
Entre les conseqii6ncies de la crisi econbmica iniciada l'any 1973 i de 
les transformacions polítiques i socials que ha comportat, hi ha un conjunt 
de canvis de fons que cal considerar; per exemple, la frenada que ha sofert 
una tendencia secular, la del trencament de lligams que vinculen l'individu 
a les institucions comunithries. El procés d'industrialització, el procés de 
modernització social, han estat, alhora, els temps de la paulatina destruc- 
ció de les obligacions tradicionals dels individus envers els parents, els 
ve'ins, els amics; perb n'hi ha prou amb un trontoll del món industrial 
perqu6 es refacin les velles relacions, i la família recuperi funcions assis- 
tencials i protectores, posant de relleu, al mateix temps, la contradicció 
que suposa aquesta recuperació en una institució que ja ha sofert canvis 
tant importants en la seva estructura. 

Tota aquesta problemhtica, que queda resumida ens els termes aFa- 
mília i Estatn, ens sembla cabdal per a comprendre molts dels fenbmens 
socials actuals, i és la que forma el nucli temhtic d'aquest número 18 de 
<tPapers)>, seguint la línia de treball esbossada a partir del 17. 

En la part misceUhnica de la revista s'inclou un text inedit del nostre 
company Carlos M. Rama sobre els models autoritaris llatinoamericans 
del segle xx; Carlos M. Rama, professor del departament de sociologia 
de la UAB, va morir a comengaments d'aquest any: hem cregut que donar- 
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li una vegada mes la paraula era el millor homenatge que li podien retre. 
El segon article d'aquest apartat gira entorn de l'anhlisi d'un diari, 

<{El País>>, la pujada fulgurant del qual com a organisme creador d'opinió, 
a Pombra del canvi polític, ofereix un interessant material de reflexió per al 
socibleg. 

Les seccions de lectura i llibres rebuts es consoliden com a noticiari de 
novetats, que esperem arribar a fer exhaustiu. 

Finalment la revista ofereix per primera vegada una informació que 
considerem bhica: la relació de les investigacions socioliFgiques acabades 
o en curs de realització a Catalunya durant Pany 1981. Relació certament 
incompleta, perb que constitueix un primer recompte, la confecci6 del 
qual prosseguirem en el futur. AgraYm a tots els investigadors que ens 
hagin volgut comunicar els seus treballs i preguem a aquells que no van 
ser consultats que vulguin disculpar la manca d'exhaustivitat actual dels 
nostres fitxers. Amb aquesta informació, itPaperss vol contribuir a desen- 
volupar un millor coneixement de Pobra dels científics socials, complint 
aixi la seva funció d'instrurnent de treball i comunicació. 


