de dades, metacercador,
col·lecció de llibres digitals...), són percebuts pels alumnes com a extremadament
complexos i difícils de fer servir.
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Les dades també mostren que els estudiants tenen mancances profundes pel que fa a
competències informacionals (information literacy): entre d’altres aspectes, tenen molta
dificultat per comprendre com s’organitza la informació, els costa molt d’avaluar
adequadament els recursos d’informació, i fan servir estratègies de cerca i recuperació
d’informació poc consistents en relació amb les seves necessitats informacionals.

Aquesta manca generalitzada de comprensió dels estudiants de grau pel que fa a la seva
pròpia conducta informacional pot comprendre’s quan s’examinen les seves pròpies
experiències amb l’open Web, i en especial amb Google: gairebé sempre que l’han fet
servir per a satisfer les seves necessitats informacionals han obtingut resultats positius
sense haver d’entendre com funciona, com interrogar-lo, sentint-se plenament
autosuficients per a obtenir respostes a les seves necessitats informatives-documentals,
i sense plantejar-se que darrera de l’aparent simplicitat de Google tenen una eina de
recuperació d’informació molt potent si aprenen a optimitzar-ne l’ús.

CONCLUSIONS
A la vista d’aquests resultats, i prenent com a referència teòrica la sistematització que fa
el professor Castells a Comunicación y Poder (2009) de les diferents formes de poder
específiques en la Societat Xarxa, podem concloure que Google és efectivament un node
informacional que exerceix un poder determinant sobre d’altres nodes en l’intricat
univers de la recerca informativa-documental dels estudiants catalans. Tenint en
compte les dades preliminars d’aquest estudi, podem veure concretat el poder en xarxa
de Google (networked power, emprant la terminologia de Castells), en dos aspectes
destacats.

En primer lloc, Google ha desplaçat cap als límits d’aquest univers a nodes d’informació
tan arrelats en el món de la informació com els catàlegs en línia de les biblioteques o els
grans gestors de la producció científica com Scopus/ScieVerse o ISI Web of Knowlege
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(cap d’aquests dos recursos d’informació van ser citats pels estudiants de la mostra).
Google ocupa el lloc central en aquest univers informacional: ha aconseguit que fins i tot
persones que són gairebé natives digitals, que porten molts anys estudiant (en la mostra
d’aquest estudi, tots porten un mínim de tres anys a la Universitat), i que, per tant, es
confronten diàriament amb la resolució de necessitats informacionals en un context
acadèmic, valorin aquest node com a el seu principal punt de referència a l’hora de
recuperar informació. A diferència d’altres estudis realitzats a universitats nordamericanes, els resultats preliminars d’aquest estudi posen de manifest que els
estudiants catalans no consulten habitualment d’altres fonts d’informació: Google és
l’inici i pràcticament la fi del seu recorregut per l’univers informatiu-documental.

Però la preeminència de Google va més enllà d’aquesta centralitat sobre la que
parlàvem anteriorment. Google, com a artefacte tecnològic, no està exempt d’uns
determinats valors: cap tecnologia és neutra (Castells, 2002), i el poder de Google
s’estén no només en tant que s’ha configurat per a moltíssima gent com a node central
del seu univers informatiu-documental, sinó també en tant que difusor d’uns
determinats valors, tal i com podem observar en les dades preliminars d’aquest estudi.
Quins valors? Els estudiants esperen trobar en qualsevol instrument de recuperació
d’informació la mateixa simplicitat (aparent) que troben en Google: és precisament
aquesta “simplicitat”, aquesta “no complicació”, aquest “no haver de pensar massa” en
com obtenir uns resultats que necessito, que s’està estenent com a modus operandi en
l’escena actual de la recuperació d’informació. Definitivament, els resultats preliminars
d’aquest estudi apunten a una googleització dels processos de cerca i recuperació
d’informació: Google exerceix el seu poder, Google marca l’agenda, perquè difon una
forma d’entendre la interacció amb la informació des d’una posició passiva per part de
l’usuari, on la major responsabilitat recau en el motor de cerca (és Google qui no ha
recuperat resultats pertinents, no l’usuari qui no sap interrogar Google), i on l’usuari no
en té cap, de responsabilitat (o molt poca), ni per saber definir amb claredat què busca,
ni per saber utilitzar les potencialitats de les eines de cerca i recuperació documental.
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Quines són les conseqüències d’aquest poder que exerceix Google? Tal i com ens
mostren les dades d’aquest estudi preliminar, per una banda, una primera conseqüència
és la invisibilitat (en major o menor grau) de la resta d’eines de recuperació d’informació
en l’univers documental: catàlegs en línia, bases de dades en línia, repositoris
documentals... I per una altra banda, una mancança molt evident per part dels
estudiants d’habilitats informacionals bàsiques (information literacy skills): simplicitat no
és el mateix que ximplesa, però sembla ser que la tendència googleitzant en els
processos de recuperació d’informació està tendint a difuminar uns determinats valors
que estan generant conductes informacionals cada cop més passives i menys
empoderades pel que fa a les pròpies habilitats dels estudiants de grau de les
universitats catalanes en la resolució de les seves necessitats informacionals.
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