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Aquesta Revista Catalana de Sociologia que tenim la satisfac
ció i la joia de poder presentar no és més que la culminació d'un 
notable esfor~ col·lectiu deIs sociólegs catalans. La Junta de l'Asso
ciació Catalana de Sociologia, la qual he tingut l'oportunitat de ser
vir i representar, pot culminar així una il·lusió amanyagada 
carinyosament des de fa temps de donar Hum verda a un projecte 
de revista própiament i exclusivament catalana de reflexió socioló
gica sobre la nostra estructura social. 1 haurem d'explicar el per
que i les motivacions profundes que ens han mogut a lliurar un pro
ducte que creiem que feia falta i mancava en el context de la nostra 
realitat. 

En primer lloc, cal puntualitzar que la nostra Revista Catalana 
de Sociologia no vol entrar en competencia amb altres revistes ja 
existents; concretament Papers. Revista de Sociologia de la Uni
versitat Autónoma de Bellaterra o Perspectiva Social de l'Institut 
Católic d'Estudis Social s de Barcelona. Si la competitivitat suposa 
rivalitat, el producte que presentem no intenta emular ningú ni es
tar-hi en oposició. Creiem que, mentre les possibilitats ho perme
tin, tots tenim igualment el nostre espai social dintre la reflexió so
ciológica a casa nostra. Potser el que cal desitjar és que lentament i 
progressivament el nostre context científic es vagi enriquint amb 
possibilitats alternatives de produccions editorials que ens perme
tin a tots plegats anar progressant en el dificil i complicat treball de 
les elaboracions teóriques, metodológiques i aplicades de la socio
logia a Catalunya. 

És pensant en aquest progrés que tampoc volem rivalitzar amb 
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els productes semblants d'Espanya O de l'estranger. La ferma con
vicció de l'actual Junta de l'Associació Catalana de Sociologia, que 
té uns noms i uns cognoms (Carles Prats, Sebastü'i Sarasa, Carlota 
Solé, Elulalia Solé, Maite Montagut i Encarna Herrero), és que cal 
avan<;:ar sense defallen<;:a en la línia de fer aportacions que siguin 
d'interes i d'utilitat; cal fugir de les ((capelletes» o deIs «regnes de 
Taifes» i deixar-nos portar per un sa i generós esperit de serveí i de 
treball intel·lectual sense reduccionismes i exclusivismes. 

La Revista Catalana de Sociologia neix avui amb una doble 
originalitat que és la que acaba fent d'ella una necessitat. 

La primera és la seva catalanitat; és a dir, la seva voluntat no 
negociable d'inserir-se a la societat catalana d'hores d'ara. Aixó vol 
dir que no solament fa ús exclusiu de la llengua catalana com a mitja 
de comunicació propi, sinó que assumeix sense concessions el fet 
nacional catala com una variable fonamental per a la comprensió i 
l'analisi de l'estructura social de Catalunya. No és un problema d'és
ser ((ceballuts», sinó que és una fidelitat indiscutible a l'hora de la 
contemplació de la nostra própia realitat~ Al cap i a la fi. com a bons 
sociólegs, no ens interessen els problemes socials tal com són defi
nits pels qui solen fer-se amos del discurs i tenen l'autoatribult 
monopoli de la veritat, sinó que el nostre interes se centra en els 
problemes sociológics que expliquen que les coses siguin d'una de
terminada manera. Aquesta és la primera innovació de la nostra 
revista, innovació que, sense pressuposar una opció política deter
minada, té darrera seu unes conseqüencies d'abast polític conside
rable, més degut a les pressions externes de dintre i de fora de 
Catalunya que no pas per la nostra mateixa identitat catalana. La 
voluntat catalanista és fruit de la nostra fidelitat a la professió de 
sociolegs. Estem conven<;:uts que no és el mateix fer sociologia a 
Catalunya que estudiar la sociologia de Catalunya. Aquesta revista 
no és ideológica, sinó de realitats socials. 

La segona originalitat del nostre producte és la innegociable i 
indiscutible vocació de servei als nostres socis i, per extensió, a la 
comunitat deIs sociólegs de Catalunya. La Junta de l'Associació 
Catalana de Sociologia assumeix com a propia la funció d'ésser i 
representar, potser una mica ambiciosament en uns moments en 
que l'associacionisme social fa fallida, la ((comunitat científica deIs 
sociólegs catalans». Aixó pressuposa dues coses. 

La primera, és que no ens anima cap voluntat de prestigi o de 
vanitat personal o col·lectiva en uns moments en que l'accés a la 
funció pública es vesteix en el context d'una carrera academica 
universitaria que només mira els interessos personals de fer currí
culum sense considerar les vertaderes necessitats de la sociología a 
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Catalunya. Tenim la sensació, en aquest aspecte, d'anar obertament 
contra corrent d'uns defectes que ja denunciava el socióleg Jaume 
Balmes el 1835 en el seu discurs doctoral a la Universitat de Cervera, 
parlant de les tres causes de corrupció a les universitats espanyo
les: la burocracia, el favoritisme i la centralització. Reprenent el dis
curs utópic deis anarquistes catalans en la voluntat de fer reflexió 
sociológica de la realitat catalana del seu temps, el primer pas de la 
nostra revista és la d'ésser un judici i una interpretació critica de la 
nostra realitat. Una vegada més, la Revista Catalana de Sociolo
gia només és cridada a servir els interessos reals de la nació catala
na i no a les apeténcies personaIs deIs sociólegs catalans. Pels te
mes directament relacionats amb el corporativisme professional, el 
CoHegi de Doctors i Llicenciats en Polítiques i Sociologia hi esta fent 
una dedicació incipient i eficac;. 

La segona cosa que pressuposa la nostra revista és la vocació de 
servei als joves sociólegs que han acabat o estan a punt de tenir un 
titol académic oficial a les nostres aules. En el context d'un mercat 
de treball tancat i inelastic on les coneixences, les relacions i les 
amistats preferencials es troben en primer pla, la nostra revista vol 
ésser un trampolí o palanca de llanc;ament deIs qui tenen alguna cosa 
a dir i no troben un órgan adequat i apropiat per manca de valedors 
o de padrins. La Revista Catalana de Sociología esta pensada i es 
troba en funció del servei deIs joves sociólegs catalans. Si aquest 
primer lliurament ha estat reservat exclusivament a persones grans 
i que podien aportar un cert bagatge pel que fa a l'estat actual de la 
sociologia a Catalunya, obeeix únicament al fet de l'impuls o l'em
penta de la revista com a primícia; peró aquesta no és la línia direc
cional que de manera única i exclusiva es proposa aquesta publica
ció. Volem donar pas als joves, servir a aquells qui treballen 
silenciosament en un ambit o altre de la nostra comunitat política, 
sigui perqué estan elaborant una tesi doctoral com a tramit buro
cratic d'accés a la funció pública, sigui perqué estan treba!lant en 
un projecte facilitat per un concurs públic, per una associació cívi
ca, cultural o política o per un «client» sigui aquest públic o privat. 
Volem obrir camins d'inserció i de discussió, sobretot per aque!ls que 
encara no tenen veu. Així es concreta la nostra vocació de servei en 
un món individualista i profundament sotraguejat per la recerca 
desesperada del prestigi. 

Aquest fet esta estretament lligat a la continultat d'aquesta Re
vista Catalana de Sociologia. Quants esforc;os en uns propósits !lo
ables s'han ofegat i han restat sense possibilitat de continultat! Per 
aquest primer número s'ha comptat amb els fons propis de l'Associ
ació garantits per mitja de les quotes deIs associats i el romanent 
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proporcionat per la celebració del 11 Congrés Catahi de Sociologia 
celebrat a Girona l'abril de 1994. La continui:tat de la publicació 
resulta assegurada a partir de l'aportació anual que l'Institut d'Es
tudis Catalans fa a la seva secció de la Societat Catalana de Soci
ologia. Aquesta no és un privilegi, sinó una dotació económica, 
normativitzada per l'Institut, a totes i cadascuna de les seves socie
tats filials i destinada específicament a les seves publicacions. Aquest 
revista anira apareixent bianualment i, per tant, és una raó més per 
a fer-ne l'órgan de difusió corrent i normal deIs sociólegs grans i, 
sobretot, deIs joves de casa nostra. 

Aquestes intencions i aquests objectius de la Revista Catalana 
de Sociologia no es podran dur a terme sense una generosa col·
laboració col· lectiva. El pitjor que podria succeir és que algú sense 
cap fonament se sentís discriminat o marginat d'un projecte que 
convida a una gran i generosa participació. La Junta actual o futu
ra de l'Associació Catalana de Socio logia és l'única que pot i ha de 
jutjar la valua i la fidelitat, a l'ideari de la revista, de les possibles 
aportacions deIs diversos professionals de casa nostra. 1 no cal es
tar en possessió d'un titol oficial de socióleg proporcionat per una 
institució academica d'alguna universitat de l'Estat o de l'estranger; 
fidels a l'esperit que anima la mateixa Associació, aquí hi ha lloc per 
a tots aquells i aquelles que conreen la nostra disciplina. Ningú els 
de manara la seva identitat, sinó que l'únic criteri de validesa és la 
serietat i el treball.efectivament dut a terme. Sigui aquesta una 
amable invitació a tots els qui d'una manera o altra tenen alguna 
aportació afer. 

No tinguem por de dir que la sociologia és una ciencia inacaba
da. El que és la societat i el seu esdevenir, la direcció del seu canvi, 
no van plantejar mai un problema en l'epoca en que l'estabilitat de 
les forces i de les formes constitula el valor supremo Amb l'intent 
d'analitzar el canvi social, la sociologia s'obliga a buscar les bases, 
els criteris i els instruments de l'analisi. La pluralitat de les pers
pectives sobre la societat fa de la sociologia una ciencia inacabada. 
Aquesta inconclusió no és deguda a un retard de la ciencia o a una 
incapacitat deIs investigadors, sinó que ja hi era en la societat abans 
d'ésser en els llibres de sociologia. 

Quan es llegeix els grans autors de la sociologia, per exemple i 
per citar-ne alguns a l'atzar, Balmes, Durkheim, Weber, Lukacs, 
Touraine, Bourdieu, Edgar Morin, Habermas, Adorno, etc., hom té 
la impressió que, més que iHustracions d'un identic metode cientí
fic, es tracta de filosofies de la societat. Aquesta dispersió i, adhuc, 
contradicció de lectures sociológiques de la realitat, les reconeixe
rem en la mateixa realitat, en els moviments socials divergents, con-
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currents i, per que no?, enemics, en els projectes de reforma social, 
en les polítiques emprades per a resoldre els problemes que com
porta el canvi social. La renovació deIs metodes i el recurs a la ima
ginació sociológica s'explica facilment per les modificacions que es 
van donant en la vida col-lectiva en general i en la producció de co
ses i serveis en particular. La história va deixant la petja constant 
de les seves exigencies i, per tant, va modificant la manera en que 
cal veure les coses reals. Aquesta es la gran servitud o, segons com 
es miri, l'encant i l'exigencia de la nostra disciplina. 

A l'interior de la disciplina científica, com dintre la societat ma
teixa, hi ha un debat teóric permanent sobre la construcció social 
de l'objecte d'estudi. Aixó revela que no es tracta d'una simple qüestió 
de metodes i tecniques, que no es tracta d'una legitimació del nos
tre queviure quotidia, que no es respon únicament a la demanda d'un 
«client»dominat per uns determinats interessos, sinó que és la cons
trucció sociológica (no social) de la realitat que volem coneixer i com
prendre; realitat que neix de les contradiccions presents per posar 
en evidencia el que la societat es, no el que ha d'ésser. Fou i es la 
guerra absurda i inacabable entre els absolutismes conceptuals deIs 
utopistes, deIs positivistes i deIs cntics. Tots amb dret a la paraula. 
El saber social, del qualla sociologia esdeve una de les seves mani
festacions, ja fa temps que va florir: des del divorci entre la teologia 
i la filosofía natural. Es per aixó que pot apareixer, al profa, com la 
presencia de diverses sociologies i no d'una sola; és per aixó que es 
fa tan dificil de comprendre socialment la funcionalitat i el paper del 
socióleg avui. 

La comunitat deIs sociólegs catalans no és de cap manera homo
genia. La majoria de les persones grans van estudiar a l'estranger i 
alguns, per circumstancies concretes del nostre país, s'hi van que
dar a treballar. D'altres han rebut una formació academica no ne
cess8.rtament sociológica en diverses universitats espanyoles. Alguns 
han realitzat estudis a la Universitat Autónoma de Barcelona dins 
un segon cicle de sociologia. Alguns han rebut una forma ció acade
mica sociológica sense un reconeixement oficialment aprovat. Final
ment, n'hi ha que acabaran la seva carrera de sociologia a Catalunya 
aquest curs 1995-1996. Heterogeneitat de formació i d'enfocaments, 
diferenciació en funció de l'edat, compartimentació en les diverses 
perspectives. La sociologia a Catalunya té uns historial s biografics 
diferenciats i diversos; aquesta és una riquesa que és impossible no 
destacar. 

Aquesta manca d'uniformitat teórica i metodológica és una reali
tat que no neix de la diversitat de les persones i de les respectives 
biografies, sinó que forma part de la nostra mateixa realitat. Aquest 
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és el públic, associat o no, i el potencial lector i constructor de la 
Revista Catalana de Sociologia. La pluralitat esta servida. 

Oiem, finalment, que la mateixa Associació Catalana de Sociolo
gia s'enfronta amb serioses dificultats; no precisament nascudes de 
la seva base constitutiva com entitat, sinó per les tendencies soci
als i disperses de les persones que efectivament en formen part. 

O'una banda, l'associacionisme (sobretot el científlc) té una vi
gencia i presencia social limitada; d'altra banda, aquí trobem tam
bé una forta dispersió de persones. Des deIs qui són oberts al dialeg 
i a la confrontació, als «autistes» per als quals l'associacionisme els 
allunya de les tasques quotidianes o no els serveix als seus interes
sos de promoció social, passant pels qui són a Catalunya i que sembla 
que no siguin de Catalunya des del moment que exclouen de la seva 
anruisi el fet nacional i lingüístic catala com a no integrant i formant 
part de l'estructura social de Catalunya. EIs processos de promoció 
i d'accés a la funció pública, amb la manca total d'autonomia cata
lana que els caracteritza, tenen alguna cosa a veure en aquesta es
mentada i greu desviació. 

Amic soci o lector: la Junta de l'Associació Catalana de Sociolo
gia només et demana un petit esfory d'apropiació d'aquesta Revis
ta Catalana de Sociologia. Ens donaríem per ben satisfets que el 
ressó de la nostra crida arribé s fins als extrems més ocults de la 
nostra terra. Res que interessi a la realitat social nostra s'ha d'ex
cloure de la nostra analisi teórica, metodológica o aplicada. Al cap i 
a la fi, l'activitat sociológica s'inscriu en el procés de producció, en 
els objectius deIs estats i en els conflictes de classe; és per aixó que 
hi ha un pobre mercat de la sociologia en gran manera controlat 
cínicament per l'Estat. 
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