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En determinades àrees de coneixement de les humanitats i les ciències socials, el
component geogràfic, cultural o lingüístic és part de la identitat mateixa de la recerca
que es fa. Tanmateix, les grans bases de dades internacionals d’indexació i resum
penalitzen tot el que es publica en llengües minoritàries, o tot el que té un «mercat»
d’autors o lectors molt acotat geogràficament o culturalment. Aquesta paradoxa, que
sembla un cul de sac, és el punt de partida de les nostres reflexions avui i aquí:
apostem per uns instruments d’internacionalització —tant tècnics, com de política
científica— que permetin el manteniment de les identitats, però que alhora projectin
aquestes identitats com a aportació a la universalitat del coneixement científic.
Tanmateix, la millora de la projecció internacional de les revistes catalanes
d’humanitats i ciències socials ha de ser un fi en si mateix, i no un instrument per a
mimetitzar fins a l’extrem l’avaluació que es fa en disciplines totalment globalitzades.

Col·lateralment, la internacionalització d’aquestes publicacions pot ajudar a
perfeccionar els mecanismes d’avaluació de la recerca, però aquesta millora de la
posició de les revistes en les diverses classificacions no ha de ser la pedra filosofal, no
pot ser la condició sine qua non per a resoldre un problema més ampli, com el de
l’avaluació del personal docent i investigador d’aquests àmbits, que exigeix
plantejaments qualitatius basats en el valor de les aportacions mateixes i no pas en el
valor genèric de la revista en què es publiquen.
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MARTA SOMOZA-FERNÁNDEZ és llicenciada en història contemporània i antropologia
cultural, i doctora en documentació per la Universitat de Barcelona (UB). Va ser
responsable del Servei de Teledocumentació de l’Àrea de Ciències de la Salut de la
Biblioteca de la UB fins a l’any 2002. Des del 1999 és professora del Departament de
Biblioteconomia i Documentació de la UB. Les seves línies d’investigació se centren en
les bases de dades documentals, els mètodes de recuperació de la informació, els
estudis bibliomètrics i la formació d’usuaris. És membre del grup Alfabetització
Informacional i Formació d’Usuaris (AlfinCat) del Col·legi de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya. Forma part del grup consolidat «i-VIU: Grup d’estudis
mètrics sobre el valor i ús d’informació» i, actualment, és responsable del projecte
MIAR (Matriu d’informació per a l’avaluació de revistes) i participa en el projecte
ALEHOOP (Recursos en línia per elaborar treballs de recerca).
JOSEP-MANUEL RODRÍGUEZ-GAIRÍN és professor titular de la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona. És coordinador de les aules de docència
i assessor en aspectes tecnològics de la Facultat. Ha desenvolupat la infraestructura
de projectes com TEMARIA (Revistes digitals de biblioteconomia i documentació), la
revista BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, MIAR (Matriu
d’Informació per a l’Avaluació de Revistes), ALEHOOP (Recursos en línia per elaborar
treballs de recerca), EXIT (Directori d’experts en el tractament de la informació) o
IRALIS (International Registry of Authors: Links to Identify Scientists). És membre del
Centre Internacional d’Estratègia i Prospectiva de la Informació (CIEPI), del Grup
d’Anàlisi sobre Estratègia i Prospectiva de la Informació (ThinkEPI) i del Consell Tècnic
d’E-prints in Library and Information Science (E-LIS). També és fundador de l’empresa
Kronosdoc, dedicada a l’assessoria i al desenvolupament de programes de gestió
documental.
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ús d’informació». El seus àmbits de docència i investigació són els recursos i serveis
de referència i els estudis mètrics sobre el valor i l’ús de la informació. Entre altres,
participa en el projecte MIAR (Matriu d’informació per a l’avaluació de revistes).

