
Quan aquest exemplar de Papers surti al carrer far& poc més de vint anys 
que va aparhixer, al gener de 1973, el núm. 1 de la revista. Aquest núm. 42 té, 
per aquesta raó, un contingut que pretén commemorar l'efemtride. 2s per 
tant un exemplar que vol repassar la histbria de la publicació degana de les pu- 
blicades a Catalunya dins del camp de les ciencies socials. 

L'objectiu d'aquesta petita contribució a la histbria no és, tanmateix, van- 
tar-se de ser la primera, com molt bé podria pensar-se, sinó l'afany de refle- 
xionar una mica sobre la tasca feta i ((passar la veun a les futures generacions 
de científics i científiques socials. Probablement aquest objectiu ser& acceptat 
amb curiositat, interhs o fins i tot indiferencia per aquells que l'acabin tenint 
a les mans. Perb a les persones que hem tingut l'oportunitat de portar-10 a ter- 
me ens ha semblat oportú i necessari. 

Al nostre parer, I'oportunitat neixia d'aprofitar el vint aniversari (com, no 
cal dir, podria haver estat perfectament una altra xifra) per fer un cert balanq del 
que ha estat la revista. La necessitat sorgia de lavoluntat de transmetre a les joves 
generacions una mica d'histbria de les citncies socials. I la manera de fer-ho és 
oferir-10s un breu resum del qui: ha estat la revista Papers, com a indicador d'al- 
guns dels principals trets caracteritzadors del territori que els ha de ser propi. 

L'argumentació de fons que sustenta aquests plantejaments rau en la 
creenqa que la reflexió resulta sempre un exercici excel.lent. Més en aquest cas, 
quan pot anar acompanyada d'un bon període de temps, com representen els 
més de vint anys transcorreguts. I aquest cop, a més, la reflexió pot actuar com 
a comiat de l'actual equip directiu de la revista, en coincidir el fet que aquest 
núm. 42 és l'últim exemplar del qual és responsable. Perqd, a partir d'ara, tal 
com ha estat habitual en la histbria de la publicació, altres companys i com- 
panyes del Departament de Sociologia i de la Facultat de Citncies Polítiques 
i de Sociologia se'n faran carrec. 

El contingut resultant de tots aquests propbsits ha quedat reflectit final- 
ment en dos tipus d'escrits. En primer lloc, una si:rie de materials que es 
publiquen com a documents d'un alt interes informatiu, amb la idea que pos- 
teriorment els estudiosos i les estudioses puguin elaborar-10s. En segon lloc, 
un conjunt d'articles i altres documents que són una mostra de l'andisi ela- 
borada per dur a terme la reflexió anunciada. 

Entre els del primer grup, hi ha la transcripció d'una taula rodona que va 
tenir lloc el maig de 1993 a la Facultat de Citncies Polítiques i de Sociologia. 
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A la taula varen participar Joan Estruch, Josep M. Masjuan i Enric Lluch, 
acompanyats per Teresa Torns, en nom de l'actual equip de direcció. La trans- 
cripció dóna fe del testimoni oral dels records i de les informacions de primera 
mA que aquests protagonistes de la histbria recent de les citncies socials a Ca- 
talunya varen donar sobre la histbria de la publicació, en particular, i de la so- 
ciologia catalana, en general. La transcripció inclou també algunes de les in- 
tervencions del col.loqui que va seguir la taula rodona. 

A continuació d'aquesta transcripció es publica un article de Juli Busquets, 
on aquest pioner de les primeres hores del Departament de Sociologia 
d'aquesta Universitat ens explica quina és la seva visió i quins són els seus re- 
cords sobre la sociologia dels anys seixanta. I clou aquest apartat histbric un 
material, també de caire més informatiu que analític, on els antics directors 
de la revista responen un petit qüestionari que se'ls va plantejar perqut pu- 
guessin ajudar a fer aquest primer balans. Ací hem de dir que només hem po- 
gut obtenir la resposta de Marina Subirats i de Fausto Miguélez perb que l'in- 
terts de la informació no per incompleta és menys interessant. 

L'article que segueix és l'andisi central del que ha significat la revista, i ha 
estat elaborat per un grup de joves sociblegs sorgits d'entre les primeres pro- 
mocions de llicenciats i llicenciades en sociologia per la nostra Facultat. No 
és una andisi de contingut convencional sinó una proposta rigorosa de revisió 
dels quaranta números de la revista, apareguts en aquests vint anys, fets des 
de la proposta d'una andisi del discurs científic. L'empresa que possiblement 
pot sorprendre per la qualitat i quantitat del treball realitzat té, a més, un alt 
grau d'interb perque ha estat realitzada per una generació que és ja filla de la 
que va impulsar la revista i en bona mesura va ajudar a institucionalitzar la so- 
ciologia a Catalunya. 

Aquest mateix grup de joves sociblegs (José A. Noguera, F. Miguel Que- 
sada i Xavier Rambla, entre d'altres) ha elaborat també uns índexs analítics 
(d'autors i de mattries) i una bibliografia sobre la histbria de la sociologia 
catalana, que inclou una llista de les principals revistes de citncies socials 
aparegudes en aquest període. No cal dir la importancia que té per a futures 
andisis i recopilacions documentals especialitzades la confecció d'aquests ín- 
dexs. En aquest sentit, volem aprofitar l'ocasió per oferir als estudiosos i a 
tots els que hi puguin estar interessats la recopilació dels sumaris complets 
d'aquests quaranta números de la revista, sotmesos a revisió. Una oferta que 
pot realitzar-se tant en forma de separata, com en suport informatic, segons 
sigui el cas. 

Aquest material monografic commemoratiu del vintt aniversari de la re- 
vista es complementa, en aquesta ocasió, amb un article de Felipe Martínez 
Rizo, socibleg mexica, que explica de forma planera la histbria de la poltmica 
sobre la quantificació. Una de les poltmiques que han fet possible les citncies 



socials i que ací oferim perquk les persones que ara s'inicien en l'estudi 
d'aquestes matkries puguin conkixer algun tret dels seus orígens. 

La fita de contribuir, des d'aquestes phgines, a la reflexió i a la histbria 
creiem que queda així acomplida. 

L 'equip de direcei6 




