
Aquest número 35 de PAPERS és el primer que s'edita a la Universitat 
Autonoma de Barcelona, pe rqd  tal com virem anunciar-vos en el número 34, 
el darrer dels publicats, va finalitzar l'etapa de col~laboració de la revista amb 
Edicions 62. Aquesta és la raó per la qual encap~alem aquesta presentació de la 
mateixa manera amb quk virem acomiadar-nos la darrera vegada que PAPERS 
va sortir al carrer: amb un fort agrai'ment per a l'editorial que ha fet possible la 
major part de les fites aconseguides fins a aquest moment i un afectuós record 
per a aquelles persones que amb la seva professionalitat i la seva amabilitat han 
permks que les tasques de comiat arribessin a bon port. 

D'altra banda, creiem que la millor mostra de benvinguda als que des d'ara 
fan la revista és mostrar-vos la qualitat de l'exemplar que teniu a les mans. Un 
exemplar que, tot i les lleugeres modificacions formals que hi podreu apreciar, 
el Servei de Publicacions de la UAB ha aconseguit produir amb la bona imatge 
que PAPERS ha mantingut des del primer dia. De la responsabilitat del contin- 
gut, n'és únicament responsable una vegada més l'equip que la dirigeix. I en 
aquesta ocasió, aquest número 35 és dedicat a ltAmkrica Llatina. 

El tema dlAmPrica Llatina ha estat des de sempre un objecte d'interks per a 
aquells que, any rere any, han anat fent PAPERS i molt particularment per a 
alguns dels membres del Departament de Sociologia d'aquesta Universitat. En 
són testimoni els noms dels malauradament desapareguts J.F. Marsal i Carlos 
Rama, aquest últim, impulsor del Grupo de Estudios de América Latina, en el 
si del Departament. I actualment, Judith Astelarra, que en aquesta ocasió ha 
propiciat els contactes amb la FLACSO, i també altres col.legues del Departa- 
ment o de 1'Area de Cikncia Política de la Facultat, que col.laboren de manera 
continuada amb científics socials llatinoamericans. 

Tot i aixo, som conscients que la nostra proposta monogrifica configura un 
objecte d'estudi prou desdibuixat. Amkrica Llatina, més enlli del coneixement 
propiciat per les col~laboracions ressenyades, és vista massa vegades, des de la 
nostra perspectiva europea, com una entitat homogPnia, gens fidel a la realitat 
d'una sPrie de paisos diversos amb realitats socials i polítiques ben diferents. 
L'estructura social i política dels pai'sos d'AmPrica Central i els del con sud, per 
mostrar dos pols no només geogrifics, en són un bon exemple. I per tal de 
contribuir a l'esvaiment de la imatge thpica han sorgit aquestes col~laboracions 
dels col.legues estudiosos del seu propi entorn, d'una banda, i dels especialistes 
en qüestions llatinoamericanes, de l'altra. 
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En primer lloc trobareu un article de la jove estudiosa Isabel Ortiz, que ens 
presenta una bona panorimica de quins han estat els estudis més recents sobre 
la realitat llatinoamericana, des de l'bptica sbcio-econbmica i política. A conti- 
nuació, un article d'una col.laboradora xilena de la FLACSO, Pilar Vergara. 
L'autora hi descriu i analitza les polítiques socials del govern militar de Pino- 
chet per fer front a la pobresa i tracta de donar una sirrie d'orientacions perqui 
puguin ser ateses pel nou govern democrhtic xile. Segueix a aquest article un 
escrit de l'argentí Juan Russo que estudia les uniformitats i els paral.lelismes 
possibles en les transicions polítiques en curs als paisos del con sud: Argentina 
i Brasil. Després, la dominicana Edmé Domínguez analitza l'impacte de la 
política exterior cubana i de la sovietica, aquesta última impulsada des de la Pe- 
restroika, sobre Nicaragua. Una anilisi que palesa la importhncia que té en el 
moment present aquesta política per als pai'sos centramericans, amb una 
Nicaragua encara sandinista quan es va escriure el text. 

Tanca aquest monogrific un article d'un altre col.laborador xile de 
la FLACSO, J. J. Brunner. Aquest cop, el socideg d i r  analitza el desenvolupa- 
ment d'unes polítiques culturals tenint com a exemple el seu propi país. 
L'extensa bibliografia que acompanya els articles és un resum de la completa 
llista que sobre aquest tema ens ha proporcionat el CIDOB, davant la nostra 
demanda específica. En aquesta ocasió, les pigines d'aquest exemplar arriben al 
punt i final amb una sirrie dtexcel.lents recensions de les principals novetats 
aparegudes entorn de l'ampli ventall que possibilita el tema d1Am6rica Llatina. 
Esperem que tot plegat sigui del vostre interb. 
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