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Presentació

Quan, just ara fa 50 anys, es posava en marxa la creació 

de la Gran Enciclopèdia Catalana (GEC), s’iniciava un dels 

projectes més importants de la cultura catalana del 

segle xx: per l’Enciclopèdia mateixa, sens dubte, però 

sobretot per la mobilització d’una part importantíssima 

del món acadèmic, que s’abocà a confegir una obra col·

lectiva d’una enorme transcendència. Com tot gran 

projecte, la GEC va topar amb dificultats, però amb una 

tenacitat digne de tots els elogis, tant dels seus creadors 

com dels qui van apostar econòmicament pel projecte, 

s’aconseguí culminar una obra que, en un moment do·

nat, es trobà en una de cada quatre cases de Catalunya.

L’èxit de la GEC va impulsar l’editorial a emprendre 

noves obres a partir de l’objectiu que ens defineix en·

cara avui: l’estudi i la difusió de la realitat catalana, en 

primer lloc, i la contribució al foment de la cultura 

pròpia dins i fora de les nostres fronteres. L’instrument 

fou la creació de noves obres de referència sobre la 

llengua, la història, la geografia, la natura, l’economia o 

l’art dels Països Catalans. Són obres que, sense excepció, 

marquen un abans i un després, gràcies també a la va·

luosíssima contribució de centenars d’autors especia·

listes en les diferents matèries estudiades.

I en aquest marc de la potenciació de la cultura catalana, 

Enciclopèdia Catalana ha estat sempre al costat de les 

institucions i entitats del país, fent pinya per a la con·

secució d’obres i de realitzacions del més alt nivell  pos·

sible. Hem col·laborat i hem coeditat amb la Generalitat 

de Catalunya, amb els governs de les Illes Balears i d’An·

dorra, amb ajuntaments –el de Barcelona al capdavant–, 

amb les diputacions, amb la majoria d’universitats dels 

Països Catalans i amb múltiples entitats, des d’Òmnium 

Cultural –amb el patrocini de premis de la Nit de Santa 

Llúcia, per exemple– fins a fundacions –Carulla i 

Cambó, entre d’altres–, col·legis professionals, caixes 

d’estalvis i moltes més. 

Som presents també en el món de l’educació reglada, en 

el món de la creació literària, en el del pensament i en el 

de la creació artística. I en tots els terrenys combinem 

l’edició tradicional en paper amb les tecnologies digitals. 

Enciclopèdia Catalana ha fet, des de fa anys, un esforç 

molt notable per ser capdavantera en el camp de l’edició 

digital. Hi som presents des del 1993, amb un posiciona·

ment pioner que l’any 1997 ens portà a publicar la pri·

mera enciclopèdia en línia d’Europa i la segona del món.

I és amb aquest esperit de mirar sempre endavant que 

hem volgut que aquest llibre commemoratiu del nostre 

50è aniversari contingués, a més dels apunts històrics 

imprescindibles, reflexions en àmbits diversos sobre 

temes que, si avui són de rabiosa actualitat, l’any 1965, 

quan vam néixer, eren pràcticament impensables. Per 

això, com sempre, hem comptat amb personalitats vin·

culades al món acadèmic, a qui agraïm la col·laboració. 

Agraïment que fem extensiu a totes les persones que, 

durant aquests 50 anys, han fet confiança a Enciclopèdia 

Catalana. Des dels subscriptors fins als autors i col·

laboradors, tots heu estat baules imprescindibles d’una 

cadena que desitgem que continuï allargant·se indefi·

nidament per al bé del país i de la cultura catalana. 

jordi porta i ribalta
President de la Fundació Enciclopèdia Catalana



Sota el franquisme imposat a Catalunya des del 1938-39, la dè-
cada de 1940 va ser per a la societat i la identitat vençudes un 
període d’estricta supervivència enfront de la penúria material, 
de la repressió física i de l’asfíxia cultural –“si eres español, habla 
español”–, un temps de replegament en l’àmbit domèstic o, a tot 
estirar, en unes catacumbes des de les quals hom no podia pre-
tendre gaire més que “salvar els mots” i impedir que s’extingís la 
flama sagrada de la cultura pròpia, assegurant-ne un mínim relleu 
generacional. Aquest relleu, el representarien noms com Josep 
Palau i Fabre, Joan Triadú, Frederic Pau Verrié, Josep Benet i un 
curt etcètera.

El temps  
de la represa
Joan B. Culla i Clarà
Universitat Autònoma de Barcelona

El desenllaç de la Segona Guerra 

Mundial, tan contrari als interessos 

i les inclinacions de la dictadura de 

Franco, l’obligà a obrir una mica la 

mà; a consentir esdeveniments com 

les Festes d’Entronització de la Mare 

de Déu de Montserrat el 1947, o a 

tolerar amb recel una limitada re·

presa de l’edició en llengua catalana, 

que el 1950 assolí els quaranta·tres 

títols “de carácter exclusivamente li-

terario”, és a dir, amb prohibició de 

les traduccions i de les obres de con·

tingut tècnic. La intencionalitat era 

clara: reduït a vehicular la poesia i 

la ficció locals, però mancat de qual·

sevol aplicació pràctica, el català 

imprès havia de servir només per al 

gaudi estètic d’una exigua minoria 

de lletraferits en gradual procés 

d’extinció.
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son una mier da”. La primavera se·

güent, la del 1960, els coneguts com 

fets del Palau de la Música eviden·

ciaren que, després de dues dècades 

a la defensiva, el catalanisme –ge·

neracionalment renovat– passava al 

contraatac.

Mentre l’economia començava a 

veure’s arrossegada pel formidable 

poder de tracció del “miracle” euro·

peu (que acollia centenars de milers 

d’emigrants laborals catalans i espa·

aquell octubre, nasqués a l’empara 

del monestir de Montserrat la revis·

ta mensual Serra d’Or, que esdevin·

dria al llarg del decenni següent el 

vaixell insígnia de la cultura catala·

na. Tampoc era ben bé casual que, 

aquella mateixa tardor, es posés en 

marxa la campanya cívica per exigir 

la destitució del director de La 

Vanguardia Española, el sinistre fei·

xista Luis Martínez de Galinsoga, 

autor de la frase “todos los catalanes 

Amb tot, la realitat social resultà 

molt més tossuda que els designis 

del règim. Des de la primera post·

guerra, però especialment a partir del 

1950, l’embranzida de l’escoltisme 

catòlic per contrast amb la condició 

anèmica del Frente de Juventudes, la 

vitalitat d’un excursionisme amarat 

d’amor al país, del cant coral, del tea·

tre amateur, fins i tot del teatre pro·

fessional en la llengua autòctona, i 

moltes altres activitats sociocultu·

rals practicades sovint sota el parai·

gua d’organismes d’Església, van fer 

evident la baixíssima permeabilitat 

de la societat catalana davant els in·

tents franquistes d’enquadrar·la i 

adoctrinar·la. Els grans canvis pro·

duïts durant el bienni 1959·61 accen·

tuaren aquesta tendència.

El primer d’aquests canvis va ser 

el Plan de Estabilización del juliol 

del 1959, que envià a les golfes de la 

història els deliris autàrquics del 

règim i el seu miseriós aïllament 

dels tres lustres anteriors. Amb les 

noves receptes redactades per l’eco·

nomista català Joan Sardà Dexeus, 

l’Estat espanyol acatava les direc·

trius del Fons Monetari Interna·

cional, s’associava a l’Organització 

Europea de Cooperació Econòmica 

(OECE) i, a banda de posar·se en 

perspectiva de compartir aviat el 

creixement material ja engegat a la 

resta de l’Europa occidental, també 

acceptava de manera tàcita o fata·

lista una certa obertura social i cul·

tural.

No devia ser tan sols una coinci·

dència que pocs mesos després, 



després, al novembre del 1964, tenia 

lloc a l’església parroquial de Sant 

Medir, al barri barcelonès de Sants, 

l’assemblea clandestina constituti·

va de Comissions Obreres de Bar·

cel ona. Al març del 1966 el convent 

dels Caputxins de Sarrià seria el que 

acolliria l’assemblea fundacional 

del Sindicat Democràtic d’Estu·

diants de la Universitat de Barcelona 

(SDEUB), i al maig següent –en un 

signe definitiu de la crisi del nacio-

nal-catolicismo franquista– un cen·

tenar de capellans es manifestarien a 

la Via Laietana contra les tortures 

policials i serien perseguits i apallis·

sats sense contemplacions pels grisos.

D’una manera molt més discreta, 

capil·lar i, per tant, difícil de conte·

nir, des del principi de la dècada 

s’expandia imparablement el feno·

men de la Nova Cançó. Dit en altres 

termes: la llengua catalana, que des 

del 1939 havia estat expulsada de la 

La dictadura franquista era cons·

cient d’aquesta represa que li resul·

tava profundament amenaçadora, i 

mirava de sufocar·la amb els mèto·

des habituals: detencions, tortures, 

multes, prohibicions, condemnes i 

una propaganda més aviat maldes·

tra. Al desembre del 1963, per exem·

ple, la seu barcelonina d’Òmnium 

Cultural va ser clausurada, i la seva 

activitat legal, suspesa durant tres 

anys i mig per ordre governativa. 

Però el règim tenia massa focs 

per apagar i començava a sentir·se 

desbordat, a més d’abandonat per 

aquells que més li devien. Poques 

setmanes abans de l’escomesa con·

tra Òmnium, aquell novembre, l’abat 

de Montserrat, Aureli Maria Escarré, 

havia concedit al diari francès Le 

Monde una entrevista detonant en 

què denunciava la repressió contra 

la identitat catalana i el caràcter 

anticristià del franquisme. Un any 

nyols a Alemanya, Suïssa, França, 

Bèlgica... i que enviava cada any al 

sud dels Pirineus més milions de 

turistes proveïts de divises i més 

inversions empresarials estrange·

res), mentre els nivells de renda i de 

consum a Catalunya s’enlairaven 

definitivament, la por paralitzadora 

es diluïa i els símptomes de represa 

civil, cultural i democràtica es mul·

tiplicaven.

Així, al juliol del 1961, cinc distin·

gits membres de la burgesia empre·

sarial (Fèlix Millet i Maristany, Joan 

B. Cendrós, Pau Riera, Lluís Carulla  

i Joan Vallvé) van resoldre unificar i 

sistematitzar llurs tasques de me·

cenatge constituint Òmnium Cul·

tural, una entitat que els anys a ve·

nir esdevindria –si m’és permesa 

l’exageració– una mena de ministe·

ri o conselleria de cultura i ensenya·

ment a l’ombra. L’any següent naixia 

Edi cions 62, i el 1963, Editorial Pòrtic.
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Dins d’aquest context i en aquest 

entorn, el 1965, un grapat de persones 

ja molt implicades en altres facetes 

de la represa cívica i cultural (Max 

Cahner, Jordi Carbonell, Enric Lluch 

i Ramon Folch) van concebre la idea 

d’elaborar i publicar una enci clopèdia 

universal en català, equiparable a les 

que posseïen les principals cultures 

europees. L’any següent, el 1966, po·

saren fil a l’agulla.

(CIRP), que brindava suport finan·

cer, tècnic i humà a projectes edito·

rials, grups d’estudi, enquestes, dic·

cionaris o revistes. En ruptura amb 

l’entorn pujolià, apareixia l’Escola 

de Mestres Rosa Sensat. També des·

puntava la campanya “Català a l’es·

cola”. I, el 1966, els llibres en català 

publicats legalment eren 548, dotze 

vegades més dels que havien vist la 

llum el 1950.

ràdio per la porta de la programació 

–o reduïda a una presència localis·

ta i folklòrica–, ara hi tornava a en·

trar per la finestra de la música vo·

cal. Ho feia per mitjà de cantants 

comercials i despolititzats amb gran 

èxit de públic, com Salomé o Josep 

Guardiola, però cada cop més, grà·

cies a artistes que subratllaven la 

càrrega de dissidència, de compro·

mís i d’afirmació nacional de la 

Cançó, com ara Raimon, Joan Manuel 

Serrat, Maria del Mar Bonet, Lluís 

Llach, etcètera, en suport dels quals 

havien aparegut noves discogràfi·

ques com EDIGSA o Concèntric.

Cap a la meitat de la dècada de 

1960, l’estratègia franquista de sot·

metre la identitat nacional catalana 

a una mort lenta per consumpció era 

un complet fracàs. Esperonada pel 

creixement econòmic, per l’obertu·

ra a Europa, per l’augment del nivell 

educatiu, la societat bullia d’idees i 

iniciatives de tot tipus (polítiques, 

socials, culturals, artístiques...); 

idees i iniciatives que, en bona part, 

reflectien de manera calidoscòpica 

un rebuig generalitzat a l’intent de 

regionalitzar el país i de dialectalit·

zar·ne la llengua. 

Per posar uns exemples ben diver·

sos, el PSUC –comunista– publicava 

acuradament en la clandestinitat la 

revista política i cultural Nous Horit-

zons, i aquest partit i Comissions 

Obreres convocaven els militants a 

les manifestacions il·legals de l’On·

ze de Setembre. Al mateix temps, 

Jordi Pujol impulsava el Centre d’In·

formació, Recerca i Promocions 



Els inicis d’un moviment
Com n’havíem de dir: medi, ambient, 

medi ambient…? O potser environa·

ment? Alguns ens vam plantejar la 

qüestió. Érem a mitjan anys seixanta 

i naixia arreu la sensació que el pro·

grés generava alguns danys col·laterals 

inicialment no previstos. El progrés 

i, sobretot, l’egoisme descurat. Amb 

contrariat desconcert, vèiem com les 

belleses paisatgístiques que fins ales·

hores havíem considerat intemporals 

i permanents començaven a des·

fer·se’ns als dits. Alhora, els fums i 

l’aigua bruta, antany molèsties pas·

satgeres, es renovaven tan sovint i en 

tanta quantitat que ja no ens deixa·

ven ni de nit ni de dia. 

I el cas era que la ideologia fran·

quista més aviat aplaudia tots aquells 

trasbalsos i entorpia la incipient tas·

ca dels qui tractàvem d’oposar·nos·

La història de l’ambientalisme al nostre país i la història d’Enci-
clopèdia Catalana es remeten al mateix calendari. Ambdues co-
mencen els anys seixanta, agafen velocitat de creuer a la dècada 
dels setanta i es desclouen i diversifiquen des dels anys vuitan-
ta fins a l’actualitat. He tingut el privilegi de viure-les de ben a 
prop. Mig segle apassionant, a cavall de dos mil·lennis.

De la protecció  
del medi a la 
construcció de  
la sostenibilitat
Ramon Folch
Doctor en Biologia i socioecòleg
President d’ERF (Estudi Ramon Folch & Associats, SL)

1979
Diccionari català-francès  
francès-català
Carles Castellanos /  
Rafael Castellanos

1968-1980
Gran Enciclopèdia Catalana (1a edició)
15 volums
DiRECCió: Jordi Carbonell / Joan Carreras i Martí

1981-1985
Gran geografia comarcal de Catalunya (1a edició)
19 volums
DiRECCió: Max Cahner
Cap D’EDiCió: Teresa Lloret
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titut d’Estudis Catalans anés més 

enllà que la Gran Enciclopèdia Cata-

lana i acceptés el terme, però no ho 

van estimar necessari:  “qui s’inte·

ressa per aquestes coses?”, em van 

comentar...

Una llàstima. En francès ja es deia 

environnement, en anglès environ-

ment i en català s’havia admès el 

gal·licisme environs, de manera que 

hauríem tingut un terme precís i en 

línia amb dues llengües d’imme·

diata referència. Però es va preferir 

concretar un abast semàntic nou 

per al terme medi, una solució al 

meu entendre confusa. Ara els in·

fants tenen una assignatura que es 

diu medi, que és una denominació 

ben poc suggeridora i equívoca. 

Total, que ara els ambientòlegs són 

els professionals del medi, és a dir, 

de l’ambient, terme que vol dir mas·

sa coses diverses. Ja és gros, perquè 

el primer i reeixit objectiu de la 

GEC era dotar el català de les eines 

lèxiques necessàries per transcen·

dir la col·loquialitat o la creació li·

terària i moure’s còmodament en el 

camp de la ciència, de la tecnologia 

o dels media, que és l’anglicisme que 

fem servir per designar, no el medi, 

sinó la premsa...

Equívocs i malentesos
En tot cas, encara no hem acabat de 

resoldre la pregunta inicial: medi, 

ambient, medi ambient, environa·

ment...? Cinquanta anys després, el 

tema no és del tot tancat. I això que 

Josep M. Camarasa i jo, joves llicen·

ciats (estudiants universitaris, al 

començament) que vam assumir el 

repte d’establir la llista d’entrades 

de biologia i ecologia per a la Gran 

Enciclopèdia Catalana, ens ho vam 

plantejar des d’un bon comença·

ment.

El terme castellà medio pot signi·

ficar en català ‘medi’, ‘mig’ i ‘mitjà’. 

Per això s’entén que en castellà es 

parli de medio ambiente, a causa de 

la polisèmia de medio, però en cata·

là no té cap solta dir medi ambient; 

és un pleonasme flagrant. Així que 

vam desistir del servilisme tauto·

lògic de dir medi ambient, però sen·

se èxit, perquè tothom ho deia: el 

mateix Govern de Catalunya té o ha 

tingut un Departament de Medi 

Ambient... L’any 1979, la Diputació 

de Barcelona va crear el Servei de 

Medi Ambient i me’n va nomenar cap. 

Vaig intentar que fos Departament 

d’Environament, però també vaig 

fracassar. Ja havia intentat que l’Ins·

hi. Per això l’ambientalisme va néi·

xer doblement subvertidor al nostre 

país: s’oposava a l’statu quo socio·

econòmic del moment i comportava 

l’enfrontament amb la ideologia do·

minant. Dominant o dominadora, 

tant se val. 

La part positiva era que aquells 

ecologistes avant la lettre compartíem 

l’animadversió pel règim i uns prin·

cipis més o menys catalanistes; la 

negativa, que aquest caràcter subver·

tidor captivava determinats sectors 

que s’apuntaven a la causa més inte·

ressats en la contestació que en la 

natura o en l’ambient. De seguida es 

va veure que aquell tronc tenia dues 

branques: la conservacionista o pro·

teccionista, d’arrel naturalista, i la 

dels “verds”, decantada cap a la vin·

dicació socioambiental. El ventall 

d’opcions i matisos aviat va ser prou 

ampli: proteccionistes romàntics, 

conservacionistes científics, ambien·

talistes higiènics, ecologistes socio·

polítics... Amb el temps, proteccio·

nistes i conservacionistes han anat 

perdent pes, mentre que el sector 

ambientalista i ecologista s’ha esco·

rat cap a la política o ha evolucionat 

cap a un sostenibilisme que al co·

mençament no podíem ni imaginar.

1982
Diccionari  
de la llengua catalana
CAP d’EdiCió: Josep Torras 

1981-1991
Diccionaris alemany-català  
català-alemany
Lluís C. Batlle / Günther Haensch
CAP d’EdiCió: adolf pérez 

1983
atles universal català
1 volum
DiRECCió: Joan Vilà i Valentí
EDiCió: Joan Carreras i Martí / Josep Torras

1984-1992
Història natural dels països Catalans
15 volums
DiRECCió: Ramon Folch
Cap D’EDiCió: Montserrat Comelles



La importància socioeconòmica 

del canvi climàtic és colossal. La 

seva mateixa escala en dificulta la 

percepció, circumstància que els 

sectors refractaris a admetre’l  apro·

fiten per trivialitzar·lo. Les evidèn·

cies s’acumulen, però. Els canvis en 

la meteorologia estival mediterrània, 

per exemple, han començat a modi·

ficar les expectatives dels destins 

turístics o els règims de verema dels 

viticultors, alguns dels quals han 

començat a traslladar les seves vi·

nyes a indrets més septentrionals. 

Per no parlar del lent, però implaca·

ble, ascens del nivell dels oceans, 

que en aquests cinquanta anys ja es 

mesura en uns quants centímetres. 

El règim atmosfèric ha experimentat 

alteracions manifestes respecte de 

les pautes tradicionals, sempre en la 

línia d’incrementar la violència de 

les manifestacions extremes (hura·

cans, fredorades, sequeres, etc.). És 

lògic que així sigui, perquè, en al·

terar l’efecte hivernacle amb els ga·

sos de combustió de gasolines, 

metà, etc., hem injectat quantitats 

fabuloses d’energia a l’atmosfera. 

Qualsevol model predictiu preveu el 

canvi climàtic en curs; la realitat ens 

ho confirma cada dia.

automòbils); els països que encara 

no les han pogut dur a terme patei·

xen problemes higiènics i sanitaris 

considerables. Semblantment, ha 

calgut dotar·se d’un ampli ventall 

de mesures per tal de protegir el ter·

ritori de la voracitat de la construc·

ció destructiva (una bona contra·

dicció, per cert). Globalment, han 

aparegut noves i insospitades dis·

funcions de gran abast, les més sig·

nificatives de les quals són el forat 

d’ozó i, especialment, el canvi cli·

màtic en curs.

El medi al segle xxi

Qüestions lèxiques a banda, cin·

quanta anys després el tema sí que 

interessa, i de quina manera. Ha es·

devingut un dels grans cavalls de 

batalla socioeconòmics. Hi ha qui ho 

nega, justament per por que encara 

sigui més determinant. Les disfun·

cions ambientals locals han neces·

sitat importants inversions correc·

tores en els països desenvolupats 

(des del tractament de les aigües 

residuals i dels residus en general 

fins als filtres de partícules en els 

1985-1987
Diccionaris castellà-català
català-castellà
EdiCió: Josep Torras  / Marc Sagristà 

1984-1999
Catalunya romànica
28 volums
DiRECCió: Jordi Vigué / antoni pladevall
Cap D’EDiCió: Lluïsa Ramos

1986-1989
Gran Enciclopèdia Catalana (2a edició)
24 volums
DiRECCió: Joan Carreras i Martí / Jesús Giralt 
Cap D’EDiCió: Sebastià Janeras / Josep M. Vinyes
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Les inquietuds conservacionistes 

dels anys seixanta han hagut d’evo·

lucionar molt, doncs. Han entrat de 

ple en el camp de l’economia i de la 

sociologia. De la política, en defini·

tiva. O potser és al revés i la política, 

la bona política en majúscules, s’ha 

hagut de tornar sostenibilista. L’an-

cien régime s’hi resisteix. Debades: 

la història fa baixada en aquesta di·

recció...

regants. El sostenibilisme, en un món 

que ha passat de 2.000 milions a 

7.000 milions d’humans en només 

un segle i que ha vist com la deman·

da de recursos per capita es decupli·

cava en el mateix període (és a dir, que 

multiplicava per més de trenta la 

requesta de recursos), propugna el 

cicle tancat davant del cicle obert i la 

moderació i l’eficiència en el consum 

energètic (que és un cicle obert ne·

cessàriament). 

Tot plegat ha fet sorgir el soste·

nibilisme, en part a partir de l’am·

bientalisme i l’ecologisme, en part 

com a reacció als excessos del model 

econòmic diguem·ne tradicional. El 

sostenibilisme no és reactiu, com els 

seus ancessors, sinó netament pro·

actiu. No va contra això o allò, sinó 

que aspira a construir el seu propi 

model. Un model basat en la mini·

mització d’externalitzacions am·

bientals negatives i en la redistribució 

equitativa de valors afegits, és a dir, 

superador de l’eficàcia desenvolu·

pista mitjançant l’imperi de l’efi·

ciència (que és l’eficàcia realment 

eficaç a llarg termini).

El sostenibilisme no es preocupa 

pel medi; es preocupa pel manteni·

ment indefinit dels sistemes de pro·

ducció/consum i per la redistribució 

equitativa de la riquesa generada. 

Indirectament, per tant, té cura del 

medi, perquè el seu deteriorament 

genera problemes a la gent i perquè 

l’economia no funciona bé en un en·

torn degradat i en un marc poc efi·

cient en la gestió dels recursos natu·

rals. Així, l’aigua bruta circulant, a 

més d’enlletgir i deteriorar, perjudi·

ca la salut dels humans i limita les 

possibilitats de les indústries i dels 

1988-1991
Enciclopèdia de medicina i salut 
10 volums
DiRECCió: Josep del Hoyo
Cap D’EDiCió: adolf Cassan

1988-1994
Història econòmica de la Catalunya contemporània
6 volums
Francesc Cabana (coord.) / Jordi Nadal / 
Jordi Maluquer de Motes / Carles Sudrià

1990-1996
Gran geografia comarcal de Catalunya (2a edició)
15 volums
DiRECCió: Max Cahner / Jesús Giralt
Cap D’EDiCió: Roser pubill 



El fet que coexisteixin tantes opi·

nions i tants ismes no deixa de ser un 

repte afegit per a la reflexió. Es poden 

unificar les posicions més assenya·

des? Tàcitament o explícitament, per 

a molts científics és ben clar què sig·

nifica comprendre: comprendre és cer·

car i trobar el que és comú entre la 

diversitat, allò que realitats diferents 

comparteixen. Comprendre és reduir, 

comprendre és comprimir, comprendre 

és despullar l’essència dels seus ma·

tisos... Doncs bé, si apliquem aques·

ta idea a la diversitat d’opinions sobre 

què és en el fons la ciència, ater rarem 

en una pregunta nova que potser serà 

més fàcil de tractar: què tenen en 

comú les diferents concepcions de la 

ciència?

Els darrers anys he revisat un gran 

nombre d’opinions atenent, no sola·

ment científics ocupats sobretot a fer 

Què és ciència? Cal reconèixer que l’únic consens sobre aquesta 
qüestió és, probablement, que no hi ha consens. No tots els filòsofs 
ni tots els científics s’han parat a pensar com respondre aquesta 
pregunta, però la diversitat és notable entre els que ho han fet. Un 
panorama tan desconcertant tendeix a afavorir l’escepticisme. La 
majoria dels científics en actiu confien en la seva pròpia intuïció 
per decidir en cada moment què és ciència i què no ho és. 
Tanmateix, una cosa és saber moure’s en la pràctica quotidiana de 
la ciència, i una altra de molt diferent, asseure’s a escriure tot un 
assaig teòric sobre epistemologia. 

Sobre els tres  
pilars filosòfics  
de la ciència
Jorge Wagensberg 
Facultat de Física, Universitat de Barcelona

1990
Diccionari enciclopèdic de medicina
dirECCió: Oriol Casassas

1990-1996
Geografia general dels països Catalans
7 volums
DiRECCió: Carles Carreras
Cap D’EDiCió: Roser pubill 

1991-2001
Història de Barcelona
9 volums
DiRECCió: Jaume Sobrequés
Cap D’EDiCió: Josep M. Ferrer / anna Carbonell
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primer lloc, hi ha la hipòtesi del món 

real. La realitat senzillament existeix 

i, a més, és comprensible. Aquesta 

idea implica moltes coses. Suposa, 

per exemple, deixar de banda qual·

sevol pregunta que es refereixi a 

l’ontologia. Per exemple, la pregun·

ta que tant preocupava pensadors 

com Leibniz o Heidegger: per què 

existeix alguna cosa en comptes del 

no·res? queda així aparcada a un 

costat del camí. La realitat és el con·

junt de tot el que és, però dir que la 

realitat és comprensible apunta a 

una part molt especial d’aquesta 

realitat, ni més ni menys que a la 

consideració d’una altra entitat ca·

paç de comprendre. Es tracta del que 

podríem anomenar el subjecte de 

coneixement, el Jo, la ment, el pen·

sador, l’observador. El subjecte per·

cep la realitat i intenta compren·

dre·la, però, com es pot distingir la 

realitat real de la realitat percebuda? 

En aquest punt Schrödinger cita una 

conversa imaginària en què Demò·

crit fa dialogar l’intel·lecte amb els 

sentits:

Diu l’intel·lecte: De manera osten-

sible existeix el color, la dolçor, l’amar-

gor, però en el fons només hi ha àtoms 

i el buit.

més conegut en general pel pensa·

ment filosòfic i, sobretot, per una 

cosa que considero el seu encert 

intel·lectual més contundent: el cri·

teri falsacionista. Em refereixo, com 

és obvi, a Karl Popper. Com es pot 

veure, curiosament tot gira al voltant 

de la ciutat de Viena, encara que tant 

Schrödinger com Popper enfonsen 

les arrels en la filosofia dels antics 

grecs.

Si admetem que ciència és el co·

neixement que s’elabora utilitzant 

el mètode científic, aleshores totes 

les preguntes es poden renegociar 

amb aquestes dues: Existeix res que 

es pugui anomenar mètode cientí·

fic? I en cas afirmatiu: Hi ha un únic 

mètode científic?

Com avança el títol de l’article 

abans esmentat, la meva pretensió és 

que aquestes preguntes tenen respos·

tes afirmatives. El mètode existeix i 

és únic. La primera part d’aquesta 

proposició es demostra trobant el 

presumpte mètode. La segona part ja 

no és tan fàcil.

Tot parteix d’una doble hipòtesi 

que han acceptat molts pensadors 

des de Demòcrit fins a Kant, i que 

Schrödinger col·loca a la base de 

qualsevol coneixement científic. En 

ciència, sinó també filòsofs del co·

neixement i seguidors més o menys 

propers a la pràctica científica. 

D’aquesta manera he anat formant, a 

poc a poc, la meva pròpia versió. I el 

procediment ha estat justament 

aquest: rastrejar aquells principis 

que es poden descobrir en la feina 

quotidiana de tots els grans cientí·

fics. El resultat s’ha abocat en dos 

extensos articles, un dels quals ja ha 

estat publicat en la revista sobre cog·

nició i evolució del Konrad Lorenz 

Institut d’Àustria i que porta per tí·

tol “On the Existence and Unique·

ness of the Scientific Method” (Bio-

logical Theory, 2014, 9:331·346 DOI 

10.1007/s13752·014·0166·y) i un 

segon que apareixerà en la mateixa 

revista a l’octubre del 2015 titulat 

“On Quality and Quantity of the Hu·

man Knowledge”. He trobat tres 

grans suports en la mateixa història 

de la ciència. Dels dos primers, n’he 

extret els dos terços de la inspiració 

externa. Tots dos són protagonitzats 

per Erwin Schrödinger, un dels pares 

de la física quàntica (autor, en particu·

lar, de l’equació fonamental d’aques·

ta disciplina, que, a més, en porta el 

nom). El terç de la inspiració restant 

també procedeix d’un físic, però 

1993
Diccionari de la llengua catalana  
(3a edició)
CAP d’EdiCió: Marc Sagristà

1992-1994
Fàbriques i empresaris
4 volums
Francesc Cabana 
Cap D’EDiCió: Lourdes Bontempelli

1992-1998
Biosfera
11 volums
DiRECCió: Ramon Folch 
Cap D’EDiCió: Roser armengol / Montserrat Comelles



realitat, aquest principi recomana 
fer-ho de la manera que menys afecti 
l’observació.

Això significa dues coses: alterar el 

mínim l’objecte (allò que s’observa) 

i també alterar el mínim el subjecte 

(allò que observa). Ser escrupolós 

amb aquest principi té un premi do·

ble. És la universalitat respecte de 

l’objecte (cau igual una poma que 

una taronja) i la universalitat res·

pecte del subjecte (cau igual per a un 

observador del neolític a Europa que 

per a un observador del Renaixe·

ment a Florència). Les arrels d’aquest 

principi cal buscar·les en l’antiga 

escola de Milet, però aquí adquirei·

xen una rellevància especial.

II) Principi d’intel·ligibilitat: la 
comprensió que cal elegir és la 
mínima expressió del màxim 
compartit.

Això significa que el zel del científic 

en aquest cas apura tot el que pot un 

mínim combinat amb un màxim. 

D’una banda, la comprensió ha de ser 

com més compacta millor i, de l’altra, 

cal que evoqui el màxim possible de 

la realitat. Les arrels d’aquest prin·

cipi també parteixen de l’antiga Grè·

cia i culminen sobretot en el mite 

quedarien mutilades pel fet de sepa·

rar el subjecte i l’objecte. D’altra ban·

da, és la manera tradicional de veure 

el món segons el pensament oriental 

i, per tant, també la pista per recon·

ciliar·s’hi.

A més, d’altra banda, dir que el món 

és comprensible també implica o 

pressuposa una definició de què és 

o què estem disposats que signifiqui 

el mateix terme comprendre. Sobre 

aquests fonaments, Erwin Schrödin·

ger aixeca els seus dos principis: el 

d’objectivitat i el d’intel·ligibilitat. 

Perquè aquests principis formin part 

d’alguna cosa que puguem anomenar 

mètode científic, caldria formu·

lar·los de la manera següent:

I) Principi d’objectivitat: de totes les 
maneres disponibles d’observar la 

A la qual cosa els sentits repliquen: 

Pobre intel·lecte, per ventura esperes 

guanyar-nos mentre prens, de nosaltres, 

l’evidència de la teva pròpia existència? 

La teva victòria és la teva derrota.

Kant es va fer ressò d’aquest sen·

timent profund: l’essència de la ve·

ritat, la cosa en si, sempre romandrà 

oculta en la intimitat d’aquestes co·

ses. La veritat és inabastable. Schrö· 

dinger sembla que accepta la desco·

munalment desproporcionada parti·

ció del món entre subjecte i objecte 

com un requeriment sense el qual 

no es pot avançar en la investigació 

científica, però en molts dels seus 

escrits adverteix que la separació és 

un artifici, que aquesta frontera no 

existeix i que convé recordar·ho per 

no allunyar·se absurdament de tantes 

qüestions de la condició humana que 

1995
DiDaC. Diccionari de català
dirECCió: M. Teresa Cabré / Marta albadalejo
CAP d’EdiCió: Marc Sagristà

1995
Diccionari Enciclopèdic proa 
12 volums
dirECCió: Jesús Giralt.
CAP d’EdiCió: Josep M. Vinyes

1995-2000
Història. política, societat i cultura dels països Catalans
14 volums 
DiRECCió: Borja de Riquer
Cap D’EDiCió: Josep M. Ferrer / anna Carbonell
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entífic, que, juntament amb els dos 

anteriors ja exposats, en completa·

rien la definició. L’anomenarem el 

principi dialèctic, un principi que 

pressuposa que la presumpta veritat 

científica pot entrar en contradicció 

amb la realitat:

III) Principi dialèctic: tota realitat és 
comprensible i tota comprensió és 
coherent.

En altres paraules, si apareix una 

contradicció entre el que el subjecte 

creu i el que el subjecte observa, ales·

hores canvia la seva manera d’obser·

var o canvia la seva manera de creure. 

La ciència coherent significa ciència 

lliure de qualsevol classe de paradoxa 

quan s’enfronta a la realitat que pretén 

comprendre. Mentre una rea litat sigui 

incomprensible o mentre la seva com·

prensió sigui incoherent, la ciència té 

feina per enllestir. Si el benefici del 

principi 1 és la universalitat i el be·

nefici del principi 2 és l’anticipabi·

litat, el benefici del principi 3 no és 

menys clar ni transcendent: gràcies 

a aquest, la ciència progressa neces·

sàriament.

nom de criteri falsacionista. En rea·

litat, es tracta d’un criteri per demar·

car el que és la ciència, per distingir 

el coneixement científic del que no 

ho és o, almenys, per descartar tots 

aquells coneixements que no poden 

ser ciència: una veritat és falsable si 

es pot imaginar un fet de la realitat 

que la pugui desmentir. És a dir, tot 

allò que estigui blindat contra tot allò 

que pugui succeir a la realitat no és 

ciència. Per exemple, dir que “demà 

plourà o no plourà” és una veritat 

indubtable i indestructible, però no 

depèn gens del que succeirà demà. La 

sentència senzillament cobreix tot el 

que pugui succeir. I allò que ho ex·

plica absolutament tot, alhora no 

explica absolutament res. És una 

proposició blindada contra la realitat 

que s’espera comprendre. És una sen·

tència absolutament certa i vertade·

ra, però també absolutament inútil. 

La veritat és que el falsacionisme 

potser va ser elevat prematurament 

a la categoria d’una epistemologia 

completa de la ciència, per la qual 

cosa va fer aflorar un cert escepticis·

me (Bunge, Lakatos, Feyerabend...). 

Malgrat tot, el que proposo aquí és 

emprar la idea de Popper per enun·

ciar el tercer principi del mètode ci·

medieval de l’anomenada navalla 

d’Occam. Segons aquest monjo, si 

diferents comprensions expliquen la 

realitat amb el mateix mèrit, alesho·

res el subjecte ha d’elegir la que pesi 

menys, la més petita, la més curta, la 

més compacta. El que es pot dir amb 

cinc paraules no s’ha de dir amb sis. 

El premi per la intel·ligibilitat és ni 

més ni menys que la capacitat d’an·

ticipar l’espai i el temps, és a dir, les 

seves conseqüències tenen a veure 

amb la mateixa supervivència. Pos·

teriorment, aquest principi també 

arribarà molt lluny en la història de 

la física i la matemàtica. Pensadors 

com Gregory Chaitin o Andrei Kol·

mogórov, creadors de la teoria algo·

rítmica de la informació, basen els 

seus èxits en aquesta mateixa idea: 

la comprensió és una compressió.

El tercer principi del mètode cien·

tífic, en canvi, no té ni vestigis en 

l’antiga Grècia ni precedents medie·

vals o posteriors significatius. Ha 

estat latent, és cert, en tots els cien·

tífics creients i practicants des que 

Galileu va inaugurar la ciència tal 

com avui l’entenem. D’aquí parteix 

bona part de la grandesa de Karl Pop·

per i del seu genial encert intel·

lectual que avui coneixem amb el 

1997-2001
proa. Enciclopèdia catalana temàtica 
10 volums
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Un canvi d’escala
Quan es va començar a parlar de glo·

balització, es van formar espais crí·

tics de reflexió, com el Foro Social 

Mundial (nascut a Porto Alegre), i 

grups d’anàlisi i reflexió, com Attac, 

que van desenvolupar una doctrina 

altermundialista; i van néixer uns 

moviments antiglobalització que van 

adquirir dimensió universal i que ge·

neraren importants mobilitzacions 

al tombant de segle amb motiu de les 

reunions de les grans organitzacions 

econòmiques internacionals. La idea 

d’antiglobalització ha decaigut per·

què no es poden posar portes al 

camp, però, en canvi, la necessitat de 

pensar·la d’una altra manera té més 

sentit que mai. La globalització és 

una categoria amb diferents regis·

tres: descriu una realitat, transmet 

La globalització és un dels tòpics del llenguatge actual. Es parla 
de món global, de cultura global, de societat global, sense saber 
ben bé què significa. i sovint s’utilitza com un signe de demar-
cació –els que estan en el món d’avui i els que viuen en el pas-
sat– com si el sol fet d’assumir l’etiqueta ubiqués les persones.

Què significa 
globalització?
Josep Ramoneda
Filòsof

1997
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1998
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una ideologia i representa un nou 

sistema de poder i governança.

Comencem pel més senzill. La glo·

balització –els francesos parlen de 

mundialització, que em sembla més 

precís– és una canvi d’escala del sis·

tema econòmic, en aquest cas, el capi·

talista, que té la singularitat d’abastar 

gairebé la totalitat del món. Processos 

d’expansió del model econòmic i de 

governança n’hi ha hagut molts: l’im·

peri Romà en seria un; la colonització 

d’Amèrica, un altre; el colonialisme 

del segle xix, evidentment també; per 

posar exemples que tots reconeixem. 

Aquesta vegada la novetat és la capa·

citat d’abastar el planeta sencer.

Aquests canvis d’escala acostumen 

a tenir l’origen en la innovació tec·

nològica. En aquest cas, el que ha 

propiciat el gran salt són les tecno·

logies de la informació, que permeten 

traslladar instantàniament diners, 

idees, mercaderies i persones d’un 

cantó a l’altre del planeta. Certament, 

els diners són els que troben menys 

obstacles per circular. Picant una te·

cla es pot transferir instantàniament 

una quantitat de diner d’un cantó a 

l’altre del món. Amb les idees ja és 

una mica diferent, hi ha països que 

intenten posar barreres a la circulació 

electrònica, encara que cada cop sigui 

més difícil. Les mercaderies troben 

aranzels, tractats, duanes i controls 

que les regulen. I les persones –so·

bretot aquelles que no tenen recursos 

i emigren fugint de persecucions o 

per necessitats bàsiques elemen·

tals– són sovint refusades amb vio·

lència i humiliacions, en un món que, 

després de la caiguda del mur de 

Berlín, ha vist proliferar tanques i 

muralles per impedir entrar al primer 

món als pàries de la terra.

La globalització, doncs, és un cor·

relat de la societat de la informació 

que ha fet el món més petit: el que 

passa en un cantó de món pot impac·

tar sobre llocs ben distants, i tot es 

propaga a velocitat de vertigen. Res 

humà ens és aliè.

Noves hegemonies,  
nova governança
Naturalment, aquest canvi d’escala, a 

més de ser afavorit per l’eficiència de 

determinades tecnologies, sorgeix 

d’un determinat context econòmic, 

social, polític i cultural. Simbòlicament 

té dues fites: 1979 i 1989; amb un an·

tecedent en la crisi del petroli del 1973, 

origen d’una modificació substancial 

dels equilibris econòmics mundials. 

 1979 és l’any que Ronald Reagan i 

Margaret Tatcher arriben al poder  

i que Jean François Lyotard escriu La 

condició postmoderna i canta les absol·

tes de la modernitat. En certa manera 

és la fi de la consciència moderna i de 

l’obsessió per l’emancipació. Comença 

un procés de canvi en el capitalisme 

occidental que es caracteritza pel pas 

d’un sistema d’hegemonia industrial 

a un sistema d’hegemonia financera. 

La Gran Bretanya n’és l’exemple mà·

xim. Trenta anys més tard, la indústria 

anglesa no existeix, el seu poder és la 

City. Liberalització econòmica, des·

mantellament de l’estat del benestar, 

privatitzacions massives, desregulació 

de l’economia, crítica de la càrrega im·

positiva, desprestigi de la política i 

apoteosi de l’individualisme: el ciuta·

dà com un ens autònom, que lluita per 

la supervivència a mort contra els al·

tres. Productivitat i competitivitat 

com a horitzó d’un homo a qui no se li 

reconeix cap altre atribut que l’econo-

micus. Aquest model trobarà en les 

tecnologies de la informació un po·

tencial expansiu enorme. I generarà 

mites ideològics, com el de la merito·

cràcia, com a màxim valor social.

1989, l’esfondrament dels sistemes 

de tipus soviètic, derrotats per la im·
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simple administració de les coses. ¿I 

si assistíssim a la revenja de les velles 

colònies i fos el despotisme asiàtic 

el que acabés imposant·se sobre les 

democràcies liberals?

Universal i particular
En el procés de globalització ha pres 

cos també el tòpic de la cultura global, 

que en el fons no era més que un cos·

mopolitisme del business. En la pràc·

tica, la globalització ha provocat una 

reactivació i reinvenció de les formes 

culturals locals. Lògica reacció per no 

perdre peu, reforçar vincles comuni·

taris i no deixar el ciutadà desemparat 

en el núvol global. Tant és així que el 

filòsof francès Marcel Gauchet es pre·

gunta: “L’ambició de l’universal està 

abocada a la desaparició en l’època de 

la globalització?”. En una línia sem·

blant, el també filòsof francès Pierre 

Manent constata: “Més que pels pro·

gressos de la mundialització estic im·

pressionat pels de la fragmentació”. Els 

dos discursos van en la direcció de 

desmitificar el caràcter homogeneït·

zador de la globalització i certa idea 

simplificadora del cosmopolitisme. 

Deien que les xarxes socials trenca·

rien fronteres físiques i mentals, 

obrint a les persones a relacionar·se 

liberalisme –el nom dels quals es 

pren avui sovint en va– més detesta·

ven. “La idea d’una societat sostingu·

da només per les relacions i senti·

ments sorgits de l’interès monetari és 

bàsicament repugnant” (John Stuart 

Mill). L’admiració acrítica de la rique·

sa “és la causa més gran i universal de 

corrupció dels nostres pensaments 

morals” (Adam Smith).

 I a més, la globalització, és, sobre·

tot, un nou model de governança en 

què la presa de decisions dels estats 

està seriosament condicionada pels 

anomenats mercats, al temps que el 

poder polític cedeix part de les seves 

competències a institucions contra·

majoritàries legitimades a partir del 

caràcter d’experts, com els bancs cen·

trals i els organismes internacionals.  

Les democràcies se’n ressenten. 

L’espai del possible es fa estret, amb 

uns règims de model bipartidista, 

amb poc espai per a polítiques real·

ment alternatives. A finals del segle 

passat s’anunciava el triomf del mo·

del democràtic occidental com a pro·

cés paral·lel a la globalització, a la 

imposició d’un sistema econòmic 

únic. Ara es parla d’autoritarisme 

postdemocràtic en uns règims en què 

es vol substituir la política per la 

possibilitat de competir amb Occi·

dent, deixa el capitalisme sense alter·

nativa. Passem d’un món amb dos 

models econòmics i socials a un món 

amb un sol model. La globalització ja 

és plenament possible. Certament, la 

capacitat d’adaptació del capitalisme 

té molt a veure amb aquesta projecció 

i extensió universals. En realitat, no hi 

ha un sol capitalisme, hi ha moltes 

manifestacions del capitalisme, se·

gons cada context. Però hi ha un factor 

que cada cop unifica més: el poder està 

en les finances. I la societat es fa líqui·

da. En el capitalisme industrial, la re·

lació entre propietari i treballador era 

directa: la fàbrica era un espai com·

partit, on es trobaven cara a cara. El 

capitalisme financer no té pàtria, té el 

do de la ubiqüitat, no és enlloc i és 

arreu, segons li convé. El vincle socie·

tari es debilita. I el poder polític perd 

autonomia i capacitat de decisió. 

L’Estat·Nació ja no és el dipositari de 

la sobirania, l’última paraula se li es·

capa de les mans.

En aquest sentit, doncs, la globalit·

zació és, sí, el gran canvi d’escala del 

sistema econòmic, però és, també, un 

procés de construcció de noves hege·

monies ideològiques que ha legitimat, 

precisament, allò que els pares del 

2001-2009
Superenciclopèdia 
20 volums i 3 CD
DiRECCió: Xavier Blanch / Jesús Giralt
Cap D’EDiCió: Montserrat Comelles / Eulàlia Rius

2003
presidents de Catalunya
3 volums
DiRECCió: Josep M. Solé i Sabaté
Cap D’EDiCió: anna Carbonell
GENERaLiTaT DE CaTaLuNYa

2002-2008
L’art gòtic a Catalunya
10 volums
DiRECCió: antoni pladevall
Cap D’EDiCió: Carles puigferrat 
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Pierre Manent hi arriba per un altre 

camí: “Hi ha límits a l’homogeneïtza·

ció”. És cert que la globalització porta 

la repetició al consum, i que arreu del 

món apareix una classe mitjana que 

vol assemblar·se a l’americana. No es 

pot viure sense novetat, reconeix 

Manent, però aquesta “no prové es·

sencialment de la tecnologia sinó de 

les associacions que els homes poden 

formar”. I així retrobem la idea cosmo·

polita de Gauchet: l’universal com a 

marc de reconeixement de les diferèn·

cies. I, per tant, com a horitzó de su·

pervivència de la política, abans que 

els mercats no la substitueixin defi·

nitivament per la dictadura dels ex·

perts. La figura que hauria de garantir 

aquest cosmopolitisme de les identi·

tats és, precisament, la democràcia, 

que avui està en perill.

del particularisme sectari és aquesta 

relació amb l’universal. Volem ser com 

els altres, volem tenir un Estat com els 

altres: participar, contribuir, existir. És 

com una interface: cada comunitat par·

ticular, cada nació, reconeguda i rela·

tivitzada a la vegada per la seva inser·

ció en un món interconnectat i 

interdependent, reconeixement d’una 

singularitat que implica acceptació de 

l’universal. I el primer factor d’univer·

salitat és el respecte a l’autonomia de 

l’individu. Aquí està la fràgil cortina 

que separa les identitats obertes prò·

pies de les comunitats lliures, aquelles 

que reconeixen que tots tenim moltes 

arrels diferents, de les identitats tan·

cades on regna la submissió a veritats 

pretesament absolutes i un sentiment 

paranoic de compartir les mateixes 

arrels.

amb gent d’arreu del món, però el pri·

mer efecte ha estat reforçar els vincles 

ja existents (quan un té un mitjà de 

comunicació, en primer lloc el fa sevir 

per comunicar·se amb qui s’ha rela·

cionat sempre) i només a partir de 

consolidar aquestes relacions es pro·

jecta cap enfora.

Per a Marcel Gauchet, la política 

d’identitats no s’oposa a l’universal. 

Al contrari, l’exigència d’universal 

passa per aquestes identitats. Hi ha 

llenguatges universals com els cientí·

fics i els tècnics, hi ha comunitats po·

lítiques particulars, hi ha multiplicitat 

de llengües. La globalització no elimi·

na aquestes particularitats, al revés, 

les potència, perquè precisament els 

dóna el marc en què es reconeixen: 

l’universal. No hi ha una fractura entre 

universal i particular. Hi ha un cert 

monoteisme universal dels valors (que 

la doctrina dels drets humans intenta 

representar), però també hi ha un des·

centrament radical. Ningú no es de·

tentor exclusiu d’allò universal. El nou 

cosmopolitisme consisteix a reconèi·

xer·nos els uns als altres en la mesu·

ra que tenim una referència universal. 

I la demanda de reconeixement és 

inherent a les afirmacions identità·

ries. Precisament, el que les diferencia 

2005-2008
Tradicionari
10 volums 
DiRECCió: Joan Soler i amigó  
Cap D’EDiCió: Roser pubill 
GENERaLiTaT DE CaTaLuNYa

2005-2006
Enciclopèdia de Barcelona
4 volums 
DiRECCió: Ramon alberch / Jesús Giralt
Cap D’EDiCió: Mariona Cabana
aJuNTaMENT DE BaRCELONa

2004
Llibre verd de Barcelona
1 volum i llibre d’estudi
DiRECCió: Sebastià Riera /  
Manuel Rovira 
EDiTORiaL BaSE 

2004
atles de la diversitat 
1 volum
DiRECCió: Carles Carreras
Cap D’EDiCió: Roser pubill



Nous aparells, nous vehicles, nous 

medicaments, canvis en el gust i la 

moralitat, canvis en la disposició 

dels habitatges, en la conservació 

dels aliments i en la higiene. Grans 

obres d’enginyeria, gratacels, telè·

fons, gramòfons, automòbils, avions, 

cinema. Però de totes aquestes no·

vetats, la més representativa i la més 

àmpliament utilitzada per caracte·

ritzar aquella època va ser l’elec·

tricitat. Per això ens referim a la gent 

d’aquell període com la “generació 

elèctrica”. L’electrificació va esdeve·

nir l’element més emblemàtic del 

canvi. El de més capacitat transmu·

tadora: des de la indústria o l’enllu·

menat públic fins al lleure o els 

equipaments de la llar. A Catalunya, 

la metamorfosi va ser extraordinà·

ria. I va constituir una bona oportu·

nitat de posar·se al dia. Els llibres 

Fa aproximadament un segle, la gran revolució de la modernitat 
transformava radicalment les maneres de viure, especialment en 
les àrees més industrialitzades i urbanitzades del món occiden-
tal. Entre el final del segle XiX i les primeres dècades del segle XX 
se succeïren els avenços i les innovacions en tots els àmbits. En 
molt pocs anys, nous invents i costums van modificar substan-
cialment les maneres de vestir, de menjar, de viatjar, de treballar, 
de relacionar-se i de divertir-se.

L’era de la 
comunicació  
i del coneixement
Joan Manuel Tresserras
Universitat Autònoma de Barcelona

2005
atles català (Cresques)
1 volum
DiRECCió: Jesús Giralt
Cap D’EDiCió: anna Carbonell

2006
Les quatre grans cròniques 
5 volums
DiRECCió: Jaume Sobrequés
EDiTORiaL BaSE

2006
Llibre dels quatre senyals
1 volum
DiRECCió: Jaume Sobrequés i Callicó
EDiTORiaL BaSE
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molt possible que ens mostrin la 

microfísica de la comunicació no 

presencial; els seus detalls. Persones 

escrivint cartes, per exemple; pen·

sant·les, estripant·les, refent·les, 

enviant·les, esperant resposta. 

Persones llegint cartes, deduint·ne 

l’accent, interpretant·ne tots els de·

talls. O l’ensurt del telegrama ines·

perat. O la trucada de llarga distància, 

a través d’operadora, volent identifi·

car una veu remota. O la desesperació 

del fugitiu buscant una cabina tele·

fònica per fer la trucada que salvarà 

vides. Rastres d’un món que ha que·

dat molt lluny, però que ens propor·

cionen la perspectiva necessària per 

pensar el nostre i les seves qualitats.

Les formes de comunicació són la 

principal infraestructura de la cul tura 

i determinen decisivament les nos·

tres formes de viure amb els altres. 

El salt recent ha estat fulgurant. I ho 

ha impregnat tot fins a caracteritzar 

el període que ens toca protagonitzar 

col·lectivament. La “normalitat” 

d’avui, en el camp de les comunica·

cions, ha desbordat les anticipacions 

de la ciència·ficció de la primera mo·

dernitat. Entre els fonaments d’a·

questa “actualitat” comunicativa hi 

ha el caràcter incessant, sense pauses, 

nen accés immediat a tota mena de 

dades i continguts, i la centralitat que 

la informació i el coneixement han 

assolit en l’economia i en el conjunt 

de la vida social. Som enmig d’una 

nova revolució. Un salt qualitatiu. Un 

canvi d’era. I les conseqüències del 

vertiginós desenvolupament de les 

tecnologies de la comunicació i la 

cultu ra sobre els estils i les maneres 

de viure se’ns presenten com el seu 

factor més identificador.

Les mediacions electròniques 
en l’establiment dels vincles 
amb els altres
Llegim una novel·la o veiem una pel·

lícula que volen evocar temps pas·

sats. L’autor o el director ens volen 

transmetre l’atmosfera i la cadència 

peculiar de l’època, suggerir·nos el 

ritme de les relacions personals dels 

personatges, la densitat de sensa·

cions que els envoltaven. Per fer·ho, 

pocs elements poden ser tan signifi·

catius com les formes de comunica·

ció pròpies del moment històric. A 

més de vehicles en carrers ben ca·

racteritzats, vestuaris acuradament 

seleccionats, interiors de salons i pot·

ser viatges que proporcionen ocasi·

ons per a l’aventura i la fabulació, és 

de memòries i les autobiografies de 

l’època s’hi refereixen constantment 

i ens dibuixen unes persones cons·

cients de viure un temps excepcional.1

Ara, quatre generacions després, de 

la mà de la digitalització, i amb el des·

plegament simultani i convergent del 

sector informàtic, de les telecomuni·

cacions, de la indústria electrònica i 

de l’audiovisual, aquella electricitat 

s’ha fet intel·ligent. La producció i el 

transport d’energia, l’obtenció de 

nous materials o la fabricació de mà·

quines motoritzades capaces de subs·

tituir el treball humà rutinari conti·

nuen resultant fonamentals; però ja 

no són els elements característics de 

la nostra economia, la nostra societat 

o el nostre estil de vida. Els cotxes i 

els avions són molt diferents dels de 

fa un segle; disposem d’algunes fonts 

d’energia diferents, i els nostres ha·

bitatges han canviat. Però el factor 

definidor i distintiu de la nostra èpo·

ca és la rellevància de les noves formes 

d’interconnexió, que ens proporcio·

1. A Notícia, imatge, simulacre. La recepció de la 
societat de comunicació de masses a Catalunya 
(1998), Francesc Espinet fa una exploració 
minuciosa de les referències coetànies 
que testimonien aquesta consciència de la 
transcendència dels canvis que s’estaven 
produint al país i al món.

2007
Diccionari àrab-català
Margarida Castells / Dolors Cinca
EdiCió: Montserrat Torras / Oriol Gil

2006
Lluís Companys, president de Catalunya. 
Biografia humana i política
2 volums
DiRECCió: Josep M. Solé i Sabaté
Cap D’EDiCió: anna Carbonell
GENERaLiTaT DE CaTaLuNYa

2006
patrimoni de la humanitat 
3 volums 
DiRECCió: National Geographic Society
EDiCió: Editec



racions de telecomunicacions. O 

companyies de software i motors de 

recerca que han imposat el seu mo·

del i s’han apropiat de les vies d’ac·

cés en línia als patrimonis de les 

cultures, que s’apilen, digitalitzats, 

en immensos magatzems virtuals. O 

xarxes socials que han construït els 

nous espais públics virtuals per on 

passegem i ens exhibim; xarxes ca·

paces de fidelitzar·nos, d’agregar 

informació i dades sobre nosaltres, 

els nostres hàbits i gustos; i comer·

cialitzar·los. 

Modificació dels hàbits relacio·

nals. Noves maneres de buscar i usar 

la informació; estranyes dependèn·

cies i addiccions. A molts joves els 

resulta gairebé impossible imaginar 

com devia ser la vida abans del te·

lèfon mòbil i d’internet. Com s’ho 

devia fer la gent? A quin altre mo·

ment, que no sigui aquest, podríem 

adjudicar amb més propietat l’eti·

queta de “revolució cultural”?

Catalunya en la cresta de 
l’oportunitat, a la recerca  
de l’homologació
En la trajectòria catalana de les dar·

reres dècades hi han coincidit un 

d’equip, fem reunions de treball... 

Gestionem adreces de correu elec·

trònic, fem transferències bancàries, 

donem i rebem instruccions, com·

prem i venem, mentre viatgem en 

ferrocarril. Pengem fotografies i co·

mentaris en núvols poc amenaça·

dors. Piulem ocurrències sense me·

surar·ne del tot els efectes. Ignorem 

les contrapartides i els riscos que 

assumim quan accedim al ventall in·

exhaurible de continguts que, des de 

qualsevol lloc i en qualsevol moment, 

tenim disponibles. Tenim tants ma·

terials a l’abast, amb tanta facilitat, 

que hem arribat a provocar una crisi 

en les indústries culturals de l’era de 

les manufactures (discogràfica, edi·

torial, premsa, cinema, audiovi·

sual...). La seva cadena de valor s’ha 

vist perjudicada per unes descàrre·

gues i uns intercanvis que ja no són 

tan fàcils de controlar com els su·

ports físics que els havien precedit 

(disc, cinta magnètica, disquet, CD·

ROM, CD, DVD, llibre, pel·lícula, 

vídeo..., cadascun dels quals requeria 

els seus aparells reproductors espe·

cífics). Els mecanismes de remune·

ració del treball creatiu són en procés 

de revisió. Els nous gegants empre·

sarials són brots de les velles corpo·

del fluir dels missatges. Hi ha l’expo·

sició permanent, el desgast d’atenció 

que suposa emetre i rebre enunciats 

sense parar, el constant intercanvi de 

senyals, d’observar i ser observats. Hi 

ha la il·lusió de simultaneïtat, de viure 

en un present que és efímer però per·

petu. Hi ha la pretensió d’omnipresèn·

cia, de poder ser i arribar a tot arreu a 

través de les xarxes i dels dispositius 

electrònics. Aquests dispositius, fruit 

de la promiscuïtat evolutiva i els en·

creuaments entre la televisió, l’ordina·

dor i el telèfon –i la videoconsola, la 

càmera, el rellotge, el localitzador, 

etc.–,  ja no són només les extensions 

dels nostres sentits i la mediació de 

bona part de les nostres experiències 

de la vida, sinó que s’han constituït en 

la principal font d’alimentació –de 

provisió de nutrients– de la nostra 

ment i la nostra consciència. Per això, 

sovint, el risc de ser vigilats –ser se·

guits, escoltats, investigats...– es des·

plaça a la vulnerabilitat dels nostres 

dispositius i de les personalitats que 

projectem en els universos virtuals.

Conversem amb familiars o amics 

de l’altra punta del món a través de 

qualsevol suport amb pantalla i un 

software elemental. Contactem amb 

clients, col·laborem en projectes 

2007-2009
3E
10 volums i 1 DVD
DiRECCió: Jesús Giralt
Cap D’EDiCió: Montserrat Comelles / Eulàlia Rius

2007-2008
Història de l’ajuntament de Barcelona
2 volums 
DiRECCió: Manel Risques 
Cap D’EDiCió: Mariona Cabana
aJuNTaMENT DE BaRCELONa

2007
L’atles de la Bíblia
1 volum
DiRECCió: Barry J. Beitzel
Cap D’EDiCió: anna Carbonell
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pels avenços de l’estat del benestar, 

sinó que és indestriable de la ràpida 

implantació entre nosaltres de les 

tecnologies de la informació i la co·

municació. No les hem vistes com 

una amenaça; sinó, sobretot, com un 

repte i una oportunitat.

La ràpida popularització d’inter·

net, els diferents aparells i platafor·

mes que permeten vincular·s’hi, o 

els programes i les aplicacions que 

en faciliten l’ús han resultat deter·

minants per a la cultura catalana. 

Sobretot perquè, mentre modificà·

vem la manera de treballar, d’estar en 

contacte, d’estudiar, de cercar infor·

mació o d’organitzar·nos el lleure, 

aprofitant la sacsejada del canvi 

d’era, ens hem transformat nosaltres. 

La presència a les xarxes ha actuat 

com un mecanisme d’afirmació en 

un territori menys condicionat per 

les derrotes del passat. Ara, les sub·

ordinacions imposades des de fora 

–i des de dins– ja ens semblen un 

anacronisme inacceptable. I el nostre 

afany de llibertat va molt més enllà 

de la recuperació d’un grapat de sím·

bols o d’un simple canvi d’hàbits i 

costums generacionals.

d’assumir la diversitat interna com 

un punt de partida fonamental. L’e·

mergent protagonisme social i polític 

de les classes mitjanes i treballadores 

ha facilitat el reconeixement de l’arrel 

oberta, complexa, mestissa, de la 

cultura catalana d’avui, i n’ha fet el 

pilar de la definició de la nova nació 

global en construcció. 

El procés anterior de desacomple·

xament del gruix de la societat cata·

lana ha estat paral·lel al canvi en la 

percepció de la pròpia cultura. Hem 

passat de la necessitat de preser·

var·la perquè no morís, a la voluntat 

electiva de renovar·la, projectar·la i 

homologar·la. Tant el gir en l’actitud 

social i política de la majoria social 

com la seva concepció del significat 

i el valor de la pròpia cultura culmi·

nen un llarg procés de combatre te·

mors i teixir un horitzó d’aspiracions 

que conceben Catalunya, el seu poble 

i la seva cultura al mateix nivell que 

el dels altres països, pobles i cultures. 

Aquesta voluntat d’assolir la plena 

homologació política i cultural no es 

pot deslligar de la millora en les con·

dicions d’accés d’aquells sectors so·

cials populars a la formació, la infor·

mació, el coneixement i la cultura. 

Una millora que no tan sols s’explica 

conjunt de processos que l’han con·

dicionada decisivament. Des de 

l’enllaç amb la globalització, segellat 

mitjançant la plena incorporació 

a Europa, fins al desenvolupament 

i l’esgotament de la subordinació 

a l’Espanya de les autonomies. 

D’ençà dels anys vuitanta del segle 

xx, Cata lunya ha viscut una trans·

formació tan substantiva i en tants 

ordres que, tot just assegurada la 

seva continuïtat nacional després de 

la dictadura, ha hagut d’afrontar un 

procés de replantejament dels seus 

propis fonaments constitutius i del 

seu projecte històric. Catalunya s’ha 

hagut d’adaptar a les noves condi·

cions de la mundialització mentre 

anava abordant la seva pròpia rede·

finició.

En el rerefons d’aquesta redefinició 

hi ha hagut la decadència de les velles 

classes dirigents locals i el seu model 

tradicional de desenvolupament i de 

dominació. La reconversió del siste·

ma productiu s’ha hagut d’ajustar als 

paràmetres de la nova divisió inter·

nacional del treball. Les velles ma·

trius culturals i de delimitació iden·

titària s’han sotmès a revisió i s’han 

refet d’acord amb nous criteris, molt 

més flexibles i inclusius, capaços 

2007
La Bíblia
3 volums 
iL·LuSTRaCió: perico pastor
Cap D’EDiCió: anna Carbonell

2007
Cartells catalans. Del Modernisme a l’Exposició 
internacional del 1929
1 volum
DiRECCió: Daniel Giralt-Miracle  
Cap D’EDiCió: anna Carbonell

2007
Descobrim
24 volums
DiRECCió: Jesús Giralt
Cap D’EDiCió: Laura Espot / Lurdes Monguillot



La societat catalana  
(1965-2015):  
persistint enmig  
dels canvis
Antoni Estradé   Montserrat Treserra
Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona 

Allò que ha succeït al Principat ha 

estat, en molt bona part, el resultat 

de processos d’ampli abast, que ul·

trapassen els límits del nostre marc 

territorial. Durant els darrers cin·

quanta anys, el món sencer ha can·

viat extraordinàriament. Per parlar 

només del nostre entorn més proper 

(el món europeu, i, dins d’aquest, 

sobretot els països del sud del Vell 

Continent), les transformacions de 

tota mena que s’hi han produït han 

alterat en profunditat moltes de les 

ma neres de fer i de pensar i de les for·

mes de comunicar·se i de relacio·

nar·se pròpies d’aquestes societats. 

Les innovacions tecnològiques cons·

tants han comportat modificacions 

en l’estil de vida, en els costums so·

cials i en les pautes culturals. De fet, 

és difícil trobar algun replec impor·

tant de la vida col·lectiva que no 

d’ençà del 1965 fins ara, la societat catalana ha viscut una trans-
formació espectacular. Els canvis que s’hi han produït han estat 
múltiples, han afectat quasi totes les dimensions de la vida col-
lectiva i s’han caracteritzat per la seva notable intensitat i celeritat. 
Amb tot, cal tenir present que algunes de les estructures bàsiques 
de l’engranatge social, com ara les que fan referència a les rela-
cions de poder i a les desigualtats, no s’han alterat tan significa-
tivament, o ho han fet en aspectes que de vegades tenen més a 
veure amb la forma aparent que no pas amb el contingut real.
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un tipus de vida i a uns drets reco·

neguts que constitueixen l’antítesi, 

gairebé punt per punt, del model de 

conducta femenina que imposaven 

les autoritats religioses del passat. 

Gais, lesbianes, transsexuals i altres 

col·lectius amb comportaments fins 

no fa gaire estigmatitzats gaudeixen 

avui d’una acceptació social més 

gran. També la tenen conductes que 

abans semblaven reprovables, com 

és ara viure en parella o tenir rela·

cions sexuals sense estar casats.

Canvis domèstics i familiars
En l’àmbit domèstic i en el de les for·

mes de la vida familiar també s’han 

produït canvis, alguns tan remarca·

bles que no sembla exagerat titllar·los 

de revolucionaris. L’equipament de 

les llars ha crescut de manera expo·

nencial durant tot aquest període. 

La introducció de nous aparells ha 

fet que activitats quotidianes com 

netejar la casa, cuinar els aliments, 

rentar la roba o escalfar les habi·

tacions siguin ara molt més senzi·

lles i ràpides. Aquests avenços, 

junt amb la millora de la salubritat 

dels espais habitables, han permès 

que millorin les condicions de vida 

de les famílies. En la mesura, però, 

litat, a causa de la pressió exercida 

per un règim que feia bandera del 

nacionalcatolicisme. Però, tot i així, 

el canvi és dels que fan època.

Aquest retrocés de la religió catò·

lica no ha generat un buit de creen·

ces. D’una banda, l’arribada massi·

va d’immigrants estrangers ha fet 

que el mapa religiós del país sigui 

avui molt més complex i heterogeni 

que mai. De l’altra, el reflux del cris·

tianisme ha anat acompanyat de 

“noves fes” i noves formes de culte, 

moltes sovint prou diferents de les 

que sovint es consideren “religio·

ses” en el sentit restringit i conven·

cional del terme. Sigui com sigui, el 

declivi del catolicisme ha tingut 

notables repercussions en l’ordre 

moral. El descrèdit creixent i gene·

ralitzat d’una gran part de la vella 

doctrina moral catòlica, dominant 

durant segles, es posa particular·

ment de manifest en el camp dels 

usos de la sexualitat, on les pres·

cripcions de l’Església són molts 

cops desobeïdes pels seus propis 

fidels. De fet, tot l’àmbit de les re·

lacions de gènere ha escapat en un 

grau molt alt al control que hi exer·

cia tradicionalment aquesta insti·

tució. Les dones tenen ara accés a 

s’hagi vist afectat, des de la con·

cepció del treball fins als hàbits de 

consum, passant per l’accés a l’edu·

cació i a la informació, entre molts 

d’altres.

Centrant·nos en el cas de Cata·

lunya, el trànsit d’un règim dictato·

rial a un sistema polític més o menys 

homologable al de la resta d’Europa 

ha estat precedit, acompanyat i se·

guit d’un conjunt de canvis estruc·

turals de fons. En seleccionarem uns 

quants i mirarem d’explicar·los de 

manera molt succinta. N’hi ha cinc 

que volem destacar i que configuren 

els epígrafs que vénen a continuació.

Canvis en les creences  
i els costums
Quan s’observa amb perspectiva 

històrica, una de les coses que cri·

den l’atenció és el fort declivi de la 

religiositat tradicional, que aquí 

s’ar ticulava al voltant de l’Església 

catòlica. Catalunya ha esdevingut 

una de les nacions més secularitza·

des d’Europa, i, per extensió, del 

món sencer. Si es contrasta aquesta 

situació amb la dels anys seixanta, el 

salt és espectacular. No s’ha d’oblidar 

que llavors la societat semblava més 

cristianitzada del que ho era en rea·
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ha estat, sens dubte, la irrupció d’altres 

formes de socialització que abans no 

existien, i que tenen cada cop més 

ascendent sobre les noves genera·

cions de catalans. Aquest és el cas 

de la televisió, que ha adquirit un 

protagonisme especial. La difusió 

de les noves tecnologies de la co·

municació ha posat el nou univers 

de referències encara més a l’abast 

del públic, sobretot en els sectors 

juvenils. El pes creixent d’aquests 

canals paral·lels en la formació dels 

individus, dels seus gustos, models 

i, darrerament, fins i tot el matri·

moni homosexual. De resultes d’ai·

xò, han proliferat les llars monopa·

rentals, les famílies ampliades amb 

germans procedents de relacions 

anteriors, les fórmules esporàdiques 

o temporals de convivència... També 

s’ha incrementat molt el nombre de 

persones que viuen soles, per raons 

ben diverses.

Pel que fa a les seves funcions bà·

siques, la família havia estat sempre 

la principal institució socialitzado·

ra. La gran novetat en aquest terreny 

que el treball domèstic l’han seguit 

duent a terme bàsicament les dones, 

tot això ha tingut un impacte enca·

ra més notable sobre el col·lectiu 

femení, perquè el fet que s’hagi alleu·

gerit la càrrega feixuga que havien 

representat sempre les diferents 

feines de la llar ha facilitat la seva 

incorporació massiva al mercat la·

boral. 

Alhora, s’observen variacions 

substancials en les formes organit·

zatives i en els estils de relació dins 

de les unitats familiars. El model 

autoritari i jeràrquic, propi del pa·

triarcalisme tradicional, ha cedit 

terreny en favor d’una concepció 

que tendeix a ser més “democràtica”. 

D’altra banda, les famílies mateixes 

presenten avui una tipologia més 

diversificada que mai. La modalitat 

hegemònica –gairebé l’única, fa uns 

cinquanta anys– de matrimoni he·

terosexual vitalici amb descendèn·

cia comuna dels dos cònjuges ha 

estat substituïda per un ampli ven·

tall de situacions. El nou marc so cial 

i legal ha fet possible el divorci, els 

segons casaments, les adopcions 

(incloses les internacionals), l’emer·

gència de formes alternatives d’apa·

rellament entre persones no casades, 
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estel·lar que havia tingut i ja fa temps 

que ha deixat de ser el que proporcio·

na inserció laboral a la majoria de la 

població: el 1976 a la indústria enca·

ra hi treballava el 41,2% de la població 

ocupada, mentre que l’any 2012 

aquest volum es redueix fins al 

18,5%. Qui pren el relleu és el sector 

dels serveis, que passa, en aquest ma·

teix període, del 40,1% a un 73,7%, i 

adquireix així unes proporcions ge·

gantines que estan molt lluny de les 

que va assolir la indústria fins i tot 

en els seus anys de màxima esplen·

dor.

L’evolució cap a una economia post·

industrial ha difuminat la centralitat 

del binomi burgesia·proletariat. Per 

contra, les franges intermèdies han 

anat guanyant terreny, i s’han expan·

dit quantitativament al mateix temps 

que hi emergia una diferenciació 

qualitativa. Altres novetats destaca·

bles de la reestructuració que ha tin·

gut lloc dins de la societat catalana 

en aquest mig segle poden sintetit·

zar·se en els punts següents: 1) ha 

augmentat notablement el nombre 

de persones que viuen del pressupost 

públic en tots els nivells de l’escala 

social –des dels funcionaris fins als 

aturats i els perceptors de rendes mí·

quantes generacions, aquest procés 

va marcar de manera extraordinària 

el caràcter no tan sols de l’economia 

sinó de la societat catalana en el seu 

conjunt. Des de l’estructura de clas·

ses fins al tipus de conflictivitat 

social a què aquesta donava lloc, 

passant per molts altres aspectes de 

la vida col·lectiva, no s’entendrien 

sense tenir en compte el paper fo·

namental de la indústria en la con·

figuració de la Catalunya moderna.

D’unes dècades ençà, però, aquest 

sector ha perdut el protagonisme 

de conducta, hàbits i criteris ha 

anat en detriment del paper fona·

mental que hi tenien tradicional·

ment les famílies.

Canvis en els sectors  
d’activitat i en l’estructura 
social
A Catalunya, se l’havia identificada 

durant molt temps com un país de 

forta tradició industrial. Els inicis 

de la industrialització es remunten 

aquí molt més enrere que en altres 

zones de l’Estat i, per espai d’unes 
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està farcit de clivelles de molt diver·

sa mena. Si bé és veritat que l’ascen·

sor social ha permès que algunes 

persones culminessin una trajectò·

ria d’èxit amb la seva integració 

efectiva en les capes superiors de la 

societat, quan s’examina amb cura, 

aquesta renovació de les elits ha re·

sultat més limitada i parcial del que 

podria semblar d’entrada. En efecte, 

crida l’atenció que, enmig d’un con·

text general tan canviant, les elits ja 

establertes hagin aconseguit man·

tenir·se en posicions de privilegi i 

hagin conservat –o augmentat, en 

segons quins casos– el seu poder i 

la seva influència. 

èpoques passades dins del conjunt 

de la població activa; 6) la població 

laboral s’ha feminitzat i els contrac·

tes de treball s’han precaritzat, al 

llarg d’aquest període, i 7) s’ha con·

solidat un grup etiquetat de “nous 

pobres” o de persones “en risc d’ex·

clusió social”, extremament bigarrat 

pel que fa a la seva composició, i que, 

amb l’actual situació de crisi, ha in·

crementat el seu volum (desnonats, 

aturats de llarga durada, joves sense 

inserció laboral o formativa...). 

En definitiva, la societat catalana 

del segle xxi ha esdevingut més 

complexa que mai. I, tot just per 

aquesta raó, també més fragmentada 

i dividida. L’univers social català 

nimes d’inserció–; 2) ha sorgit una 

categoria d’assalariats amb sous ele·

vadíssims –alts executius i tècnics 

superiors–, que abans gairebé no 

existia i que ara conforma un seg·

ment cada cop més important de les 

classes dominants; 3) el col·lectiu 

humà ocupat en l’agricultura i la ra·

maderia s’ha reduït fins a uns mí·

nims històrics, cosa que ha suposat 

la pràctica desaparició del món rural 

tradicional català tal com l’havíem 

conegut; 4) els autònoms i les petites 

i mitjanes empreses han estat un mo·

tor de creixement i un dels elements 

característics del teixit social del 

país; 5) la classe obrera industrial ha 

deixat de tenir el pes que tenia en 

2010
La Catalunya emprenedora en imatges
4 volums
Francesc Cabana
Cap D’EDiCió: Mariona Cabana / Lourdes Bontempelli

2010
Joies del romànic català
1 volum
DiRECCió: antoni pladevall 
Cap D’EDiCió: Roser pubill

2010
Cartells catalans. La postguerra (1939-1960)
1 volum
DiRECCió: Daniel Giralt-Miracle
Cap D’EDiCió: Francesc Boada



29

com aquest, l’any 1965, per bé que 

d’onades migratòries ja se n’havien 

experimentat unes quantes pel fet 

que el Principat és, des de fa segles, 

una terra de pas. Aquesta realitat 

planteja nous reptes per al futur del 

país. La pertinença i la identificació 

s’han de replantejar sobre unes altres 

bases, si es vol consolidar un únic 

col·lectiu de ciutadans catalans, per 

heterogenis que siguin.

Canvis en la política i nou 
horitzó nacional
Fa tot just mig segle, al general Franco 

li quedaven encara deu anys més de 

vida. Llavors, la dictadura era oberta·

ment contestada tan sols per unes 

minories activistes, a les quals man·

cava una coordinació potent i efectiva. 

Pensem que l’Assemblea de Catalunya 

no s’organitza de debò fins a les aca·

balles del 1971. La nova entitat, que va 

tenir un paper clau en la lluita contra 

el règim, disposava d’una agenda uni·

tària que proposava la recuperació de 

les llibertats democràtiques i nacio·

nals, per mitjà del restabliment de 

la Generalitat i de l’obtenció d’un 

Estatut d’Autonomia. Objectius que 

es van assolir en bona part, fins al 

punt que el 1977, després de les pri·

vint en barris de nova construcció. 

Aquestes característiques, tant d’ori·

gen com d’assentament, van fer pos·

sible que, a diferència d’altres migra·

cions anteriors, a Catalunya s’anessin 

consolidant amb el pas dels anys 

dues comunitats lingüístiques dife·

renciades d’un pes demogràfic més 

o menys equivalent: una que parla 

habitualment en català i l’altra que 

ho fa en castellà. En canvi, els immi·

grants dels segle xxi procedeixen de 

fora de l’Estat espanyol i molts d’ells 

fins i tot de fora de la Unió Europea. 

Fan cap a un país que ara disposa d’un 

cert grau d’autonomia, on el català és 

llengua oficial i s’aprèn a l’escola, 

però, d’altra banda, ja fa temps que 

ha deixat de ser àmpliament majori·

tari en els usos orals com a llengua 

de carrer. Aquests nous immigrants 

no s’instal·len en barris creats ex·

pressament, com va passar als anys 

seixanta, sinó que es distribueixen 

per tot el territori.

De resultes de tot plegat, Catalunya 

és avui un país on conviuen persones 

de més de 160 nacionalitats dife·

rents, parlants d’unes tres·centes 

llengües i practicants d’una multi·

plicitat de religions diverses. Ningú 

no podia haver imaginat un escenari 

Canvis en la composició  
de la població
A Catalunya, la composició de la po·

blació s’ha alterat radicalment en 

només cinc dècades. El 1965 el país 

fregava els 4.500.000 habitants, 

mentre que el 2014 superava els 

7.500.000. Al llarg d’aquest mig se·

gle, els moments més forts de crei·

xement demogràfic s’han viscut du·

rant el primer decenni (1965·75) i a 

l’inici del segle xxi (2001·09). En 

ambdós períodes, el gruix d’aquest 

increment de població és atribuïble a 

la immigració: entre el 1965 i el 1975 

arriben a Catalunya unes 750.000 

persones de fora, mentre que entre el 

2001 i el 2009 el nombre és de prop 

d’un milió. De tota manera, caldria 

distingir aquests dos processos mi·

gratoris, perquè tenen peculiaritats 

que els fan ben diferents l’un de 

l’altre. 

Els immigrants dels anys seixanta 

i primers setanta provenien gairebé 

tots del sud de l’Estat espanyol. 

Arribaven a una Catalunya despro·

veïda de qualsevol institució pròpia 

d’autogovern, amb la llengua del país 

bandejada dels usos oficials i de l’en·

senyament. I s’aplegaven fonamen·

talment al voltant de les ciutats, so·
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massiva. Amb el temps, però, han 

començat a aflorar moltes de les se·

ves contradiccions i limitacions. La 

democràcia espanyola, de baixa qua·

litat ja en molts aspectes, ha anat 

perdent molt del seu crèdit, enfan·

gada en assumptes tèrbols de terro·

risme d’estat i de corrupció galopant. 

L’accés al poder del Partit Popular 

(fins i tot amb majories absolutes, 

com la que gaudeix actualment) ha 

posat encara més en relleu els ele·

ments de continuïtat profunda amb 

el franquisme. En l’àmbit de les au·

tonomies, l’impuls recentralitzador 

s’ha fet sentir amb força durant les 

darreres legislatures. Els dos grans 

partits estatals competeixen oberta·

ment l’un amb l’altre per l’espanyo·

lisme, i això ha fet que molts ciuta·

dans de Catalunya creguin que no hi 

ha futur per a la seva nació dins de 

les fronteres de l’actual Estat, que 

més que acollir·la sembla que la vul·

gui sotmetre.

Dins mateix del nostre país, els 

últims anys s’ha anat estenent la 

sensació que l’autonomisme ha fra·

cassat. D’una banda, perquè sembla 

cada cop més una via exhaurida, que 

ja no mena enlloc. De l’altra, perquè 

també ha crescut la insatisfacció 

Catalunya durant els últims temps 

del franquisme i l’inici de la transi·

ció. Com s’explica aquest nou cicle 

polític? Quins factors han contri·

buït a fer·lo possible?

El pas d’una dictadura militar a un 

sistema de democràcia formal no va 

ser el resultat d’una ruptura sinó de 

la transacció i del pacte. El procés va 

ser tutelat i vigilat de prop per l’exèr·

cit i per la resta de poders fàctics del 

moment. En aquest viatge, es van 

perdre alguns llençols. Va quedar ga·

rantida la continuïtat de la monar·

quia borbònica. No hi va haver cap 

mena de depuració en els cossos re·

pressius ni entre els alts responsa·

bles polítics del règim anterior. Es va 

instal·lar una partitocràcia que des·

virtuava i dificultava el control ciu·

tadà dels afers públics. I, pel que fa a 

la qüestió nacional, s’arraconà com·

pletament la demanda de reconeixe·

ment del dret a l’autodeterminació, 

el famós “quart punt” de l’Assemblea 

de Catalunya. Ben al contrari, la nova 

Constitució del 1978 consagrava 

Espanya com “la pàtria comuna i in·

divisible de tots els espanyols”.

Per espai d’uns trenta anys, el nou 

statu quo polític va funcionar més o 

menys sense generar una contestació 

meres eleccions generals, l’Assem·

blea es va dissoldre per la pressió 

dels partits majoritaris. Al cap de 

trenta·cinc anys, però, sorgí l’anome·

nada Assemblea Nacional Catalana 

(ANC), que volia reprendre l’esperit 

fundacional de la seva antecessora i 

fixar ara com a objectiu la consecució 

de la independència. De llavors ençà, 

l’ANC ha convocat un seguit de grans 

mobilitzacions populars que han fet 

empal·lidir, per les seves dimensions, 

les que va propiciar l’Assemblea de 

2011
Obres de museu
1 volum i llibre d’estudi
Josep pla / Salvador Dalí
EDiCió: Víctor Fernández / Enric Sabater

2011
Joies del Modernisme català
1 volum
DiRECCió: Francesc Fontbona
Cap D’EDiCió: Roser pubill

2012-2014
Enciclopèdia de l’esport català
5 volums 
DiRECCió: Carles Santacana
Cap D’EDiCió: Roser pubill / Mariona Cabana



31

polítics s’han limitat a seguir, quan 

no hi han posat bastons a les rodes. 

En qualsevol cas, i per cloure ja la 

present exposició, aquesta darrera 

transformació apuntada ens sembla 

particularment significativa: la inde·

pendència, que hom no imaginava ni 

remotament a l’abast el 1965, perviu 

ara en amplis sectors populars com 

una esperança raonable. Un gran 

somni per a un país petit, que mira 

de persistir enmig de tants canvis.

la democràcia sostingut durant tot 

aquest temps. La cronologia de les 

consultes i de les enormes manifes·

tacions pro independència coinci·

deixen amb els anys més durs de la 

crisi social i política. I no és per ca·

sualitat. Ha estat en aquesta tessitu·

ra que ha esdevingut més visible que 

mai el malestar amb un sistema ins·

titucional que resulta intolerable. La 

independència s’ha sabut dibuixar 

com una sortida dels múltiples labe·

rints on ens trobem atrapats. Ha es·

tat la força i la determinació de la 

gent allò que ho ha fet possible. Els 

amb la manera com gestiona la situa·

ció de la gran majoria de la classe 

política catalana, els comportaments 

de la qual, en molts casos, no han 

diferit pas gaire de l’espanyola. La 

irrupció de la fortíssima crisi econò·

mica a partir del 2008 ha accelerat i 

ha radicalitzat el procés. Com també 

ho ha fet la creixent consciència dels 

dèficits democràtics que comporta 

l’actual situació. En aquest sentit, el 

nou independentisme apareix dotat 

d’un potencial regenerador, que fa 

que se’l pugui interpretar com un 

corol·lari lògic del llarg combat per 
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Ara bé, també aquests factors s’han 

d’examinar amb una certa perspec·

tiva, per no caure en la tendència de 

considerar que allò que succeeix en 

el curs dels nostres dies i en els nos·

tres entorns no havia passat mai 

abans.

De fet, els cinquanta anys anteriors 

a la Primera Guerra Mundial van veu·

re un creixement extraordinari de la 

internacionalització, tant dels fluxos 

migratoris com dels de capitals i de 

mercaderies. I, d’altra banda, per més 

espectaculars que siguin els canvis 

tecnològics dels darrers cinquanta  

(i menys) anys, i per més que hagin 

incidit en la nostra vida quotidiana, 

la realitat és que estudis molt serio·

sos diuen precisament el contrari: 

que, de fet, ens trobem davant del risc 

d’un estancament secular i d’una fe·

blesa preocupant en el creixement de 

resulta obvi que els darrers cinquanta anys l’economia de 
Catalunya ha experimentat canvis molt transcendentals i de fons. 
En molt bona part, s’han produït paral·lelament als que han tingut 
lloc arreu i han estat conseqüència d’un procés més general, mar-
cat per dos fenòmens cabdals: els canvis tecnològics (sobretot 
en les TiC i en la biomedicina) i la globalització de l’economia. 
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Universitat de Barcelona
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a més del 15% del total) i s’ha enve·

llit (la població de més de 65 anys 

ha passat del 9,6% del total l’any 

1961 al 17% l’any 2011), dada econò·

mica especialment rellevant a la qual 

sovint no es presta prou atenció.

Els canvis també han estat trans·

cendentals en l’estructura produc·

tiva. Hem passat d’una economia 

basada en la indústria, que repre·

sentava gairebé el 45% del total 

l’any 1960, a una situació actual en 

què no arriba al 20%. Aquest és un 

fenomen generalitzat en totes les 

economies avançades. També és cert 

que aquesta transformació ha mos·

trat la capacitat d’adaptació i diver·

sificació de l’economia per fer front 

a crisis tan importants com la que 

al final dels setanta es va endur per 

davant una part substancial del tèx·

til, la columna vertebral de la nostra 

indústria. El teixit empresarial es va 

diversificar, van sorgir noves inicia·

tives i, avui, els indrets on el tèxtil 

ho havia estat tot destaquen pel di·

namisme en altres sectors. 

Ara bé, aquesta constatació no ha 

de conduir a l’autocomplaença. La 

pèrdua vertiginosa del pes de la in·

dústria no és cap bona notícia. Al 

final dels anys noranta, figuràvem 

na ha passat de ser una economia 

tancada, protegida i abocada al mercat 

espanyol, a ser una economia extra·

ordinàriament oberta a l’exterior, 

tant en termes comercials com turís·

tics, de serveis avançats i de localit·

zació empresarial. D’empreses es·

trangeres a casa nostra i d’empreses 

catalanes a l’exterior. 

A Catalunya, internacionalització 

i creixement han anat de la mà. En 

contra dels temors que hi havia, l’en·

trada a la Comunitat Europea l’any 

1986 va conduir Catalunya a una 

etapa de creixement sostingut. A 

Catalunya li convé l’obertura de por·

tes i finestres, navegar en mar obert, 

i no li convenen, en canvi, els entorns 

endogàmics i resclosits, ni tancar·se 

en ella mateixa.

El tercer canvi que cal subratllar 

són les transformacions de fons que 

han tingut lloc en els fonaments 

mateixos de la nostra economia. 

Primer de tot, per descomptat, el 

canvi demogràfic. Durant aquest 

temps, la població de Catalunya s’ha 

gairebé doblat (3,9 milions d’habi·

tants l’any 1960; 7,5 milions l’any 

2014; només entre el 2000 i el 2014, 

la immigració procedent de l’estran·

ger ha passat de representar el 2,9% 

la productivitat. I que la causa n’és, 

precisament, que els darrers decennis 

no s’han produït innovacions de 

l’abast i la transcendència que van 

tenir, per exemple, les que hi van ha·

ver en el transport i l’energia al final 

del segle xix. 

Aquest comentari només tracta de 

posar en context les transforma·

cions de fons que estem vivint i, per 

descomptat, no pretén negar·los la 

influència en el conjunt de les eco·

nomies. El cas de Catalunya n’és, 

precisament, un exemple clar, com 

posen de manifest els canvis deci·

sius que ha experimentat la seva 

economia al llarg d’aquests cinquan·

ta anys. Voldria assenyalar·ne tres.

El primer és l’augment de la pros·

peritat, el benestar i el nivell de vida 

dels ciutadans, que ens ha permès 

assolir nivells similars als de la mit·

jana europea en termes de PIB per 

capita en paritat de poder de compra. 

Els darrers cinquanta anys, el PIB per 

capita de Catalunya s’ha multiplicat 

gairebé per quatre en termes reals. 

El segon canvi que cal destacar és 

la internacionalització i l’obertura 

de la nostra economia i, sobretot, la 

seva forta integració a Europa, el nos·

tre hàbitat natural. L’economia catala·
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pre a la voluntat de donar una tra·     

ducció política a una aspiració na· 

cional: “la voluntat de ser” de què par·

lava Jaume Vicens i Vives, com a tret 

de finitori del nostre poble. Factor de·

cisiu, aquesta voluntat ha tingut una 

enorme força cohesionadora, una 

gran capacitat de construcció na·

cional, que és la que ha permès que 

els nouvinguts a aquesta terra, fos·

sin d’on fossin i parlessin la llengua 

que parlessin, fessin seves les aspi·

racions nacionals de Catalunya. Cal 

afegir que fins ara això ha estat pos·

sible, i caldria no oblidar·ho, perquè 

van de la mà, i el cas de Catalunya 

n’és un bon exemple. En molt bona 

part, el catalanisme polític va sorgir, 

al tombant del segle xix al xx, com la 

resposta catalana a la incapacitat de 

l’Estat espanyol per satisfer les ne·

cessitats que tenia una societat in·

dustrial, burgesa i obrera, com era 

aleshores la catalana. 

Però el catalanisme polític no s’ex·

plica només per aquest motiu. Els 

projectes polítics no són mai una 

simple reacció funcional a les neces·

sitats socioeconòmiqes. El catala·

nisme polític ha respost també sem·

entre les primeres regions indus·

trials d’Europa (amb les d’Alemanya 

i el nord d’Itàlia). Avui la indústria 

representa entorn del 30% de l’eco·

nomia d’aquestes regions, mentre 

que la nostra només és el 19%. I, en 

canvi, les causes generals que expli·

quen el declivi industrial (l’externa·

lització de serveis i l’augment de la 

productivitat) també són predica·

bles d’aquests territoris. De manera 

que hi ha altres factors que ens han 

afectat específicament: la pèrdua de 

competitivitat a la primera dècada 

del segle xxi amb l’entrada a l’euro, 

la pèssima assignació dels capitals 

invertits que va propiciar la bombo·

lla creditícia i immobiliària i, en ge·

neral, les dificultats per dur a bon 

port les iniciatives necessàries en 

aquest terreny per fixar uns objec·

tius i implementar els mitjans per 

dur·los a terme (cosa que només és 

possible amb una acció combinada 

del sector públic, les empreses i els 

treballadors). En tot cas, aquest és 

un dels grans reptes que té l’econo·

mia: aconseguir que la indústria 

torni a ser un motor principal del 

creixement econòmic. 

Ara bé, per moltes raons i molt 

variades, economia i política sempre 

2014
Cartells catalans. Mancomunitat de Catalunya.  
Generalitat de Catalunya. Cent anys de cartells (1914-2014)
1 volum
DiRECCió: Santi Barjau   
Cap D’EDiCió: Francesc Boada

2014
patrimoni monumental de Catalunya
2 volums
DiRECCió: Jesús Giralt / Miquel Molist / isabel Rodà  
de Llanza / antoni pladevall / Francesc Fontbona  
Cap D’EDiCió: Francesc Boada

2013
Joan Brossa. poemes visuals
1 volum i llibre d’estudi
DiRECCió: Glòria Bordons
Cap D’EDiCió: Francesc Boada



35

entre Catalunya i Espanya, contenia 

aquest doble acord: autonomia per a 

Catalunya i compromís de transfor·

mació de l’Estat. D’alguna manera, 

Catalunya renunciava a la indepen·

dència, i Espanya, a reintroduir per 

una altra via el vell Estat centralista, 

unitari i impregnat de nacionalisme 

espanyol pertot arreu.

Cinquanta anys més tard de l’any 

1965, trenta·vuit després del resta·

bliment de la Generalitat amb el pre·

sident Tarradellas, trenta·set des·

prés de l’aprovació de la Constitució 

i trenta·cinc des de les primeres 

eleccions autonòmiques, algunes 

coses han canviat en aquest punt 

decisiu de la relació entre economia 

i poder polític a Catalunya. 

La primera és que Catalunya con·

tinua a la recerca del poder polític 

que li cal per atendre de manera mí·

nimament satisfactòria els proble·

mes –també els econòmics– de la 

seva societat. I la realitat és que els 

instruments que proporciona l’ac tual 

autogovern són insuficients i els de 

l’Estat no estan precisament al servei 

dels interessos de la societat catalana. 

Ara bé, avui el problema ja no és 

d’inadaptació de l’Estat a les neces·

sitats d’una societat més moderna, 

neixement nacional) i ser al capda·

vant de la transformació de l’Estat 

espanyol. Durant el franquisme, 

aquest va continuar essent el pro·

jecte dominant del catalanisme po·

lític, per molt afeblit, fragmentat i 

dividit que es trobés. Uns ho plan·

tejaven des de l’exili, d’altres des de 

dins del règim, uns tercers fent país, 

alguns altres amb una lluita d’enfron·

tament obert amb el franquisme, uns 

darrers impulsant iniciatives des de 

la seva autoritat intel·lectual i acadè·

mica. Fos com fos, els anys seixanta, 

el cos central del catalanisme polític, 

per molt que aleshores no estigués 

formulat d’aquesta manera, no havia 

canviat gaire respecte a vuitanta anys 

abans. Els seus objectius bàsics con·

tinuaven essent assolir poder polític 

propi a través de l’autogovern i po·

sar·se al capdavant de la transforma·

ció de l’Estat espanyol.

I aquests foren també els seus ob·

jectius bàsics durant la Transició i els 

que van quedar reflectits en el pacte 

constitucional. Les forces catalanis·

tes, que van participar decisivament 

en l’elaboració de la Constitució 

(CiU, PSC i PSUC), no es plantejaven 

separar·se d’Espanya, sinó transfor·

mar·la. El pacte, pel que fa a la relació 

els projectes que han encarnat el 

corrent central del catalanisme po·

lític s’han plantejat objectius que no 

fracturessin la societat, i els han 

formulat amb els ritmes apropiats 

per assegurar sempre un ampli su·

port social. 

El propòsit del catalanisme polític 

ha estat obtenir el poder polític im·

prescindible per atendre les neces·

sitats de la nostra societat. I durant 

cent cinquanta anys, les forces po·

lítiques que se situaven en el seu 

corrent central han perseguit un 

doble objectiu: autogovern (i reco·
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És més, al llarg d’aquests anys ha 

crescut com mai el pes de Madrid 

com a capital econòmica, i la impli·

cació de l’Estat en un model radial i 

centralista, al servei d’aquesta capi·

talitat. Personalment, opino que això 

no és bo per  a Espanya, però aquesta 

és una qüestió que hauran de resoldre 

els espanyols. El que és segur és que 

no és bo per a Catalunya, i és per això 

que Catalunya ha de reformular els 

termes de la seva relació amb l’Estat. 

No ha d’intentar canviar·lo, aquest 

és un projecte esgotat, però sí que ha 

d’intentar establir les regles del joc 

de l’aplicació a Catalunya d’aquells 

instruments que encara continuen en 

mans de l’Estat i que són indispen·

sables per a l’esdevenidor del nostre 

país. Mentre continuem jugant en la 

lliga espanyola, ens convé fer el pos·

sible perquè la normativa sigui neu·

tral, els àrbitres no afavoreixin ningú, 

els comitès de competició actuïn amb 

imparcialitat i els partits es decidei·

xin només en el terreny de joc.

Ara bé, avui hi ha el factor europeu. 

Un factor nou, decisiu, importantís·

sim, que no existia fa cinquanta anys, 

i encara menys abans. Hi és de facto. 

Agradi o no, en molt bona part el 

nostre futur ja no es decideix en l’àm·

Avui les nostres empreses han de 

competir a mar obert, i no tenen un 

mercat protegit pel poder polític. Els 

territoris competeixen entre si, i, per 

estar en aquesta competició, és in·

dispensable disposar d’instruments 

polítics. Això vol dir que el biaix de 

l’Estat espanyol a favor d’un model 

econòmic que no és el que ens con·

vé, la seva arbitrarietat en la rivalitat 

Barcelona·Madrid, té conseqüèn·

cies molt més serioses de les que 

probablement podia tenir en altres 

moments. Encara que sembli para·

doxal, en l’època de la globalització 

econòmica és més necessari que mai 

tenir poder polític. 

L’intent de transformar l’Estat espa·

nyol en un estat al servei de tots els 

territoris, contingut implícitament en 

la Constitució, ha estat fallit. Espanya 

és avui, sens dubte, un estat demo·

cràtic (amb totes les imperfeccions i 

adherències que es vulgui); és, si es 

vol, un estat que tracta igual els seus 

ciutadans pel que fa als drets indivi·

duals, però que no tracta igual els ter·

ritoris; que té una dificultat intrínse·

ca a acceptar la diversitat territorial i 

nacional (i que, per tant, no tracta igual 

els ciutadans, pel que fa al reconeixe·

ment de la seva identitat nacional). 

com succeïa al final del segle xix, 

sinó de model econòmic. Han can·

viat els termes de la relació amb 

l’Estat i ha canviat també la pròpia 

geografia del poder econòmic dins 

de la realitat espanyola. Ja no ens 

trobem davant d’una Espanya agrà·

ria i retardada, ni amb un Madrid, 

“villa y corte”, ple de buròcrates i 

cortesans. Avui Madrid és un poder 

econòmic que rivalitza en molts 

camps amb el poder econòmic de 

Catalunya i en alguns el supera. 

El problema és que, de la mateixa 

manera que la història del catalanis·

me és la d’una societat potent en 

termes econòmics a la recerca de 

poder polític, el designi de l’Estat ha 

consistit, com a mínim des de fa tres 

segles, a fer de Madrid, capital po·

lítica i militar, també la capital eco·

nòmica. Per això, l’Estat espanyol no 

ha estat mai un àrbitre neutral en la 

rivalitat entre Barcelona (paràbola 

de tot Catalunya) i Madrid, ni ha ac·

ceptat la realitat d’aquesta bicapita·

litat de facto que els fets s’obstinen 

a mostrar. Els instruments de l’Estat 

han estat, i estan, al servei d’un mo·

del radial, centralista, impregnat 

arreu d’un profund nacionalisme 

espanyol. 
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Europa hi és, ens condiciona i ser·

viria de molt poc, i no ens benefi·

ciaria gens, formular qualsevol pro·

jecte fora del marc europeu. Però, a 

més de ser·hi, ens convé que hi si·

gui. Ens convé per una convicció 

europeista que enfonsa les arrels en 

la història del nostre país. I ens con·

vé, perquè Catalunya està genuïna·

ment interessada en tot allò que 

representi transferir sobirania de 

Madrid a Brussel·les, cosa que in·

clou els instruments per fer política 

econòmica. Com més importància 

vagi agafant la Champions i més se·

cundària i difuminada vagi quedant 

la lliga, millor per a nosaltres. Ara 

bé, mentrestant cal jugar·la i mirar 

que hi hagi joc net. I, sobretot, men·

trestant hem de mirar d’estar pre·

parats per jugar en una competició 

més dura i difícil, en què no s’hi 

valen segons quines excuses per jus·

tificar les derrotes.

mercats i dels poders econòmics 

en general.

La segona derivada del factor eu·

ropeu és que Catalunya ha de rede·

finir el seu paper estratègic. Durant 

molts anys ha estat el de capdavan·

tera de l’economia espanyola. Ara 

aquest continua essent un objectiu, 

però no és l’únic, ni potser el més 

important. Avui és indispensable 

ser a primera fila de l’economia eu·

ropea, al centre d’una regió econò·

mica que figuri entre les capda·

vanteres de l’economia europea. 

L’objectiu de l’euroregió, impulsat 

durant el mandat del president 

Maragall, té plena vigència. L’objectiu 

ja no és només guanyar la lliga, sinó 

participar i figurar cada any entre els 

favorits a guanyar la Champions. 

Sabent, és clar, que mentre les regles 

siguin les que són, per participar en 

la Champions hem de lluitar per la 

lliga i, si pot ser, guanyar·la.

bit català, ni espanyol, sinó en l’àm·

bit europeu, fins i tot mundial, on 

només tindrem possibilitats de fer 

algun paper si ens agrupem a Europa. 

Això significa dues coses. La prime·

ra és que el poder de la política i dels 

instruments polítics és més irrelle·

vant com més petit sigui l’àmbit ter·

ritorial des d’on s’exerceixi. Dina·

marca o Eslovènia (o Espanya, sense 

anar tan lluny) poden tenir tots els 

instruments d’estat que es vulgui, 

però la veritat és que serveixen no·

més relativament per fer front a la 

força d’uns mercats que els desbor·

den. La República Federal d’Alemanya 

(RFA) ja és una altra cosa, evident·

ment, i per això Baviera o Baden·

Württemberg s’estimen més pesar 

dins de la RFA que no pas anar soles 

pel seu compte. És clar, però, que a la 

RFA no hi ha el designi polític (com 

no hi és als Estats Units, posem per 

cas) de fer·ho girar tot en funció de 

les conveniències d’un territori cen·

tral. La conclusió és que només tin·

drem una sobirania efectiva si la 

compartim cada cop més en l’àmbit 

europeu. Per això, ens convé una Eu·

ropa cada cop més unida política·

ment, i més capaç d’adoptar políti·

ques eficaces davant del poder dels 
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1965
>   Es projecta la Gran Enciclopèdia 

Catalana (GEC), sota el segell 
editorial d’Edicions 62.

>  Constitució de l’empresa 
Enciclopèdia Catalana, SA 
(ECSA).

1967
>  Inici de la redacció de la Gran 

Enciclopèdia Catalana.

1968
>  Aparició del primer fascicle de la 

Gran Enciclopèdia Catalana.

1969
>  Aparició del primer volum de la 

Gran Enciclopèdia Catalana.

1971
>  Creació de DIGEC, SA, empresa 

distribuïdora de la Gran 
Enciclopèdia Catalana.

>  Edicions 62 abandona el projecte; 
Enciclopèdia Catalana, SA 
s’independitza.

1979
>  Neixen els Diccionaris de 

l’Enciclopèdia: publicació del 
Diccionari català-francès / 
francès-català.

1980
>  Es completa la primera edició 

de la Gran Enciclopèdia 
Catalana (15 vol.).

>  Constitució de Fundació 
Enciclopèdia Catalana  
(FEC), responsable i accionista 
única de l’empresa.

1981
>  Aparició del primer volum de 

la Gran geografia comarcal 
de Catalunya (19 vol.).

1982
>  Publicació del Diccionari de 

la llengua catalana, generat  
a partir del lèxic de la GEC.

>  Fundació Enciclopèdia 
Catalana copatrocina el  
premi Sant Jordi amb 
Òmnium Cultural.

1960
1970

1980
Cronologia

Jordi Carbonell i Max Cahner, amb Hortènsia Curell  
i Eulàlia Duran a l’inici de la Gran Enciclopèdia 
Catalana (GEC).

El primer fascicle, primera aparició pública  
de la Gran Enciclopèdia Catalana (1965).

Fitxa de treball de l’entrada bacteri de la  
primera edició de la GEC (dècada de 1960).

Presentació de la Gran Enciclopèdia Catalana  
a la seu d’Òmnium Cultural (abril del 1970).
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1983
>  S’inicia la publicació de 

suplements de la Gran 
Enciclopèdia Catalana.

>  Publicació de l’Atles 
universal català.

>  Incorporació d’Edicions 
Proa, segell de publicacions 
literàries.

1984
>  Aparició del primer volum  

de Catalunya romànica  
(28 vol.).

>  Aparició del primer volum 
de la Història natural dels 
Països Catalans (16 vol.).

1985
>  Aparició del Diccionari 

castellà-català / català 
castellà.

1986
>  Inici de la segona edició de 

la Gran Enciclopèdia 
Catalana (24 vol.).

1990
>  Aparició del Diccionari 

ortogràfic i de pronúncia, el 
primer realitzat íntegrament en 
base de dades informàtica.

1991
>  Inauguració de la llibreria Proa 

Espais, especialitzada en llibres 
en català.

1992
>  Creació de Text, segell de llibre 

escolar (avui, Text-La Galera).
>  Adquisició de l’editorial La 

Galera, de llibre infantil i juvenil.
>  Publicació de Biosfera (10 vol.).

1993
>  Publicació de l’Hiperdiccionari 

català-castellà-anglès, primer 
diccionari en suport  
CD-rom.

1995
>  Publicació d’Història. Política, 

societat i cultura dels Països 
Catalans (14 vol.).

1996
>  Publicació de Compacta, primera 

enciclopèdia multimèdia universal 
en català.

1997
>  Neix Catalunya en línia, espai 

d’internet que inclou el Gran 
diccionari de la llengua catalana 
i la Hiperenciclopèdia, la primera 
enciclopèdia universal en línia 
d’Europa i la segona del món.

>  Creació de Llibres.com, primera 
llibreria virtual catalana.

>  Adquisició de l’editorial Pòrtic, 
especialitzada en no-ficció.

1998
>  Creació d’Ensenyament Obert  

(avui EducaciOnline), empresa  
de formació superior, no 
presencial, per mitjà de les noves 
tecnologies.

>  Publicació del Gran Diccionari  
de la llengua catalana.

1990

La llibreria Proa Espais a la seu  
del carrer de la Diputació (1991-2005).

Logotips de Fundació Enciclopèdia  
Catalana (constituïda el 1980)  
i Edicions Proa (adquirida el 1983).

La redacció d’Enciclopèdia Catalana, vista 
per Roser Capdevila (dècada de 1990).

Galerada amb esmenes del Diccionari 
català-alemany (1987).

Logotips de TEXT i de La Galera (segells 
incorporats el 1992).

laGalera

1980



Parada de Proa Espais a la rambla de 
Catalunya. Diada de Sant Jordi, 2007.

2000
>  Creació de Vernal Media, divisió 

audiovisual del Grup.
>  Producció dels dibuixos animats 

Rovelló, a partir del llibre 
homònim de Josep Vallverdú, 
publicat per la Galera.

2001
>  Creació del portal Grec.net, nou 

portal d’internet d’Enciclopèdia 
Catalana.

>  Adquisició d’Edicions l’Isard, 
editorial d’obres de venda directa.

2002
>  Creació de Geoestel, editorial  

de cartografia i guies.
>  Publicació de la revista Sàpiens,  

de divulgació històrica.
>  Publicació de la 

Superenciclopèdia, enciclopèdia 
infantil (20 vol. i 3 DVD).

>  Adquisició del 50% de Tàndem 
Edicions, editorial valenciana 
sobretot de llibre infantil i de text.

2004
>  Publicació d’Anglès multimèdia  

(4 vol. i 2 DVD).
>  Publicació de l’Atles de la 

diversitat, primer títol de la sèrie 
d’atles temàtics (6 vol.).

>  Trasllat de la Fundació i el Grup 
Enciclopèdia Catalana a les oficines 
actuals del districte 22@ de 
Barcelona.

2005
>  Creació del segell editorial Mina, 

de no-ficció.
>  Creació de La Galera-TXT,  

editora de llibres de text en castellà.
>  Es promou la publicació de la 

revista Nat, de divulgació 
naturalista.

>  Publicació del Tradicionari  
(10 vol.).

>  Publicació de l’Enciclopèdia  
de Barcelona (4 vol.).

>  Inauguració de la nova seu  
de la llibreria Proa Espais.

>  Publicació de l’Atles Català, 
primer títol de la divisió  
d’Edicions de Bibliòfil.

>  Celebració del I Certamen Nacional 
Infantil i Juvenil de Lectura en Veu 
Alta (11 edicions)

2006
>  Publicació de Lluís Companys, 

president de Catalunya. 
Biografia humana i política  
(2 vol.).

2007
>  Publicació de la 3E, enciclopèdia 

temàtica per a estudiants 
d’ensenyament secundari (8 vol.).

>  Adquisició del Grup 62, 
conjuntament amb Editorial 
Planeta.

>  Incorporació al Grup 62 dels 
segells d’Enciclopèdia Catalana: 
Proa, Pòrtic i Mina.

>  Incorporació al Grup 62 dels 
segells de Planeta: Columna  
i Timun Mas, i les col·leccions  
en català de Planeta i Destino.

>  Publicació del Diccionari  
àrab-català.

>  Publicació del primer volum de 
la sèrie Cartells catalans (7 vol.)

>  Publicació de La Bíblia, il·lustrada 
per Perico Pastor (3 vol.)

2008
>  Adquisició de la divisió de 

Grans obres d’Edicions 62.
>  Creació de l’empresa 

distribuïdora Àgora, Solucions 
Logístiques, juntament  
amb el Grup 62.

2000

Hiperdiccionari català-castellà-anglès (1993)  
i Compacta (1996), l’entrada al món digital. 

Alguns dels logotips del Grup 62, adquirit 
juntament amb Planeta el 2007.
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2010
>  Publicació d’Un segle 

d’història de Catalunya  
en fotografies (4 vol.).

>  Publicació de La Catalunya 
emprenedora en imatges  
(3 vol.).

>  Creació del projecte.eso de 
llibre de text digital per a 
secundària.

>  Publicació de Descripció  
del Principat de Catalunya, 
d’Alexandre de Laborde  
(1 vol. facsímil i llibre d’estudi)

>  Publicació del Diccionari  
de la literatura catalana.

>  Naixement dels portals  
enciclopèdia.cat i  
diccionaris.cat, inclou tots  
els continguts de la Gran 
Enciclopèdia Catalana i  
del Gran Diccionari de  
la llengua catalana.

2009
>  Publicació de Llibre de 

meravelles, amb textos  
de ramon Llull i estoig de 
Jaume Plensa.

>  Publicació del primer volum de  
la sèrie Joies de l’art català (6 vol.)

>  Publicació de L’Odissea, d’Homer, 
en versió de Carles riba i amb 
il·lustracions de Frederic Amat.

>  Aparició de les primeres 
aplicacions de Diccionaris per a 
mòbils i tauletes (9 apps).

2011
>  Publicació d’Obres de museu, 

llibre de bibliòfil de Josep Pla  
i Salvador Dalí.

>  Naixement del segell Bridge  
de literatura per a joves adults.

2012
>  Publicació de l’Enciclopèdia  

de l’esport català (5 vol.).
>  Publicació de Sinera, amb textos 

de Salvador Espriu i il·lustracions 
de Joan-Pere Viladecans.

2013
>  Publicació de Mareperlers  

i ovaladors, de Perejaume.
>  Publicació de Catalunya, 

 nació d’Europa (1714-2014)  
( 1 i 3 vol.).

>  Publicació de Brossa. Poemes 
visuals (1 vol. i llibre d’estudi).

>  Aparició de la versió per a  
Kindle del Gran Diccionari  
de la llengua catalana.

2014
>  Publicació de Dalí. Les mil  

i una nits (1 vol. i llibre d’estudi).

2015
>  Publicació del primer volum  

de la sèrie Pintura catalana.  
El romànic (1 vol.).

>  Publicació de Picasso. Obra 
catalana (1 vol. i llibre d’estudi).

>  Publicació de Subirachs/Llull 
(escultura i llibre d’estudi).

>  Publicació del Diccionari  
grec-català.

>  renovació del portal  
enciclopèdia.cat. amb  
continguts prèmium.

2010

Estoig del Llibre de Meravelles, obra  
de Jaume Plensa (2009).

Joan-Pere Viladecans durant el procés  
d’il·lustració de Sinera, de Salvador Espriu 
(2013).

Il·lustració de Frederic Amat per a  
L’Odissea (2010).

Il·lustració de Salvador Dalí per a  
Les mil i una nits (2014).



15 volums de la primera edició de la GEC (1965·1980), 

que sobrepassava els 140.000 articles, hi van partici·

par més de 1.500 col·laboradors de totes les branques 

del coneixement, tant humanístic com científic. Un 

equip editorial, dirigit inicialment per Jordi Carbonell 

i a partir del quart volum per Joan Carreras, i compost 

per especialistes de diferents àmbits –redactors, lexi·

cògrafs, correctors, maquetistes i il·lustradors–, en va 

assegurar la creació i la publicació. Un equip de vene·

dors, dirigits per Josep Codines, la va donar a conèixer 

a tots els racons dels països catalans.

Així, la GEC es va convertir en una obra d’infraes·

tructura essencial i va ser «fecunda» (com li agradava 

dir a Max Cahner) amb publicacions especialitzades i 

derivades. En concret, el Diccionari de la llengua catalana, 

el primer gran diccionari de la llengua (i també les seves 

successives revisions i edicions), aparegut després del 

Diccionari de Fabra del 1932; el Diccionari català-francès / 

francès-català, que va encetar el que seria un ampli catà·

leg de diccionaris bilingües, i, a partir de la toponímia 

que la GEC va anar fixant, l’Atles universal català.

Coneixement profund del país 
A la dècada dels vuitanta, ja sota l’impuls de la Fundació 

i amb la dinàmica de funcionament establerta per la 

GEC, tant pel que fa a la creació editorial com a la ca·

pacitat de distribució i comercialització, es publiquen 

un seguit d’obres bàsiques per al coneixement del país. 

Van ser, d’entrada, la Gran geografia comarcal de 

Catalunya, la Catalunya romànica i la Història natural dels 

Països Catalans. Els temes d’història, art, ciència, eco·

nomia i sociologia, són desenvolupats en col·leccions 

multivolums, sempre amb la participació del món aca·

dèmic i la rigorosa supervisió de l’equip editorial. Entre 

el 1986 i el 1989 s’emprèn la segona edició de la GEC, 

D’una obra a un grup editorial
Enciclopèdia Catalana, SA es va fundar el 29 de desem·

bre de 1965, com a empresa filial d’Edicions 62, per 

desenvolupar el projecte de la Gran Enciclopèdia Catalana 

(GEC), pensat inicialment per Max Cahner i Enric Lluch 

i amb el suport financer de persones vinculades a Banca 

Catalana. El primer fascicle va veure la llum tres anys 

més tard, i la publicació en volums es va iniciar el 1969. 

Des d’aleshores, l’empresa ha crescut i ha esdevingut 

un grup editorial i un referent per a l’edició en català. 

Mirada amb perspectiva, la història ha estat, alhora, 

accidentada i fascinant, globalment reeixida, però sobre·

tot una història única i probablement irrepetible. 

El Grup Enciclopèdia Catalana té la missió de pro·

moure i difondre la llengua i la cultura catalanes per 

mitjà de la publicació d’obres de temàtica diversa: obres 

de referència i diccionaris, grans obres il·lustrades, 

literatura infantil i juvenil, ficció per a adults i assaig, 

llibres de text, recursos educatius i continguts en línia. 

És format per les editorials Enciclopèdia Catalana, La 

Galera –obres infantils i juvenils–, Text·La Galera  

–llibres escolars i recursos educatius–, Diccionaris de 

l’Enciclopèdia i la distribuïdora Digec. A més, partici·

pa en el Grup 62 –líder de l’edició en català pel que fa 

al canal de llibreries–, i Àgora Solucions Logístiques 

–distribuïdor de llibres per tot el territori–. L’accionista 

únic del Grup és la Fundació privada Enciclopèdia 

Catalana, constituïda l’any 1980, un cop completada 

amb èxit la primera edició de la GEC. 

Una infraestructura necessària
Va caldre el coratge i la mobilització col·lectiva del nos·

tre món intel·lectual i el mecenatge de persones del 

món econòmic per tirar endavant la iniciativa de crear 

una enciclopèdia universal en català. En la redacció dels 

D’una obra a un grup editorial
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de medicina i el Diccionari multilingüe. El 2008 aquest 

portal es transforma en Enciclopèdia.cat i es publica en 

obert; al final del 2015, s’amplia la base de continguts 

amb continguts enciclopèdics, diccionaris bilingües i 

obres temàtiques del fons editorial.

El 2010 l’oferta digital de diccionaris s’amplia al món 

de les aplicacions per a mòbils i tauletes. Igualment, 

s’estén als llibres de narrativa de La Galera, després 

que l’any 2007 hagués entrat amb força a l’escola per 

l’impuls del programa Educat 1x1. Avui l’oferta digital 

i la de paper conviuen i són complementàries, atès 

que l’ús varia segons el tipus de contingut i la utili·

tat. 

El Grup avui... i demà
Al llarg dels anys, l’empresa Enciclopèdia Catalana ha 

evolucionat i ha passat de ser una editorial d’obres 

de referència de comercialització per venda directa a 

ser un grup editorial que ha incorporat les edicions 

de llibreria i el llibre de text escolar, passant també 

per períodes de diversificació i de reconcentració. La 

missió fundacional de «promoure i difondre la llengua 

i la cultura catalanes principalment mitjançant l’ac·

tivitat editorial» es manté vigent. Avui el Grup està 

focalitzat en la producció de continguts originals i de 

qualitat i aposta clarament pels creadors catalans, 

oferint al mercat obres d’alta qualitat. Les aportacions 

a aquest fi es fan mitjançant les publicacions dels 

diferents segells:

•  Enciclopèdia Catalana: obres de referència, inclosos 

els diccionaris, els llibres il·lustrats i les col·leccions 

temàtiques, llibres d’art i el portal enciclopèdia.cat, 

amb continguts de referència i obres temàtiques de 

tot el fons editorial.

•  Text-La Galera: llibres de text per a l’escola (des de 

l’etapa infantil fins al batxillerat), material didàctic i 

continguts digitals tant per al professorat com per a 

l’alumnat.

•  Segells de llibreria dels àmbits de la ficció, la divul·

gació i l’assaig:

–  La Galera: llibres infantils i juvenils.

–  Bridge (i altres en preparació): llibres per a totes 

les edats i per a adults.

que s’amplia a 24 volums. Aquesta és la versió que es 

manté avui, amb actualització permanent. 

Entre els personatges i els llocs descrits a la GEC i a 

les col·leccions temàtiques, els Països Catalans queden 

perfectament radiografiats en el conjunt d’obres publi·

cades sota el segell Enciclopèdia Catalana.

La col·laboració amb l’Institut Cartogràfic de Catalu·

nya va permetre la publicació d’un nou Atles universal 

d’altíssim nivell, i de diverses col·leccions de mapes i 

guies sota el segell Geoestel.

Obertura a llibreries i escoles
L’any 1983 s’incorpora Edicions Proa, de mans de Joan 

B. Cendrós –aleshores patró de la Fundació Enciclopèdia 

Catalana–, que havia mantingut a l’exili l’editorial fun·

dada el 1928 per Marcel·lí Antich i Josep Queralt, amb 

col·leccions tan emblemàtiques com «A tot vent» i 

«Els llibres de l’Ossa menor». Així es comença a formar 

el Grup Enciclopèdia Catalana i s’assumeix el repte 

d’endinsar·se en el món de la distribució a llibreries. 

Nou anys més tard s’amplia la línia amb l’adquisició 

de La Galera, segell de llibres infantils en català i també 

en castellà, fundat per Andreu Doria el 1963. Anys des·

prés s’adquireix l’editorial Pòrtic, fundada per Josep 

Fornas també el 1963, amb la qual cosa l’edició per 

llibreries abasta ja els segments d’infants i adults, de 

ficció i no·ficció. Són uns anys expansius, en què es 

crea també el segell Text, conjuntament amb Edicions 

62, per publicar llibres escolars. S’inicia així el salt a 

l’ensenyament, amb llibres de text i material comple·

mentari per a primària, secundària i batxillerat. Aquesta 

activitat avui és desenvolupa amb el segell Text·La 

Galera després que Edicions 62 abandonés el projecte 

al cap de quatre anys d’haver·se iniciat. 

El món digital
Els anys noranta es publiquen les primeres obres en 

suport digital: l’Hiperdiccionari (català-castellà-anglès) 

l’any 1993; l’enciclopèdia Compacta, el 1996, i la Hi- 

perenciclopèdia, l’any següent, la primera enciclopèdia 

en línia d’Europa. Ja en el nou segle, el 2001 es crea el 

portal Grec.net de consulta per subscripció que inclou 

l’Enciclopèdia, el Diccionari de la llengua, el Diccionari 



llengua catalana, tot i que no exclusivament, ofereix 

també oportunitats per a nous canals de comercialit·

zació i en mercats exteriors, tant pel que fa a la venda 

de drets com a l’exportació de llibres. Aquestes noves 

finestres d’oportunitat són importants per a sostenir 

un esforç en creació que té vocació de traspassar els 

límits del mercat en llengua catalana. 

–  Segells del Grup 62: Proa, Empúries, Edicions 62, 

Columna, Planeta i Destino (català), Fanbooks, 

Labutxaca, Estrella Polar, Educaula complementat 

per xarxes comercials (Digec i d’altres) i una pla·

taforma logística (Àgora) per al necessari servei de 

distribució i comercialització.

Aquesta activitat, centrada molt especialment en la 

Configuració societària  
del Grup Enciclopèdia Catalana

100% 100%

100%

40% 21%

60%
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