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Resum

La producció de tesis doctorals sobre comunicació relacionades amb el País
València és extensa si tenim en compte que el primer centre universitari dedicat
a aquest camp va començar el 1986. Amb tot, però, a partir d’una minuciosa
recerca (que avalua temes i orientacions), part de les tesis doctorals llegides no
ho han estat a universitats valencianes, sinó a d’altres espanyoles i, fins i tot, al-
guna a l’estranger. D’altra banda, com acostumen a fer els estats nació, aquí
també es consideren com a tesis valencianes, aquelles d’autors no originaris
d’aquest país, però establerts acadèmicament en aquesta comunitat científica.
Tot i l’abundant producció de recerca doctoral, són poques les tesis que abor-
den directament la comunicació en el País Valencià o sobre ell, la qual cosa pa-
lesa —com s’explica en alguns dels articles d’aquest monogràfic— les contradic-
cions identitàries i la dèbil consciència pròpia.     

A Bibliometric Approach to Doctoral Dissertations 
on Communication

Abstract 

The production of doctoral dissertations on communication in the Valencia
Country is extensive, considering that the first university centre to grant de-
grees in this field did so in 1986. Nevertheless, detailed investigation that con-
siders subject matter and orientation has revealed that a substantial number of
these dissertations were read not in Valencia universities but in other Spanish
universities and even in several foreign ones. However, as is customary in any
nation-state, here also dissertations are considered from Valencia if the au-
thors are academically present within the Valencian scientific community, even
if they are not originally from Valencia. Despite the large quantity of doctoral
research, few dissertations deal directly with communication in the Valencia
Country or, obviously, as expressed in other articles in the present monograph,
with the Valencian identity contradiction and weak consciousness of social-cul-
tural self.     

Introducció1

La investigació sobre comunicació2 a la Comunitat Valenciana (com
en el conjunt d’Espanya) ha estat fins fa alguns anys una tasca de per-
sones aïllades, algunes de les quals han portat a terme una labor espe-
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1. L’autor agraeix molt especialment la col·laboració dels investigadors Jaume Baró Que-
ralt, Joaquim Espín Sánchez, Carmelo Landa Montenegro, Francesc A. Martínez Gallego i José
Antonio Ontalba Ruipérez.

2. Considerem la comunicació en un sentit ampli (humana, social i de masses), raó per la
qual s’inclouen aquí tesis doctorals de moltes especialitats connexes: des de la premsa fins al
llibre, passant pel cinema, la publicitat o el còmic. Les perspectives teòriques privilegiades han
estat les ciències socials i les humanitats, però no així les tecnològiques. De totes maneres, el lí-
mit d’aquest àmbit d’estudis és molt imprecís i les fronteres temàtiques o teòriques queden
poc clares. Així doncs, amb tota seguretat, algunes tesis hauran estat incloses o excloses de
manera arbitrària.
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cialment encomiable.3 No va ser fins a la dècada dels anys setanta quan
es van consolidar els treballs en equip —a l’empara d’institucions públi-
ques o privades que van promoure i financiaren aquesta activitat— i, de
manera particular, els treballs de recerca acadèmics: les tesis doctorals,
els treballs de doctorat i les tesis de llicenciatura.

Indubtablement, les institucions pruridisciplinàries que han tingut
una trajectòria de recerca més destacada en aquest camp són les facul-
tats de Ciències de la Informació / Comunicació (sobretot les de la Uni-
versitat Complutense de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona,
la Universitat de Navarra i la Universitat del País Basc), que han realitzat
en els seus trenta-quatre anys d’història una producció bibliohemero-
gràfica important. Però la posada en marxa de diferents estudis de ter-
cer cicle en comunicació en altres universitats espanyoles ha fet que
augmentés la recerca en aquest camp.

En el cas de la Comunitat Valenciana, altres facultats —com ara les 
de Geografia i Història o les de Belles Arts, Filosofia i Lletres, Ciències de
l’Educació, Filologia, Dret, Psicologia, Ciències Econòmiques i Empresa-
rials, Ciències Polítiques i Sociologia, i fins i tot Medicina de les diferents
universitats— han desenvolupat també una tasca investigadora destaca-
da, especialment en el camp de la història cinematogràfica i de la teoria
de la comunicació visual i audiovisual, del dret, la ciència política,
l’economia, la pedagogia o la psicologia.

Al marge de la iniciativa universitària, diferents entitats públiques i
privades han promogut —i generalment també editat— investigacions
en aquest camp, sobretot des de la perspectiva històrica, sociològica,
econòmica, política, cultural i lingüística. Però, en gran mesura, s’ha ha-
gut de recórrer als professors de les diferents universitats, ja que en
aquests centres d’estudi s’ha produït en les darreres dècades la major
part de la investigació de l’especialitat.4

Va ser a partir dels anys setanta quan començaren a perfilar-se els tre-
balls acadèmics més moderns, els quals, gràcies a la continuïtat institucio-
nal, han pogut culminar en tesis de llicenciatura i de doctorat i en articles,
llibres, informes, ponències o altres estudis d’autoria individual o col·lec -

3. Per conèixer amb més detall l’evolució de la recerca sobre comunicació a Espanya es po-
den consultar, entre d’altres, els textos següents: MORAGAS (1997), JONES (1995 i 1998), JONES

I BARÓ (1997) i JONES et al. (2000). 
4. Destaca, sobretot, la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, que edita la prestigiosa Ar-

chivos de la Filmoteca: Revista de Estudios Históricos sobre la Imagen (1989-), o bé altres insti-
tucions documentals com ara la Fundació Municipal de Cinema, la Fonoteca de València, la He-
meroteca Municipal de València i la Biblioteca del Museu de Belles Arts de València. També
convé destacar altres revistes acadèmiques especialitzades, com ara Comunicación y Estudios
Universitarios (Montcada: Facultat de Ciències Socials i Jurídiques de la Universitat Cardenal
Herrera - CEU, 1990-) i Quaderns de Filologia: Estudis de Comunicació (València: Facultat de Fi-
lologia de la Universitat de València, 2002-).
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tiva. Aquestes investigacions han analitzat, amb major o menor encert,
l’estructura, les característiques i els efectes socials de la comunicació.

Amb la consolidació i l’expansió dels estudis acadèmics, s’ha conside-
rat oportú fer un balanç de la producció científica del col·lectiu d’inves -
tigadors valencians5 per mitjà de les seves produccions acadèmiques
més representatives, és a dir, les tesis doctorals.

En efecte, el cabal d’informació relativa a tesis doctorals, que s’ha re-
collit i processat, permet establir un perfil sociomètric de la producció
científica a la Comunitat Valenciana —o que hi faci referència— i dels in-
vestigadors valencians en la resta d’universitats espanyoles. Així mateix,
cal advertir que s’ha intentat que les llistes i taules estadístiques que fi-
guren en aquest estudi fossin el més exhaustives possible, encara que
pot existir alguna llacuna involuntària. Per això, encara que es conside-
rin representatives de l’evolució de la recerca a la Comunitat Valencia-
na, poden presentar certa distorsió —inevitable— per la naturalesa ma-
teixa del complex procés de recollida de dades.

No obstant això, aquí es planteja un model d’anàlisi bibliomètrica que
vol reflectir al més fidelment possible l’evolució de la recerca acadèmica
especialitzada en comunicació, conformada per un univers de 239 tesis
doctorals. És cert que una avaluació quantitativa de la producció cientí-
fica d’un país comporta alguns inconvenients, perquè el tipus d’anàlisi
proposada deixa de banda qualsevol valoració qualitativa, és a dir, de
qualitat de la recerca. Creiem, no obstant això, que aquesta primera re-
copilació és important per poder portar a terme més endavant una valo-
ració qualitativa.6

En resum, en aquesta recerca documental s’ha pretès acomplir tres
objectius bàsics: a) informatiu, és a dir, exposar les referències bibliogrà-
fiques7 de totes les tesis doctorals localitzades (tant a la Comunitat Va-
lenciana com en el conjunt espanyol);8 b) analític, o sigui, elaborar un
estudi de caràcter quantitatiu per conèixer l’evolució i les característi-
ques globals d’aquestes tesis, i c) metodològic, que consisteix a propo-
sar de manera implícita un model en la presentació del mateix treball i,
en particular, de cada tesi i de les diferents classificacions de totes elles.

5. S’han considerat com a investigadors valencians tots aquells nascuts a la Comunitat Va-
lenciana (tant si han defensat les seves tesis doctorals a universitats valencianes com de la res-
ta de l’Estat), així com investigadors que, havent nascut fora i presentat llurs tesis doctorals en
universitats valencianes o no, actualment són professors a centres d’ensenyament superior
d’aquesta comunitat autònoma.

6. S’han deixat de banda valoracions sobre temes com ara l’extensió de les tesis doctorals
en relació amb els treballs acadèmics de menor rang, així com la repetició de temes objecte
d’anàlisi, probablement per falta d’una documentació adequada del doctorand.

7. Es va considerar la possibilitat de posar el nom del director de la recerca, però aquesta és
una dada que no sempre ha constat en les fonts consultades, raó per la qual s’ha desestimat.

8. S’han descartat les tesis que fan referència al panorama espanyol en general i, per tant,
que inclouen la Comunitat Valenciana però no s’ocupen d’aquesta d’una forma preponderant.
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1. Aproximació bibliomètrica a les tesis valencianes

1.1. Metodologia i fonts

El fet que no existeixi cap font exhaustiva de la producció científica i
acadèmica a Espanya ens ha obligat a recórrer a diverses fonts, amb
l’objectiu d’elaborar una llista el més completa possible. La realització
d’aquest estudi i la llista de tesis doctorals que aquí es presenta han re-
querit el pas per una sèrie de fases de caire tècnic i metodològic que
convé exposar aquí:

a) Va ser necessari elaborar una llista exhaustiva i actualitzada de to-
tes les persones nascudes a la Comunitat Valenciana que tinguessin el
grau de doctor, i la tesi de les quals estiguera especialitzada en comuni-
cació. Això es va fer a partir de la consulta del Directori espanyol
d’investigació en comunicació: 1995 (Barcelona: Centre d’Investigació
de la Comunicació, 1995).

b) Es va fixar com a data límit de l’obtenció de la titulació el 30 de no-
vembre del 2006, mentre que la data d’inici va venir determinada per la
lectura de la primera tesi doctoral especialitzada en comunicació d’un
autor valencià, és a dir, Luis Ezcurra Carrillo, Desarrollo del ordenamien-
to jurídico de la radiodifusión española desde su nacimiento hasta 1936
(Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1974). Per la seva ban-
da, la primera tesi doctoral espanyola en aquest camp va ser la d’Anto -
nio Rumeu de Armas, Bosquejo histórico de la censura literaria guber-
nativa en España desde el año 1700 a 1833 (Madrid: Universidad
Complutense de Madrid, 1935), i la primera dels Països Catalans va ser
la de M. Carmen García-Nieto París, La prensa diaria de Barcelona de
1895 a 1910 (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1958). 

c) La primera llista d’obres es va obtenir per mitjà del desaparegut
Banc de Dades COMCAT, del Centre d’Investigació de la Comunicació,
abans del seu tancament el maig del 1997.

d) A continuació, es va procedir a la consulta de la base de dades 
TESEO, del Ministeri d’Educació, que pretén recollir totes les tesis docto-
rals llegides en universitats espanyoles, encara que és certament incom-
pleta, almenys pel que fa al camp acadèmic de la comunicació.

e) Més endavant, es van realitzar la consulta i el buidat de l’obra Ín-
dex d’estudis socials (Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 1979-), en la
qual s’intenta recopilar totes les tesis doctorals i de llicenciatura llegides
en les universitats dels Països Catalans.

f ) Es va buidar la tesi doctoral de José Altabella (1983), en la qual apa-
reixen diverses referències sobre les primeres tesis doctorals es pa nyo les
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en el camp de la premsa i el periodisme, encara que les dades que ofe-
reix són força imprecises.

g) També es va portar a terme una revisió de les memòries de recer-
ca de les universitats espanyoles que compten amb facultats de Ciències
de la Informació / Comunicació.

h) Es van consultar de forma exhaustiva els catàlegs de les biblio-
teques disponibles a Internet, de les universitats valencianes que impar-
teixen estudis relacionats amb la comunicació, fins al 30 de novembre
del 2006. 

i ) Prenent com a base la quantitat ingent d’informació, la seva dis-
persió i la manca d’homogeneïtzació, poden comprendre’s les dificul-
tats inherents a aquesta recerca. La immensa majoria de les vegades, les 
úniques fonts de què es disposava eren els catàlegs en línia d’accés pú-
blic (OPAC), amb la qual cosa ens hem vist condicionats pels seus errors.
Es van consultar, doncs, diversos catàlegs col·lectius de biblioteques 
universitàries espanyoles, com ara el Catàleg col·lectiu de les universi-
tats de Catalunya (CCUC); la Red española de bibliotecas universitarias
(REBIUN).

j ) Es va trametre una carta a totes aquelles persones de les quals es
tenia constància de la seva titulació de doctor, però que no constaven
en cap de les fonts anteriors. No obstant això, alguns dels professors va-
lencians més significatius de l’àmbit de la comunicació no van fer les se-
ves tesis doctorals sobre aquesta especialitat, raó per la qual les referèn-
cies de les seves tesis no apareixen en aquesta recerca.

k) A vegades s’han recollit treballs de persones no vinculades directa-
ment a la Comunitat Valenciana, però es tracta de textos defensats en
universitats pròpies.9 Al mateix temps, succeeix una cosa semblant amb
les recerques d’investigadors valencians presentades en altres universi-
tats de la resta d’Espanya10 i de l’estranger11 o comunicòlegs valencians
de prestigi que van doctorar-se en altres camps acadèmics.12 També es
donen casos de professors d’universitats valencianes que van doctorar-
se prèviament en altres institucions de la resta d’Espanya.13 Finalment,

9. És el cas, per exemple, del doctor Sidi Mohamed Omar (Universitat Jaume I).
10. És el cas, per exemple, dels doctors José M. Desantes Guanter (Universitat de Navarra),

Luis Ezcurra Carrillo (Universitat Complutense de Madrid) i Ángel Faus Belau (Universitat de
Navarra).

11. És el cas de la doctora Magdalena Albero Andrés, originària d’Alcoi, doctorada als Es-
tats Units i professora titular a la Universitat Autònoma de Barcelona.

12. És el cas, per exemple, dels doctors Juan Beneyto Pérez, Jenaro Talens i José Vidal-Be-
neyto.

13. És el cas, per exemple, dels doctors Josep L. Gómez Mompart (catedràtic a la Universi-
tat de València) i Estrella Israel Garzón (professora titular a la Universitat Cardenal Herrera -
CEU).
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trobem tesis sobre temes valencians presentades en altres universitats
de la resta d’Espanya per autors no valencians.14

l) Pràcticament acabada la recerca, es va comptar amb la inestimable
col·laboració del doctor Francesc A. Martínez, de la Facultat de Filo-
logia de la Universitat de València, el qual havia confeccionat una altra
llista de tesis doctorals valencianes, fet que ens va permetre ampliar
substancialment les referències corresponents a la Universitat de Valèn-
cia i la Universitat Politècnica de València entre 1986 i 2005.

Totes aquestes qüestions s’han transferit, directament o indirecta-
ment, a les taules que s’han elaborat per a aquesta anàlisi quantitativa.
Per aquest motiu, com s’ha assenyalat anteriorment, encara que les da-
des que contenen puguin considerar-se representatives de l’evolució
dels estudis, aquells poden patir d’una certa —però inevitable— distor-
sió, tant de persones concretes com del conjunt. També, convé recordar
que en alguns casos les fronteres temàtiques i acadèmiques especialit-
zades en comunicació no són gens clares —sobretot en camps com ara
la sociosemiòtica, la sociolingüística o la pedagogia—, raó per la qual
s’han pogut incloure treballs acadèmics no pertinents o excloure altres
que sí ho són.

1.2. Resultats de la producció científica

A continuació es presenta una anàlisi quantitativa sobre les tesis doc-
torals censades en aquesta recopilació (fins al 30 de novembre del
2006), que agrupa les tesis i els seus autors en sis categories: a) evolució
històrica segons sexes; b) universitats de lectura; c) llengües utilitzades;
d) mitjans i serveis comunicatius; e) disciplines i especialitats científi-
ques, i f ) territoris als quals fan referència. 

A partir de les dades recollides en aquesta recerca, s’ha realitzat una
anàlisi bibliomètrica sistemàtica que permet fer una certa valoració
quantitativa de la producció científica dels investigadors valencians es-
pecialitzats en l’estudi dels fenòmens comunicatius, i que s’exposa en
els epígrafs següents.

1.2.1. Evolució històrica per sexes

Hi ha hagut un creixement continuat del nombre de tesis doctorals al
llarg de les darreres tres dècades, i d’una manera especial a partir dels

14. És el cas, per exemple, de la doctora Pilar Equiza Escudero, d’origen navarrès, que va
presentar una tesi doctoral a la Universitat Complutense de Madrid sobre el comunicòleg ala-
cantí Juan Beneyto Pérez.
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anys noranta, amb un fort augment, fet que suposa un 82 % del total
(vegeu la taula 1).

Taula 1. Evolució de la lectura de tesis segons períodes

El sexe clarament predominant entre els investigadors acadèmics és
el masculí —gairebé dos terços d’homes enfront d’un terç de dones—, i
això malgrat l’augment significatiu de la presència femenina en les car -
reres de ciències socials des de la dècada dels anys vuitanta, tant
d’estudiants com de docents.

1.2.2. Universitats

Pel que respecta als centres d’estudi on s’han elaborat els treballs
acadèmics, cal recordar que la Universitat de València (UV) i la Universi-
tat Politècnica de València (UPV) —sens dubte gràcies a les seves facul-

Períodes Homes Dones Total

1974-1979 3 — 3

1980-1989 29 11 40

1990-1999 62 40 102

2000-2006 51 43 94

Total 145 94 239

Universitat de València 110

Universitat Politècnica de València 48

Universitat d’Alacant 24

Universitat Complutense de Madrid 18

Universitat Jaume I 14

Universitat Autònoma de Barcelona 12

Universitat de Navarra 5

Universitat Cardenal Herrera - CEU 4

Universitat del País Basc 1

Universitat Nacional d’Educació a Distància 1

Universitat d’Alcalá de Henares 1

Universitat d’Indiana (Estats Units) 1

Total 239

Taula 2. Distribució segons la universitat de lectura
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tats de Filologia, Belles Arts i Ciències Econòmiques i Empresarials— són
els llocs on s’han llegit més tesis doctorals. És cert que també destaquen
la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Autònoma de Bar-
celona i la Universitat de Navarra, a on s’han desplaçat molts estudiants
valencians per estudiar sobretot ciències de la informació / comunicació
i, molts d’ells han acabat sent professors d’aquests centres. Per tant, la
distribució de la recerca per ciutats i províncies es troba força desequili-
brada, i destaca clarament València, amb un 68 % del total. Així mateix,
la presència valenciana en universitats estrangeres és només simbòlica
(vegeu la taula 2).

1.2.3. Llengües

Encara que s’ha evolucionat cap a la publicació de textos en llengua
catalana/valenciana els darrers anys, hi ha una clara preeminència de la
llengua castellana. Entre les llengües estrangeres destaquen només
l’anglès i el francès, a causa de les tesis llegides a les facultats de Filolo-
gia (vegeu la taula 3).

Taula 3. Distribució segons la llengua utilitzada

1.2.4. Mitjans i serveis comunicatius

La varietat dels estudis acadèmics desenvolupats els darrers anys
comprèn, a més de la història, la política i l’estructura de la comunica-
ció, altres perspectives diverses, com ara les anàlisis de contingut, la in-
vestigació teòrica i metodològica i, també, l’aplicada al camp professio-
nal dels comunicadors socials (especialment periodistes, publicitaris i
cineastes).

Entre els diferents mitjans i serveis comunicatius analitzats, desta-
quen, pel nombre de referències existents, els massius, com ara la prem-
sa, el cinema, la televisió i la publicitat, a més de la documentació apli-
cada als processos informatius (vegeu la taula 4).

Castellà 211

Català/valencià 22

Anglès 5

Francès 1

Total 239
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Taula 4. Distribució segons els mitjans i serveis comunicatius

1.2.5. Disciplines i especialitats científiques

En relació amb les principals disciplines i especialitats científiques bà-
siques d’anàlisi dels fenòmens comunicatius, destaquen —a una gran
distància de la resta— la historiografia15 i la semiòtica,16 seguides per la
lingüística, la sociologia, l’estètica, la tecnologia de la informació i la pe-
riodística. Son gairebé testimonials les aproximacions psicològiques, filo-
sòfiques, antropològiques i ètiques (vegeu la taula 5).

Premsa 57

Cinematografia 56

Televisió 28

Publicitat 26

Documentació 21

Comunicació social 20

Llibres 16

Internet 13

Disseny gràfic 13

Fotografia 12

Mitjans de comunicació 10

Còmics, humor 8

Propaganda política 8

Comunicació humana 7

Radiodifusió 5

Relacions públiques 5

Fonografia 5

Màrqueting 4

Telecomunicacions 3

Vídeo 2

Videojocs 2

15. Aquest fet pot indicar que, a més de voler recuperar i reconstruir el passat dels fenò-
mens comunicatius del país, les investigacions es troben encara en una fase en la qual són difí-
cils els estudis més actuals, sobretot de caire sociològic, polític, econòmic o tecnològic.

16. La preeminència de les perspectives semiòtica, lingüística i estètica és a causa de la im-
portància de la recerca a la Facultat de Filologia de la Universitat de València, que és la més 
important de la Comunitat Valenciana en aquest camp, i a la Facultat de Belles Arts de la Uni-
versitat Politècnica de València, també força significativa.
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1.2.6. Territoris 

Finalment, pel que respecta als territoris concrets17 analitzats en les
diferents investigacions acadèmiques, destaca d’una manera especial
Espanya,18 seguida a una certa distància per la mateixa Comunitat Va-
lenciana, per l’Amèrica del Nord i Europa, i, en menor mesura, per
l’Amè rica Llatina i Catalunya. De totes maneres, són escassos els estudis
sobre el panorama internacional, fins i tot els d’Amèrica Llatina, ja que
aquests són realitzats majoritàriament per estudiosos d’aquella regió en
altres universitats espanyoles, en especial a la Universitat Complutense
de Madrid, la Universitat de Navarra i la Universitat Autònoma de Barce-
lona (vegeu la taula 6).

Historiografia 72

Semiòtica 66

Lingüística 44

Sociologia 40

Estètica 33

Tecnologia de la informació 30

Periodística 27

Ciència política 22

Economia 16

Medicina 12

Pedagogia 12

Dret 11

Literatura 11

Psicologia 8

Antropologia 5

Teoria de la comunicació 4

Ètica 1

Filosofia 1

Taula 5. Distribució segons les disciplines i especialitats científiques

17. És cert que no tots els estudis fan referència explícita a un col·lectiu específic, sobretot
en obres de caire teòric distants de disciplines com ara la historiografia, la sociologia,
l’economia, el dret o la ciència política.

18. Es van incloure en el terme Espanya totes aquelles tesis que fan referència al conjunt de
l’Estat. 
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1.3. Conclusions

La recerca acadèmica dedicada a l’anàlisi dels diferents fenòmens co-
municatius —interpersonals i socials— s’ha desenvolupat molt en les di-
ferents universitats valencianes, sobretot després dels canvis que es van
produir a partir de la mort de Franco. El progrés ha estat molt evident,
en especial l’augment que es detecta en el nombre de tesis doctorals
des dels anys vuitanta i, encara més, des dels noranta.

En aquesta tasca destaquen particularment la Universitat de València i
la Universitat Politècnica de València, en especial les facultats de Filologia,
Belles Arts i Ciències Econòmiques i Empresarials. Entre les dues universi-
tats acaparen prop d’un 68 % del total de tesis doctorals defensades, un
tipus de recerca que cada vegada més utilitza la llengua catala-
na/valenciana com a vehicle de transmissió del coneixement científic.

Sens dubte, han estat els mitjans de comunicació de masses tradicio-
nals —sobretot la premsa, la publicitat, el cinema i la televisió— els més
estudiats pels investigadors valencians, de manera que altres fenòmens
comunicatius interpersonals, públics o tecnològics han estat fins ara poc
analitzats. El mateix pot dir-se de les perspectives historiogràfica i semiò-
tica, que sobresurten de manera aclaparadora sobre altres ciències so-
cials i humanitats.

La majoria dels investigadors acadèmics en el camp de la comunica-
ció han estat homes, encara que cada vegada hi ha més dones interes-
sades en la recerca. Aquest tipus d’estudis s’ha interessat principalment
pels espais comunicatius espanyol i valencià, encara que els darrers anys
ha augmentat una mica la recerca sobre els fenòmens comunicatius de
països estrangers.

En resum, el balanç de tres dècades d’investigació acadèmica en co-
municació a la Comunitat Valenciana és força positiu des del punt de

Taula 6. Distribució segons el territori al qual fan referència

Espanya 79

Comunitat Valenciana 52

Amèrica del Nord 15

Europa 14

Amèrica Llatina 6

Catalunya 3

Països Àrabs 3

Àsia 1

Tercer Món 1
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vista quantitatiu. Els diferents models d’anàlisi efectuats són plenament
homologables amb els de qualsevol altre país occidental, encara que és
cert que a causa del desconeixement de les fonts existeix una certa re-
dundància en els temes estudiats, sobretot en relació amb tesis presen-
tades en altres universitats espanyoles. Per aquest motiu, encara hi ha
alguns camps i diverses perspectives teòriques per desenvolupar, i tam-
bé períodes històrics per cobrir. És desitjable, doncs, que l’aportació que
es fa des d’aquestes pàgines serveixi per conèixer millor què s’ha fet fins
ara i, allò que és encara més important, què cal fer en un futur proper.
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