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Resum [Abstract] [Resumen] 

Objectiu: Analitzar els treballs científics que fan estudis de citacions en àrees d'humanitats durant el període 
1959-2008 per tal de determinar quins són els aspectes avaluats. Les principals dimensions bibliomètriques 
mesurades són la tipologia del treball, l’obsolescència, la dispersió, la llengua, les temàtiques, l’impacte dels 
autors, les autocitacions.

Metodologia: Àmplia revisió de la bibliografia internacional en l’àrea de Biblioteconomia i Documentació 
corresponent al període estudiat i anàlisi detallada de 119 estudis bibliomètrics. 

Resultats: El nombre de treballs en aquest àmbit és escàs i, en la major part, es basen en compilacions de 
citacions realitzades ad hoc. Hi ha un cert predomini de l'àrea de filologia. Library Quarterly és la revista que 
més treballs d'aquest tipus ha publicat. Les conclusions d’aquests estudis poden ser tan útils com els de les 
ciències experimentals i, per tant, fóra bo d'intensificar-ne la producció. 

 
1 Introducció 

En aquest article recollim els trets essencials dels treballs sobre anàlisi de citacions en humanitats dels 
últims cinquanta anys dels quals hem tingut notícia, i exposem els resultats obtinguts, que caracteritzen en 
bona mesura les disciplines d'humanitats.

Els estudis bibliomètrics basats en l'anàlisi de citacions dels últims cinquanta anys han estat més aviat 
escadussers en humanitats, si es compara amb l'atenció que han rebut les ciències o, fins i tot, les ciències 
socials, tal com han posat en evidència diversos autors al llarg del temps. Així, l'any 1975, Maurice Line i 
Alexander Sandinson identificaven només 1 estudi sobre anàlisi de citacions en humanitats d'un conjunt de 
73 (Line; Sandinson, 1974). L'any següent, Bebout i els seus col·laboradors afegien 5 estudis més en 
humanitats (Bebout; Davis Jr.; Oehlerts, 1975). El 1982, Sue Stone observava que la disciplina 
d’Informació i documentació havia abordat d'una manera poc sistemàtica i superficial els camps de les 
humanitats (Stone, 1982). Un any després, Okazawa (1983) esmentava una quantitat modesta de treballs 
d'anàlisi de citacions. El 1984, Hurd (1984) expressava que els estudis sobre obsolescència en humanitats 
eren gairebé inexistents.

Una dècada més tard, Jean-Pierre Herubel i Anne Buchanan assenyalaven que les disciplines humanistes 
no s'havien analitzat convenientment des de l'àmbit de l'anàlisi de citacions (Herubel; Buchanan, 1994). En 
temps més recents la situació no ha canviat gaire (Thompson, 2002; Van Impe; Rousseau, 2006).

 
2 Metodologia

Aquest treball s'ha basat en una revisió completa de la bibliografia internacional en l'àrea de 
Biblioteconomia i Documentació corresponent al període 1959-2008. El baix nombre de treballs localitzats 
ha fet molt simple el control bibliogràfic. Les dades s'han exportat a un full de càlcul per dur a terme càlculs 
i gràfics. Al final de l'article, en un apèndix, es presenta el conjunt de referències de tots els estudis 
localitzats ordenats cronològicament.
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Alguns dels treballs que hem considerat són monografies i articles que tracten aspectes més amplis que 
l'anàlisi de citacions en alguna disciplina d'humanitats, o bé les humanitats com un conjunt. És el cas 
d'estudis que cobreixen més dades bibliomètriques, que analitzen també les citacions d'altres disciplines i 
les comparen amb les humanitats, o que estudien la recerca en humanitats des de diversos punts de vista, 
sovint junt amb enquestes o estudis d'usuaris. Tanmateix, no s'hi han inclòs articles que aborden molt de 
passada les humanitats, com per exemple mapes de ciències basats en cocitacions, l'anàlisi de citacions 
d'estudiants i d'altres de similars, o en els casos en què l'anàlisi de citacions és un factor molt secundari. 

Les principals limitacions metodològiques són degudes al fet que la revisió no pot ser totalment exhaustiva, 
sobretot si es consideren les publicacions d'orientació regional o les escrites en llengües com el rus o el 
japonès, d'una banda, i a la manca de seguretat que no hi hagi aquest tipus de treballs en publicacions 
d'altres àrees d'humanitats o interdisciplinaris dels quals no hem tingut notícia o bé que no s'hagin publicat, 
de l'altra. També poden oferir dificultats de localització les anàlisis de citacions incloses en monografies 
que no hagin tingut una distribució internacional estesa i en tesis doctorals. Tanmateix, creiem que 
s'ofereix un panorama suficientment ampli i representatiu. 

Una dificultat addicional és que no hi ha un cànon definitiu d'àrees de coneixement que separi les 
humanitats de les ciències socials. Així, nosaltres hem inclòs els estudis de lingüística en els altres de 
filologia i hem considerat d'humanitats els estudis bíblics, mentre que hem atribuït a les ciències socials els 
d'antropologia, per tant, no els hem comptabilitzat aquí. 

 
3 Els estudis d'anàlisi de citacions en humanitats

Els primers estudis1 d'aquest període en l'àrea d'humanitats que ens consten són treballs per obtenir 
titulacions acadèmiques.2 Així, tenim tres tesis de màster: una de Vaughan (1959) que explora el camp de 
la musicologia; una altra sobre filologia clàssica de Tucker (1959), i una última de literatura nord-americana 
de Gleaves (1961). També hi ha una tesi doctoral del camp de les belles arts de Simonton (1960) i dues 
sobre estudis religiosos de Whalen (1965) i Heussman (1970). Totes aquestes referències, només les hem 
trobat citades (Nelson, 1977; Baker, 1978; Heinzkill, 1980; Yitzhaki, 1988; Cullars,1990; Knievel; Kellsey, 
2005).

Al treball de Vaughan, el van seguir d'altres de l'àmbit dels estudis musicològics. Anotem els de Welker i 
Elmer de l'any 1961;3 el de Longyear (1971), i el de David Baker (1978). Jones, Chapman i Woods (1972) i 
Baughman van explorar, al seu torn, la història; Batts (1972), les literatures anglesa, francesa i alemanya; 
Charles Avery Boyes (1975), l'àrea multidisciplinària d'estudis americans; Diane Nelson (1977), les belles 
arts; Moshe Itzchaky, els estudis religiosos (1979); Hutchins, Pargeter i Saunders (1971), d'una banda, i W. 
L. Stephen Wiberley (1979), de l'altra, les humanitats en general, i Michael Koenig va treballar la 
importància de l'anàlisi de citacions en humanitats com una eina per gestionar col·leccions. 

Citem ara les contribucions que es van fer entre el 1980 i el 2000: Eugene Garfield (1980) va estudiar a 
fons les diferències en les citacions entre l'àmbit de les ciències i el de les humanitats; Okazawa (1983) va 
fer una revisió de les tècniques utilitzades per avaluar les necessitats informatives en humanitats; Taina 
Jaaskelainen (1985) va revisar les funcions de les citacions en estudis sobre literatura anglesa; 
Finkenstaedt (1990) va estudiar les dificultats de l'anàlisi de citacions en el context de les humanitats a 
Alemanya; Herubel i Buchanan (1994) van revisar les causes de l'escassetat d'estudis d'anàlisi de 
citacions en humanitats i ens van proveir d'una bibliografia anotada; Richard Heinzkill (1980), Madeline 
Stern (1983) i Ikuko Mayumi (1984) es van ocupar d'aspectes de la literatura anglesa; Doris Pinkwart 
(1981), de la filologia clàssica, la teologia i la filosofia; Richard Griscom (1983), de la musicologia; B. A. 
Sharada (1984-1985), de la lingüística a l’Índia; Virgil Diodato (1985), de les citacions de ressenyes de 
llibres en els estudis sobre la literatura alemanya; John Cullars (1985-1998) va examinar les monografies 
de diverses àrees al llarg de set articles; John Budd (1986), la literatura americana; Katherine McCain 
(1987) va explorar la disciplina de la història de la tecnologia; Zubrow (1980), Terry Heysey (1988), Chapa 
Brunet i d'altres (1997); i, Aravinda i Pulla Reddy (1989), l'àrea d'arqueologia; Moshe Yitzhaki (1986, 1987, 
1988), els estudis sobre el Pròxim Orient i els bíblics; Herubel junt amb Ferrer (1990, 1993), en solitari 
(1991) i junt amb Buchanan (1993), la filosofia; una mica més tard ho van fer Ylva Lindholm-Romantschuk i 
Julian Warner (1996); Cheryl Metoyer-Duran (1993), la cultura indígena nord-americana; Bonheim (1993) 
es va ocupar de la visibilitat internacional de la recerca de filologia a Polònia, mentre que Fred Karlsson ho 
va fer a Finlàndia; Teresa Mahowald (1995), la història eslava; Ülle Must (1999), la història d'Estònia; Deo, 
Mohal i Survey (1995), la recerca en llengua i literatura anglesa a l’Índia; Zainab i Goi (1997), les citacions 
en les tesis de màster i de doctorat de Malàisia; Eloise Hitchcock (1989), Peters (1990) i Steven Kirby 
(1991), la història; Herubel en solitari (1990 —dues vegades— i 1991), junt amb Buchanan (1993, 1994) i 
junt amb Goedeken (1995) va tractar la mateixa temàtica; Hiroaki Urata (1990), les relacions entre les 
disciplines d'humanitats i de les ciències socials al Japó; Terttu Kortelainen (1993) va estudiar la mala 
cobertura ISI de les revistes d'humanitats i de ciències socials fineses; Oppenheim (1997) va indagar sobre 
la correlació entre les citacions rebudes i els resultats de l'avaluació científica a la Gran Bretanya en 
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arqueologia i en dues àrees científiques; Nederhof i Noyons van estudiar la recerca en departaments de 
literatura i de lingüística; Quianqian Yang (1997, 1998), els materials utilitzats pels lingüistes angloparlants; 
Snyder i Bonzi (1998) van comparar el nivell d'autocitacions de les humanitats amb el d'altres cinc 
disciplines de ciències i ciències socials; Kyungmi Chun (1999), diverses disciplines d'humanitats i de 
ciències socials emmarcades en els estudis coreans a l'Amèrica del Nord; Maura Sardó (2000) va explorar 
l'activitat d'investigadors de Puerto Rico, i Romanos de Tiratel (2000), d'investigadors de l'Argentina.

La producció d'aquest segle ha estat la següent: Henry Kreuzman (2001) i Nicholas Okrent (2001) han 
treballat el camp de la filosofia; Sharada (2001, 2003, 2005), de nou la lingüística a l’Índia; Suzanne R. 
Graham, l'ús dels recursos electrònics per a historiadors nord-americans en un seguit de treballs publicats 
entre el 2000 i el 2002; Jennifer Wolfe Thompson (2002), a més d'incloure una revisió bibliogràfica força 
extensa, ha analitzat l'àrea de les literatures americana i britànica del segle xix; Sanz i alguns 
col·laboradors de la Universidad Carlos III de Madrid (2002) han analitzat les citacions de revistes 
espanyoles d'història; Molteni i Zulueta (2002), la producció argentina en ciències socials i humanitats, 
mentre que Silva, Menezes i Pinheiro (2003), la brasilera; Sara Lowe (2003) s'ha ocupat de les citacions a 
l'American Historical Review; Norris i Oppenheim (2003) han comprovat la correlació entre els resultats de 
l'avaluació científica duta a terme per especialistes en l'àrea d'arqueologia i els recomptes de citacions fets 
amb dades de l'AHCI en l'àmbit britànic; Adelaida Roman (2002, 2003) ha confeccionat diversos informes 
sobre les citacions que reben les revistes espanyoles d'humanitats; Kellsey i Knievel (2004) han estudiat 
l'ús de llengües diferents de l'anglesa i l'ús de l'anàlisi de citacions en el desenvolupament de col·leccions a 
partir de vuit camps d'estudi de les humanitats (2005); Urbano i altres investigadors (2004) s'han ocupat de 
la llengua i literatura catalanes (2004) i espanyoles (2004 i 2005); Dalton i Charnigo (2004), dels materials 
que usen els historiadors; Georgas i Cullars (2005) han abordat la lingüística; Glänzel i Thijs han inclós en 
conjunt les humanitats estudiant l'impacte de les autocitacions; Al, Sahiner i Tonta (2006) han explorat 
l'àmbit de les humanitats turques; John East (2006), les publicacions australianes d'història més citades a 
l'ISI; en canvi, des de la Université du Québec, Larivière i altres companys (2006) han analitzat les 
humanitats des d'una visió internacional; Coffey (2006) s'ha ocupat dels estudis de composició literària; 
Nederhof (2006) ha fet una revisió completa dels treballs sobre l'avaluació de la recerca mitjançant 
indicadors bibliomètrics en ciències socials i humanitats; també des dels Països Baixos, Hofstede (2006) 
s'ha ocupat del refinament d'eines d'anàlisi de citacions per a humanitats; des de Bèlgica, Steven Van 
Impe i Ronald Rousseau (2006) han estudiat les citacions en webs d'articles publicats en revistes 
d'humanitats sobre paper; Mendez i Chapman (2006) han mesurat l'impacte de les monografies en la 
recerca en història llatinoamericana; Marija Dalbello i alguns col·laboradors (2006), l'impacte de les 
citacions electròniques en l'àmbit de la literatura anglesa i clàssica; Fernández Izquierdo i alguns 
col·laboradors (2007) s'han interessat per la història moderna, i ja l'any 2008, Ardanuy, Urbano i Quintana 
s'han ocupat de la literatura catalana.

En total hem localitzat 119 treballs.4 La figura 1 mostra l'evolució cronològica del nombre de treballs. 
Encara que la quantitat de publicacions sempre ha anat en augment, l'increment els últims anys s'ha 
moderat, i això mostra que aquest tipus de recerca no és un tema de gran actualitat en la disciplina. 

 

Figura 1. Evolució cronològica del nombre de treballs

 
Pel que fa a les àrees analitzades, predominen els treballs de filologia, que són més de la quarta part 
(taula 1).
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Disciplina Nombre d’estudis Percentatge del total

Filologia 34 28,6 %

Diverses disciplines o humanitats en conjunt 27 22,7 %

Història 23 19,3 %

Filosofia 8 6,7 %

Arqueologia 6 5,0 %

Estudis religiosos 6 5,0 %

Musicologia 6 5,0 %

Belles arts 4 3,4 %

Altres 5 4,2 %

Taula 1. Distribució d'estudis segons l'àrea d'humanitats analitzada

 
Si desglossem els articles de filologia en subàrees, observem que el 29 % d'estudis de filologia correspon 
a literatura anglesa (dels Estats Units o del Regne Unit), i el 27 % a lingüística (figura 2).5

 

Figura 2. Distribució percentual dels articles de filologia

 
Quant al tipus de document (taula 2), la major part són articles de revista (71,7 %).

 

Tipus de document Nombre de treballs Percentatge del total

Article 85 71,4 %

Tesi doctoral 10 8,4 %

Acta de congrés 10 8,4 %

Tesina i treball universitari 7 5,9 %

Monografia 3 2,5 %

Informe 3 2,5 %

Capítol de llibre editat 1 0,8 %
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Taula 2. Tipus de document

 
En el cas dels 86 articles, hi ha una dispersió important (taula 3). Tanmateix, Library Quarterly, amb 8, és 
la que més estudis ha publicat. 

 

Publicació Nombre d'articles

Library Quarterly 8

College and Research Libraries 7

Scientometrics 6

Collection Management 5

Revista Española de Documentación 
Científica

5

Collection Building 4

Journal of Documentation 4

Annals of Library Science and 
Documentation

3

Journal of Librarianship and 
Information Science

3

Journal of the American Society for 
Information Science and Technology1

3

Library and Information Science 
Research

3

The Serials Librarian 3

Libri: International Journal of Libraries 
and Information Services

2

Altres d'informació i documentació 18

Altres 12

1S'han agrupat els articles publicats en el Journal of the American 
Society for Information Science fins a l'any 2000 i els publicats en 
el Journal of the American Society for Information Science and 
Technology des del 2001.

Taula 3. Revistes que han publicat estudis

 
Pel que fa a la llengua utilitzada, predominar l'anglès d'una manera aclaparadora (85,8 %); tanmateix, cal 
esmentar el cas de l'espanyol entre els treballs publicats en altres llengües (8,3 %), que sembla justificar-
se pels intents d'esmenar la manca de bases de dades de citacions en humanitats que abastin 
convenientment aquesta llengua. 

 

Autor Nombre de treballs

Herubel, J. P. 11

Cullars, J. 8

Sharada, B. A. 5

Buchanan, A. L. 4
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Yitzhaki, M. 4

Taula 4. Autors amb més treballs publicats

 
L'autor més pròdig és Herubel, amb 11 treballs, seguit de Cullars, amb 8 (taula 4). La distribució del 
nombre d'autors i de treballs segueix tímidament la llei potencial f(x)=C/xß proposada per Lotka (1926), 
amb valors de C = 0,7326 i ß = 2,4416 (Rousseau; Rousseau, 2000). L'índex de transitorietat o d'autors 
ocasionals resulta del 59 %, un valor important que reforça la idea que el grau de consolidació d'aquest 
tipus de treballs és baix (Shubert; Glänzel, 1991).

Quant a la col·laboració entre autors, el 30,8 % de treballs (taula 5) ha estat signat per dos autors o més, 
amb un índex de coautoria d'1,64, valor que es pot considerar baix dins del marc de les ciències socials 
(Ingwersen, 2000; Molteni; Zulueta, 2002). 

 

Nombre d'autors Nombre de treballs Percentatge de treballs Percentatge acumulat de treballs

10 1 0,8 % 0,8 %

9 2 1,7 % 2,5 %

6 1 0,8 % 3,4 %

5 1 0,8 % 4,2 %

4 2 1,7 % 5,9 %

3 8 6,7 % 12,6 %

2 22 18,5 % 31,1 %

1 82 68,9 % 100,0 %

Taula 5. Distribució del nombre d'autors per treball

 
4 Principals dimensions bibliomètriques mesurades

4.1 Tipologia documental

La gran majoria de treballs que s'ocupen de la tipologia coincideixen en la idea que les monografies i altres 
materials en suport llibre (capítols de llibres, llibres editats, presentacions de documents literaris o històrics, 
etc.) se citen molt més que no pas les publicacions periòdiques. La taula 6 ofereix alguns dels valors 
obtinguts en aquests treballs, atès que no pretén ser exhaustiva, sinó més aviat il·lustrativa.6 Per tant, des 
de la perspectiva bibliomètrica, aquest predomini de les monografies s'ha de considerar una de les 
característiques essencials de les humanitats, amb tots els efectes coneguts que té sobre les limitacions 
d'índexs i de bases de dades que només buidin publicacions periòdiques. 

 

Font Àrea d’estudi % llibres % sèrie

Lindholm-Romantschuk; Warner, 1996 Filosofia 88,5 11,5

Knievel; Kellsey, 2005 Estudis religiosos 88,2 11,8

Cullars, 1998 Filosofia 84,6 13,4

Barkett, 2001 Història de l'art 84 15,3

Knievel; Kellsey, 2005 Literatura 83 16,5

Stern, 1983 Literatura: escriptors 82,7 15,1

Thompson, 2002 Literatura britànica i americana 81,1 18
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Cullars, 1988 Literatures no angleses 81 10,9

Knievel; Kellsey, 2005 Musicologia 80,6 19,2

Stern, 1983 Literatura: moviments literaris 78,8 16,5

Knievel; Kellsey, 2005 Història de l'art 76,9 23

Knievel; Kellsey, 2005 Filologia clàssica 76,8 23,2

Baughman, 1977 Història 76,6 23,3

Knievel; Kellsey, 2005 Història 76,4 23,3

Dalton; Charnigo, 2004 Història 75,9 18,3

Cullars, 1990 Literatura espanyola 75,5 15,9

Heinzkill, 1980 Literatura britànica i americana 75 19,9

Cullars, 1996 Belles arts (monografies franceses) 73,1 17,2

Cullars, 1996 Belles arts (monografies franceses) 73 9,4

Zainab; Goi, 1997 Religió i filosofia 72,7 10

Cullars, 1990 Literatura italiana 71,5 22,6

Simonton, 1960 Belles arts 71,5 17

Sanz et al., 2002 Història 71,1 21,8

Cullars, 1989 Literatura alemanya 70,5 22,5

Cullars, 1989 Literatura francesa 70,1 27,6

Sanz et al., 2002 Humanitats a Turquia 66,3 33,7

Lowe, 2003 Història d’Anglaterra 66 25

Cullars, 1985 Literatura britànica i americana 65,7 13,3

Urbano et al., 2004 Filologia espanyola 65,4 30,4

McCain, 1987 Història de la tecnologia 65 35

Budd, 1986 Literatura en anglès (EUA) 64 23

Griscom, 1983 Musicologia 63,8 23,6

Ardanuy, 2008 Literatura catalana 62,7 35,7

Romanos de Tiratel, 2000 Humanitats i ciències socials 62 22,2

Urbano et al., 2004 Filologia catalana 61,8 29,4

Fernández Izquierdo et al., 2007 Història 61,5 18,5

Knievel; Kellsey, 2005 Lingüística 60,8 37,6

Cullars, 1992 Belles arts 60,6 23,6

Jones; Chapman; Woods, 1972 Història 59,8 27,1

Zainab; Goi, 1999 Filologia 59,6 27,9

Zainab; Goi, 1998 Història 57,8 24

Tucker, 1959 Filologia clàssica 54,8 28,5

Knievel; Kellsey, 2005 Filosofia 51,4 48,2

Georgas; Cullars, 2005 Lingüística 49,7 42,8
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Baker, 1978 Musicologia 38,8 18,3

Mendez; Chapman, 2006 Història 37,7 12,1

Jones; Chapman; Woods, 1972 Història 38,1 21,5

Kuyper-Rushing, 1999 Musicologia 36,2 19,4

Taula 6. Percentatge de monografies i articles citats segons diversos estudis

 
Tanmateix, en la taula 6 s'observa que la suma dels percentatges dels llibres i de les revistes varia força, 
des de valors que no arriben al 50 % fins a d'altres que sumen el 100 %. Això és degut a les diferents 
metodologies seguides, atès que sovint no es distingeix entre fonts primàries d'estudi i fonts secundàries 
de referència, de manera que es comptabilitzen manuscrits, documents històrics, fotografies, il·lustracions i 
d'altres. Aquest sistema dificulta força les comparacions. La manca d'una metodologia sistemàtica 
s'observa també en el fet que, en alguns casos, les publicacions periòdiques inclouen les actes de 
congressos o la premsa escrita (diaris, setmanaris, magazins, etc.) i en d'altres, no. Tampoc no hi ha un 
tractament uniforme per a les tesis i altres tipus de documents, com publicacions governamentals, treballs 
de recerca, notes no publicades, etc. El percentatge d'aquest tipus de documents, en els estudis que ho 
recullen, varia entre el 2 % i el 16 %. En les taules 7-10 es recull una selecció de resultats. 

 

Font Àrea d’estudi % capítols de monografia

Georgas; Cullars, 2005 Lingüística 19,2

Cullars, 1998 Filosofia 14,5

Thompson, 2002 Literatura britànica i americana 14,2

Ardanuy, 2008 Literatura catalana 11,9

Zainab; Goi, 1997 Filologia 11,3

Cullars, 1996 Belles arts (monografies alemanyes) 10,9

Zainab; Goi, 1997 Història 9,3

Lowe, 2003 Història 9,0

Cullars, 1996 Belles arts (monografies franceses) 8,9

Zainab; Goi, 1997 Religió i filosofia 4,7

Jones; Chapman; Woods, 1972 Història d'Anglaterra 2,3

Taula 7. Percentatge de citacions en capítols de monografies

 

Font Àrea d’estudi % comunicacions de congrés

Sanz et al., 2002 Història 4,1

Ardanuy Literatura catalana 4,1

Zainab; Goi, 1997 Història 3,3

Zainab; Goi, 1997 Filologia 3

Zainab; Goi, 1997 Religió i filosofia 2,4

Thompson Literatures britànica i americana 0,1

Taula 8. Percentatge de citacions en actes de congressos

 

Font Àrea d’estudi % premsa
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Jones; Chapman; Woods, 1972 Història 5,6

Baker, 1978 Musicologia 4,3

Budd, 1986 Literatura en anglès (EUA) 3,7

Ardanuy, 2008 Literatura catalana 3,5

Lowe, 2003 Història 2

Zainab; Goi, 1997 Filologia 1

Zainab; Goi, 1997 Religió i filosofia 0,8

Zainab; Goi, 1997 Història 0,7

Fernández et al., 2007 Història 0,3

Taula 9. Percentatge de citacions en premsa (diaris, periòdics, magazins, etc.)

 

Font Àrea d’estudi % tesis

Cullars, 1989 Literatura alemanya 7

Zainab; Goi, 1997 Filologia 7

Zainab; Goi, 1997 Història 6,8

Georgas; Cullars, 2005 Lingüística 3,6

Zainab; Goi, 1997 Religió i filosofia 3,1

Cullars, 1989 Literatura francesa 2,4

Cullars, 1996 Belles arts (monografies alemanyes) 1,9

Baker, 1978 Musicologia 1,2

Ardanuy, 2008 Literatura catalana 1

Cullars, 1992 Belles arts 1

Jones; Chapman; Woods, 1972 Història 1

Cullars, 1996 Belles arts (monografies franceses) 0,8

Fernández et al., 2007 Història 0,7

Budd, 1986 Literatures en anglès (EUA) 0,6

Cullars, 1988 Literatures no angleses 0,5

Cullars, 1998 Filosofia 0,5

Lowe, 2003 Història 0,5

Cullars, 1990 Literatura italiana 0,4

Thompson, 2002 Literatures britànica i americana 0,4

Cullars, 1985 Literatura anglesa 0,3

Cullars, 1990 Literatura espanyola 0

Taula 10. Percentatge de citacions en tesis

 
Les mencions a recursos electrònics són, lògicament, força modernes. Graham (2000) troba que només 8 
historiadors de 192 citen alguna referència electrònica en un estudi específic dut a terme sobre la qüestió 
en 2 revistes americanes. Thompson (2002) calcula una totalment negligible presència del 0,07 % en el 
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cas de fonts primàries i del 0,08 % en fonts secundàries. Lowe (2003) només troba una nota amb una 
referència d'una adreça d'Internet; Sanz i altres col·laboradors, el 0,01 % (Fernández Izquierdo et al., 
2007), i Ardanuy, el 0,09 %.

 
4.2 Obsolescència

Els estudis sobre l'obsolescència són uns dels més habituals en l'anàlisi de citacions. Tanmateix, la 
manera de tractar-la presenta força diferències. Això en dificulta també la comparació, però els resultats 
donen suport a la tesi de Weintraub (1980) en el camp de les humanitats, segons la qual l'actualitat no és 
un factor crític en les humanitats. Així, estudis com els de Garfield (1980) o els d'Stinson i Lancaster (1987) 
han posat en relleu les diferències quant a l'antiguitat de les referències citades entre les humanitats, on 
sovint s’arriba al 60 % de citacions amb més de 10 anys, respecte de les disciplines experimentals.

Longyear (1971) ja havia assenyalat la presència de referències a articles de musicologia que tenien una 
antiguitat superior als 70 anys. Nicholas, Ritchie i Ritchie (1978) van observar que el 27 % de referències 
sobre història eren al segle xix. En canvi, Stern (1983), en literatures anglesa i alemanya, va trobar que el 
60 % de les referències tenien menys de 20 anys, i Lindholm-Romantschuk i Warner (1996) van veure que 
el màxim de referències de monografies en articles de filosofia eren de feia entre 13 i 15 anys. Thomson 
(2002) va trobar el màxim nombre de referències entre els 6 i els 10 anys, però aquesta antiguitat era més 
alta en les monografies que en els articles. Cullars (1989; 1990) va indicar que en literatura alemanya, 
aproximadament el 43 % de referències tenen més de 30 anys i el 42 %, en el cas de la francesa. El 35 % 
fa més de quaranta anys en el cas de la italiana i el 23 %, en el de l'espanyola. D'altra banda, Sanz i altres 
col·laboradors (2002) estimen que la mitjana d'edat dels articles citats de revistes espanyoles d'història és 
de 14,4 anys. Més recentment, han calculat que dues terceres parts de les citacions en revistes 
espanyoles d'història moderna tenen menys de 30 anys (Fernández Izquierdo et al., 2007). En la taula 11 
s'ofereix la vida mitjana de les citacions segons diversos estudis.

 

Font Àrea d'estudi Mitjana

Ardanuy, 2008 Literatura catalana 11

Thompson, 2002 Literatures en anglès britànica i americana 13

Urbano et al., 2005 Filologia espanyola 16

Fernández et al., 2007 Història moderna 19

Deo; Mohal; Survey, 1995 Literatura anglesa a l'Índia 27

Jones; Chapman; Woods, 1972 Història medieval anglesa 39

Jones; Chapman; Woods, 1972 Història moderna anglesa 54

Jones; Chapman; Woods, 1972 Història contemporània anglesa fins al 1914 71

Taula 11. Vida mitjana de les citacions segons diversos estudis d'humanitats

 
Això no obstant, els càlculs de les edats dels treballs citats en les àrees d'humanitats sovint estan 
esbiaixats per la inclusió de fonts primàries i secundàries. Això no passa en les disciplines experimentals, 
en les quals no hi ha una presència significativa de fonts primàries textuals, ja que aquestes fonts són els 
mateixos esdeveniments o fenòmens físics. Per exemple, Eugene Garfield (1980) va produir una llista dels 
cent autors més citats en humanitats en el bienni 1977-1978 utilitzant l' AHCI . Molts d'aquests autors eren 
poetes, novel·listes i altres escriptors literaris, fonts primàries en la majoria de casos. Garfield va trobar que 
el 10 % dels autors era anterior al segle xv i que el 60 % havia nascut abans del segle XX.

Hi ha diversos estudis que han posat en evidència l'abundant presència de fonts primàries, com mostra la 
taula 12.

 

Font Àrea d’estudi % citacions primàries

Stern, 1983 Literatura: moviments literaris 22,3

Cullars, 1996 Belles arts (monografies alemanyes) 38,7
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Budd, 1986 Literatura en anglès (EUA) 39,8

Thompson, 2002 Literatures en anglès britànica i 
americana 

41,3

Ardanuy, 2008 Literatura catalana 41,3

Cullars, 1996 Belles arts (monografies franceses) 44

McCain, 1987 Història de la tecnologia 46

Stern, 1983 Història de la tecnologia 47,4

Cullars, 1989 Literatura alemanya 48,8

Cullars, 1990 Literatura espanyola 54,8

Cullars, 1990 Literatura italiana 54,8

Cullars, 1989 Literatura francesa 61,2

Wiberley, 1979 Humanitats en general 65

Taula 12. Percentatge de fonts primàries citades en estudis d'humanitats

 
Tot i així, encara que en la majoria de documents de filosofia és impossible distingir entre fonts primàries i 
secundàries (Cullars, 1998), en la resta de disciplines d'humanitats sí que resulta factible. Però són pocs 
els autors que, com McCain (1987), Heisey (1988), Romanos de Tiratel (2000) i Thompson (2002), 
diferencien completament les fonts a l'hora de calcular l'edat dels documents citats, tot i la importància 
cabdal, com posen en relleu, per exemple, les dades publicades per Heisey i Romanos de Tiratel. Així, 
Heisey va analitzar l'edat dels documents citats en articles i monografies que tractaven sobre els 
manuscrits de la mar Morta. D'aquesta manera va obtenir una edat mitjana dels documents de 333 anys, 
aproximadament. Ara bé, quan es van excloure les fonts primàries, la xifra va caure fins a 22 anys. 
Romanos de Tiratel (2000) va calcular que el 36,5 % de les citacions estudiades tenen 15 anys o menys, 
mentre que el nombre augmenta al 50,4 % si només es consideren les fonts secundàries.

Anotem també que Lowe (2003), tot i que no va distingir entre els dos tipus de fonts en l'estudi de les 
referències de la revista de l' American Historical Association, va percebre que l'any 1950 només el 15 % 
del material tenia menys de vint anys. En canvi, l'any 1970, el percentatge era del 62 %; el 1990, del 51 %, 
i el 2002, del 61 %. Aquesta tendència s'explica per un ús més elevat de publicacions periòdiques, tal com 
havia assenyalat Garfield (1982) vint anys abans.

 
4.3 Dispersió de les publicacions i nucli de la disciplina

Alguns dels estudis també han intentat identificar el nucli de publicacions essencials de les disciplines 
previstes, si bé diversos autors han indicat la dificultat d'aconseguir-ho per l'enorme dispersió esmentada 
(Larivière et al., 2006). 

McCain (1987) identificava tres llibres i sis revistes que formen part del nucli de la història de la tecnologia. 
Lindholm-Romantschuk i Warner (1996) concloïen que sí que hi ha un nucli de monografies per a 
cadascuna de les disciplines que estudien. Aquests nuclis es poden distingir perquè les monografies que hi 
pertanyen reben una mitjana força més alta de citacions anuals que no pas les altres. Cullars (1998) va 
identificar les editorials més citades en filosofia. Thompson (2002) va determinar, en la literatura anglesa, 
un nucli d'editors i de revistes amb més citacions. Elías Sanz i altres col·laboradors (2002; 2007) van 
identificar el conjunt de publicacions periòdiques i de congressos que rebien més referències en l'àmbit 
espanyol d'història. Urbano i el seu equip van establir les revistes i les editorials més citades i les editorials 
en filologia espanyola (Urbano et al., 2005). Al, Sahiner i Tonta (2006) van identificar el conjunt de revistes 
més citades, encara que van admetre la dificultat d'establir-ne realment un nucli. Es va donar una situació 
similar en la literatura catalana (Ardanuy, 2008; Ardanuy; Quintana; Urbano, 2008).

 
4.4 Llengua

Diversos treballs s'han ocupat de la llengua en què estan escrits els documents citats (taula 13). Queda 
manifesta la preferència dels investigadors per les llengües vernacles. Però això no sempre és possible. 
Així, Zainab i Goi (1997) van posar en evidència la manca de prous treballs en llengua malaia i van 
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observar que, tot i que el 61 % de les tesis en humanitats de la Universitat de Malàisia s'escriuen en 
aquesta llengua, el 66 % de les referències estan en anglès. Una situació similar es dóna en literatura 
catalana, en la qual el 86 % de les citacions a documents específics de literatura catalana són en català, 
però el percentatge retrocedeix fins al 68 % quan es consideren també les referències a treballs sobre 
història, art i altres disciplines complementàries, en les quals manquen fonts d'informació en català 
(Ardanuy, 2008).

 

Font Àrea d’estudi % en la mateixa 
llengua 

Georgas; Cullars, 2005 Lingüística 94

Jones; Chapman; Woods, 1972 Història d'Anglaterra 92

Heinzkill, 1980 Literatura d'Anglaterra 91

Batts, 1992 Literatura anglesa (anglòfons) 90

Cullars, 1998 Filosofia 85

Cullars, 1989 Literatura francesa 84

Cullars, 1990 Literatura espanyola 84

Romanos de Tiratel, 2000 Humanitats i ciències socials argentines 77

Lowe, 2003 Història 76

Cullars, 1989 Literatura alemanya 75

Fernández et al., 2007 Història moderna (revistes espanyoles) 73

Cullars, 1996 Belles arts (monografies alemanyes) 70

Cullars, 1996 Belles arts (monografies franceses) 69

Sanz et al., 2002 Història (Espanya) 68

Ardanuy, 2008 Literatura catalana 68

Cullars, 1990 Literatura italiana 66

Cullars, 1988 Literatures no angleses (anglòfons) 64

Batts, 1992 Literatura alemanya (anglòfons) 60

Baker, 1978 Musicologia 58

Taula 13. Percentatge de coincidència entre la llengua emprada i la de les fonts citades

 
També paga la pena de citar aquí que Kellsey i Knievel (2004), en l'estudi que van dur a terme en articles 
publicats als Estats Units en quatre àrees d'humanitats, van comprovar que, encara que el nombre de 
citacions a publicacions en llengües foranes s'ha mantingut constant, el percentatge total ha disminuït. 
Deo, Mohal i Survey (1995) van trobar que el 99 % dels treballs citats en les tesis hindús de filologia 
anglesa estava en anglès. Altres estudis també han mostrat un predomini clar de l'ús de fonts 
anglosaxones entre els investigadors anglòfons o que publiquen en aquesta llengua (Hutchins; Pargeter; 
Saunders, 1971; Cullars 1988; Knievel; Kellsey, 2005).

 
4.5 Continguts temàtics

Els treballs que aborden els continguts temàtics basats en l'anàlisi de citacions no són gens abundats. 
Cullars (1992), en el treball sobre monografies franceses i alemanyes de belles arts, presenta el 
percentatge de monografies que tracten sobre els diferents períodes cronològics (clàssic, medieval, 
renaixement, etc.). Més endavant, quan treballa sobre les monografies anglòfones de filosofia, aborda la 
distribució percentual de citacions a documents sobre temes aliens a la filosofia i que s'utilitzen, 
conseqüentment, de manera auxiliar (Cullars, 1998). En l'àmbit de la literatura catalana, s'han tractat 
també les disciplines auxiliars, els períodes històrics, els àmbits regionals i els autors i les obres literaris 
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(Ardanuy, 2008; Ardanuy; Quintana; Urbano, 2008). Citem també aquí el treball de Kreuzman (2001) en el 
camp de la filosofia, que explora les diferències i similituds entre els subcamps de la filosofia de la ciència i 
de l'epistemologia. 

 
4.6 Impacte d'autors i estudis

Thompson (2002) va calcular la mitjana de citacions per autor i el percentatge d'autors i estudis citats més 
d'un cop, i va observar sempre valors una mica més alts en les revistes. En el cas de publicacions 
espanyoles d'història moderna, s'ha obtingut el percentatge d'autors citats un mínim de dues vegades i la 
mitjana de citació per autor (Fernández Izquierdo et al, 2007). Al, Sahiner i Tonta (2006) van determinar 
que el 80,5 % dels investigadors turcs que apareixen en l' AHCI no rep cap citació. I que només el 2 % dels 
treballs rep set citacions o més. Així mateix, van estimar el temps que necessiten els articles que són citats 
a aconseguir-ho. També hi ha hagut alguns intents pràctics o crítics de calcular un factor d'impacte de 
publicacions o d'autors en història (Chapa Brunet et al., 1993) i literatura catalana (Ardanuy, 2008).

 
4.7 Autocitacions

Susana Romanos de Tiratel (2000) va estudiar el nivell de citacions d'una disciplina a si mateixa 
(autocitacions disciplinàries) i d'al·locitacions (a una altra de diferent) entre art, filosofia i llengua i literatura. 
Snyder i Bonzi (1998) van comparar el percentatge d'autocitacions entre les humanitats (3 %) i les ciències 
socials (6 %) i les experimentals (15 %). Glänzel i Thijs (2004) van incloure les humanitats en un estudi 
general sobre l'impacte de les autocitacions en indicadors bibliomètrics quan es treballa a un nivell gran 
d'agregació, com és la producció científica d'un país, i van confluir que, en aquests contextos, l'efecte de 
les autocitacions és negligible. Aquest treball també troba, per a les ciències socials i les humanitats, un 
nivell d'autocitacions mitjà internacional del 19 %, davant del 40 % al qual pot arribar en algunes disciplines 
com les matemàtiques, les ciències naturals i l'enginyeria. Tanmateix, Ardanuy (2008) va trobar una 
mitjana d'autocitacions de l'11 % en literatura catalana, però amb repercussions significatives en el 
rànquing d'autors més citats. Això alerta de com poden afectar sensiblement les autocitacions quan es 
treballa amb un nombre de registres petit i, per extensió, en disciplines amb poca massa crítica d'autors. 

 
4.8 Altres aspectes tractats

Alguns treballs han abordat la coautoria,7 i han obtingut sempre valors de col·laboració molt baixos: Deo i 
Mohal (1995), en l'àmbit de la filologia anglesa a l'Índia; Lowe (2003), en història; Ardanuy (2008), en 
literatura catalana. 

Quant a l'ús de tècniques d'anàlisi de xarxes socials, a més del treball de Kreuzman (2001) que ja hem 
esmentat en l’epígraf de continguts temàtics, podem citar Ortega, que les va aplicar per representar 
gràficament les relacions entre els investigadors de l'àrea d'història contemporània d'una universitat 
espanyola. Elías i altres col·laboradors van proporcionar representacions gràfiques de la correspondència 
entre autors i el tipus de document utilitzat, així com entre autors i títols de revista citats (Sanz et al., 2002). 
També s'han aplicat tècniques similars en l'àmbit de la literatura catalana (Ardanuy, 2008).

Finalment, indiquem alguns treballs que s'han ocupat de les funcions de les citacions en l'àmbit de les 
humanitats. Així, Frost (1979) va abordar l'estudi de les funcions de les citacions en l'àmbit de la literatura 
alemanya i les va classificar en positives, negatives o sense determinar. Budd (1986) va fer el mateix, 
mentre que Cullars ho va analitzar en les literatures espanyola i italiana (1990) i en monografies de belles 
arts (1992). Tots aquests treballs conclouen que, en la majoria de casos, els autors, en incorporar 
referències, no expliciten una avaluació positiva o negativa del que citen.

 
4.9 Conclusions

Molts dels estudis analitzats es basen en compilacions de citacions fetes ad hoc, factor que segurament és 
fonamental per raonar que hi hagi un percentatge molt inferior de treballs en humanitats que en ciències 
experimentals. D'altra banda, els estudis que es fonamenten en bases de dades com la de l'A&HCI tracten 
les humanitats com una única àrea per tractar alguns aspectes concrets. Tampoc no hi ha eines útils que 
permetin de fer de manera profusa estudis bibliomètrics en humanitats que no es basin en l'anàlisi de 
citacions, cosa que justifica que siguin tan escassos com els que hem abordat aquí.

Atès que els factors analitzats en els treballs bibliomètrics en humanitats, tal com hem mostrat aquí, són 
essencialment els mateixos que en les ciències experimentals, i que els resultats, tot i que no són iguals, 
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tenen ple sentit, es col·legeix que poden ser tan útils com els obtinguts per a les ciències experimentals. 
Per tant, convé potenciar-ne aquests tipus d'estudis. La creació de bases de dades regionals o d'àrees de 
recerca d'humanitats que recullin sistemàticament materials no anglòfons contribuiria de manera 
significativa a superar les barreres actuals A més, tindria una funció principal de recuperació de la 
informació.
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Notes

1 Totes les referències que esmentem en aquest epígraf en forma d'inventari apareixen en l'apèndix final, 
mentre que en la bibliografia apareixen aquelles de les quals s'extreu algun tipus d'informació més enllà de 
donar fe que existeixen.

2 Hem localitzat referències a dos treballs anteriors al nostre període d'estudi (Yitzhaki, 1988) que també són 
treballs de recerca vinculats a l'obtenció de titulacions, centrats, en els dos casos, en temes d'història dels 
Estats Units: una tesi doctoral de McAnally (1951) i una tesi de màster d'Alston (1952), que també hem inclòs en 
l'apèndix, però no en la nostra descripció estadística.

3 Welker, 1961 i Elmer, 1961 respectivament. Aquests treballs no es van publicar mai, però se citen en l'article 
"And radiate its own vitality: the 'Music review' over 25 years" (Marco, 1965).

4 Hem considerat treballs independents els de Hutchins, Pargeter i Saunders de l'any 1971, que corresponen a 
una monografia i a un article, tot i que el conjunt d'informació presentat és essencialment el mateix. Una situació 
similar passa amb altres treballs i autors, com la ponència de 1986 i l'article de 1986 de Katherine W. McCain; la 
tesi de 1997 i la ponència de 1998 de Yang, o els treballs d'Ardanuy de l'any 2008.

5 S'han assignat valors fraccionaris a les situacions en les quals un estudi tracta de més d'una literatura. 

6 Per a una discussió més detallada, vegeu Anàlisi bibliomètrica de la producció científica en literatura catalana 
(Ardanuy, 2008, p. 44-47).

7 Cal considerar que aquest tipus d'estudi es pot treballar directament des d'una base de dades de producció 
sense necessitat de recórrer a les referències.
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