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Anàlisi bibliomètrica dels usos del terme 
«vampir» en la producció científica a partir 

del Web of Science

Introducció

La bibliometria és una part de la sociometria que aplica mètodes 
estadístics a la literatura de caràcter científic i als autors que la 
produeixen per tal d’analitzar l’activitat científica. 
Els estudis bibliomètrics s’apliquen per a conèixer la producció dels 
investigadors, analitzar-ne el contingut, l’activitat científica d’un 
territori, els autors més productius, les publicacions fonamentals 
d’una disciplina, l’envelliment de la bibliografia utilitzada, l’actualitat 
d’un tema de recerca, etc. Actualment, la bibliometria s’utilitza també 
per a avaluar la producció científica dels investigadors i acadèmics; 
i, de retruc, els centres de recerca i el conjunt de les activitats i les 
polítiques científiques d’un país. 
Històricament els estudis bibliomètrics han estat usats per a l’anàlisi 
de continguts i per a l’anàlisi de citacions. L’acumulació de citacions 
d’un determinat treball es pot considerar un clar indici del seu valor o, 
almenys, de la seva repercussió. Per contra, els articles poc o gens 
citats no han merescut l’atenció de la comunitat científica i es pot inferir 
que és una aportació de menor vàlua. 
Per tal de poder realitzar anàlisis de citacions es necessita disposar 
de bases de dades que continguin la informació bibliogràfica (títol, 
autors, revista, data, idioma, ...) dels articles citats i de les referències 
que aquests contenen, de manera que sigui possible de calcular la 
distribució de citacions acumulades amb diferents nivells d’agregació 
(per autors, anys, institucions, països, llengües, ...). Aquest tipus de 
bases de dades bibliogràfiques es coneixen com a Índex de citacions. 
Encara que existeixen antecedents, cal esperar a principis dels anys 
60 del segle passat per a veure aparèixer Science Citation Index 
(SCI). Això no obstant, cal esmentar que el seu propòsit principal era 
facilitar la cerca de documents científics especialment a través de 
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l’encadenament car, hom pot esperar que moltes de les referències 
incloses en un article d’interès, també ho resultin per l’afinitat temàtica. 
Més tard, al SCI es van unir el Social Sciences Citation Index (SSCI) i 
el Arts and Humanities Citation Index (A&HCI). En l’actualitat aquests 
tres productes estan integrats en el Web of Science que al seu torn 
forma part de Web of Knowledge (WoK) que explota Thomson Reuters. 
Aquesta base de dades està considerada la de més prestigi entre les 
que cobreixen articles de revistes de la major part de les disciplines 
científiques. L’abril de 2011 indexava 49,4 milions registres  i 12.032 
revistes de prestigi (Real Facts 2011). 
A finals dels 90 va aparèixer SciVerse Scopus de l’editorial Elsevier 
que si bé inclou més revistes, no disposa de dades tan dilatades en 
el temps. En els darrers Google Scholar i en menor mesura Microsft 
Academic Search realitzen recomptes de citacions, però s’han de 
considerar versions de prova perquè encara no permeten un tractament 

Interfície versió 5.8 d'accés de les bases de dades del WoK subscrites per 
la Fundació espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT, per les inicials 
en espanyol).
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fiable de les dades que aporten (Jacsó 2005, 2008; Aguillo 2012; 
Delgado López-Cozar, Cabezas-Clavijo 2012). 
El present article pretén analitzar el contingut dels articles indexats en 
el WoK que inclouen en el títol o en el resum el terme «vampire».

Metodologia

Per aquest estudi es va llançar una cerca en el Web of Science buscant 
referències de documents que continguessin el terme «vampire» en el 
camp «topic». Això inclou l’exploració del títol, el resum, les paraules 
clau dels autors i les específiques del WoK. Els registres de l’any en 
curs (2012) van ser exclosos de l’estudi.  
L’estudi se centra a determinar la freqüència dels diferents usos del 
terme vampir en la literatura científica. Per aquest motiu a cada registre, 
se’ls ha assignat dues etiquetes referents a la matèria tractada; una 

Interfície de cerca del Web of Science (versió 5.8)
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més específica sobre el motiu d’ús del terme (sentit metafòric, ratpenat, 
giny tecnològic, ésser sobrenatural, ...); i, un altre de la disciplina 
d’estudi (economia, folklore, zoologia, etc.). 

Resultats i discussió

El fet de recuperar registres que tenen en comú l’ús d’un mateix terme, 
però que pertanyen a disciplines molt dispars, té com a conseqüència 
una enorme dispersió quant tots els conceptes.
En total es van recuperar 1417 registres un cop exclosos 13 documents 
que no eren estudis sinó creació literària (poesia, extractes, guions, etc.) 
segons el valor del camp «tipus de document» i que procedeixen de 
revistes de literatura i cinema que també inclouen creació artística. 
La taula 1 mostra el tipus de document segons les categories. Els 
articles constitueixen un 53,1% dels documents, mentre que les 
ressenyes de llibres una mica més de la  quarta part. 

Tipus de document Nombre de 
documents

% de 
documents

% acumulat de 
documents

Articles 753 53,1% 53,1%
Ressenya de llibre 378 26,7% 79,8%
Actes (proccedings) 61 4,3% 84,1%
Notes 44 3,1% 87,2%
Material editorial 42 3,0% 90,2%
Ressenyes 
cinematogràfiques 40 2,8% 93,0%
Resums de conferències 36 2,5% 95,6%
Cartes al director 33 2,3% 97,9%
Ressenyes de TV, ràdio 
i vídeo 11 0,8% 98,7%
Notícies 5 0,4% 99,0%
Ressenyes musicals 3 0,2% 99,2%
Ressenyes de teatre 3 0,2% 99,4%
Correccions i addicions 3 0,2% 99,6%
Informació biogràfica 1 0,1% 99,7%
Altres ressenyes 4 0,3% 100%

Taula 1. Distribució de tipus de documents



204 205

La figura 1 mostra l’evolució cronològica, amb un creixement 
exponencial del nombre de documents característic en general de 
totes les àrees incloses en el WoS. 

Figura 1. Evolució cronològica del nombre de documents.

Respecte a la llengua dels documents (taula 2), la major part dels 
registres corresponen a documents escrits en anglès (87%), seguit a 
gran distància del francès (5,1%) i d’altres llengües. Aquesta situació 
no és més que una conseqüència del fet que la producció en les àrees 
de ciències és en anglès de manera aclaparadora. I, d’altra banda, 
la presència de revistes no anglòfones en el SSCI i el A&HCI no és 
realment representativa (Nederhof et al. 1989; Ardanuy);  
Respecte la temàtica, és a dir, la motivació de l’ús o aparició del 
terme vampirs, gairebé el 36% correspon als ratpenats, especialment 
al Desmodeus Rotundus. Aquests registres inclouen la naturalesa de 
la rata penada, el seu comportament, la transmissió de malalties com 
la ràbia i les substància que d’ells s’extreuen. 
Aproximadament la quarta part de les referències corresponen a 
documents que tracten d’obres literàries, molt d’ells ressenyes i un 
8,8% sobre cinematografia (pel·lícules i sèries).  Hi ha un percentatge 
de treballs que s’han classificat a part perquè tracten alhora dels 
vampirs en la literatura i en la cinematografia.
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Idioma Nombre de 
documents

% de 
documents

Anglès 1236 87,2%
Francès 72 5,1%
Alemany 40 2,8%
Espanyol 21 1,5%
Portuguès 19 1,3%
Italià 16 1,1%
Croata 2 0,1%
Danès 2 0,1%
Eslovac 2 0,1%
Holandès 2 0,1%
Eslovè 1 0,1%
Rus 1 0,1%
Suec 1 0,1%
Turc 1 0,1%
Txec 1 0,1%

Taula 2. Distribució de l'idioma dels documents

Un 9,0% dels treballs han estat classificats com de vampirs en general. 
Això inclou treballs que analitzen els vampirs en la història, troballes 
arqueològiques, creences en àrees diverses, aspectes forenses, origen 
del terme, mesures apotropaiques, però també ressenyes de llibres 
sobre vampirs. Alguns documents dedicats a éssers específics tal com 
els Banshees, Banyames, Pontianaks, Teiollohcuanis o Vetales.
En un 5,3 % dels casos s’ha identificat el terme vampir com a nom o 
acrònim de dispositius, procediments, automatismes de caire tecnològic 
tals com: AEA Technology Rail’s Vampire suite of programs; Automated 
theorem proving Vampire; Variational Algorithm for Mass-Preserving 
Image REgistration (VAMPIRE); Vascular Analysis using Multiscale 
Paths Inferred from Ridges and Edges (VAMPIRE); European cognitive 
vision project VAMPIRE; VAMPIRE wagon modelling software, etc. 
Un tema també repetit és l’ús del terme vampir en un sentit metafòric, 
en el sentit d’entitat física o jurídica paràsita, que s’aprofita d’alguna 
manera dels altres, especialment en àmbits relacionats amb la 
política.
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Tema Nombre 
documents

% 
documents

% acumulat 
documents

Ratpenats 508 35,9% 35,9%
Obres literàries 357 25,2% 61,0%
Vampirs en general 128 9,0% 70,1%
Films i sèries 125 8,8% 78,9%
Identificador o acrònim (algorismes, 
dispositius, procediments, ... ) 75 5,3% 84,2%

Metafòric 71 5,0% 89,2%
Literatura, films i sèries 25 1,8% 91,0%
Anticoagulants 16 1,1% 92,1%
Extracció de sang 13 0,9% 93,0%
Animals (cefalòpodes, arnes, peixos) 11 0,8% 93,8%
Teatre 11 0,8% 94,6%
Indexació automàtica (films vampirs) 9 0,6% 95,2%
Virus, amebes, etc 9 0,6% 95,8%
Dispositius vampirs 8 0,6% 96,4%
Malalties explicació (ràbia, porfíria, ...) 7 0,5% 96,9%
Música 7 0,5% 97,4%
Altres qüestions mèdiques 6 0,4% 97,8%
Vampirs clínics 5 0,4% 98,2%
Dança 4 0,3% 98,4%
Vampirofília 3 0,2% 98,7%
Vlad Tepes, Dràcula, Romania 3 0,2% 98,9%
Arts plàstiques 2 0,1% 99,0%
Botànica 2 0,1% 99,2%
Temes específicament no identificats 2 0,1% 99,3%
Banshees 1 0,1% 99,4%
Banyames 1 0,1% 99,4%
Indrets geogràfics 1 0,1% 99,5%
Jocs de rol 1 0,1% 99,6%
Pontianaks 1 0,1% 99,6%
Sectes vampíriques 1 0,1% 99,7%
Teyollohcuani 1 0,1% 99,8%
Vampirs vius 1 0,1% 99,9%
Vetales 1 0,1% 99,9%
Videojocs 1 0,1% 100%

Taula 3.  Distribució temàtica
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Pel que fa a les àrees del coneixement (taula 4), en primer lloc figura 
la literatura i la cinematografia (28,7%), que s’han agrupat donat el 
tractament conjunt en diversos documents tal i com hem assenyalat; 
i la connexió, continuïtat i retroalimentació que presenta la figura del 
vampir entre la literatura i el cinema. En segon lloc, es troba la zoologia, 
en gran part per les rates penades. El folklore representa només el 
6,9% dels treballs i l’antropologia l’1’7%.

Taula 5. Títols de les revistes

Taula 4. Distribució de les àrees de coneixement

Àrea de coneixement Nombre de 
documents

% de 
documents

% acumulat 
de 

documents
Literatura i cinematografia 407 28,7% 28,7%
Zoologia 351 24,8% 53,5%
Medicina 133 9,4% 62,9%
Comunicació 109 7,7% 70,6%
Folklore 98 6,9% 77,5%
Bioquímica 83 5,9% 83,3%
Computació 64 4,5% 87,9%
Política 26 1,8% 89,7%
Antropologia 24 1,7% 91,4%
Sociologia 12 0,8% 92,2%
Economia 11 0,8% 93,0%
Psiquiatria 11 0,8% 93,8%
Tecnologia 11 0,8% 94,6%
Electricitat i electrònica 10 0,7% 95,3%
Psicologia 10 0,7% 96,0%
Estudis de gènere 7 0,5% 96,5%
Docència 5 0,4% 96,8%
Geologia 5 0,4% 97,2%
Acústica 4 0,3% 97,5%
Arqueologia 3 0,2% 97,7%
Dret 3 0,2% 97,9%
Història 3 0,2% 98,1%
Lingüística 3 0,2% 98,3%
8 amb dos documents 16 1,2% 99,5%
7 amb un document 7 0,5% 100%
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Quant a les revistes (taula 5) que han publicat els treballs, la dispersió 
és gran com calia esperar per la presència de gran quantitat d’àrees i 
temes. Per a cobrir la meitat dels documents es necessiten 101 títols 
de revistes; i, per arribar al 100%, 689 títols. 

Taula 5. Títols de les revistes

Títol de revista Nombre 
documents

% 
documents

% acumulat 
documents

Library Journal 93 6,6% 6,6%
Journal of Mammalogy 32 2,3% 8,8%
Sight And Sound 31 2,2% 11,0%
Tls-The Times Literary Supplement 22 1,6% 12,6%
New York Times Book Review 20 1,4% 14,0%
Zeitschrift Fur Saugetierkunde 17 1,2% 15,2%
Journal of Popular Culture 16 1,1% 16,3%
Positif 16 1,1% 17,4%
Cineforum 12 0,8% 18,3%
Science-Fiction Studies 12 0,8% 19,1%
Acta Chiropterologica 11 0,8% 19,9%
Anatomical Record 11 0,8% 20,7%
Biotropica 10 0,7% 21,4%
Wilson Library Bulletin 10 0,7% 22,1%
Slavic And East European Journal 9 0,6% 22,7%
Thrombosis And Haemostasis 9 0,6% 23,4%
Animal Behaviour 8 0,6% 23,9%
Behavioral Ecology and Sociobiology 8 0,6% 24,5%
Circulation 8 0,6% 25,1%
Extrapolation 8 0,6% 25,6%
Folklore 8 0,6% 26,2%
Journal of American Folklore 8 0,6% 26,7%
Journal of Popular Film and Television 8 0,6% 27,3%
Nation 8 0,6% 27,9%
Pesquisa Veterinaria Brasileira 8 0,6% 28,4%
Amer. J. of Tropical Med. and Hygiene 7 0,5% 28,9%
New Scientist 7 0,5% 29,4%
Proteus 7 0,5% 29,9%
Vehicle System Dynamics 7 0,5% 30,4%
Virus Research 7 0,5% 30,9%
Ethology 6 0,4% 31,3%
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Journal of Biological Chemistry 6 0,4% 31,8%
Journal of Experimental Biology 6 0,4% 32,2%
Journal of Veterinary Medical Science 6 0,4% 32,6%
Journal of Wildlife Diseases 6 0,4% 33,0%
Journal of Zoology 6 0,4% 33,5%
Lancet 6 0,4% 33,9%
Nature 6 0,4% 34,3%
Science 6 0,4% 34,7%
Victorian Studies 6 0,4% 35,1%
Current Science 5 0,4% 35,5%
Emerging Infectious Diseases 5 0,4% 35,9%
Epidemiology And Infection 5 0,4% 36,2%
Film Quarterly 5 0,4% 36,6%
James Joyce Quarterly 5 0,4% 36,9%
Journal Oof Comparative Physiology 5 0,4% 37,3%
Mammalia 5 0,4% 37,6%
14 revistes amb 4 documents 56 4,0% 41,6%
40 revistes amb 3 documents 120 8,5% 50,0%
120 revistes amb 2 documents 240 16,9% 67,0%
468 revistes amb 1 document 468 33,0% 100%

Taula 5. Distribució de documents en les revistes

Conclusions

Les dades recollides en el WoK demostren l’àmplia varietat d’usos del 
terme vampir. S’observa la tendència a utilitzar aquest terme com a 
nom d'un model, projecte, algorisme, procediment, acrònim, etc. fet 
que mostra l’impacte social del terme.
D’altra banda, l’estudi mostra l’escassa presència d’articles que tractin 
el tema dels vampirs. Si considerem els 49.4 milions de registres, s’obté 
un percentatge menor del 0,002 %.
Estudis bibliomètrics posteriors s’hauran de centrar exclusivament en 
els articles rellevants en el camp del folklore i disciplines properes per 
a establir els paràmetres de producció, circulació i consum. 

      Jordi Ardanuy
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