
Un cop superats els entrebancs sorgits a l'entorn del traspis entre els antics 
i els nous responsables de la publicació de PAPERS us arriba un nou número 
de la revista, dedicat als estudis sobre la família. N o  és la novetat, el que, com 
podeu suposar, ens ha mogut a promoure un monogrhfic sobre un dels temes 
pioners de la sociologia i que compta a hores d'ara amb una amplia literatura 
especialitzada. 

El motiu central de la visió sobre el tema de la família que ací us presentem 
té a veure amb els diversos enfocaments que serveixen per abordar aquest ob- 
jecte d'estudi en els temps més recents. Tenim, a més, la satisfacció de comptar 
amb les aportacions d'altres científics socials, en aquest cas antropblegs i geb- 
grafs, que amb motiu de les seves aproximacions afavoreixen un estudi més 
intensiu de les relacions i de les estructures familiars. Unes aproximacions 
que, al notre parer, complementen molt bé altres perspectives macrosociolb- 
giques que acostumen a ser més habituals entre els qui ens dediquem a la so- 
ciologia. La revista PAPERS acompleix d'aquesta manera, tot i que més mo- 
destament del que voldria, un dels seus objectius primordials, el de ser un 
instrument obert a totes les ciencies socials. 

Gs així que el monogrific s'inicia amb un article de M. Jesús Izquierdo, on 
a partir d'una anilisi detallada d'unes dades de la primera enquesta metropo- 
litana de Barcelona s'evidencien les relacions individu-familia, emmarcades en 
el conjunt de les polítiques que 1'Estat porta a terme explícitament o implíci- 
tament sobre la qüestió de la familia. A continuació l'antropbloga Dolors Co- 
mas i el gebgraf Joan Josep Pujadas mostren els problemes d'identitat generats 
en les famílies migrants. Un tema de llarga tradició tant en la sociologia com 
en la societat catalana i que torna a tenir una creixent importhncia davant la 
nova onada migratbria que viu el país. 

Lluís Flaquer planteja un fenomen sociolbgic molt actual, d'ampli abast, 
sorgit entorn de la familia, a les societats fortament industrialitzades: l'incre- 
ment dels solitaris o de les families monoparentals. Joan Bastard, de nou des 
de l'antropologia, planteja en el seu article problemes epistemolbgics de caire 
més general, tot tractant de situar l'objecte d'erstudi <<família, en una zona 
fronterera entre l'antropologia i la histbria. Una ubicació que de fet poden 
compartir gairebé tots els objectes d'estudi que les ciencies socials poden i han 
d'abastar. Xavier Coller per acabar, tanca el monogrific amb un article on 
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s'evidencia la creixent significació d'un enfocament que tracta de relacionar 
la familia i el mercat de treball, tot fent especial esment del trencament dels 
rols tradicionals que aixb representa per al nucli familiar tradicional. 

El contingut final de la revista s'arrodoneix amb un suggerent article d'en 
Joan Estruch entorn de les <<trai'cions>> i els <<efectes perversos, provocats per 
les males traduccions de Pobra de Freud. És un escrit on una vegada més 
aquest socibleg mostra la seva erudició i el seu rigor. Finalment, Hernán Pozo 
ens parla de la importincia de la descentralització municipal en la nova de- 
mocricia xilena. 
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