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POBLACIÓ 

P RE FA C 1 

El vol u m i la dinamica de la població han estat sempre, pera Catalunya, una dimensió cabdal de 

la seva societat. Hom pot dir, naturalment, que aixo és també veritat de qualsevol altre país o 
societat humana. Tanmateix, segons la seva posició geopolítica, el pes de les poblacions limítro
fes, les tendimcies migratories i tants altres factors, és prou evident que la població té, en cada 
cas específic, una dimensió sempre distinta. Pera tothom és important, pero per a alguns és més 

important que no pas per a altres. Per a Catalunya, és crucial. 

De quina manera ho és, de crucial, és quelcom que hom pot deduir del conjunt d'aquesta obra 
i no solament del Llibre 111 que ara encetem. Aixo és així perque, la població, en abstracte, no 
existeix. Existeix, d'antuvi, un conjunt d'éssers humans que habiten un territori amb regularitat. 
Uns, pero, tenen uns recursos que els altres no tenen. Uns es concentren en certes regions, d'al
tres en altres. N'hi ha que viuen a altres parts del món i tanmateix es consideren fills o estreta
ment lligats al territori del país al qual diuen pertanyer. Uns voldrien conferir una certa substan
cialitat a aquell territori i la societat que el pobla -donar-li sobirania- i altres la valen compartir 
amb una unitat política més amplia. 1 així successivament. Dins aquest marc altament complex, 
la població catalana o, més precisament, la població que hi ha a Catalunya no és homogenia; 
presenta actituds i lleialtats prou diverses que hom trobara sovint reflectides en altres parts de La 
societat catalana. De fet el volum i la dinamica de la societat catalana han esdevingut una impor
tant arena de cantesa política, ideologica, cultural i economica en la qual ara no entrem. Sense 
la consideració serena i assenyada de les dades que ara presentem, pero, tot debat o presa de 
posició en aquests terrenys sera mancat de fonament. 

Aquest Llibre 111, la coordinació del qual ha estat encomanada a la professora Anna Cabré, conté 
quatre capítols. El primer, confegit per Socorro Sancho i Carme Ros, analitza la població de Cata
lunya des de la seva perspectiva histórica recent, des de les darreries del segle XVIII, és a dir, des 
del cens del Comte de Floridablanca el 1787. Hom constata el considerable creixement 
demogratic del país posteriorment a la Desteta de 1714 - la població el 1717 era de 402.417 
habitants i en el moment del cens s'havia doblat fins a 878.031- i la continuació d'aquest crei
xement al llarg del segle XIX. El nostre país dobla de nou la seva població només a la primera 
part del segle XIX. Tanmateix, a partir de 1860 s'enceta un període de creixement moderat, més 
característic d 'una societat en plena industrialització i potser més d'acord amb les tendencies 
pregones de la població autóctona i de la població immigrada culturalment assimilada a Catalu
nya. La minva de creixement fins a 191 O és prou eloqüent. Tanmateix l'allau immigratoria fa que 
des de la vigOia de la Primera Guerra Mundial fins a l'esclat de la Guerra Civil desencadeni de nou 

el creixement poblacional, amb immigrants meridionals, murcians i andalusos principalment, 
amb un fort component preví d'aragonesos. Els decennis posteriors a la Guerra Civil presencia
ren una altra allau, que duia amb ella habits de creixement més intensos que no pas els caracte
rístics de la població nadiua. 

Segons les autores, la transició demogratica de Catalunya vers pautes plenament modernes de 
reproducció i creixement ha estat prou atípic ja que l'alt nivell de mortalitat fins al comen~ament 
del segle XX es traduí en unes molt baixes esperances de vida. D'altra banda l'evolució de la 
fecunditat i la nupcialitat han anat de baixa alhora que han convergit amb la resta del territori 
espanyol. Hi ha hagut trajectories demogratiques distintes pero hi ha una tendencia a l'homo-
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gene'ltzació territorial en aquest camp. En tot cas, cal tenir en compte que historícament hi ha 
grans disparitats territorials dins Catalunya, com correspon a una socíetal urbanitzada i for~a 
industrialitzada que, nogensmenys, presenta uns hinterlands rurals poc vtnculals a les zones 
modernitzades. Aixo ha estat, en tot cas, una característica de diverses societats meridionals euro
pees, on el tall entre el món urba i el rural solien ser intensos. Val a dir que la situació ha eslal 
superada en tots ells - Italia, Grecia- durant la segona part del segle XX. 

L'any 1975 veié finalment la ruptura de l'evolució demogratica catalana que havta estat determi
nada per les grans onades migratories anteriors. El pais entra llavors en la fase d'un deis cretxe
ments més febles de la seva historia moderna, amb una espectacular baixa de la fecunditat i l'a

turada deis movirnents migratoris massius espanyols, tot i que s'encetaren 11m ele molt més 
modestos -tot i que qualitativament importants- per part d'immigrants africans i d'altres llocs 
extrapeninsulars. 

Les tendencies recents són recollides per Joaquim Capellades i Mireia Farré, que parteixen de la 
constatació de l'extraordinari dinamisme que experimenta la població durant el segle XX, que 
ens ha fet passar de 2 a 6 milions de ciutadans. Un creixement que, per contrast, ens ha dut a 
!'actual situació on som un deis territoris amb taxes de creixement més baixes de tota la Unió 
Europea, fins i tol dins les arees -Espanya, Italia, Portugal- que són, avui per avui, per sota de la 
mitjana europea (en viu contrast ambla seva historia demografica recent). La convergencia cons
tant a partir deis anys 80 entre defuncions i naixements no pot ser més eloqüent. Altres tenden
cies, com l'emigració vers la resta d'Espanya (sovint per part d'antics immigrants a Catalunya) i 
l'augment suau i incessant d'immigrants estrangers presenten, ensems, una nova panoramica, 
sense precedents. Aquesta es complica, com ens indiquen joaquim Capellades i Mireia Farré, 
amb l'envelliment de la població i, especialment, amb l'envelliment de la fecunditat, amb una 
edat mitjana de primera maternitat vers els 30 anys. El retard de !'arribada deis primers fills i la 
disminució deis naixements han reestructurat radicalment la dinamica de la nostra població i han 
replantejat la qüestió en termes d'ideologia política i d'estrategies governamentals, temes en els 
quals, com és natural, no entren ni aquests ni els altres autors del Llibre 111. 

Cristina Guisande i Dolors Olivares s'adrecen a aspectes prou assenyalats de les qüestions plan
tejades en el capítol anterior, com ara els canvis estructurals demogratics que han produ.it els can
vis de tendencies. Analitzen les piramides de població a partir de 1975 i observen la seva evolu
ció, alhora que n'examinen els ja coneguts desequilibris entre dones i homes per a cada grup 
d'edat. Més inesperat per a molts lectors sera !'estructura de la població de llars unipersonals i 

monoparentals (molt sovint, amb mares) que reflecteixen les autores i que representa una evo
lució en formes de vida que recullen altres capítols d'aquesta mateixa obra. Un merit important 
d'aquesta aportació de Cristina Guisande i Dolors Olivares és la seva notable visualització, mit

jan~ant gratics moll entendors, de la situació demogratica al país. 

L'esdevenidor de la població a Catalunya no és massa ciar. Amand Blanes s·ha fel carrec de fa difi
cil tasca d'escatir per on podría anar l'evolució en el futur. A partir de les constatacions del pre

~ent i d'una cauta extrapolació d'algunes tendencies, l'autor explora unes possiblitats que ell 
mateix aconsella relativitzar per als propers decennis, ja que és difícil de predir el comportament 
de les generacions més joves, les que entraran aviat en edats fertils. També ho és de predir la futu
ra immigració. La hipótesi d'una certa recuperació del ritme de creixement és prou assenyada, 
sobretot si hom té en compte el caracter sovint cíclic deis fenomens macrosocials en general. 
L'autor prediu uns 400.000 habitants més en els propers 20 anys, la qual cosa representa una 
clara recupera ció en contrasl amb la situació de les darreries del segle XX. Aixo, pero, anira acom
panyat de l'augment de l'envelliment de la població i una majar estabilitat, duranl els propers 
~nys, de la població adulta. Amand Blanes conclou que els canvis generacionals, culturals i 
económics podrien fer que el que avui és vist com un problema, no ho sigui en el futur. Tot 
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dependra, al meu parer, d'una relació de forces, tant interna com externa. La consolidació de la 
Unió Europea fara que certs aspectes polítics del pes deis nostres limitats efectius demogratics 

perdin algunes de les característiques que han estat preocupants per a molts catalans. 
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1. POBLACIÓ DE CATALUNYA EN PERSPECTIVA 
HISTÓRICA' 

L'evolució histórica de la població de Catalunya ens és 

abastament coneguda degut a les investigacions ende

gades des deis anys cinquanta d'aquest segle. La tasca de 

recopilació i publicació de dades extretes de les fonts 

históriques -fogatges, recomptes de població- duta a 

terme per J. lglésies; la crítica, l'avaluació i l'analisi d'a

questes tetes per P. Vilar, així com els estudis locals per 

analitzar els components demogratics a partir de l'explo

tació deis registres sacramentals per part de ]. Nadal, E. 

Giralt o A. Sáez, introductors de les tecniques i els meto

des de l'escola francesa, pionera en el estudis de Demo

grafía Histórica, han establert certes evidencies i han sug

gerit algunes hipótesis sobre els determinants del 

creixement demogratic catala. Posteriorment, a partir 

deis anys vuitanta, el desenvolupament de les monogra

fies locals han ajudat a corroborar, matisar i/o plantejar 

noves interpretacions i interrogants. D'altra banda, els 

determinants del creixement demogratic catala deis 

darrers dos-cents anys i el procés de la transició 

demogratica, així com l'estudi territorial de la població, 

han estat suficientment analitzats i ponderats gracies als 

treballs, entre altres, d' A. Cabré, l. Pujadas i T. Vida l. 

Algunes observaclons sobre les fonts demograflques 

La disponibilitat de les fonts existents ha condicional l'es

tudi i l'analisi en demografía histórica. La investigació 

s'ha hagut de basar, sovint, en documentació civil i/o 

religiosa, amb f inalitat fiscal, económica o m ilitar, el que 

ha propiciat la utilització d'una metodología específica 

que ha dificultat a vegades les comparacions temporals, 

pero que, al mateix temps, ha donat lloc al desenvolupa

ment d'uns metodes i unes tecniques molt acurades que 

han permes reconstruir la població del passat. Fins a l'ac

tualitat Fran¡;a, Anglaterra i Gal·les i Suecia han pogut 

reconstruir la seva població. 

A Catalunya, comptem des de 1857 -amb anterioritat 

només es disposa del cens de Floridablanca, 1787- amb 

les dades demogratiques que contenen els censos de la 

població elaborats amb una periodització decennal fins 

avui en dia. En referencia als esdeveniments vitals gau

dim de la informació del Moviment natural de la pobla

ció, inicial l'any 1 858, i amb el Registre Civil instaurat a 

partir deis anys setanta del segle XIX. L'explotació de les 

dades d'aquestes fonts presenta, no obstant aixó, nom

broses dificultats a l'hora de la seva analisi i l'elaboració 

deis diferents indicadors, tant per la seva qualitat -subre

gistre o sobreregistre d'alg.uns deis seus esdeveniments-, 

el detall territorial que abasteixen i els canvis que s'han 

anat introduint en el contigut de la seva informació. Tot 

i que algunes d'aquestes dificultats han estat superades 

amb el temps, no es disposara, per exemple, del de

tall territorial per municipis fins a l'any 1975, a excepció 

del període 1923-1936, en el qual J. A. Vandellós va ela

borar i publicar unes estadístiques sobre el moviment 

natural de la població per a cada un deis municipis de la 

geografía catalana. 
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2 . EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA, 
1787-1975 

El creixement de la poblacíó catalana al llarg deis darrers 
tres-cents anys ha estat molt elevat, llevat deis períodes 
de grans epidemies, crisis economiques i esdeveniments 

bel-lics. Si s'accepten les dades de població que fornei
xen els censos i els recomptes del segle XVIIF, Catalunya 
experimenta, al llarg d'aquest mateix segle, un impor
tant creixement demografic que la porta a doblar el 

nombre deis seus efectius poblacionals entre 1 718 i 
1787; increment que continua alllarg de la primera mei
lat del segle XIX en que novament torna a duplicar els 
seus habitants. A partir de 1860 s'iniciava un període de 

creixement moderat que abastaría fins al primer decenni 
del segle XX. Entre 191 O i 1975, la població catalana 
assoleix la xifra de 5.700.000 habitants, i així triplica 
practicament els seus efectius, com es mostra a la taula 1. 

Aquesta evolució del creixement de la població catalana 
segueix la mateixa tendencia que el conjunt de la pobla
ció espanyola, encara que els seus ritmes són considera
blement diferents. A excepció de Catalunya, el País Base, 
Múrcia i Valencia, pel conjunt d'Espanya no es pot parlar 
d'un comportament demografic modern fins a les pri
meres decades del segle xx•. 

Els ritmes i la intensitat del creixement de la població 
catalana del darrer quart del set-cents i primera meitat 
del vuit-cents no foren uniformes al llarg de tota aquesta 
etapa. Les grans crisis de mortalitat de 1793-1812, pro
vocades tant pels conflictes bel-lics -la Guerra Gran i la 
Guerra del Francés-, com perles successives crisis de sub
sistencia deis darrers anys del segle XVIII i primer decen
ni del vuit-cents, no solament frenaren el creixement 
demogratic d'aquests anys, sinó que les generacions poc 
nombrases nascudes a comen~ament del segle, deixaran 

sentir les seves repercussions en la dinamica demogratica 
de gran part del segle XIX cata la•. No obstant aixo, no hi 
ha cap comarca que registri decreixement poblacional. 
Aixf, entre 1 787 i 1860, les comarques que més creixen 
són les lleidatanes de la franja de 1' Aragó, les tarragoni
nes del sud del Principat, les del Barcelones, 1' Anoia, el 
Valles Occidental i !'Oriental i el Maresme, juntament 
amb la Selva i el Girones. 

A partir de 1860 i fins a 191 O, les taxes de creixement de 
la població catalana minven considerablement; del 
8,8%o a mitjan segle XIX es reduiran a un 5,0%o, i s'as
soleix la taxa més baixa, 3%o, entre 1860 i 1877. El crei
xement moderat que experimenta Catalunya en aquests 
anys es concentra territorialment en tres zones: la ciutat 
de Barcelona i els municipis urbans que l'envolten, on 

TAULA l . CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ CATALANA 1 l 'ESPANYOLA 

Catalunya Espanya 

Any població període TCAA densltat població TCAA densitat 

1717-18 402.417 12,7 7.500.000 14,9 

1787 878.031 1718-1787 11,4 27,6 10.409.900 4,8 20,6 

1860 1.673.823 1787-1860 8,8 52,6 15.645.072 5,6 31,0 

1877 1.752.093 1860-1877 2,7 55,0 16.622.175 3,6 32,9 

1887 1.842.477 1877-1887 s,o 57,9 17.549.608 5,4 34,8 

1900 1.966.556 1887-1900 5,0 61,8 18.617.956 4,6 36,9 

1910 2.084.896 1900-1910 5,9 66,5 19.995.191 7,2 39,6 

1920 2.344.910 1910-1 920 11,2 78,0 21.389.589 6,8 42,4 

1923 2.480.580 78,0 

1930 2.791.474 1920-1930 17,6 87,8 23.677.497 10,2 46,9 

1936 2.921.669 1923-1936 11,8 91,9 

1940 2.891.720 1930-1940 3,5 90,9 26.014.750 9,5 51,5 

1950 3.240.743 1940-1950 11 ,5 101,9 28.118.057 7,8 55,7 

1960 3.925.508 1950-1960 19,4 123,4 30.583.466 8,4 60,6 

1970 5.123.264 1960-1 970 27,0 161 '1 34.041.022 10,7 67,4 

1975 5.663.137 1970-1975 20,2 178,1 36.012.702 11 ,3 71,3 

1981 5.959.530 1975-1981 9,9 187,4 37.683.41 o 7,6 74,7 

1986 5.977.008 1981 -1986 0,6 188,0 38.472.451 4,1 76,2 

1991 6.115.759 1986-1991 4,7 192,3 38.872.268 2,1 77,0 

Font: elaboració prop1a a partir de les dades del cens de 1717-18, J. lglésies (1974) 1 P Vilar (1966); el cens de Floridablanca, 1787, J. lglésies (1970) i 
P. Vilar (1966); el cens de 1923-36, Servei Central d'Estadística (1937); i els censos 1 els padrons de població de I'INE i l'lnstitut d'Estadística de 
Catalunya. 
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s'anira configurant la macrocefalia barcelonina, ja que és 
en aquesta area on s'ubicaran les ciutats capdavanteres 
del procés d'industrialització textil - creixement urba que 
es produeix en detriment deis municipis i comarques 
més rurals, sobretot les nord-occidentals lleidatanes i bar
celonines-; les comarques lleidatanes i tarragonines sud
occidentals que gaudiran d'un creixement més dinamic 
que el conjunt de Catalunya, per raó del desenvolupa
ment agrari potencial per l'extensió de la superfície con
reada i la creació deis canals de I'Urgell i de I'Ebre; i una 

tercera zona, que compren les comarques vitivinícoles 
barcelonines i tarragonines que veuen disminuir el seu 
creixement, a partir de 1898, per la crisi económica que 
va suposar la plaga de la fil·loxera. 

Catalunya, entre 191 O i 1936, no només recupera el gran 
creixement que havia aconseguit durant el segle XIX, 
sinó que !'incrementa, · a causa de la bona conjuntura 

económica que origina la primera gran onada immi
gratória atreta perla demanda de ma d'obra, entre 1916 
i 1930, provinent de certes províncies de I'Estat espanyol. 

Territorialment, la població es distribueix en les conques 
industrials deis eixos fluvials del Ter-Congost i Llobregat
Cardener, en les comarques del Valles Occidental i Orien
tal, el Maresme, el Baix Llobregat i el Barcelones, i aques
tes monopolitzen el 90% del creixement demografic de 
la Catalunya de l'epoca. De fet, aquest gran creixement 
demografic es perllongara fins a l'any 1975, i s'in
terrompra durant els anys de la Guerra Civil i de la imme
diata postguerra. El contingent immigratori continuara 
sent el principal component d'aquest creixement, carac
teritzat, pero, per una major diversificació de les zones 
d'origen fins als anys seixanta, en que es produeix l'ano
menat "baby boom", i així pren també protagonisme el 
creixement natural. 

A partir del 1960, es potencia, sobretot, el creixement 
de les comarques barcelonines, els municipis litorals giro
nins i tarragonins, i, en les comarques lleidatanes, aquest 
increment es concentrara en les localitats que envolten la 
ciutat de Lleida. 

3. CATALUNYA 1 LA TRANSICIÓ DEMOGRÁFICA: 
UN CAS ATÍPIC 

Si l'evolució del nombre d'efectius de Catalunya és ben 
coneguda, així com el comportament de la natalitat i de 
la mortalitat durant el segle XX, no ho són tant la tra
jectória i el pes que varen jugar cada un d'aquests com-

ponents en el creixement de la població catalana, sobre
tot pel que fa al segle XVIII i la primera meitat del segle 
XIX. Les investigacions dutes a terme fins a l'actualitat 
han posat de manifest unes evidencies i han proposat 
unes hipótesis sobre la dinamica demogratica catalana 
que li atorguen un peculiar procés de transició demogra
ficas, diferent a l'experimentat per les societats europees 
del passat, que han pogut reconstruir l'evolució de la 
seva població i de les prindpals variables demogratiques 
des de mitjan del set-cents fins als nostres dies, com és el 
cas d'Anglaterra i Gal.le5, ~~~f.cia i ~ran.-;:a. 

Els resultats de les investigacions, reprodu"its en la taula 2, 
mostren que l'alta natalitat -amb valors al voltant del 
40%o- registrada a Catalunya durant el segle XVIII i bona 
part de la primera meitat del segle XIX', hauria estat el 
motor del gran creixement de la població catalana, pro
per a la trajectória seguida per les taxes d' Anglaterra i 
Gal·les entre 1750 i 1820, data a partir de la qual 
comen~a la davallada de la mortalitat anglesa que es per
llongara fins a la fi del segle XIX. En canvi, el preco~ des
cens de la fecunditat, inicial a casa nostra en el decurs de 
la primera meitat del segle XIX', concordaría amb la 
baixa de la natalitat francesa que havia inicial el seu des
cens ja a final del segle XVIII, en paral·lel amb el declivi 
de la mortalitat. 

El gratic 1 recullles taxes de natalitat de Catalunya i Espa
nya, així com d'una mostra de parroquies que pertanyen 
a cinc comarques barcelonines, i aquestes il·lustren la 
mateixa tendencia descrita pel conjunt cata la. A partir de 
1860, la natalitat d'aquestes parroquies inicia de manera 
sincrónica, encara que des de nivells diferents, el seu des
cens fins al 1936. Després de la Guerra Civil, pel conjunt 
de Catalunya, les taxes de natalitat es recuperaran, sobre
tot a partir deis anys cinquanta. 

L'evolució de la mortalitat de Catalunya durant aquests 
segles, en canvi, li confegiria un procés de transició atí
pic, ja que els seus alts nivells, es traduiran en unes bai
xes esperances de vida en néixer que es mantindran fins 
al comen~ament del segle XX. Els nivells de les taxes bru
tes de mortalitat de Catalunya i els de la mostra parro
quial, abans esmentada (amb totes les reserves en la uti
lització d'aquest indicador pels efectes perturbadors de 
!'estructura per edats que presenta), malgrat presentar 
una tendencia descendent des de final del segle XIX, es 
mantindran for~a elevats i constants fins al període 1916-
1920, a partir del qual iniciarien la davallada. 

Perla seva banda, el lent creixement de la població espa

nyola de la segona meitat del segle XIX, seria imputable, 
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TAULA 2. COMPONENTS DEL CREIXEMENT NATURAL DE CATALUNYA, ESPANYA 1 CERTS PAi"SOS EUROPEUS 

Suecia Fran~a - Anglaterra i Gal·les Catalunya Espanya 

nata- morta- nata- morta- nata- morta- nata- morta- creixe- nata- morta- creixe-
Perlodes ment ment litat litat litat litat litat litat litat h litat ~j rt~t 

1 3~25,8 r·'¡ r 

natural 

1787(!) 32 24 39,2 35,0 44,2 38,1 43,2 

1797 35 24 37,7 28,4 39,8 27,2 37,8 42,3 38 

1860 ' 35 18 26,2 21,4 35,8 22,4 37,4 26 39,5 31 

1887 30 16 23,5 22,0 31,9 19,1 32,4 29, 1 37 30,71 

1901 -1905 26 16 20,6 19,6 27,3 15,3 27,61 23,24 4,37 

1 

35,31 26,08 9,23 

1906-1910 25 14 19,6 17,8 25,1 13,5 26,04 21,93 4,11 33,34 24,14 9,2 

1911-1915 22 15 11,8 18,3 21,9 15,7 24,21 21,04 3,17 30,63 22,13 8,5 

1916-1920 24 13 21,4 17,2 25,5 12,4 22,77 22,59 0,18 28,81 24,59 4,22 

1921-1925 18 12 19,0 17,4 18,3 12,1 23,22 18,31 4,91 30,04 20,32 9,72 

1926-1930 15 12 18,0 15,6 16,3 11,4 20,36 15,46 4,9 28,66 17,96 10,7 

1931-1935 14 12 15,3 15,7 14,7 11,7 17,74 14,28 3,46 26,94 16,26 10,68 

1936-1940 15 11 13,6 18,0 14,1 14,4 13,91 18,02 -4,11 21,56 17,87 3,69 

1941-1945 14,05 12,62 1,43 21,55 14,27 7,28 

1946-1950 15,64 11,13 4,51 21,41 11,54 9,87 

1951-1955 15,92 10,37 5,55 20,27 9,78 10,49 

1956-1960 17,99 9,86 8,13 21,41 9,12 12,29 

1961 -1965 19,11 8,97 10,1 4 21,19 8,55 12,64 

1966-1970 8,73 10,93 20,08 8,5 11,58 

1971-1975 8,45 11,44 19,1 4 8,42 10,72 

"' Estimacions de la taxa de natalitat extretes de M. Uvi 8accl (1968). "' La taxa de 1787, pera Catalunya, J. 8enavente (1990); la de 1887, J. Nadal 
(1982), correspon al període 1878-1887. La taxa de 1797, pera Espanya, M. Livi Bacci (1968), í les de 1887 i 1900, V. Pérez Moreda (1983), que corres-
ponen als períodes 1865-1883 i 1878-1900, respectívament. J. C. Chesnais (1986). ·• E. A. Wirgley i R. S. Schofleld (1 981 ). " Les taxes de nata-
litat i mortalitat del segle XX, A. Cabré i l. Putadas (1 989). 

més que a un declivi de la natalitat, la qual es mantindra 
alta fins al final de la centúria -només superada per Italia 
i Portugal-, a la persistencia d'uns alts nivells de morta
litat fins als anys quaranta. 

3.1 Evolució de la fecundltat 1 la nupcialltat 

l'estudi de l'evolució i el comportament de la nupcialitat 
han esdevingut essencial_s per interpretar el procés del 
preco~ descens de la fecunditat catalana. Molts deis 
investigadors han suggerit la hipótesi segons la qual en la 
trajectoria d'aquesta variable hi hauria la clau que carac
teritzaria el procés de transició demografica a Catalunya. 
En les primeres investigacions sobre l'evolució de la nup
cialitat i la fecunditat durant els anys seixanta, referides al 
conjunt espanyol', els autors varen posar de manifest el 
descens d'uns alts indicadors de fecunditat general l'any 
1787, fins a una reducció d'aquests a mitjan segle XIX. 
Els treballs elaborats a partir deis anys vuitanta sobre 
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aquests components per a Catalunya han tingut per 
objectiu principal l'estudi de la trajectoria d'aquestes 
variables durant el procés de la transició demografica i 
l'etapa posttransicional•. 

Els principals factors demografics que incideixen en l'e
volució de la fecunditat general són la fecunditat legíti
ma, la il-legítima i !'estructura per edat segons l'estat 
civil. De l'analisi d'aquests indicadors10

, de la taula 3, 
sobre l'evolució de la fecunditat i de la nupcialitat a Cata
lunya i Espanya, entre 1787 i 1975, se'n depren que a l'i
nici d'aquest període, els valors de la fecunditat general 
giraven a l'entorn del 0,5" acompanyats d'una fecundi
tat legítima del 0,8 i d'una nupcialitat al voltant del 0,6. 
Cent anys més tard, el1 887, els nivells de fecunditat legí
tima mostren la seva maxima reducció a Catalunya, 
seguits de les Balears i el País Base, mentre que la nup
cialitat ha augmentat a Catalunya respecte al conjunt de 
I'Estat -a l'entorn del 0,61-, i s'ha situat molt per sobre 
de Fran~a i d'altres pa'isos de I'Europa occidental. 
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GRÁFIC 1. EVOLUCIO DE LES TAXES DE NATALITAT, 1787- 1975 
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font: elaboració propia a partir d'una mo5tra de parrbquies catalanes. 

Entre 1887 i 1930, si en el conjunt de I'Estat espanyol 
s'ha iniciat el procés de declivi de la fecunditat, a Catalu
nya ja es pot parlar de la seva consolidació; les dades 
sobre fecunditat legítima de les quatre províncies catala
nes així ho constaten a partir de 1900, només la provín
cia de Girona mantindra el mateix nivel! que el de l'any 

1887. É.s dins d'aquest període on es produira la baixa de 
la nupcialitat espanyola i catalana a final del segle XIX, 
que s'intensificara i es generalitzara a partir de 191 O, en 
les quatre províncies, tal com mostra la taula 3. 

Durant els anys cinquanta, després de les perturbacions 
demogratiques produ'rdes per la Guerra Civil i la post
guerra, els índexs de fecunditat legítima de Catalunya i 
d'Espanya se situen encara per dessota deis assolits l'any 
1930, amb valors al vollant del 0,3 i 0,4 respectivament. 
A partir de 1960, mentre la fecunditat espanyola conti
nua mostrant una tendencia a la baixa, Catalunya es 

caracteritza per una lleu recuperació d'aquesta fins als 
anys setanta. Aquesta trajectoria divergent no s'observa 
en l'evolució de l'índex de nupcialitat; a partir deis anys 
cinquanta, s'evidencia una recuperació important deis 
matrimonis que cal inserir-la en el gran augment de la 
nupcialitat que es copsa en tots els pa'isos occidentals. La 
fecunditat i la nupcialitat d'aquests anys a Catalunya i 
Espanya ofereixen la particularitat de lendir cap a una 

homogene'ització territorial del seus nivells, malgrat la 
diferent trajectoria seguida. 

3.1 .1 Alta nupclalltat 1 descens preco~ de la 
fecunditat, 1787-1887 

Les estadístiques disponibles des de l'últim quarl del 
segle XVIII fins a 1887, condicionen l'estudi del compor
tament de la nupcialitat i la fecunditat. Si el cens de Flo
ridablanca (1787) i el cens de 1887 proporcionen !'es
tructura de la població per edat, sexe i estat civil 
permetent mesurar el fenomen de la nupcialitat mit
jan~ant el calcuf de les edats al matrimoni i el celibat defi
nitiu, hi ha un buit estadístic entre ambdós censos per a 
la primera meitat del segle XIX. 

Aquests recomptes no ens proporcionen cap variable per 
poder mesurar la fecunditat, i el seu comportament s'ha 
hagut de calcular bé a partir d'estimacions indirectes de 
fes laxes de natalitat, aplicant el metode de les pobla

cions estables11
, bé a partir d'una mostra de parroquies í 

!'estructura per edats deis censos de 1787 i 1860" , o mit
jan~ant la refació deis efectius menors de 5 anys sobre fa 
població femenina entre 16 í 50 anys14, ja que només es 
dísposa d'índicadors de la fecundítat matrimonial a par-
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TAULA 3. INDEXS DE FECUNDITAT GENERAL (lf), LEGÍTIMA (lg} 1 NUPCIALITAT (lm}. PROVINCIES CATALANES, CATALUNYA 
1 ESPANYA 

ÍNDEX DE FECUNDITAT GENERAL (lf) 

Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya 

1787 0,470 0,450 

1887 0,304 0,354 0,345 0,372 0,333 0,395 

1900 0,257 0,321 0,330 0,362 0,285 0,386 

1910 0,225 0,285 0,303 0,299 0,264 0,360 

1920 0,209 0,238 0,270 0,219 0,224 0,318 

1930 0,173 0,196 0,223 0,190 0,184 0,296 

1940 0,121 0,124 0,150 0,142 0,127 0,208 

1950 0,140 0,148 0,168 0,158 0,144 0,203 

1960 0,185 0,180 0,207 0,197 0,187 0,228 

1970 0,216 0,225 

1981 0;162 0,182 

ÍNDEX DE FECUNDITAT LEGÍTIMA (lg} 

Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya -----
1787 0,789 0,750 

1887 0,508 0,564 0,528 0,583 0,534 0,650 

1900 0,459 0,561 0,504 0,577 0,486 0,653 

1910 0,414 0,477 0,478 0,489 0,459 0,623 

1920 0,409 0,420 0,441 0,382 0,411 0,586 

1930 0,314 0,351 0,354 0,323 0,323 0,540 

1940 0,249 0,272 0,316 0,294 0,264 0,464 

1950 0,284 0,284 0,309 0,299 0,287 0,419 

1960 0,305 0,277 0,321 0,299 0,303 0,404 

1970 0,333 0,376 

1981 0,235 0,291 

ÍNDEX DE NUPCIALITAT (lm} 

Barcelona Girona Lle ida Tarragona Catalunya Espanya 

1787 0,560 0,571 

1887 0,570 0,619 0,649 0,631 0,606 0,581 

1900 0,533 0,565 0,651 0,620 0,570 0,564 

1910 0,518 0,591 0,633 0,605 0,559 0,552 

1920 0,485 0,556 0,603 0,562 0,525 0,511 

1930 0,524 0,550 0,599 0,579 0,547 0,513 

1940 0,451 0,443 0,466 0,470 0,454 0,422 

1950 

1960 0,594 0,641 0,640 0,651 0,607 0,552 

1970 0,640 0,589 

1981 0,657 0,604 

Font: A. Cabré (1989), R. Nicolau (1989), f. Benavente (1990). 
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tir de les escasses monografies locals basades en el meto
de de la reconstrucció de famílies". 

L'evolució del model matrimonial catala, entre 1787 í 
1887, presenta un augment de l'edat en casar-se per 

ambdós sexes, i aíxí es passa de 23,6 a 24,3 anys en les 
dones i de 24,6 a 28 en els homes, i una disminució de 

la proporció de la soltería de més de SO anys, tal com 
reflecteixen les dades de la laula 4; la nupcialitat espa
nyola experimentaría una tendencia similar, encara que 

no es produiria una diferencia d'edat mitjana al matri
moni entre sexes com a Catalunya. Aquests resultats 
aparentment contradictoris -disminució de la soltería 
definitiva i augment de l'edat en casar-se- amb l'aug
ment de la nupcialitat que va tenir lloc a Catalunya i 
Espanya en aquest període, no ho són tant si s'analitzen 
les proporcions de celibat definitiu per generacions del 
cens de 1887. Les investigacions sobre aquest aspecte 
han suggerit que, en realitat, en aquest període, es 
podrien dist ingir dues fases: un augment de la nupciali
tat acompanyat per una edat temprana al matrimoni fins 
al 1840-SO, seguida d'una segona fase de disminució de 
la nupcialitat i retardament en contraure les primeres 
núpcies'•. 

Un deis trets sorprenents de la nupcialitat catalana són 

les grans disparitats territorials que presenta, així, en el 
cens de Floridablanca, s'observa com les comarques pire
nenques i prepirenenques juntament amb el Barcelones 
tenen els nivells més baixos de nupcialitat, que es corres
ponen amb unes edats al matrimoni més tardanes i un 
celibat definitiu més elevat per ambdós sexes". Contra
riament, les comarques situades al sud-oest de Catalunya 
serien les zones amb uns nivells de nupcialitat més alts, 
que concordarien, en general, amb unes edats al matri
moni més joves i un celibat definitiu més baix. Un segle 
més tard, la intensitat matrimonial segueix la mateixa 
distribució territorial, en canvi, l'edat mitjana al matri
moni es retarda arreu de Catalunya, i s'hi destaquen 
encara les zones pirinenques i prepirinenques, i les 
comarques litorals, des del Barcelones fins al Tarragones, 
les quals presenten les edats d'entrada al matrimoni més 
tardanes, sobretot pel que fa al sexe masculí. Al mateix 
temps, el retard més gran de les dones a l'hora de con
traure matrimoni es concentra majoritariament en les 

comarques més dinamiques economicament" . 

Sera en el marc d'aquest comportament de la nupciali
tat••, el qual conservara els seus trets essencials alllarg del 
procés de la transició de la fecunditat catalana, on es pro
duira la minva de la reproducció de les generacions cata
lanes a partir de l'any 1830, i així se situara més a prop 

de !'experiencia francesa que de l'espanyola. L'analisi de 
les taxes de fecundital matrimonial per edats de dos 
municipis catalans, sembla afirmar aquesta hipotesi, en 
observar-se en la taula S el descens de la fecunditat 

matrimonial en la primera meitat del segle XIX a Sant 
)oan de Palamós, i a partir deis anys seixanta a Sant Pere 
de Riudebitlles, on es concentrava l'edat a la maternitat 
en el grup de 20-24 anys. A partir del 1880, ja es pot par
lar del pas d'uns nivells transicionals cap a uns nivells 
posttransicionals de la fecunditat matrimonial. 

L'indicador de fecunditat elaborat a partir de les estruc
tures per edats del cens de 1860 dibuixa una zona de 
baixa fecunditat que comprendria les comarques de 
muntanya occidentals del nord de Lleida fins al litoral 
gironí, juntament amb les comarques del Barcelones i el 
Maresme; mentre les comarques situades en la part infe
rior, excepte el Baix Camp i el Tarragones, són les que 
presentarien els nivells més alts de fecunditae0

. Partint 
del suposit que la baixa fecunditat es relaciona amb l'e
migració, en estar basicament formada d'efectius mascu
lins, la seva geografía coincideix majoritariament amb 
zones de signe emigratori, deixant de banda les comar
ques de les quatre capitals provincials i Osona. En canvi, 
!'alta fecunditat es produeix indistintament en comar
ques de signes migratoris oposats. Aquesta distribució 
territorial de la baixa fecunditat tornaría a incitar el debat 

obert sobre una possible influencia de les pautes de la 
natalitat francesa sobre el comportament reproductiu 

catala 2
'. 

En l'explicació de la distribució geografica de la fecundi

tat matrimonial semblaria jugar un paper important 
l'augment i el rejoveniment de la nupcialitat en les arees 
més rurals i l'exode deis seus sobrants poblacionals cap a 
la ciutat de Barcelona11 i la seva area d'influencia, tenint 
en compte, també, la sensibilital de la població catalana 
en el procés d'expansió i consolidació del model de pro
ducció capitalista. 

3.1 .2 Disminució de la nupclalitat i generalitza
ció del declivl de la fecundltat, 1887-1930 

Com s'ha descrit anteriorment, a final del segle XIX, s'i
nicia una disminució deis nivells de nupcialitat, els quals 
es generalitzen a partir del primer decenni del segle XX. 
Aquest descens va acompanyat d'un augment progressiu 
de l'edat en contraure les primeres núpcies, sobretot 
amb referencia al sexe femení11, tal com s'observa en la 

taula 4. Aquest fenomen es produeix a nivell de totes les 
comunitats autonomes espanyoles, a excepció de Galícia 
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TAULA 4. EDAT MITJANA Al MATRIMONI 1 CEUBAT DEFINITIU. MUNICIPIS CATALANS, CATALUNYA 1 ESPANYA 

l a meitat s. XVIII 

1701-1766 Rocafort de Queralt1'1 

1680-1780 Rubílll 

1720-1739 Sant Pere de Riudebitllesl1l 

1736-1754 Tarrega1•1 

1725-1749 Vilanova i la Geltrúl'l 

2a meitat s. XVIII 

1780-1789 Sant Pere de Riudebitlles 

1755-1769 Tarrega 

1785-1792 Vilafranca del Penedesl'l 

1775-1799 Vilanova i la Geltrú 

1787 

1797 

la meitat s. XIX 

Catalunyal'l 

Espanyal8J 

1830-1839 Sant Pere de Riudebitlles 

1808-1812 Vilafranca del Penedes 

1803-1807 Anoial'l 

2a meitat s. XIX 

Bages19l 

Catalunya central191 

Osonal9l 

1870-1879 Sant Pere de Riudebitlles 

1877-1879 Vilafranca del Penedes 

1887 Catalunyal7l 

S. XX 

1900-1909 

1900 

1910 

1910-1919 

1920 

1930 

1930-1935 

1940 

Espanya1'1 

Sant Pere de Riudebitlles 

Catalunya 

Espanya 

Catalunya 

Espanya 

Sant Pere de Riudebitlles 

Catalunya 

Espanya 

Catalunya 

Espanya 

Sant Pere de Riudebitlles 

Catalunya 

Espanya 

Edat mitjana al matrimoni 

homes dones 

26,7 

30,3 

26,7 

24,8 

27,4 

28,2 

26,9 

25,9 

27,0 

24,6 

24,5 

24,1 

22,4 

23,1 

24,4 

28,6 

24,4 

28,1 

28,3 

28,0 

27,0 

28,2 

27,9 

27,4 

28,3 

27,7 

28,3 

28,3 

27,9 

27,9 

28,2 

27,0 

29,9 

30,4 

21,9 

24,2 

20,9 

22,0 

23,2 

22,7 

24,5 

23,1 

23,8 

23,6 

23,2 

22,3 

21 '1 

22.7 
23,6 

24,2 

24,1 

24,2 

24,3 

24,3 

24,2 

24,4 

25,1 

24,5 

25,4 

25,1 

24,7 

25,9 

25,8 

25,4 

25,9 

25,2 

26,3 

27,7 

--+--

--~--

Celibat definitiu 

homes 

7,5 

12,6 

12,5 

17,4 

11,4 

6,1 

6,2 

6,5 

6,0 

5,5 

6.6 

8,3 

7,5 

8,5 

7,6 

9,3 

9,2 

dones 

4,7 

4,1 

9,8 

17,2 

9,9 

6,2 

9,4 

8,2 

9,5 

7,8 

10,2 

9,6 

10,6 

11,3 

11,7 

13,6 

13,7 -----
Font: les dades sobre l'edat mitjana al matrimoni corresponen a : " 1V. Cual (1988). '"C. Bencomo i altres (1992). A. Torrents (1993). • J. Planes 
(1987). "F. Muñoz Pradas (1990). "'A. Martínez Rodríguez (1987). "'A. Cabré i A. Torrents (1990); ,., V. Pérez Moreda (1983). ,., U. Ferrer A los 'al tres 
(1992). 
Les dades sobre celibat definitiu (46-50 anys) corresponen a: 1787-1900, Catalunya i Espanya, M. Livi Bacci (1968); 1900-1940, Catalunya, A. Cabré i 
Á. Torrents (1990); i Espanya, V. Pérez Moreda (1983); Sant Pere de Riudebitlles, Á. Torrents (1993). 
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TAULA 5. TAXES DE FECUNDITAT MATRIMONIAl PER EDAT DELS ESTUDIS LOCALS DE CATALUNYA 

Edat al matrimoni 20-24 Edat al matrimoni 25-29 

edat a la maternitat edat a la maternitat 

20-24 25-29 25-29 30-34 

Palamós 1 700-1739 368 325 556 250 

1 740-1779 479 402 378 446 

1780-1819 413 362 477 299 

1820-1859 343 294 333 304 

Sant Pere de Rludebitlles 1700-1749 545 426 43? 327 

1750-1799 517 342 444 402 

1800-1819 438 379 356 277 

1820-1839 460 406 478 372 

1840-1859 444 399 509 344 

1860-1879 514 311 285 188 

1880-1889 450 243 153 78 

1900-1910 425 220 119 53 

Vi lanova i la Gelt rú 1700-1749 381 314 363 340 

1750-1799 443 332 427 387 

Font: les dades de Palamós corresponen a J. Nadal (1992); Sant Pere de Riudebitlles, Á. Torrents (1993); 1 Vilanova i la Geltrú, A. Martínez Rodríguez 
(1987). 

i Astúries. Si Catalunya, l'any 1887, tenia una mitjana 

d'edat al matrimoni de 28 anys per als homes i de 24,3 

per a les dones, l'any 191 O l'edat de les dones s'havia 

incremental fíns als 25,5 anys, mentre que la deis homes 

es mantenía estable, tot i que les taxes de celibat defini

tiu comen~aren a augmentar a partir del 1915. 

La distribució territorial de l'edat mitjana al matrimoni i 

el percetatge de soltería definitiva en aquest període, no 

permet donar el detall territorial més enlla de la divisió 

provincial. L'augment de l'edat en contraure matrimoni 

que es constata a Catalunya es dóna més intensament en 
els homes residents a la província de Lleida; en canvi són 

les dones de la província de Barcelona les que retarden 

més l'edat de les primeres núpcies, malgrat que entre 

1920 i 1930, tant els homes com les dones d'aquesta 

província avancen l'edat de contraure matrimoni, contra

riament al que succeix a la resta de les altres províncies. 

Dins de la tendencia general d'augment del celibat defi

nitiu que reflecteixen les quatre províncies catalanes, des

tacaría la província de Barcelona amb el major percen

tatge de dones solteres. Obviament totes aquestes 

característiques varen configurar un mercat matrimonial 

on cada grup social i economic s'inseria segons el seu 

estatus social, i així varen donar lloc a patrons diversos 

dins d'una mateixa societat24
• 

El retard a l'hora de casar-se i l'augment del nombre de 

solters podrien estar relacionats amb la consolidació de la 

minva de la fecunditat. A partir de l'índex sintetic de 

fecunditae$, s'observa que si Catalunya tenia, l'any 1885, 

4,1 fills perdona, l'any 191 O d isminueix a 3,2 fills i a 1,9 

vint-i-cinc anys més tard26
, i així es va reduir la des

cendencia de les dones catalanes practicament a la mei

tat i es van assolir mínims histories; al mateix temps, el 

calendari de l'edat a la maternitat presenta una lleugera 

disminució ja que passa de 29,8 anys a l'inici del segle a 

29,1 anys el 1935. La fecunditat de les dones catalanes, 

dones, s'acostaria més a la que gaudien les dones fran

ceses d'aquests anys -encara que aquestes havien iniciat 

la transició de la fecunditat molt abans- que a les de I'Es

tat espanyol, les quals l'any 191 O tenien una mitjana de 

4,4 fills perdona i de 3,2 fills l'any 1935. 

En definitiva, la nupcialitat catalana d'aquest període es 

caracteritzaria per una menor intensitat i un retard en el 

calendari, juntament amb una reducció de l'interval a la 

primera maternitat, és a dir, la seva vida reproductiva s'i

nicia i s'acaba abans. la convergencia de tots aquests 

factors associats a un millor coneixement deis metodes 

anticonceptius i un augment del nivell d'instrucció, aju

darien a explicar la minva de la fecunditat en aquests 

lrenla-cinc primers anys del segle XX. 
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3.1.3 Recuperacló 1 augment de la nupclalltat 1 
la fecundltat, 1950-1975 

A partir del 1945, es comencen a remuntar a poca poc 
els nivells de nupcialitat, pero, no sera fins al 1960 quan 
es tornaran a assolir els del decenni 1920-1930. Es pot 
parlar, dones, d'una lenta recuperació entre 1 945 i 1960, 
data a partir de la qual, i fins a 1975, la nupcialitat cata
lana experimentara un increment notable que cal rela
cionar-lo amb la bona conjuntura economica i el feno

men immigratori, elements que explicarien la intensa i 

preco~ nupcialitat d'aquests anys27
• L'edat mitjana al 

matrimoni l'any 1950 a Catalunya és de 28,8 anys i de 

26,6 vint-cinc anys després, per als homes, i de 26,7 i 
22,7 anys pera les dones, sense que s'observi cap dife
renciació provincial destacada; la mateixa tendencia es 
reflecteix pel conjunt d'Espanya28• No ha de sorprendre 
trobar unes proporcions de celibat definitiu que aniran 
disminuint en ambdós sexes, des del 1950 al 1975 a 
Catalunya, malgrat que, a l'any 1960, les proporcions 
femenines augmentin, i es tradueixi, així, l'increment que 
experimenten les províncies de Girona i Tarragona, en 
aquest any. 

A partir del1950, mentre que la nupcialitat augmenta de 
forma generalitzada a Espanya i Catalunya, la fecunditat 
legítima sois ho va ter a Catalunya, Balears i Madrid, per
que l'evolució de la fecunditat general espanyola en el 
procés de transició demogratica s'estabilitza a uns nivells 
més alts que en el conjunt de pa"lsos europeus. El fet dife
rencial de la fecunditat catalana durant la recuperació 
d'aquests vint-i-cinc anys, respecte de I'Estat espanyol, 
radica en el fet que els seus nivells eren més baixos de 
partida, i per tant, el seu augment fou més significatiu29• 

Una rapida ullada als índexs sintetics de fecunditat mos
tren, l'any 1950 a Catalunya, un ascens del nombre de 
fills perdona, que passa d'l ,7, a 2,7 fills l'any 1975, i arri
ba a recuperar els nivells registrats en el quinquenni 
1920-25; en la mateixa sincronía es mostren els indica
dors de l'edat mitjana a la maternitat que es rejoveneix. 
Aquesta recuperació de la fecunditat catalana comen~ara 
a declinar a partir del 19 7 5, m entre que pel conjunt 
espanyol ja s'havia inicial l'any 1970. 

3.2 Evolucló de la mortalltat 

Els nivells de la taxa bruta de mortalitat catalana es man
tingueren, tal com reflecteix la taula 1, relativament alts 
fins a final del segle XIX, i així es tradueixen en esperan-
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ces de vida en néixer molt baixes. L'evolució comparati
va, al llarg deis darrers dos-cents anys en alguns pa"isos 
europeus, posa en evidencia que Catalunya, juntament 
amb Espanya i Italia, tenia fins a la primera meitat del 
segle XIX (vegeu els gratics 2a, 2b i 2c) una esperan~a de 
vida per ambdós sexes inferior als 30 anys, en ciar con

trast amb els 40 anys de Suecia, Anglaterra i Fran~a. Del 
1860 al 1900, exceptuant Suecia, els guanys són mode
rats a la resta deis pa"isos europeus; en canvi, durant el 

segle XX, l'evolució de l'esperan~a de vida continuaria 

mostra.nt una ltajeLlutid d~Lendenl, pero, tendint a una 
homogene.ització deis seus nivells en tots els pa·isos, 

encara que amb diferent intensitat segons els períodes i 
el sexe. 

Del 191 O al 1930, la transició de la mortalitat en els pa·,_ 

sos mediterranis possibilitara un acostament als nivells 
d'esperan~a de vida de Suecia, Anglaterra i Fran~a, i es 
comencen a apreciar diferencies de guanys entre sexes, 
que augementaran entre 1930 i 1950. A partir del 1960, 
tots els pa·isos assoleixen esperances de vida superiors als 
60 anys pels homes i de 65 pera les dones, i es van incre
mentant, encara que de manera més moderada, fins arri
bar a nivells superiors als 80 anys per a les dones, avui en 
di a. 

3.2 .1 Crlsl 1 perduracló de is alts nlvells de mor
talltat flns a la primera meltat del segle 
XIX 

Catalunya presenta uns nivells d'alta mortalitat fins al 
darrer quart del segle XVIII, i s'inicia a partir d'aquesta 
data una lenta i discontínua reducció, que no es produeix 
de manera sincronica arreu del Principal. Segons les 
escasses dades de que es disposa, Catalunya tenia, el 
1787, una taxa bruta de mortalitat entorn de 38 defun
cions per mil habitants, valor proxim al que registrava 
Espanya a les acaballes del mateix segle. Una mostra d'al
gunes localitats catalanes indicaría nivells de mortalitat 
diferencials segons el seu major o menor component 
urba, així la ciutat de Barcelona amb 39%o de defuncions 
presenta un nivell superior a la mitjana estimada de Cata
lunya, mentre que algunes localitats rurals de la zona 
penedesenca mostrarien valors inferiors. 

Malgrat la presencia de les crisis epidemiques de febre 
groga i colera de final del segle XVIII i inici del XIX, 
aquestes no van impedir que els nivells de mortalitat 
entre 1 780 i 1820 milloressin, tal com ho reflecteixen els 

guanys en l'esperan~a de vida pels municipis del Penedes 



POBLACIÓ 

La pob/ació de Catolunya en perspectivo histórico 

GRÁFIC 2A. EVOLUCIÓ DE L'ESPERAN<;:A DE VIDA EN NÉIXER: SEXE MASCULÍ 
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GRÁFIC 28. EVOLUCIÓ DE L'ESPERAN<;:A DE VIDA EN NÉIXER: SEXE FEMENÍ 
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Font: Catalunya i Espanya: A. Cabré (1989). Espanya, 1797: ambdós sexes: M. Livi Bacci (1968). Pafsos europeus: G. Caselli (1993). ra·isos europeus: les 
dades de 1 797 i 1 860 corresponen als anys 1800·1 O i 1850, respectivament. 

LA SOCIETAT CATALANA @(e)i 



POBLACIÓ 

La població de Cata/unya en perspectiva histórica 

GRÁFIC 2C. EVOLUCIO DE l 'ESPERAN<;A DE VIDA EN NEIXER: A CATALUNYA 
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Font: A. Cabré (1989). 

que s'han pogut calcular. Aquests guanys en la mortalitat 
general es deurien a la reducció deis nivells de mortalitat 
infantil i postinfantil, és a dir, la que es produeix durant 
el primer any de vida i entre aquest i el cinque any. Els 
quocients de mortalitat infantil, recollits a la taula 6, 
constaten novament contrastes geogratics rellevants: 
durant la segona meitat del segle XVIII, les localitats de 
Sant joan de Palamós, Igualada i Torroella de Montgrí 
presentaven unes taxes altes amb valors superiors a les 
203 defuncions per mil nascuts, en canvi, els municipis 
que formen l'area del gran Penedes juntament amb les 
localitats de Rocafort de Queralt, Castellter~ol i Cassa de 
la Selva, experimentaven una mortalitat infantil inferior. 

Durant la primera meitat del segle XIX, la mortalitat 
infantil continuara declinant en la major part de les loca
litats estudiades, llevat de Sant joan de Palamós; en toles 
elles, els seus indicadors no ultrapassaran el sostre de les 
200%o, excepte a la ciutat d'lgualada. Les estimacions 
existents sobre Castella, Aragó i Extremadura, indicarien 
per aquests anys el manteniment de nivells encara molt 
alts de mortalitat infantil, i se situarien en quocients pro
xims o superiors als 300%o, en contrast amb els del País 
Base i els descrits per a Catalunya)O. 

Malauradament, encara que l'avaluació de la mortalitat 
postinfantil es fa més difícil de quantificar per la manca 
d'estudis extistents sobre les darreries del set-cents, a les 
parroquies de Sant joan de Palamós, Torroella de Mont
grí i el Penedes, es constata que els nivells de mortalitat 
entre 1 i 5 anys, són superiors als que presenten durant 
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el primer any de vida, tret característic que es mantindra 
fins a final del segle XIX. 

Les diferents estimacions de la mortalitat infantil i postin
fantil de les localitats analitzades sembla que no depen

drien tant de la seva ubicació geogratica -litoral, interior, 
rural, urba- sinó que més aviat estarien relacionades amb 
les causes de mort atribu'lbles a factors exogens com els 
climatics, mediambientals o la manca d'higiene, i ende

gens, d'ordre biologic o genetic. Diversos autors11 han 
constatat que l'increment de la mortalitat del sise mes de 

vida estaria fortament correlacionat amb el canvi de ti pus 
d'alimentació -període de deslletament- associat a fac
tors climatics31

• 

A tall de conclusió, es podria dir que l'evolució de la mor
talitat catalana, des del darrer quart del segle XVIII i pri
mera meitat del segle XIX, cal interpretar-la com la fi 
d'un període de cicle de mortalitat tradicional més que 
com el transit cap un regim de mortalitat modern o tran
sicional, en la mateixa línia en que ha estat assenyalat per 
alguns pa'lsos europeus d'aquest període13

• 

3.2.2 lnici del descens de la mortalitat 1 transi
ció sanitaria durant el darrer quart de l 
segle XIX 1 e l primer ter~ del XX 

A Catalunya el descens continuat, generalitzat i irreversi
ble de la mortalitat es produeix des de l'últim decenni del 
segle XIX fins a les primeres decades del segle XX . La 
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TAULA 6. TAXES DE MORTALITAT INFANTIL D'ALGUNS MUNICIPIS DE CATALUNYA 

Localitats 

Igualada<» 

St. )oan de Palamós<'l 

Castellter~olm 

Vilafranca del Penedes<•> 

Vendren<•> 

Període 

1766-1770 

1771 -1775 

1776-1780 

1 781-1 785 

1 786-1 790 

1791-1795 

1 796-1800 

1801-1805 

1806-181 o 
1811-1816 

1746-1750 

1751 -1760 

1761-1770 

1771 -1775 

1796-1800 

1801 -1810 

1811-1820 

1821 -1830 

1836-1839 

1751-1760 

1796-1805 

1776-1780 

1780-1789 

1855-1864 

1780-1789 

1855-1864 

qO 

255 

207 

263 

278 

225 

245 

248 

236 

338 

210 

276 

202.7 

213.1 

203 

239.3 

204.1 

144.7 

115.8 

1 01.1 

185 

208 

200 

193.13 

139.36 

183.67 

184.55 

Localitats Període qO 

St. Quintí de Mediona<•> 1780-1789 180.00 

1855-1864 170.00 

S t. Sadurní d' Anoia17> 1855-1864 148.55 

St. Pere de Riudebitlles<•> 1750-1799 176.5 

1800-1824 150.9 

1825-1849 154.8 

Vilanova i la Geltrú<9l 1750-1799 127 

1780-1789 168 

La Geltrú<••> 1855-1864 174.11 

Gelida<" > 1855-1864 143.06 

Rubí<•'> 1751-1790 262 

Rocafort de Queralt<ll> 1761-1780 161 .6 

1781-1800 138.2 

Torroella de Montgrí<"> 1740-1744 297.1 

1745-1749 222 

1750-1 754 246.4 

1755-1759 216.2 

1760-1 764 310.1 

1765-1769 209.9 

1770-1774 231 

1775-1779 284 

1780-1784 264.3 

Olesa de Montserrat 1854 295 

1859 237 

1861 263 

Fonl: '" i '" l. Benavente, (1990). "'J. Nadal i A. Sáez, (1972). '"'"'"""'0
""', F. Muñoz, (1990). "' A. Torrents, (1993). "'M. A. Martínez Rodríguez, 

(1987). "" C. Bencomo i altres, {1992). ''"V. Gual, (1988). '"' J. Surroca, (1979). 

transició de la mortalitat a Catalunya es produí, dones, 

d'una forma intensa i en un període cronologic breu, 

mentre que Espanya no assoliria els mateixos nivells fins 

als anys quaranta. La transició de la mortalitat queda 

palesa en l'evolució de l'esperan~a de vida catalana per 

ambdós sexes, que durant aquests anys presenta un aug

ment, passant de 29,6 l'any 186314 a 45 anys en el pri

mer decenni del segle XX, aconseguits els 53,8 anys, el 

1930. Al mateix temps, les diferencies regionals espa

nyoles de l'esperan~a de vida que eren molt importants, 
no comen~aran a minvar fins al segle XX, sobretot a par

tir de 1930. El 1887, la Costa cantabrica i I'Espanya inte-

rior tenien diferencies de 1 O anys en les seves esperances 

de vida respectives, mentre que I'Espanya mediterrania i 

Andalusia presentaven unes edats més homogenies. 

Aquestes disparitats regionals tendiran a escur~ar-se cap 

al 1930; tant en una zona comen l'altra la mortalitat s'a

febleix, malgrat que els guanys més alts es produeixen a 

les Balears, el País Valencia i Catalunya, on la transició de 

la mortalitat catalana cal relacionar-la amb el preco~ des
cens de la seva fecunditat15

• 

Els guanys en l 'esperan~a de vida es deuen a la disminu
ció deis nivells de mortalitat infantil, encara que persistira 
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una mortalitat postinfantil superior a la del primer any de 
vida, tal com succe'la durant la primera meitat del segle 
XIX, i s'intensificara aquesta disminució a partir del segon 
vicenni del segle XX: d'una sobremortalitat de 116,2%o 
durant la decada 1910-1920 es passa a uns nivells del 
85,8%o en la decada posterior. En aquest context de 
davallada de la mortalitat cal no oblidar, pero, !'impacte 
negatiu que causa la pandemia de grip de 1918"', espe
cialment la segona onada epidemica, a la tardor del 
1918, que ataca amb més for~a aquelles zones que no 

havien estat afecta des durant la primera onada, en la !JI i
mavera d'aquell mateix any. Les províncies catalanes 
veieren augmentar la seva mortalitat amb taxes entre el 
4o/oo i el 7o/oo, essent la província de Barcelona la menys 
afectada de totes. 

La davallada de la mortalitat catalana, pero, va estar pre
cedida, entre 1860 i 1887, per un manteniment i, fins i 
tot, un increment deis seus nivells a causa principalment 
d'un empitjorament de la mortalitat infantiP1• Els nivells 
més elevats de mortalitat infantil d'aquest període caldria 
relacionar-los tant amb la perduració deis brots de cole
ralll, com especialment amb l'augment de malalties de 
caracter infecciós com la tuberculosi, el tifus, la verola i 
!'escarlatina o xarampió que afectarien en major mesura 

la població infantil. No obstant aixo, !'impacte d'aques
tes malalties fou diferencial segons el tipus de poblament 
i desenvolupament economic de cada localitat; el procés 
d'urbanització lligat a la industrialització, durant la sego
na meitat del segle XIX, facilita un augment deis conta
gis a causa de la densitat de la població i les deficitaries 
mesures salubresanitaries, les males condicions laborals i 
la manca d'infraestructura assistencial i sanitaria, el millor 

exemple de la qual el trobem a la ciutat de Barcelona1• . 

A més d'aquesta intensitat de la mortalitat urbana, cal 
pero tenir també en consideració la que es produí -enca
ra que menys estudiada- a les zones rurals40 i d'economia 
agraria que també veieren augmentar els seus quocients 
de mortalitat i nivells de morbiditat, ja que, si bé el con
tagi de les malalties era menys probable, en canvi, les 
condicions de vida restaven també difícils. 

Aquesta sobremortalitat, tant rural com urbana, sembla 
que es mantindria encara en el període 1923-1936 al 
llarg de l'eix Barcelones, el Valles Occidental, el Bages, 
Osona, el Ripolles i la Cerdanya, seguint els corredors 
immigratoris. Aixo podría indicar que la relació immigra
ció-mortalitat podría ser tanto més interessant d'estudiar 
que la tan esmentada i poc provada sobrefecunditat deis 
migrants41

• 

La virulencia de les malalties infeccioses durant el vuit
cents impulsa, a partir del primer quart d'aquest segle, la 
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redacció de topografies per part de la Real Academia 
Medico-Practica de Barcelona, creada a final del segle 
XVIII, encoratjada per l'exit de la difusió de la vacuna 
antiverolica descoberta en els darrers anys del segle XVIII 
i generalitzada a Catalunya durant la primera meitat del 
segle XIX. Cal destacar en aquest camp l'obra de Fran
cesc Salva i Campillo i Francesc Sampons. A partir d'a
quests anys, s'inicien una serie de mesures per part de 
metges, higenistes i urbanistes, que tendeixen a prevenir 
certes malalties i millorar les condicions de vida de la 

!JUI.>IdLiú é:l l llé:lrg df:! tolé:l lé:! centúria. Entre aquests desta
carien cronologicament per les seves obres' 1 els higenis
tes com Pere Felip Monlau, introductor de les disciplines 
sanitaries a Espanya, i el primer que elabora dades de 
població segons els nous conceptes de probabilitats de 
vida i taules de mortalitat; !'urbanista lldefons Cerda que, 
recollint algunes de les propostes de Monlau i els hige
nistes les va incorporar a la disciplina urbanística i les va 
exposar en la seva obra, o també, Pere García Faria, autor 
del projecte de sanejament de Barcelona, ja a les darre
ries del segle XIX . L'aplicació i el desenvolupament de 
totes aquestes mesures que donaren lloc a les millores en 
la mortalitat previsible, respecte a la resta de I'Estat espa
nyol, estan en la base de l'inici de la transició de la mor
talitat a Catalunya. 

Dins d'aquest context, durant el primer decenni del segle 
XX, es crearan organismes de protecció a la infancia que 
vetllaran per una millora nutricional deis infants i deis 
habits higenics. En el decenni següent s'intensificaran 
aquestes mesures de protecció i difusió sanitaries i ali
mentaries, i es donara lloc també a la creació de nom
brosos dispensaris on s'exercira l'assistencia pediatrica, 
aplicant-ne les darreres mesures terapeutiques en institu
cions específiques• , fonamentals en els descens de la 
mortalitat infantil d'aquests anys. 

La transició de la mortalitat i els importants canvis estruc
turals que la van acompanyar es produiran, en gran 
mesura, pel declivi de la mortalitat infantil, al qual con
tribu'r'ren, com han estal esmentades, la radicació i la dis
minució de les causes de mort que més influ'iren en els 
seus nivells, així com les millores higieniques i alimenta
ríes•• que ajudaren a assolir la transició sanitaria en els 

primers decennis del segle XX. 

3.2.3 Desacceleracló de la balxa de la mortalltat 
a partir deis anys quaranta 

Els nivells del descens de la mortalitat continuaran la seva 

reducció, malgrat que es vegin interromputs pels esde
veniments bel·lics i les males condicions de vida provo-
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cats perla Guerra Civil, fins aconseguir, el 1975, una taxa 

al voltant del 8,450foo a Catalunya, similar a la que pre
senta la mitjana espanyola en aquest any, encara que els 
ritmes i la intensitat hagin estat diferents. L'assoliment de 

la transició de la mortalitat espanyola que es produeix a 
partir de 1940 explicaría en bona mesura aquest desfa
sament. La reducció de la mortalitat a Catalunya es tra

duira en uns guanys de l'esperan~a de vida en aquest 
període: de 62,9 anys pels homes i 67,7 pera les dones, 
el 1950, a 71,3 i 76,4 anys respectivament, al cap de 
vint-i-cinc anys. La intensitat amb que s'han produ'it 

aquests increments comen~a a desaccelerar-se a partir 
deis anys seixanta, relacionada amb un progressiu enve
lliment de la població, d'una banda, i pel rejoveniment 
de la mateixa de l'altra, provocat pel fenomen de la 
immigració, tal i com es veura més endavant. 

Un procés cronologic semblant de davallada segueix la 
mortalitat infantil. Si en el cens de 1940 la taxa espanyo
la girava al voltant del 1 08,80foo, a les províncies catala
nes ho feia segons els valors que es detallen a continua
ció: Barcelona, 70,1 Ofoo; Girona, 64,00foo; Lleida, 58,2o/oo i 
Tarragona, 53,5o/oo. Deu anys més tard, el conjunt de 
I'Estat espanyol aconsegueix minvar la seva taxa fins al 
64, 160foo, mentre que les províncies catalanes se situen a 
l'entorn del 40%o, essent la província de Girona la que 
tenia una taxa més baixa. El descens, dones, en aquest 
decenni, s'ha produ'it de manera molt intensa i ha donat 
pas a partir deis anys seixanta a una ralentització del 
mateix, sobretot en aquelles zones com a Catalunya, el 
País Valencia, les llles Balears i el País Base, que es carac
teritzaven per presentar nivells de mortalitat infantil molt 
per dessota de la mitjana espanyola, ja des de l'inici de la 
transició de la mortalitat. Entre 1971 i 1975, s'assoleix 
l'homogene'ització en el territori espanyol d'aquestes 
taxes i s'estableix la mitjana espanyola al voltant del 
21 ,5%o, que es distancia només de tres punts respecte a 

Catalunya. 

TAULA 7. SALDOS MIGRATORIS. CATALUNYA 1 ESPANYA 

Catalunya Espanya 

1878-1887 140.385 

1888-1900 -161.026 

1901-1905 15.596 -458.330 

1906-1910 18.073 66.528 

1911 -1915 21.692 -229.275 

1916-1920 202.608 358.068 

1921-1925 107.353 -346.790 

1926-1930 214.726 354.852 

1923-1936 295.250 

Els components de la reducció de la mortalitat infantil 
han canviat també el pes i la trajectoria en aquest perío
de; l'any 1945, el 88% de les morts infantils eren ocasio
nades per causes exogenes -condicions mediambientals, 
nutricionals, higieniques i sanitaries- mentre que, el 
1970, tan sois representen un 44%. Paral·lelament, 
durant aquests anys, les causes endogenes -malalties 
congenites i perinatals- segueixen la tendencia d'aug
mentar les seves proporcions per l'accelerat descens de la 
mortalitat per causes exogenes. Al llarg d'aquests trenta

cinc anys es va produint, també, un canvi en el calenda
ri de la mortalitat infantil, caracteritzat pel descens lent 
de la mortalitat postneonatal, és a dir, a partir del primer 
mes de vida, i un predomini de la mortalitat durant el pri
mer mes o neonatal, per l'increment de les causes endo
genes•s. 

Les millores en els nivells de mortalitat a partir deis anys 
cinquanta, cal inserir-les en els grans aven~os medies que 
es produeixen arreu del món, en l'aplicació generalitza
da de medicaments com les sulfamides i els antibiotics, 
difosos a partir d'infraestructures assistencials com la 
Seguretat Social, i el desenvolupament de la xarxa sanita
ria i de la indústria farmaceutica, acompanyades per una 
conjuntura económica favorable, una millora de l'ali
mentació, la higiene i el nivel! d'instrucció. 

4 . EL GRAN ABSENT EN EL MODEL DE LA TRANSI
CIÓ DEMOGRÁFICA: EL MOVIMENT MIGRATORI 

La Teoría de la transició demografica que basa la seva 
argumentació en l'evolució de la fecunditat i de la mor
talitat ha obviat freqüentment el paper de les migracions 
en el creixement de la població. Una de les principals difi
cultats per al seu estudi és, sovint, la manca i la fiabi litat 
de les fonts demografiques existents, especialment, pel 

Catalunya Espanya 

1931-1935 49.885 -278.950 

1936-1940 59.938 856.716 

1941-1945 160.874 13.140 

1946-1950 95.844 -233.737 

1951-1955 199.877 -634.723 

1956-1960 239.997 -228.481 

1961-1965 354.162 -593.920 

1966-1970 366.280 82.021 

1971-1975 231.831 194.697 

font: les dades del segle XI X espanyoles corresponen a F. Mikelarena (1 993); les del segle XX, tant d 'Espanya com de Catalunya, són d'A. Cabré i l. 
Pujadas (1 982). 
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que fa a Catalunya i la resta de I'Estat espanyol, en els 
períodes anteriors al darrer quart del segle XIX. L'existen
cia de censos de població amb una periodització regular 
a partir de 1857 i la creació de les estadístiques deis esde
veniments vitals, el 1858, així com la implantació del 
Registre Civil a partir deis anys setanta del segle passat, 
com ha estat esmentat, possibiliten, malgrat les seves 
deficiencies, estimar els saldos migratoris. 

De l'analisi d'aquest indicador, entre 1887 i 1975, segons 

les dades recollides en la taula 7, destacaría en primer 
lloc, el signe positiu del saldo migratori catala al llarg de 
tot el període, mentre que Espanya en presenta etapes 
d'alternanc;:a••; en segon lloc, respecte a Catalunya, es 

poden distingir tres etapes: una fase de saldos migratoris 
moderadament positius que abastaría des del 1878 fins 
al 191 O, anys en que d'una banda, el creixement de la 
població catalana havia estat debil i, d'altra banda, l'e
migració cap a America Llatina, preferentment a Argenti
na, Cuba i Brasil s'accentua•7

; una segona etapa com
prendria fins al 1936, anys en que es produeix la primera 
gran onada immigratoria de Catalunya procedent del 
País Valencia, Múrcia, Almeria i Aragó, i per últim, un 
darrera etapa caracteritzada per saldos migratoris de més 
gran magnitud que recolliran l'empremta de la segona 
gran onada immigratoria i d'origen geogratic més diver
sificat, essent els més nombrosos els habitants proce
dents d'Andalusia. 

4 .1 Mobilltat Interna 1 conflguracló de la xarxa 
urbana, 1787-1860 

L'evolució de la població de Catalunya des del segle XVI 
fins al XX, i el fort augment demogratic que es va produir 
des de la segona meitat del set-cents, han suscitat un 
debat entre els diferents investigadors al voltant del 
paper jugat per la migració en aquest procés de creixe
ment. J. Nada! fou un deis primers autors a posar en 
relleu -contra la visió tradicional sostinguda durant molts 
anys per l'escola francesa- !'existencia d'unes migracions 
historiques externes, suficientment importants, que des
feien el topic de la immobilitat de les poblacions d' Antic 
Regim respecte al període de la industrialització. Ell sos
tenia que la Catalunya de final del segle XVI no hagués 
pogut redrec;:ar-se de la centúria de pestes i esdeveni
ments bel·lics que havia sofert si no hagués comptat amb 
la immigració occitana••. 

Diferents autors han estudiat el creixement de la pobla
ció de Catalunya entre el set-cents i el vuit-cents afirmant 
que els moviments migratoris no haurien afectat l'evolu-
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ció demografica d'aquest període. D'altres, com R. Nico
lau, proposen la hipótesi de considerar que el creixement 
migratori hauria pogut ser significativament positiu 
abans del darrer terc;: del segle XIX. La més intensa i, 
sobretot, precoc;: nupcial1tat de les comarques meridio
nals i la de la franja oesl, que varen créixer a un ritme 
més rapid que el conjunt de Catalunya, no hauria estat 
l'únic factor que explicaría el seu més gran creixement 
demogratic, sinó que aquestes terres haurien rebut un 
contingent immigratori procedent de les zones ve·ines 

d' Aragó i Valencia•~. A. Cdl.Jré, ¡Jer la ~eva banda, també, 
suggereix que cal considerar les migracions no sois com 
un factor explicatiu, sinó com a part integrant de la 
reproducció catalana, el que !'autora en denomina "el 
sistema catala de reprodució" so. 

El creixement demogratic d'aquesta epoca provoca una 
redistribució de la població sobre el territori catala, i pro
duí un augment poblacional en totes les categories 
municipals, que comporta el desenvolupament i l'am
pliació de la xarxa urbana, en concordanc;:a amb l'evolu
ció que seguí l'economia catalana durant el segle XVIII i 
fins a la primera meitat del segle XIX, on la producció 
agraria (cereals, vins i aiguardents) i la producció textil 
s'integraren a través d'unes xarxes de comercialització, a 
!'interior de Catalunya, en un primer nivell, i cap a !'inte
rior de la Península i a America, en un segon i tercer 

nivell, respectivamenP'. 

L'evolució de la mida del municipi entre 1717 i 1860 
mostra una practica desaparició deis municipis inferiors a 
500 habitants, per una banda, i un fort augment, durant 
el segle XVIII, del percentatge de municipis entre 2.000 i 
5.000 habitants, és el període de formació de !'estructu
ra urbana de Catalunya. Aquests municipis pertanyen a 
les comarques amb forta tradició protoindustrial, com 
I'Anoia, el Ripolles, i el Pallars jussa, juntament amb altres 
d'especialització agrícola com el Priorat, el Baix Penedes 
i la Conca de Barbera. 

En el següent període, entre 1 787 i 1860, es produeix el 
desenvolupament de la xarxa urbana, amb el creixement 
de les ciutats de més de 1 0.000 habitants; Catalunya 
comptara, el 1860, amb un nombre de catorze ciutats 
d'aquesta categoría, mentre que el 1 787 només en tenia 
quatre: Tarragona, Lleida, Reus i Barcelona. La localitza
ció deis municipis més urbans coincideix amb les comar
ques on s'ha prodüit una gran expansió i comercialit
zació vitivinícola, com el Tarragones i el Garraf, adhuc el 
Baix Camp, juntament amb aquelles que tenen un fort 
procés d'industrialització textil com és el cas deis munici
pis del Valles Occidental, el Maresme i el Bages, propers 
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a la ciutat de Barcelona, que aproximadament assoleix en 
aquest any uns 200.000 habitantsu. Aquest nombre de 
ciutats es manltndra fins al1900, paraf.felament amb una 
importan! concentracíó de la població en municipis 
entre 1 .000 i 2.000 habitants, fim al 1887, data a partir 
de la qual prendran el relleu, en importancia, les locali
tats entre 2.000 i 5.000 habitants. Mentrestant, es pro
duira la rurali tzacíó d'algunes comarques com la Garrot
xa, I'Anoia, el Ripolles o la Cerdanya, que havien estat 
historicament, com s'ha esmentat, importants centres 

manufacturers. 

La densitat de la població catalana entre 1717-18 i 1877, 
es concentra en deu comarques, que representen el 50% 
de la població de Catalunya -el Barcelones, Osona, el 
Maresme, I'Ait Emporda, el Baix Emporda, el Bages, el 
Valles Oriental, el Girones, el Baix Camp i la Selva- d'a
questes, el Barcelones passara de concentrar el 9,3% de 
la població el1718, al 21,3% l'any 1877. En moltes d'a
questes comarques, com s'ha apuntat, s'hi ubiquen els 
municipis més urbanitzats, i es produeix, dones, en 
aquests anys, una alta coincidencia entre el grau d'urba
nització i concentracíó de la poblacíó, correlació que a 
partir de 1900 s'anira esvaint. 

les migracíons internes aniran moldejant i configurant 
aquesta xarxa urbana, malgrat que en l'estat actual de la 
investigació només es poden detectar a partir de certes 
mesures indirectesH. l'índex de masculinitat, calculat a 
partir de les dades del cens de 1860, dibuixa tres zones 
de forta concentració d'immigració, formades per les 
comarques barcelonines d'Osona, el Valles Oriental i 
!'Occidental, el Barcelones, el Baix Llobregat i I'Ait 

Penedes, juntament amb el Girones; la franja oest, per les 
comarques lleidatanes de la Noguera, I'Urgell, i el Segria, 
a causa, molt probablement, de l'expansió i la comercia
lització del conreu de ('olivera des de final del segle XVIII 

fins a mitjan del XIX, i a la demanda de ma d'obra que 
devia ocasionar la construcció i canalització del Canal 

d'Urgell el1861, en una part d'aquestes comarques; i per 
últim el Tarragones i les comarques tarragonines del Baix 
Ebre i Terra Alta, que experimentaran, també, un desen
volupament del cultiu de !'olivera, juntament amb la 
construcció del canal de la drela de I'Ebre, l'any 1858, 
que introduí el cultiu de l'arros, i afavorí la colonització 

de les terres del Delta. la procedencia d'aquesta mobili
tat té els seus orígens en els municipis de les comarques 
ve·lnes del Montsia, pero, també, és originaria del País 
Valencia. 

la resta de comarques de Catalunya es caracteritza pel 
seu componenl emigratori, i cal destacar, sobretot, les de 

la fran1a ptrenenca, i un corredor que s'obre cap a la 
Catalunya central"' Aquest últim grup de comarques ha 
estat qualiftcat com de corredor migratori cap a les arees 
més desenvolupades industrialment deis municipis pro
pers a Barcelona, sense oblidar, pero, la importancia de 
les migracions estacionals en aquesta zona, que es varen 
produír amb el creixement agrari catala del segle XIX. les 
comarques litorals del Baix Emporda, el Maresme i el 
Garraf, presenten, també, un signe emigratori important 
que caldria posar-lo en relació amb l'emigració cap a 

America, focalitzada, els anys 1860-61, en els municipis 
de Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar, Blanes, Arenys de 
Mar, Sitges i Vilanova i la Geltrús'. 

la procedencia de la població a partir de llistes nominals 
com les actes de matrimonis deis arxius parroquials o els 
padrons municipals ha estat ampliament utilitzada en els 
estudis locals per avaluar el paper de les migracions inter
nes, en dues vessants, per una banda les relacionades 
amb la formació del mercat de treball i del canvi econo
mic que s'inicia a Catalunya a partir del segle XVIII i, de 
l'altra, amb el mercat matrimonial, com indicador de 
!'endogamia social. 

les investigacions dutes a terme han posat en relleu !'e
xistencia d'unes migracions rurals-urbanes, respecte a les 
quals es pot parlar d'una autentica continu'ltat des de la 
segona meital del segle XVII fins a final del segle XIX, i se 
centren, entre 1787 i 1860, en aquelies ciutats on es pro
duí la transició cap al sistema d'industrialització texti l. 

Deis estudis fels a Solivella, Tarrega, Vilanova i la Geltrú, 
Solsona, Manlleu, Igualada i Sant Pere de Riudebitlles'•, 

destacarien, en el segle XVIII, les migracions procedents 
deis municipis de la mateixa comarca o de les comarques 
ve·lnes. En el segle XIX, i sobretot, a partir de la segona 

meitat de la centúria, la procedencia geogratica s'anira 
ampliant, sobretot, en els municipis amb una important 
implantació de la indústria textil, com és el cas de Man

lleu, Terrassa, Sabadell i Manresa. la immigració que 
reben aquestes localitats té el seu origen en aquelles 
zones catalanes que havien tingut una protoindustrialit
zació i industrialització rellevants, o com en el cas de les 
ciutats del Valles Occidental, que rebrien, en la segona 
meitat del segle XIX, contingents procedents de munici
pis de les conques deis rius Ter i llobregat, zones de forta 
implantació de la draperia i posterior instal-lació de la 
indústria textil. 

En resum, al llarg de tot el procés, les ciutats protoindus
lrials de la primera fase i les industrials del vuit-cents 
varen complar amb la contínua afluencia de vertaders 
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especialistes, d'origen catalá, treballadors del textil amb 

cone•xements tecnics acumulats . 

4 .2 Primera onada lmmlgratorla, 1900-1936 

Entre 1860 i 1900 s'esdevé el moment culminant de la 

mobilitat interna anomendada "exode rural", i es focalit

za l'emigració cap a les arees industrials del Ter i el Llo

bregat, que intensificant-se fins al 1930, sobretot, cap a 

la ciutat de Barcelona i el seu entorn immediat, a ra••~a 

de la demanda de ma d'obra que genera la industrialit

zació. 

El període compres entre 191 O i 1936, i sobretot els anys 

centrats entre 1916 i 1930, han estat qualificats pels dife

rents autors com els del primer gran corrent immigrato

ri, essent el component migratori el principal factor de 

creixement de la població catalana durant els primers 

anys trenta del segle XX, ja que, els nivells de la natalitat 

havien minvat el creixement natural. El descens de la 

natalitat era l'exponent més ciar de la preocupació per 

part d'estadístics, economistes i metges, ja des de final 

del segle XIX, els quals van expressar el seu sentiment 

poblacionista en diverses obres. Entre elles figuren les 

deis doctors Viure (1901 ), Planellas (1904), Nubiola 

(1906), Boquet {1916) i Puig Sais (1915), i cal destacar 

les obres de J. A. Vandellós, Catalunya poble decadent 

(1935) i La immigració a Catalunya (1937). En elles s'as

senyala com la fecundidat de !'epoca era insuficient per 

assegurar el reemplar;:ament de les generacions catala
nes. 

L'onada immigratoria, producte de la favorable dinamica 

economica de Catalunya, es plasmara en la configuració 

del teixit urba. El pes de les ciutats entre 2.000 i 5.000 
habitants es manté fins al 1923, on, a partir d 'aquest any 

i fins al 1936, emergiran amb forr;:a les localitats entre 

5.000 i 1 0.000 habitants, poc rellevants fins aleshores, al 

mateix temps que augmenten les ciutats de més de 

10.000 habitants, passant d'esser 14 el 1900, a 20 el 

1936. D'aquestes ciutats, les que més creixen són Barce

lona i les situades en les zones industrials més properes, 

com Sabadell, Terrassa i Mataró que concentren un per

centatge elevat de la població catalana; si el 191 O, deu 

comarques aglutinaven el 50% deis habitants, el 1936, 
sis d'elles n'ostentaven !'hegemonía, a mesura que la CIU

tat de Barcelona i la seva comarca anaven augmentant el 

seu pes, que concentrara el 40,5% l'any 1936. La corre

lació que es donava en la segona meitat del segle XIX, 

entre grandaria del municipi i concentració de la pobla

cio, es trenca en aquest penode. 
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Pera l'estudi de la immigració a Catalunya gaudim de la 

publicació dula a terme pel Servei d'Estadística de Cata

lunya, dirigit per J. A. Vandellós i Sola en el període 1923-
1936, que ofereix per a l'ambit municipal dades sobre 

naixements, defuncions i matrimonis, així com del crei

xement migratori. De la seva analisi es despren •• com el 

component immigratori sera el protagonista indiscutible 

del creixement demografic de les comarques del Barce

lones, part del Baix Llobregal, el Maresme, el Garraf i el 

Valles Occidental, com mostra el mapa l. Aquesta area 

duplica la seva població en trenta anys, creixement asso

ciat, principalment, a un augment de les demandes labo

rals del poi economic d'atracció -cal no oblidar que són 

els anys de la construcció del metro de Barcelona i de 

I'Exposició Universal de 1929- i a la cronología i geogra

fía de la transició demogratica de Catalunyas9
• 

L'any 1930, Barcelona era el destí de trenta-tres provín

cies espanyoles. La procedencia deis immigrants que arri

ben a l'area barcelonina presenten un doble origen, per 

una part destaquen els que tradicionalment procedien 

del País Valencia, Aragó i Múrcia, afegint-s'hi un impor

tant contingent procedent d'Aimeria, i per altra banda, 

continuen arribant aquells efectius que emigren de les 

arees rurals catalanes. 

Un altre focus d 'atracció són els municipis de l'entorn de 

l'eix que formen els rius Ter-Congost, Llobregat i Carde

ner, llocs d'implantació industrial a causa de les 

instal·lacions de colonies fabrils(·o i mineres importants. És 

l'inici de les explotacions mineres de potasi d'alguns 

municipis de les comarques del Bages, com Sallent, Car

dona, Súria i Balsareny que reben moltes famílies espe

cialitzades del sud-est peninsular, afectades pel tanca

ment de les seves mines; en canvi, l'origen deis 

immigrants de les explotacions de lignits de la comarca 

del Bergueda provenen, en la seva majoria, d' Aragó i el 

País Valencia. 

L'iuea del Delta de I'Ebre, al igual que altres zones rurals 

de la Catalunya central i septentrional, presenta un saldo 

migratori negatiu; el mateix passa amb les capitals 

comarcals de C.. irona, Valls, Móra d'Ebre i Reus; aquesta 

darrera, segona ciutat en importancia de Catalunya fins a 
l'inici del segle XX, es veié afectada per la crisi deis anys 

trenta que agreuja la situació que patia la seva indústria 

textil cotonera. La Val d'Aran, perla seva banda, comar

ca emigratona durant la segona meitat del segle XIX, 

sembla que experimentaría una certa recuperació, cen

trada en el municipi de Vielha et Mitjaran, a causa de !'a

rribada de ma d'obra forana originária de I'Espanya meri

dional' , per a les obres i la inauguració de la Central 
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MAPA 1. SALDO MIGRATORI. 1923-1936 
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Font: elaboració Centre d'Estudis Demogratics. Servei Central d'Estadística . 1937, Moviments demogriifics i de població de Catalunya, Barcelona. 

Hidroelectrica de Cledes i !'apertura de la carretera pel 

port de la Bonaigua, l'any 1924. 

En definitiva, per aquest període sembla, dones, més facil 

demostrar el lligam causal existent entre migracions i 

conjuntura económica que no pas entre migracions i 

situació demografica•2• 

4 .3 Segona gran onada lmmigratorla, 1950- 1975 

Els anys compresos en aquest període han estat els de 

creixement demografic més fort de tota la historia de 

Catalunya, essent anomenats els anys d' explosió de-

mografica, especialment la decada deis anys seixanta, ja 

que Catalunya creix en aquests vint-i-cinc anys a un 

ritme del 2,25% anual, creixement provocat tant per l'a

portació immigratória com pel propi increment natural•3
• 

Entre 1960 i 1975, anys de forta industrialització i d'au

ge de l'economia catalana, així com, de l'inici deis pro

cessos de terciarització, es van provocar increments en la 

demanda de ma d'obra, característiques que coincidei

xen en el temps amb el despoblament de les arees rurals 

del conjunt de I'Estat espanyol,.. 

La distribució de la població durant aquests anys es bipo

laritza, i donen pas a !'existencia de zones amb un alt 
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grau de despoblament com la Garrotxa, el Ripolles, el 
Bergueda i les comarques lleidatanes del Pallars jussa i el 
Sobira, entre altres; i per altra banda, les arees de major 
creixement són les que configuren !'actual Área Metro
politana de Barcelona i, seguint el litoral catala de nord a 
sud, les comarques de la Selva i la ciutat de Girona, jun
tament amb el triangle format pels municipis de Valls, 
Reus i Tarragona. Destacarien també les comarques situa
des a la vall deis rius Besos-Congost, on s'obre un corre
dor que s'endinsa f ins a la comarca d'Osona, i per últim, 
la mn<Pntrarió al voltant de l¡;¡ ciutat de Ueida. 

El territori assoleix en aquests anys els seus més alts graus 
d'urbanització, així l'any 1971, el 80% de la població 
catalana residía en municipis de més de 10.000 habi
tants: si l'any 1950, el nombre de localitats de més de 
20.000 habitants era d'11, el 1975 s'incrementa a 34. La 
ciutat de Barcelona redueix, entre 1960 i 1975, la seva 
concentració poblacional a causa de l'absorció deis 
immigrants per part deis municipis ve·ins com !'Hospita
let de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cornella 
de Llobregat, Sant Boí de Uobregat o el Prat de Llobre
gat que se situaran en el ranquing de les ciutats catala
nes més poblades, mentre que les ciutats tradicionals 
situades a una certa distancia de la metrópoli van per
dent importancia relativa. 

Entre 1950 i 1975, Catalunya rep una xifra neta aproxi
mada d'1.400.000 immigrants, essent la decada deis sei
xanta l'epoca de maxima immigració, amb 72.000 immi
grants de mitjana anual; encara que amb fluxos més 
modestos, pero també importants, es produ·iren en els 
anys cinquanta i setanta. 

El pes més important d'aquesta immigració recau en els 
adults joves d'entre 15 i 34 anys, que representen el 58% 
en el període 1951-60 i el 52,2% entre 1971 i 1975, i així 
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es dóna pas a una caracterització estructural segons el 

període. La immigració deis anys cinquanta la configura
ven preferentment actius joves i solters, mentre que a 
partir deis anys seixanta, compren població de tates les 

edats, sexe i estat civil. El component per sexes a Catalu
nya es mostraría for~a equilibrat durant aquests anys, 
encara que amb un lleuger predomini de la immigració 
masculina en l'inici del període, ja que la immigració de 
dones joves fou molt més important durant la decada 
deis cinquanta a causa de la seva integració en el servei 

domestic, tendint a uniformitzar-se l'edat d'aquestes a 
partir deis anys seixanta, quan la immigració familiar fou 
la predominant. 

La naturalesa deis immigrants estava majoritariament for

mada pels procedents d'Andalusia l'any 1970, seguits 
pels naturals d'Aragó, Múrcia i el País Valencia, que, tot i 
havent perdut el pes que representaven en la primera 
onada immigratoria, la seva presencia continua essent 
important, al mateix temps que els originaris d'Extrema
dura i de Castella la Nova; per tant, el contingent immi
gratori d'aquests anys procedía de terres més allunyades 
geograficament i culturalment que els deis primers tren
ta anys del segle. Al mateix temps, la immigració estran
gera que es constata a partir de 1960 no tindra un pes 
important fins als anys vuitanta. Fou l'any 1970 quan la 
proporció d'immigrants forana sobre la població total 
catalana assoleix els nivells més elevats del segle, el 
40,3%; a partir d'aquests anys setanta el seu pes decau 
considerablement. 

L'any 1975, inici de la crisi económica, marca un punt de 
ruptura de l'evolució demogratica catalana, jaque Cata
lunya experimentara en els anys posteriors un deis crei
xements més febles de tot el segle, a causa de l' inici de 
la baixa de la fecunditat i el canvi de signe deis movi
ments migratoris. 
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NOTES 

Les dades per a l'elaboració d'aquest treball formen part del projecte del Centre d'Estudis Demogratics sobre La 
població de Catalunya, 7 787-1997. Estudi territorial (DGICYT PB90-0675 i PB93-0912), i de les publicacions de l'lns

titut d'Estadística de Catalunya. 

2 El nombre d'habitants que proporcionen les estadístiques corresponents al segle XVIII, ha estat objecte, tant pel 

que fa al conjunt d'Espanya, com al de Catalunya, de nombrases controversies iniciades als anys seixanta. A Cata

lunya aquestes discrepimcies han donat lloc a un debat historiogratic que ha posat l'accent en dos aspectes: el 

subregistre deis efectius poblacionals, estimant així la seva quantificació (P. Vilar, 1966, vol. 111, pag. 21-47; J. lglé

sies, 1967, pag. 393), i la magnitud del creixement demografic catala del vuit-cents (P.Vilar, 1966, J. Nadal, 1966, 

pag. 120). L'avalullció de l'increment de població d'aquests recomptes efectuildil per M. Livi Bacci (1968, pag. 

22) va ajudar a resoldre aquesta darrera qüestió. 

3 V. Pérez Moreda (1985), pag. 46-47. 

4 J. Nadal (1965a), pag. 409-421. 

5 A. Landry (1934), F. N. Notestein (1945). Formuladors del model de la transició demografica a partir d'una mos

tra de taxes brutes de natalitat i mortalitat de certes regions europees que abastaven des de 1750 fins a la sego

na meitat del segle XIX. El model distingueix tres fases en l'evolució demografica de les societats europees del pas

sat: pretransicional, d'alta natalitat i alta mortalitat; posttransicional, feble mortalitat i implantació de 

comportaments preventius de la fecunditat, i, transicional, on la mortalitat comen~aria a baixar mentre que la 

natalitat es mantindria encara alta. 

6 J. Nadal (1980), pag. 252. Les series agregades de baptismes de 115 parróquies de I'Estat espanyol, des de final 

del segle XVI fins a final del s. XVIII, mostren també, un augment del nombre de baptismes a Galícia, Andalusia i 

Catalunya, i es quan multipliquen per 2,2% en aquesta darrera. 

7 M. Livi Bacci (1968), pag. 59-62, J. Benavente (1990), pag. 79-115. 

8 W. Leasure (1962), M. Livi Bacci (1968). 

9 J. Benavente (1984), A. Cabré (1989). 

1 O A. Coa le (1965). lndicadors per calcular la fecunditat general i legítima i la nupcialitat, creats per dur a terme el 

projecte de Princeton sobre la baixa de la fecunditat de les societats de I'Europa occidental. Aquests indicadors de 

mesura indirecta utilitzen coma comportament tipus la fecunditat de les dones hutterites considerada com l'ex

pressió de la fecunditat natural o maxima. 

11 R. Nicolau (1989), pag. 148 i 183, vol. l. Totes les regions espanyoles se situarien, l'any 1787, al voltant d'aquest 

valor, excepte Galícia i Castella-Lieó. L'índex de fecunditat d'aquestes regions no es pot prendre amb massa con

sideració ja que són regions on la fecunditat il·legítima ha estat históricament important i no s'ha pogut estimar 

per aquest anys, per manca d'estadístiques. 

12 M. Livi Bacci (1968); F. Dopico i R. Rowland (1990). 

13 J. Benavente (1986; 1990). 

14 S. Sancho i C. Ros (1995). 

15 J. Nadal i A. Sáez (1972), M. A. Martínez Rodríguez (1987), V. Cual (1988), A. Torrents (1993). 

16 A. Cabré (1989), pag. 130-132, vo1.1. 

17 L'analisi deis indicadors d'edat mitjana al matrimoni i el celibat definitiu en el cens de Floridablanca podria estar 

afectada pel deficient registre deis efectius masculins. 

18 A. Moreno Almarcegui (1984), D. Reher et al. (1993). 

19 J. Benavente (1984), M. Livi Bacci (1968), A. Cabré i A. Torrents (1991 ). 

20 S. Sancho i C. Ros (1995). La hipótesi sobre la caiguda de la fecunditat catalana en aquestes comarques necessi

taria ésser corroborada per l'analisi del comportament de la nupcialitat i de la fecunditat matrimonial al llarg del 

territori catala. 

21 M. Livi Bacci (1968), pag. 37, J. Benavente (1990), pag. 83-84. Ambdós autors consideren que la proximitat 

geografica i la certa homogene'ització cultural de Fran~a respecte a Catalunya, tot i ser elements importants que 

cal tenir en compte, no serien aspectes suficients per atorgar-los el paper de centre difusor del control voluntari 

de la fecunditat matrimonial, ja que caldria una analisi histórica més complexa que tingués en compte els factors 

estructurals de la societat catalana del moment. 

22 T. Vidal (1985), pag. 206-207. 
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23 R. Rowland {1988), pag. 103. Segons aquest autor, hi ha una correlació elevada entre el retard en l'edat d'accés 
de les dones al matrimoni i el nivell d'emigració masculina durant la segona meitat del segle XIX. 

24 D. S. Reher (1994), pag. 75. 
25 Indicador que mostra la descendencia que tindria una cohort fictícia de dones si al llarg de la seva vida fertil, tin

guessin el mateix comportament reproductiu que tenien les diverses generacions femenines presents durant el 
període observat. 

26 A. Cabré (1989), pag. 75. 
27 A. Domingo (1996), pag. 39-42. 
28 A. Cabré (1989), pag. 115-116. Espanya tenia l'any 1950 una edat mitjana a la nupcialitat de 30 anys pels homes 

i de 27,5 pera les dones¡ el 1975 se situarien al voltant de 26,8 i 23,4 anys respectivament. 

29 R. Nlcolau (1991 ), pag. 55. 
30 V. Pérez Moreda (1985), pag. 57. El context socioeconomic i demografic de Catalunya durant aquests anys expli

caría en bona part, segons aquest autor, els nivells més baixos de mortalitat infantil. 
31 J. Bougeois-Pichat (1952), L. Henry i J. N. Biraben (1957), Th. Mackeown (1976), M. livi Bacci (1988). 
32 J. Vallin (1988), A. Perrenoud (1993). La reducció de la mortalitat sol associar-se moltes vegades al desenvolupa

ment economic i social, pero aquests factors no són capa~os d'explicar el fenomen de la reducció de la mortalitat 
en tota la seva complexitat. La mortalitat necessita un abordatge integral que comprengui la relació sincronica 
existent entre les malalties i la distribució de totes les malalties, tant endemiques com epidemiques, mitjan~ant 
l'analisi de les causes de mort. 

33 R. S. Schofield (1984). 
34 F. Dopico (1 987). L'estimació de l'esperan~a de vida de les províncies catalanes pel període 1863-70 es situa en 

valors de 28,4 anys a Barcelona; 31,4 anys a Girona; 27,3 anys a Lleida i 32,7 anys a Tarragona. 
35 R. Nicolau (1991 ), pag. 62. S'hauria d'aprofundir en l'estudi de la interacció de l'esperan~a de vida i la fecundi

tat, jaque, la seva correlació sembla ser inversament proporcional fins al 1900, donant-se en zones on l'esperan~a 
de vida és elevada, una fecunditat redüida i viceversa. 

36 B. Echeverri (1993), pag. 92-93. 
37 M. Arbaiza (1995). Aquesta autora, estudiant els procés d'industrialització i transició demografica a Biscaia, ha 

pogut constatar com els nivells de mortalitat infantil respecte als de la primera meitat del segle XIX s'elevaven 
sobretot a les ciutats, entre 1870 i 1890, a causa de l'augment de les malalties infeccioses. 

38 Les epidemies de coJera durant el segle XIX a Catalunya es produ"lren en els anys 1834, 1854, 1865 i 1885. No es 
compta encara amb suficients estudis per avaluar la incidencia d'aquests brots epidemics del segle XIX en els 
nivells de mortalitat, pero semblaria, a partir de les investigacions existents, que la seva virulencia a Catalunya fou 
moderada, sobretot els que es donaren durant segona meitat del segle XIX. 

39 M. Tatjer (1995), pag. 128-130. 

40 J. Bernabeu et al. (1987), J. S. Bernat Martí et al. (1988), M. E. González Ugarte (1994). Els nivells de mortalitat 
infantil de quatre localitats de Biscaia, analitzats per aquesta darrera autora, augmenten entre 1880 i 1889, res
pecte als que presentaven el 1856, tant en els localitats rurals com en les d'ambit urbanoindustrial. 

41 A. Cabré i al tres (199 2), pag. 161. 
42 P. F. Monlau, (1 846 i 184 7) Elementos de higiene privada, Elementos de higiene pública; l. Cerda (1863) Teoria de la 

Urbanización y aplicaciones de sus principios a la reforma y ensanche de Barcelona; P. García Faria (1893) Proyecto de 
saneamiento del subsuelo de Barcelona, obra que inclou un deis estudis de demografía sanitaria més importants a 
Catalunya. Pera una exposició més amplia del pensament demogratic catala durant el segle XIX i primer quart del 
segle XX, vegeu J. Nadal (1965b), A. Simón i Tarrés (1995). 

43 J. Bernabeu Mestre (1995). 
44 R. Schofield i D. S. Reher (1991 ). 
45 R. Gómez Redondo (1992), pag. 65-11 O. 
46 La important emigració espanyola en la decada 1960-1970, cap Europa, especialment a Fran~a, Su"issa i Alema

nya, fou rellevant en les regions d' Andalusia, Valencia, Galícia i Múrcia. 
47 J. Arango (1982), pag. 708, vol. VI. Entre els anys 1878-1887 i 1901-191 O, les províncies catalanes presenten sal

dos migratoris de signe contraposat, excepte la de Barcelona que el mostra positiu al llarg d'aquests anys i regis
tra un saldo migratori més feble en el decenni 1 901-191 O. En canvi, la província de Lleida es destacaría pel signe 
migratori negatiu en tot el període. 
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48 J. Nadal i E. Giralt (1953), J. Nadal (1977). 

49 R. Nicolau (1990), pag. 22. 

50 A. Cabré (1989). 

51 J. Fontana (1994), pag. 16. 

52 A. García Espuche i M. Guardia Bassols (1986), pag. 83-88. La pressió demografica i el paper de centre economic 

cada vegada més important de la ciutat de Barcelona, juntament amb la represa de la indústria textil, a partir del 

1841, donaran lloc a l'enderrocament de les muralles de la ciutat, l'any 1854. 

53 Les dades que proporcionen la relació nombre d'homes respecte al nombre de dones, per edats, pot fornir una 

indicació de les migracions, entenent que, quan la proporció d'efectius masculins és superior als femenins, s'in

terpreta coma possibles indicadors d'immigració i, quan es produeix a la inversa, d'emigració. 

54 S. Sancho i C. Ros (1 995). 

55 c. Yáñez (1996), pag. 53. 

56 A. Martínez Rodríguez (1987), J. Planes (1 983), M. Llonch i S. Sancho (1991 ), J. Torras (1992), A. Torrents (1993), 

V. Gual (1 988). 

57 E. Cam ps (1992), pag. 358. 

58 S. Sancho i C. Ros (1996). 

59 J. Arango (1976), pag. 59. 

60 U. Ferrer i Alos (1989). 

61 T. Vidal (1973), pag. 206. 

62 A. Cabré i l. Pujadas (1989), pag. 24. 

63 A. Cabré i l. Pujadas (1989). 

64 R. Arribas i C. Ros (en prem sa). 
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L'EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE CATALUNVA . .. 
TENDENCIES RECENTS 

joaquim Capellades i M ireia Farré 

lnst itut d'Estadística de Catafunya 

INTRODUCCIÓ 

La dinamica de les poblacions humanes depen de !'evo
lució deis components del creixement, el moviment 
natural i el moviment migratori. Els naixements i les 
defuncions no són només els esdeveniments que mar
quen l'inici i la fi de les vides individuals sinó que, junta
ment amb els despla~aments per canvi de residencia, 
determinen la grandaria i la distribució per edats de les 
poblacions humanes. Aquest capítol estudia el creixement 
recent de la població de Catalunya, basicament en el 
transcurs deis darrers deu anys, valorant les fluctuacions 
registrades deis components natural i migratori, i les se
ves tendencies territorials. Es presta una atenció preferent 
a l'evolució del moviment natural ates que tot un llibre 
sencer d'aquest volum estudia el moviment migratori. 

La població de Catalunya ha mostrat un dinamisme 
extraordinari en el transcurs del segle XX. Els efectius 
poblacionals han passat de 2 milions a més de 6 milions 
en menys d'un segle, un creixement que, entre el anys 
1950 i 1975, és comparable al que experimenten actual
ment els pa'lsos que creixen més de la terra. Aquest crei
xement, així com l'evolució de la població catalana en 
epoques anteriors, ha merescut l'atenció de nombrosos 
investigadors' . Només destacar dos trets assenyalats 
repetidament en els diferents estudis: primer, la 
importancia recurrent de les migracions en la determina
ció del creixement de la població de Catalunya i, segon, 
el fet que la població catalana s'ha destacat, en la histo
ria de la població europea, per un inici preco¡; en el pro
cés de reducció de la fecunditat, de manera que a co
men~ament de segle la fecunditat era ja molt baixa. 

Entre els anys 1900 i 1950, la població va passar de 2 
milions a 3,2 milions. Una impressionant acceleració del 
creixement a partir de 1950 va portar la població de 
Catalunya fins a 5,7 milions d'habitants l'any 1975. Sota 
l'impuls d'una piramide jove, la població encara va créi
xer 320.000 habitants entre el 1975 i el 1985, tot i que 
el motor principal del creixement (la immigració) ja s'ha
via aturat i els naixements ja havien comen<;at a davallar. 
Després de 1985 es produeix una estabilització, durant 
deu anys, de la xifra de la població de Catalunya entorn 
deis 6 milions d'habitants. 

Aquest capítol se centra justament en l'evolució recent 
de la població de Catalunya, entre els anys 1986 i 1995. 
Es vol demostrar que l'estabilitat en la xifra d'habitants 
amaga canvis substancials, primer en l'evolució deis 
components del creixement (natalitat, mortalitat i migra
cions) i, segon, en la distribució de la població en el terri
tori. Al final d'aquest capítol es resumeixen els principals 
trets de l'evolució demogratica recent i es discuteix si l'es
tancament demogratic que s'ha conegut aquests darrers 
anys sera la nota dominant en l'esdevenidor de la pobla
ció catalana, o si, per contra, la calma actual augura can
vis en un horitzó immediat. 

1. EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ DE 
CATALUNYA ENTRE EL 1986 1 EL 1995 

En el transcurs deis anys noranta el conjunt de pa'lsos de 
la Unió Europea ha registrat un augment anual de la 
població a l'entorn de 4 habitants per cada 1.000. El 
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TAULA l . INDICADORS DEMOGRÁFICS DE 1995 COMPARATS AMBLA MITJANA DEL PERÍODE 1990-1994 

-----
Creixement Saldo Creixement Indicador Esperan~a de vida 
natural per 
1.000 hab. 

migratori ber 
1.000 ha . 

total ~er 
1.000 ab. 

conjuntural de 
fecunditat homes dones 

1990-94 1995 1990-94 1995 1990-94 

EUR 15 1,4 0,8 2,9 2,1 4,3 

Espanya 1,4 0,3 0,5 1,3 1,9 

Catalunya 0,6 0,0 0,5 0,6 1,1 

USA 7,3 6,2 3,3 3,1 10,6 

Índia 18,2 16,7 0,2 0,0 18,4 

Xina 11,7 10,1 -0,4 -0,3 11,4 

Altres pa·lsos en 
desenvolupament 22,1 21,0 -0,8 -0,4 21,3 

Font: EUROSTAT (1996). lnstilut d 'Estadística de Catalunya. 

creixement natural, que havia conegut una certa represa 
la segona meitat deis anys vuitanta, ha tornat a disminuir 
els anys noranta, mentre que el saldo migratori, que va 
presentar un mínim els primers anys vuitanta esta aug
mentant i, avui en dia, és el component més important 
del creixement demografic deis pa'lsos de la Unió (vegeu 
taula 1 ). 

GRÁFIC 1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ. CATALUNYA, 
ESPANYA 1 UNIÓ EUROPEA. 1975-1995 

-+ 
1975 1971 1979 1981 1981 

1 

198 5 1987 1989 1991 1991 1995 

An)'~ 

- Catalunya - Espanya -o- UE 

Font: lnstitut d 'E5tadí5tica de Catalunya; Eslimacians pastcensals de pobla
ció (anual), Cens de pablació 1991, Padró municipal d'habitonts 
1986. 

En el context de la Unió Europea, Catalunya se situa 
entre el conjunt de pa'lsos i regions de la Mediterrania 
que s'han destacat per les més baixes taxes de creixe
ment demografic, determinades basicament pel com
portament del moviment natural: Espanya, ltalia7 i Portu-
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1995 1990-94 1995 1990-94 1995 1990-94 1995 

2,9 1,50 1,43 73,3 73,7 79,9 80,1 

1,6 1,28 1,18 73,5 73,2 80,8 81,2 

0,6 1,21 1,14 74,1 74,7 81,3 82,0 

9,3 2,1 o 2,06 72,1 72,6 78,9 79,3 

16,8 3,50 3,27 57,6 58,7 58,4 59,8 

1 o, 1 1,90 1,82 67,1 68,0 69,2 70,6 

20,6 4,30 4,06 56,8 57,2 60,4 60,9 

gal han registrat sistematicament taxes de creixement 

per sota de la mitjana europea (vegeu grafic 1 i taula 2). 
L'any 1995 Catalunya ha conegut, per primera vegada 
en el segle XX, un creixement natural zero: el nombre de 
naixements, 53.809 ha excedit només en 159 el nombre 

de defuncions1
. Aquest mateix any, el saldo migratori 

amb la resta d'Espanya ha estat negatiu i ha suposat una 
perdua neta de -3.468 habitants. Tanmateix, el creixe
ment total de la població de Catalunya l'any 1995 ha 
estat positiu gracies a la immigració procedent de l'es
tranger, que ha suposat una aportació en els registres 
padronals deis municipis de Catalunya de 7.269 nous 
residents•. El creixement demografic registrat ha estat de 
3.960 habitants (un augment de 0,6 habitants per cada 
1.000) i la xifra estimada de la població de Catalunya, a 
31 de desembre de 1995, és de 6.089.668 habitants5• 

Tot i que el creixement ha estat molt baix, les dades de 
1995 representen un augment respecte a l'any 1994, 
que va registrar un creixement total de només 320 habi

tants a causa d'un saldo migratori negatiu (una perdua 
de -1.91 O habitants), que va anul·lar el creixement natu
ral positiu (la diferencia entre naixements i defuncions va 
ser de +2.230). 

El creixement demogratic de la segona meitat deis anys 
vuitanta (un augment anual de 2 a 3 habitants per cada 
1 .000) va ser modera t. pero for¡;:a elevat, comparat amb 
el creixement estimat de la població de Catalunya els 

anys noranta, que s'ha situat per sota de 1'1 per 1.000 els 
anys 1994 i 1995. Visten la perspectiva deis 1 O anys que 
hi ha en.tre el 1985 i el 1995, el factor principal de !'evo
lució a la baixa del creixement de la població ha estat la 
disminució del creixement natural. El moviment migra

tori ha fluctuat en aquest període, amb un augment pri
mer, entre els anys 1985 i 1989, i una disminució des
prés, entre el 1990 i el 1994. l'any 1995 la migració 

registrada recupera el seu paper positiu en el creixement, 
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TAULA 2. EVOLUCIO DE LA POBLACIÓ. CATALUNYA, ESPANYA 1 UNIÓ EUROPEA. 1975-1995 

- -
Catalunya 

1 
Espanya Unió Europea 

milions creixe- base mifions creixe- base mifions creixe- base 
Anys d'habitants ment1 1975::100 d'habitants ment' 1975=100 d'habitants ment' 1975=100 

1975 5,66 100 35,52 100 349,89 100 

1981 5,96 9,9 105 37,74 11,8 106 356,92 4,0 102 

1985 5,98 0,7 106 38,41 3,5 108 359,12 1,2 103 

1986 6,00 2,9 106 38,52 2,9 108 359,95 2,3 103 

1987 6,01 2,9 106 38,61 2,3 109 360,78 2,3 103 

1988 6,03 2,5 106 38,69 2,1 109 362,08 3,6 103 

1989 6,04 2,6 107 38,77 2,0 109 363,71 4,5 104 

1990 6,06 2,1 107 38,84 1,8 109 365,45 4,8 104 

1991 6,06 1,2 107 38,92 2,0 110 367,06 4,4 105 

1992 6,08 2,0 107 39,01 2,3 11 o 368,98 5,2 105 

1993 6,08 1,0 107 39,08 2,0 110 370,39 3,8 106 

1994 6,08 0,3 107 39,18 2,4 110 371,58 3,2 106 

1995 6,09 0,6 108 39,24 1,6 110 372,66 2,9 107 

' Taxa de cretxement anual per 1.000 habttants. 
Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Esrimacions postcensa/s de pob/ació (anual), Cens de pob/ació 1991, Padró municipal d'habitants 1986. 

després d'haver-se situat per sota de zero els anys 1993 i 
el 1994 (vegeu taula 3). 

El baix pes de les migracions en el creixement demogra
fic del darrer quart de segle és el contrapunta l'evolució 
coneguda fins al 19756

• Després de decades de fluxos 
intensos des d'algunes regions cap a Catalunya era en 
certa forma previsible que es produís una disminució o, 
fins i tot, una inversió d'aquests fluxos, especialment en 
un context d'atur massiu. No sembla probable que, a 
curt termini, el creixement demogratic de Catalunya 
pugui comptar amb una forta immigració procedent de 

la resta d'Espanya. En canvi, és obvi que el potencial 
d'augment de la migració procedent de l'estranger és 

molt important, pero aquests corrents migratoris topen 
amb les limitacions de tipus administratiu i legal a !'en

trada de població procedent deis pa"lsos pobres. Aques
tes traves han suposat recentment importants problemes 
de tipus humanitari. 

L'evolució del moviment natural des de 1975 ha estat, en 
canvi, més imprevisible. L'augment de població per 
diferencia entre naixements i defuncions era, la segona 
meitat deis anys setanta, de 52.000 habitants cada any. 
Entre els anys 1981 i 1985 el creixement natural era 
encara molt important: 22.000 nous habitants a l'any per 
diferencia entre naixements i defuncions. Entre el 1986 i 
el 1 990 el creixement natural anual mitja va ser només 

de 9.300 i d'aleshores en<;:a no ha deixat de reduir-se fins 
arribar a O el 199 5 (vegeu gratic 2). Que explica aquesta 
evolució tan a la baixa? 

El creixement natural s'ha vist molt redu"lt per l'evolució 
oposada del nombre de naixements (a la baixa) i del 
nombre de defuncions (a l'al<;:a), de manera que les esta
dístiques de moviment natural de la població van regis
t rar un descens molt important del nombre de naixe
ments entre el 1975 i el 1995 i un augment moderat de 
les defuncions en el mateix període. El gruix de la dismi
nució deis naixements es va produir en el període que va 
de final deis anys setanta i fins al 1985. Després d'aques
ta data la xifra de naixements ha anat disminuint, pero 
molt més moderadament. En resum, podem dir que el 

nombre de naixements del quinquenni 1991-1995 (55.500 

naixements anuals) és un 43% inferior a la xifra de naixe

ments deis anys 1976-1980 (entom de 97.000 a l'any). En 
canvi, l'evolució de la xifra de defuncions entre els anys 
1976-1980 i 1991-1995 ha estat molt més estable que la 

deis naixements. El balanr global d'evolució de les defun

cions entre la segona meital deis anys setanta i la primera 
meitat deis anys noranta és d'un 15% d'augment en un 

període de vint anys. 

Un deis factors més determinants de l'evolució del nom
bre de naixements i de defuncions en una població és la 
seva distribució per edats: si la població envelleix cal 
esperar un augment del nombre defuncions, per l'asso
ciació positiva entre l'edat i el risc de morir; d'altra 
banda, si la població de dones en edat fertil augmenta, 
cal esperar un creixement del nombre de naixements. 

Tanmateix, l'evolució del moviment natural a Catalunya 
els darrers deu anys no ha estat del tot d'acord amb 
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TAULA 3. EVOLUCIÓ DEL MOVIMENT NATURAL 1 MIGRATORI. CATALUNYA. 1976-1995 

Naixe- Defun· Creixement lmmigració amb la resta d 'Espanya lmmi- Creixement 

ments cions natural gradó de migratori 
(N·D) immigració emigració saldo l'estranger (I·E) 

1976-81 "' 97,4 45,2 52,2 5,2 

1981-86 111 68,1 46,5 21,6 -17,2 

1986 60,4 46,5 13,9 8,8 14,9 -6,1 1,7 -4,4 

1987 58,1 47,0 11, 1 18,9 20,5 ·1 ,6 2,7 1,1 

1988 57,8 48,6 9,2 25,6 24,1 1,5 3,5 5,0 

1989 56,8 50,2 6,6 28,4 25,7 2,7 5,1 7,8 

1990 56,5 51,7 4,8 29,0 26,7 2,3 5,0 7,3 

1991 56,2 52,1 4,1 25,8 19,3 6,5 3,6 10,1 

1992 57,2 51,7 5,5 21,2 25,7 -4,5 7,2 2,6 

1993 55,7 52,6 3,1 21,4 27,6 -6,2 5,7 -0,5 

1994 54,4 52,2 2,2 21,6 28,8 7,2 5,4 -1,8 

1995 53,8 53,7 o, 1 23,1 26,5 3,4 7,3 3,9 

''' Mitjana anual. S'han indos les dades redre\ades del moviment natural de la població. 
Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Moviments migrotoris. Vol. 1 (anual), f11oviment notvrol de lo pobloció (anual). 

GRÁFIC 2. EVOLUCIÓ DEL MOVIMENT NATURAL 1 MIGRATORI. CATALUNYA 1985-1995 

70.000 • • ••• • • • • • • .• • • •• • • • r • • .,. • - ' • - • .-
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Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Moviment natural de lo pobloció. (anuo/), Moviments mtgrotoris. Vol. 1 (anual). 
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aquests prinCipls, smo que s'ha registrat una evolució 
fon;a diferent de la que es podía preveure raonablement. 
En primer lloc, el creixement important en els efectius de 
població de més edat s'ha tradu'it en un augment només 
moderat de les defuncions: el nombre d'habitants de 65 
anys i més va augmentar en 280.000 persones (+41 %) 
entre el 1985 i el 1995, mentre que l'augment de les 
defuncions entre la població de 65 anys i més ha estat 
tan sois del 19% (gratic 3). Segonament, el trimsit de les 

generacions plenes cap a les edats fertils no ha evitat una 
disminució continuada del nombre de naixements: el 

nombre de dones en edat ferti l va augmentar en 
133.000 (+9%) entre el 1985 i el 1995; el nombre de 
naixements, en canvi, va disminuir en 10.600 (-16%) 
durant el mateix període (vegeu grafic 4.1 ). 

@f}t@ 1 A SOUETAT CATALANA 

El gratic 4.2 compara els naixements registrats amb els 

naixements que s'obtindrien si les taxes de fecunditat per 
edats s'haguessin mantingut constants en el nivell de 
l'any 1986 (fecunditat d'1 ,4 fi lls per dona). El resultat és 
que, l'any 1995, el nombre de naixements s'hagués 
situat en gairebé 65.000 en lloc deis 55.000 registrats, 
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GRÁFIC 3. EVOLUCIÓ COMPARADA DEl NOMBRE D'HABI
TANTS 1 DE DEFUNCIONS DE 65 ANYS 1 MÉS. 
CATALUNYA. 1985-1995 
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Font: lnstitut d 'Estadística de Catalunya; Estimocions postcensols de poblo
ció (anuo/). Departament de Sanitat; Anólisi de lo mortolitot (anual). 

amb un augment continuat de la natalitat pel sol efecte 

de l'evolució de !'estructura demogratica (l'augment de 

naixements de l'any 1992 que s'observa a la corba de 

naixements estimats es deu al trl:msit de la generació 

1964 per l'edat de maxima fecunditat'). 

És en aquest sentit que l'estudi de l'evolució demografi

ca deis deu últims anys presenta un gran interes. Rere la 
relativa estabilitat de les xifres de naixements i defun

cions, s'amaguen canvis importants en la f reqüencia per 
edats de la fecunditat i la mortalitat: augmenta el nom

bre de dones joves, pero aquestes dones ajornen el tenir 

fills; augmenta el nombre de persones grans, pero el risc 

de defunció recula cap a edats més i més avanc;:ades; són 

aquestes evolucions les que s'analitzen a continuació. 

GRÁFIC 4.2 EVOlUCIÓ DElS NAIXEMENTS OBSERVATS 1 
DElS OBTINGUTS AMB lES TAXES DE FECUN
DITAT DE 1986. CATA lUN YA. 1986-1995 
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Font: lnstitut d 'Estadística de Catalunya; Estimocions postcensals de pablo
ció (anual), Moviment nawrol de la poblocio. 

GRÁFIC 4 .1 EVOlUCIÓ COMPARADA DEl NOMBRE DE 
DONES EN EDAT FERTil 1 DEl NOMBRE DE 
NAIXEMENTS. CATALUNYA. 1985-1995 
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Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Estimocions postcensols de pablo
ció (anual), Moviment natural de lo pobloció (anuo/). 

2. LA FECUNDITAT PER EDATS ENTRE EL 1985 1 EL 
1995 

La relativa estabilitat de la xifra de naixements del perío

de 1986-1995 contrasta amb canvis importants en !'es

tructura de la fecunditat. Aquests canvis són: l'envelliment 

de la fecunditat, que s'explica pe/retarden l'edat al naixe

ment de primers fills¡ una disminució, en la conjuntura 

actual, de la descendencia de fills d'ordre 3 i més; i, final

ment, una concentració de la fecunditat entorn deis 25-35 
anys, que s'explica perla combinació del retarda tenir el 

primer fi/1 i la reducció deis naixements d'ordre 3 i més. A les 

línies que segueixen pot trobar-se una explicació més 

detallada d'aquests processos, així com una temptativa 

d'analisi de les conseqüencies de !'actual conjuntura en la 

descendencia final de les generacions. 

Envelllment del calendar! 

Des del punt de vista demografic, l'any 1995 ha estat 

especial. No només el creixement natural ha estat O, sinó 

que, per primera vegada, el grup de maxima fecunditat 

ha estat el de les dones de 30 a 34 anys, amb una edat 

mitjana de primera maternitat de 30 anys (vegeu taula 4 

i gratic 5). Només deu anys abans, el 1985, l'edat mitja

na era de poc més de 28 anys, la maxima freqüencia de 

naixements corresponia a dones de 25 a 29 anys, seguí

des per les de 20 a 24 i, després, a una gran distancia les 

de 30 a 34 anys8
• Aquest capgirament de la distribució de 

la fecunditat per edats o, en altres termes, aquest rapid 

envelliment de l'edat de tenir fills, reflecteix, d'una 

banda, un important procés de recuperació de fecundi-
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TAULA 4 , EVOLUCIÓ DE LA FECUNDITAT PER EDATS CATALUNYA 1975 1995 

Naixements per 1.000 dones de cada grup d'edat Nombre Edat mitja-

15 a 19 20 a 24 
mitja de fills na en néixer 

Any 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40a44 45 a 49 per dona els fills 

1975 22,14 151,07 185,85 111,81 54,28 17,23 1,65 2,72 28,27 

1976 24,79 150,42 174,54 101,32 48,65 15,86 1,29 2,58 28,00 

1977 25,50 147,68 169,56 98,34 46,55 14,55 1,30 2,52 27,91 

1978 25,96 135,85 159,29 92,24 43,29 13,25 1 '18 2,36 27,88 

1979 24,26 120,64 143,92 81,43 38,89 11 ,05 0,93 2,11 27,82 

1980 22,06 107,02 130,52 72,99 33,82 10,36 0,88 1,89 27,82 

'IYH1 1 /,'l.Y !!8,69 113,92 64,30 29,33 8,38 0,72 1,61 27,93 

1982 15,47 82,83 113,01 64,88 28,61 8,28 0,68 1,57 28,07 

1983 14,02 72,69 106,65 61,02 26,67 7,75 0,51 1,45 28,17 

1984 13,27 69,52 109,97 65,01 27,45 7,36 0,65 1,47 28,33 

1985 13,05 64,99 114,28 68,88 27,70 7,33 0,37 1,48 28,46 

1986 11,63 57,53 108,02 66,28 25,69 6,30 0,30 1,38 28,53 

1987 10,68 51,74 104,34 65,45 25,17 5,33 0,26 1,31 28,64 

1988 10,17 48,02 104,13 68,13 23,60 4,87 0,38 1,30 28,72 

1989 8,67 43,41 102,27 69,51 23,71 4,64 0,25 1,26 28,91 

1990 7,59 40,26 100,35 71,30 24,27 4,31 0,25 1,24 29,08 

1991 6,87 36,46 97,89 74,07 24,44 4,63 0,28 1,22 29,29 

1992 6,33 33,56 97,24 78,99 26,12 4,48 0,18 1,23 29,51 

1993 5,61 28,91 92,12 81,09 27,13 4,15 0,18 1,20 29,77 

1994 5,22 25,41 86,80 82,41 27,73 4,49 o, 17 1,16 30,00 

1995 4,65 22,05 81,79 85,90 29,50 4,30 0,18 1,14 30,28 

Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Estimacions postcensals de població (anual), Moviment natural de la poblaci6 (anual). Delgado, M. (1 989); Lo 
fecundidad por edades 1975-1985. Instituto de Demografía. 

GRÁFIC 5. EVOLUCIÓ DE l 'INDICADOR CONJUNTURAL DE FECUNDITAT (ICF) 1 DE l 'EDAT MITJANA DE LES MARES. 
CATALUNYA 1975-1995 
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tat en generacions que havien diferit naixements i, de 
l'altra, una intensificació de la reducció de la fecunditat 
en edats joves. 

Les dades disponibles en el grafic 6 mostren que la taxa 
de fecunditat entre l'any 1986 i el 1995 ha augmentat 
contínuament en les dones de 28 a 40 anys (després d'a

questa edat no s'observa un augment significatiu de la 
fecunditat). Per la banda de les dones joves, en canvi, la 
fecunditat s'ha anat reduint contínuament entre les edats 

de 15 a 28 anys. Cada any, entre 7 985 í 7 995, ha estat 

més ímportant la perdua de fecundítat en les dones joves 

que el guany de fecundítat assolit per la banda de les dones 

grans; és per aíxó que /'indicador conjuntural de fecundítat, 

molt sensible als canvís de calendari, ha anat disminuínt 

contínuament, passant de 7,4 a 1, 1 fills per dona entre e/s 

anys 1986 i 1995. 

GRÁFIC 6. EVOLUCIÓ DE LES TAXES DE FECUNDITAT PER 
EDATS. CATALUNYA. 1986-1995 
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Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Eslimocions postcensols de pobla
ció (anuo/), Moviment natural de lo pobloci6 (anuo/). 

Concentració de la fecunditat en una franja 
d'edats redu'ida 

La distribució per edats de la fecunditat es caracteritza 
per una concentració deis naixements en una franja d'e
dats relativament estreta: la vida fertil de les dones dura, 
en termes generals uns 35 anys, entre els 15 i els 49 anys 
d'edat, pero en les condicions de l'any 1995, el 73% de 

la fecund itat total correspon a les dones de 25 a 34 anys 
(vegeu gratic 7). Entre 35 i 39 anys, la fecunditat repre

senta el 1 3% del total i entre 20 i 24 anys només el 1 0%. 
La fecunditat en mares de menys de 20 anys o de 40 anys 
i més representa un 4% del total. La distribució actual de 
la fecunditat per edats contrasta vivament ambla de l'any 

1986: més d'una quarta part de la fecunditat total corres
ponía llavors a dones de menys de 25 anys, i la fecundi
tat abans deis 30 anys representava el 65% del total. 

GRÁFIC 7. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LA FECUNDITAT 
PER GRUPS QUINQUENNALS D'EDAT. CATALU
NYA. 1975-1995 
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Font: lnstitut d 'Estadí5tica de Catalunya; Moviment natural de lo pobloció. 
(anuo/), Estimacions postcensols de pobloció (anuo/). 

Retard en l'arribada deis primers fills 1 
disminució deis naixements d 'ordre 3 i més 

L'envelliment del calendari de la fecund itat, tan amplia
ment documental, sembla associar-se basicament a un 
retard en !'arribada del primer fill (vegeu taules 5 i 6). 

L'any 1985 l'estimació de l'edat al naixement del primer 
fill és de 25,9 anys. Deu anys després l'edat de la p rime
ra maternitat és de 28,8, un augment de 3 anys. L'edat 
mitjana al naixement del segon fill és de 31,5 (un aug
ment de 2,3 anys en relació amb 1985). Pel que fa als 
naixements d'ordre 3, l'edat mitjana actual és de 33,5 
(només 1,1 anys de diferencia respecte el 1985). No s'ha 
registrat un creixement de l'edat mitjana en les mares de 
4 fills i més, que se situa actualment en 34,8 anys. 

En el grafic 8 s'observa que en els darrers deu anys ha 
augmentat contínuament la freqüencia de naixements 
de primers i segons fills després deis 30 anys (compen
sant la disminució de les taxes en edat joves). En canvi, 

no s'observa un augment de la freqüencia de tercers o de 
quarts naixements i successius en dones de més de 30 
anys. Per tant, l'augment de l'edat de les mares en néi
xer el primer i el segon fill, reflecteix una recuperació de 
naixements diferits, mentre que la no recuperació de la 
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TAULA S. EVOLUCIÓ DE L'INDICADOR CONJUNTURAL DE FECUNDITAT SEGONS L'ORDRE. CATALUNYA. 1985-1995 
Ftlls per 1 00 dones 

Primers fills Segons fills Tercers fills Quarts fills Total 

1985 67,40 51,56 18,12 9,89 146,96 

1986 63,98 49,89 16,20 7,82 137,88 

1987 61,99 48,70 14,50 6,31 l 31 ,49 

1988 62,50 48,23 13,38 5,55 129,65 

1989 62,05 47,06 12,43 4,69 126,23 

1990 61,59 46,51 11,83 4,24 124,17 

1991 61,65 45,99 10,76 3,92 122,32 

1992 62,74 46,70 10,50 3,51 123,45 

1993 64,24 43,06 9,24 3,06 119,60 

1994 62,72 41,25 9,09 3,06 116,12 

1995 60,86 41,48 9,06 2,77 114,18 

Font: lnstitut d 'Estadística de Catalunya; Estimacions postcensa/s de població (anual), Moviment natural de la població (anual). 

TAULA 6 . EVOLUCIÓ DE L'EDAT MITJANA DE LES MARES EN NÉIXER UN FILL D'ORDRE N. CATALUNYA. 1985-1995 

Primers fills Segons fills Tercers fills Quarts fills Total 

1985 25,8 7 29,16 32,39 34,93 28,44 

1986 26,08 29,35 32,50 35,33 28,54 

1987 26,32 29,62 32,55 35,06 28,65 

1988 26,50 29,74 32,78 35,07 28,72 

1989 26,83 29,99 32,81 35,13 28,91 

1990 27,09 30,18 32,81 35,1 o 29,07 

1991 27,39 30,44 33,12 35,12 29,29 

1992 27,73 30,66 33,24 34,96 29,51 

1993 28,22 30,97 33,29 34,76 29,77 

1994 28,49 31,19 33,42 34,80 30,00 

1995 28,80 31,50 33,50 34,80 30,30 

Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Estimacions postcensals de població (anual), Moviment natural de la població (onuol). 

freqüencia de naixements de tercers i, sobretot, de 
quarts fi lls i successius, explica que l'edat mitjana de les 
mares al naixement d'aquests fills no augmenti o aug
menti poc. 

La informació disponible indica que la disminució de la 
fecunditat entre el 1985 i el 1995 rau en la caiguda de 
la intensitat de naixements d'ordre 3 i més, de manera 
que si l'any 1985 el nombre mitja de fills d'ordre 3 i més 
per cada 100 dones era de 28 naixements, l'any 1995 
només se'n registren 12. El nombre mitja de naixements 
de primers i segons fills, en canvi, s'ha mantingut forr;a 
més estable i, de 1985 a 1995, ha evolucionat de 119 a 
1 02 per cada 1 00 dones. 

lfj@ LA SOCIETAT CATALANA 

3. UNA APROXIMACIÓ A LA FECUNDITAT DE LES 
GENERACIONS 

Els canvis en la descendencia i en el ritme de 
constltució de la descendencia 

Les estadístiques ens diuen que el nombre mitja de fills 
per 1 00 dones (indicador conjuntural de fecunditat) 
l'any 1995 és de 114. Aquesta xifra, pero, cal prendre-la 
amb precaució perque reflecteix les condicions de la 
fecunditat d'un any determinat resumint, en una sola 
dada, la fecunditat de generacions que tenen histories 
genesiques diferents: de fet no es coneix cap generació 
que hagi t ingut un nombre de fills tan baix. Més interes-
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GRAFIC 8. EVOLUCIÓ DE LES TAXES DE FECUNDITAT SEGONS L'ORDRE DE NAIXEMENT. CATALUNYA 
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Font: lnstitut d'Estadfstica de Catalunya; Estimacions postcensals de població (anual), Moviment natural de la població (anual). 

sant és la mesura de la fecunditat de les generacions que 
s'obté sumant els naixements corresponents a una 
mateixa generació de dones en el transcurs de la seva 
vida fertil. Cal, pero, esperar que les dones hagin com
plert gairebé 50 anys per ter aquest calcul. 

L'analisi d'Anna Cabré (1989) sobre la reproducció de les 
generacions catalanes ha permes coneixer la trajectoria 
genesica i el calendari de la fecunditat de les diferents 
generacions des de 1856. La fecunditat va presentar un 
mí ni m d'1 ,66 fills per dona en les generacions nascudes 
els anys 1916-1920. El nivell de la fecunditat de les gene
racions següents hauria anat creixent, fins a arribar a un 
maxim, a les generacions 1941-1945 de 2,3 fills per 
dona, el mateix nivell de fecunditat estimat per a les 

generacions de dones nascudes a comen~ament de 
segle. Després de les generacions 1941-1945, hi hauria 
una tendencia a la disminució de la fecunditat. Pel que fa 

a l'evolució del calendari de la fecunditat, els resultats de 
la tesi d'Anna Cabré indiquen una tendencia historica al 
rejoveniment de l'edat de les mares fins a les generacions 
nascudes entre el 1906 i el1930, que haurien conegut un 
envelliment. L'edat mitjana de les mares va tornar a rejo
venir-se per a les generacions nascudes després de l'any 
1931, fins a les més recents, nascudes els anys 19 56-
1960 que haurien experimental, de nou, un envelliment. 

La informació censal de 1991 sobre fills tinguts comple
tada amb la informació procedent de les estadístiques de 
naixements, ha permes corroborar en l'essencial i actua
litzar les anteriors conclusions sobre la fecunditat de les 
generacions catalanes'. La generació més jove de dones 
per a la qual es coneix practicament la fecunditat final és 
la generació 1950, que ja ha complert 45 anys. Pera les 
generacions successives es pot coneixer la fecunditat 
acumulada fins a una determinada edat maxima (fins a 
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40, 35 i 30 anys pera les generacions 1955, 1960 i 1965 
respectivament) així com la fecunditat anterior a algunes 
edats més joves. 

En els grafics 9.1 a 9.3 apareixen les dades de la fecund i
tat de diverses generacions en algunes edats, selecciona
des entre les estimacions que ens permeten fer les dades 
d isponibles. Aquestes dades mostren, p rimer, un descens 
de la fecunditat de les generacions i, segon, uns canvis 
significatius en el ritme de la constitució de la des
cPnrlf>nci ;¡ 

La disminució de la fecunditat en les 
generacions recents 

Es constata una acceleració en el ritme de la caiguda de 
la fecund itat en les generacions nascudes els anys qua
ranta: el descens de la fecund itat final entre la generació 
1940 i la 1 945 va ser de gairebé el 5%, mentre que la 
generació 1950 va ten ir un 11% menys de fills q ue la 
generació 1945. Entre les dones nascudes el 1950 i les 
nascudes el 1955, les dades disponibles indiquen una 
caiguda de fecunditat, als quaranta anys, de 1' 11 %; com 
que les taxes de fecunditat després d 'aquesta edat són 
molt baixes, és probable que la reducció de la fecunditat 
final sigui d'una magnitud semblant. 

Entre les generacions 1955 i 1960 només es pot compa
rar, com a edat més elevada, la fecunditat assolida als 35 
anys, que va disminuir en un percentatge de 1'11 %. Tan
mateix es pot preveure que la caiguda relativa de fecun
ditat total, que amb tota probabilitat es produira entre 
aquestes dues generacions, sera molt menys important 
percentualment pels canvis que experimenta el calenda
ri de la fecund itat. 

Per a les generacions nascudes a partir de l'any 1960 hi 

hil, ohviilmf'nt, molt poca informació sobre el comporta
ment reproductiu, pero la tendencia al decreixement de 
la fecundi tat a les edats joves és clara: per exemple, la 
fecunditat de les dones de la generació 1965 era, als 30 
anys, un 23% inferior que a la generació 1960; aixo és 
significatiu, encara que no es pot assegurar res sobre la 
relació fina l entre la fecunditat d'aquestes generacions, 
que encara no han transitat per les edats de maxima 

fecunditat. 

Els canvis en el ritme de constitució de la 
descendencia 

Pel que fa al segon aspecte del canvi, el del calendari, les 
dades parcials permeten obtenir algunes conclusions. 
Sembla ciar que la caiguda de la fecunditat registrada 

GRÁFIC 9.1 DESCENDENCIA ACUMULADA ALS 45 ANYS SEGONS L'ORDRE DE NAIXEMENT 
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Font: lnstitut d 'Estadística de Catalunya; Cens de població /991, Movirnent natural de la poblacio. Instituto Nacional de Estadística; Censo de Población. 
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GRAFIC 9.2 DESCENDENCIA ACUMULADA ALS 40 ANYS 
SEGONS L'ORDRE DE NAIXEMENT 
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GRÁFIC 9.3 DESCENDENCIA ACUMULADA ALS 35 ANYS 
SEGONS L'ORDRE DE NAIXEMENT 
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entre les generacions nascudes l'any 1940 i l'any 1950 va 
acompanyar-se d'un procés de rejoveniment de l'edat de 
tenir fills: la fecunditat als 30 anys va augmentar malgrat 

la caiguda de la fecunditat final. Aixo és una de les raons 
que explica l'augment de !'indicador conjuntural de 
fecunditat els anys seixanta i setanta. 

Les generacions nascudes a la segona meitat deis anys 
cinquanta ja retarden, de forma general, l'edat de tenir 
fills, de manera que en la generació 1 960 la fecunditat als 
25 anys és un 38% inferior a la fecunditat que a la matei

xa edat havia assolit la generació 1955. El procés de recu
peració de fecunditat permet reduir la diferencia de 
fecunditat als 30 anys en un 1 9% i en un 1 1% als 35 anys 
entre les generacions 1955 i 1960. El retardament en l'e
dat de tenir fills continua, si més no, fins a les dones nas
cudes l'any 1970. 

La descendencia de les generaclons segons 
l'ordre de nalxement 

L'analisi que sobre les dades espanyoles de l'enquesta de 

fecunditat de l'any 1985 ha fet Teresa Castro Martín' 0
, és 

aclaridora sobre els canvis en el calendari de la fecundi
tat ocorreguts abans i després de 1975: les dones que es 
varen casar els anys seixanta i els primers setanta tenien 
un comportament homogeni, pel que fa a l'inici de la 
descendencia: gairebé totes tenien un primer fill entre el 
primer i el segon any de matrimoni. En canvi, entre les 

dones que es van casar a final deis anys setanta i a 
comen!;ament deis vuitanta, els comportaments són 
diferents: una bona part de dones continuen tenint una 
fill el primer any de matrimoni, pero un bon nombre de 
dones retarden !'arribada del primer fill. Tanmateix, pero, 
la incidencia final de primers fills entre les dones casades 
practicament no varia entre les cohorts més antigues i les 
més joves. 

La informació procedent del cens de 1 991 sobre la dis
tribució de dones residents a Catalunya segons el nom
bre de fills tinguts permet confirmar que efectivament la 
descendencia final d'ordre 1 presenta una gran estabilitat 
(vegeu gratics 9.1 a 9.3). En les generacions nascudes 
abans de 1 950 la reducció de la descendencia rau en la 
disminució deis fills d'ordre 3 i, sobretot, d'ordre 4 i més: 
1 00 dones de la generació 1 950 han tingut als 45 anys, 
una mitjana de 39 fills d'ordre 3 i més, mentre que la 
generació 1 945 en va ten ir 60 i la generació 1 940 en va 
tenir 71. Les descendencies d'ordre 1 i 2 són en canvi 
molt semblants per a aquestes generacions. 

La fecunditat de primers fills als 40 anys per a la genera

ció 1955 és practicament la mateixa que a la generació 
1950, pero la descendencia de segon ordre és inferior en 
un 8%; tanmateix és probable que la diferencia final de 
fecunditat de segon ordre entre les generacions 1950 i 
1955 sigui una mica menys importan t. En canvi, les 
diferencies en la fecundital de tercers i, sobretot, de 
quarts fills i més són de tal magnitud que és impensable 
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que la descendencia final d'aquests ordres en la genera
ció 1955 no sigui molt inferior a la de la generació 1950. 

Per a la generació 1960 destaca que es mantingui una 
molt elevada freqüencia de primers fills: un 81% de 
dones d'aquesta generació havia tingut almenys un pri
mer fill abans de 35 anys i també que més de la meitat 
n'hagi tingut almenys dos. Aquesta informació permet 
concloure que encara que la incidencia de primers fills 
sigui baixa a les edats joves, el procés de recuperació a 

partir de 30 anys permet situar-se en nivells semblants als 
de generacions anteriors. 

L'enfocament per generacions ajuda a comprendre millor 
l'evolució de la fecunditat de 1975 fins ara; la coinciden
cia en el temps d'una forta caiguda de la fecunditat i 

d'un retardament en el calendari explica la caiguda de 
!'indicador conjuntural de fecunditat a partir de 1975 a 
un nivel! inferior al que probablement experimentaran 
mai les generacions catalanes. Sembla que la fecunditat 
de la generació 1955 se situara a l'entorn d'1,8 fills per 
dona. La generació 1960 hauria d'experimentar un inver
semblant creixement de la fecunditat entre els 35 i els 40 
anys d'edat per igualar la fecunditat de la generació 

19 55. Per a les generacions 1965 19 70 la se va des
cendencia resta molt més oberta . 

Per veure la relació entre !'indicador conjuntural de 
fecunditat i la descendencia final de les generacions, el 
gratic 1 O compara l'evolució anual passada i projecta
da de !'indicador conjuntural amb un suposit de recupe
ració de la fecunditat a partir de la generació 1965 de 

tendencia cap a 1,8 fills perdona. Una evolució d'aques
ta mena suposaria un gran augment del nombre de nai

xements a partir de 1996, fins a arribar a lJn maxim de 

natalitat al primer quinquenni del segle XXI. Les expec
tatives són, dones, d'una recuperació de !'indicador con
juntura! de fecunditat (no tan sois de la xifra de naixe
ments), en un futur immediat, que també s'esdevindria 
amb hipótesis més baixes d'evolució de la fecunditat de 
les generacions 11

• 

L'evolució de la fecunditat els propers anys és difícil de 
preveure, com ho era la que es va produir entre 1985 i 
1995. L'única certesa és que les estadístiques del movi
ment natural de la població aniran registrant les tenden
cies i els nivells de la fecunditat futura i ens permetran 
respondre les preguntes que ara ens fem. 

GRÁFIC 10. EVOLUCIÓ OBSERVADA 1 PROJECTADA DE L'INDICADOR CONJUNTURAL DE LA FECUNDITAT ( ICF) DE LES 
GENERACIONS (VARIANT ALTA). CATALUNYA 1995-2005 
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Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Ponencia tecnico inicial. jornades Tecniques sobre Projeccions Demográfiques de Cotalunya. 1995. 
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4 . LA MORTALITAT PER EDATS ENTRE 1985 1 1995 

L'esperan~a de vida de la població de Catalunya s'ha 
situat, l'any 1995, en 74,8 anys per als homes i en 82 
anys per a les dones (taules 8.1 i 8.2), uns nivells com
parables als assolits a les poblacions amb més esperan~a 
de vida del planeta (el )apó, pa·isos escandinaus, Fran~a) . 

Les dades del gratic 11 semblen indicar un cert estanca
menten l'evolució de l'esperan~a de vida de la població 
de Catalunya entre el1975 i el1985. Els anys noranta, en 
canvi, han conegut una represa del creixement de l'es
peran~a de vida, particularment en el cas de les dones, 
que té una gran transcendencia pel seu impacte sobre el 
creixement de la població de més edat: el creixement de 
l'esperan~a de vida entre els anys 1986 i 1995 s'ha basat 
quasi exclusivament en l'augment de la supervivencia de 
la població d'edats madures i avan~ades d 'ambdós sexes. 

En el període 1985-1995, la disminució de la mortalitat 
deis homes de més de 50 anys ha estat sistematica, de 
manera que, en practicament totes les edats entre 50 i 
95 anys, la taxa de mortalitat ha estat inferior als anys 
noranta que als anys vuitanta (taules 7 i 8). Els descensos 
més importants, pero, es concentren entre els 60 i els 64 
anys i entre 75 i 89 anys, edats per a les quals les taxes 
actuals són més d'un 1 0% inferiors a les de 1 O anys 
abans. Com a resultat, l'esperan~a de vida masculina a 

les edats madures i avan~ades ha anat creixent, de mane
ra que s'ha registrat un guany maxim de gairebé un any 
de vida als 50 anys. A les edats més avan~ades els guanys 
han estat menors, pero fins a 75 anys d'edat la vida mit
jana de la població masculina ha experimental guanys 
superiors al mig any' 2 (vegeu taules 7.1 i 8.1 ). 

La millora de la supervivencia ha estat més important 
entre les dones madures i grans que entre els homes de 
la mateixa edat: es constaten reduccions, generalitzades 
a practicament totes les edats, de l'ordre del 1 Oo/o en la 
freqüencia de defuncions. En algunes edats, com ara 
entre els 65 i els 80 anys, la reducció ha estat de més del 
20%. La progressió de l'esperan~a de vida de les dones 
madures i grans és impressionant: en el període estudiat 
s'ha guanyat més d'1 ,5 anys en la vida mitjana de la 
població de dones de 50 anys. Entre aquesta edat i els 75 
anys s'ha guanyat entre 1,5 i 1 any de vida mitjana, entre 
el1985 i el1995n (vegeu taules 7.2 i 8.2). 

Per ter-se carrec de !'impacte d'aquesta evolució en el 
creixement de la població, només cal comparar dues 
xifres: l'any 1995 s'han registrat 21.844 defuncions de 
dones de 65 anys i més. Si les taxes de mortalitat per 
edat haguessin estat les mateixes que 1 O anys abans, el 
nombre de defuncions l'any 1995 hauria estat de 
27.036. En altres termes, la millora de la supervivencia ha 

GRÁFIC 11 . EVOLUCIÓ DE l 'ESPERAN<;A DE V IDA. CATALUNYA. 1975-1995 
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TAULA 7.1 TAULA DE VIDA DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA. HOMES. 1985-1988 

Edat 

o 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 anys i més 

mx 

0,0091 

0,0004 

0,0002 

0,0003 

0,0008 

0,0012 

0,0012 

0,0012 

0,0016 

0,0023 

0,0038 

0,0061 

0,0095 

0,0155 

0,0234 

0,0381 

0,0629 

0,1089 

0,1773 

0,2640 

0,3175 

qx 

0,0090 

0,0016 

0,0012 

0,0013 

0,0042 

0,0061 

0,0058 

0,0058 

0,0078 

0,0116 

0,0190 

0,0298 

0,0463 

0,0744 

0,1106 

O, 1741 

0,2718 

0,4278 

0,6142 

0,7952 

1,0000 

lx--

100.000 

99.096 

98.934 

98.820 

98.694 

98.284 

97.688 

97.126 

96.564 

95.811 

94.703 

92.900 

90.130 

85.959 

79.562 

70.763 

58.442 

42.555 

24.349 

9.393 

1.924 

dx 

904 

162 

114 

126 

410 

596 

562 

'>62 

753 

1.108 

1.803 

2.770 

4.172 

6.396 

8.799 

12.321 

15.887 

18.206 

14.955 

7.470 

1.924 

TAULA 7.2 TAULA DE VIDA DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA. DONES. 1985-1988 

Edat 

o 
1 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 anys i més 

mx 

0,0071 

0,0003 

0,0002 

0,0002 

0,0004 

0,0004 

0,0004 

0,0005 

0,0007 

0,0011 

0,0017 

0,0026 

0,0041 

0,0065 

0,0113 

0,0201 

0,0391 

0,0763 

0,1401 

0,2378 

0,3005 

qx 

0,0071 

0,0014 

0,0008 

0,0009 

0,0018 

0,0018 

0,0021 

0,0026 

0,0037 

0,0054 

0,0086 

0,0129 

0,0205 

0,0318 

0,0547 

0,0957 

o, 1781 

0,3203 

0,5189 

0,7457 

1,0000 

lx 

100.000 

99.291 

99.155 

99.075 

98.986 

98.812 

98.634 

98.428 

98.169 

97.807 

97.280 

96.442 

95.195 

93.242 

90.279 

85.340 

77.176 

63.435 

43.114 

20.743 

5.275 

dx 

709 

136 

79 

90 

173 

178 

206 

259 

361 

528 

838 

1.247 

1.954 

2.962 

4.940 

8 .163 

13.741 

20.321 

22.371 

15.468 

5.275 

Lx 

991 86 

395.995 

494.383 

493.783 

492.444 

489.931 

487.037 

484.227 

480.939 

476.285 

469.007 

457.575 

440.222 

413.802 

375.813 

323.012 

252.492 

167.258 

84.355 

28.293 

6.059 

Lx 

99.361 

396.836 

495.575 

495.153 

494.496 

493.617 

492.655 

491.492 

489.940 

487.718 

484.305 

479.094 

471 .092 

458.803 

439.048 

406.290 

351.529 

266.374 

159.644 

65.045 

17.557 

Tx 

7 412.099 

7.312.912 

6.916.917 

6.422.534 

5.928.751 

5.436.307 

4.946.376 

4.459.339 

3.975.112 

3.494.174 

3.017.889 

2.548.882 

2.091.306 

1.651.084 

1.237.281 

861.468 

538.456 

285.964 

118.706 

34.351 

6.059 

Tx 

8.035.625 

7.936.263 

7.539.427 

7.043.851 

6.548.698 

6.054.203 

5 .560.586 

5.067.931 

4.576.439 

4.086.499 

3.598.781 

3114.476 

2.635.382 

2. 164.289 

1.705.487 

1.266.439 

860.148 

508.620 

242.246 

82.602 

17.557 

Font lnst•lul d'Est.ld"IICd de Catalunya; llltmociom posl<emol\ dl' poblooo (urt<t<J/}, Movtmenc nocuroi d, lo poblooo (orwol} 

,,,,. LA SOCIETAT CATALANA 

Ex 

74,12 

73,80 

69,91 

64,99 

60,07 

55,31 

50,63 

'15,91 

41 ,17 

36,47 

31,87 

27,44 

23,20 

19,21 

15,55 

12,17 

9,21 

6,72 

4,88 

3,66 

3,15 

Ex 

80,36 

79,93 

76,04 

71,10 

66,16 

61,27 

56,38 

51,49 

46,62 

41,78 

36,99 

32,29 

27,68 

23,21 

18,89 

14,84 

11 ,15 

8,02 

5,62 

3,98 

3,33 
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TAULA 8.1 TAULA DE VIDA DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA. HOMES. 1992-1995 

Edat 

o 
1 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 anys i més 

mx 

0,0046 

0,0004 

0,0002 

0,0002 

0,0007 

0,0012 

0,0019 

0,0026 

0,0023 

0,0027 

0,0038 

0,0057 

0,0092 

0,0139 

0,0219 

0,0351 

0,0572 

0,0949 

0,1577 

0,2456 

0,3743 

qx 

0,0045 

0,001 5 

0,0011 

0,0010 

0,0035 

0,0062 

0,0092 

0,0129 

0,0113 

0,0132 

0,0188 

0,0282 

0,0449 

0,0671 

O, 1039 

O, 1614 

0,2501 

0,3835 

0,5657 

0,7608 

1,0000 

lx 

100.000 

99.546 

99.398 

99.293 

99.193 

98.846 

98.234 

97.325 

96.066 

94.983 

93.726 

91.960 

89.366 

85.352 

79.622 

71.353 

59.837 

44.872 

27.666 

12.016 

2.875 

dx 

454 

148 

104 

100 

347 

613 

908 

1.259 

1.084 

1.257 

1.766 

2.594 

4.014 

5.730 

8.269 

11.516 

14.965 

17.207 

15.649 

9.142 

2.875 

TAULA 8.2 TAULA DE VIDA DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA. DONES. 1992-1995 

Edat 

o 
1 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 anys i més 

mx 

0,0040 

0,0003 

0,0001 

0,0002 

0,0003 

0,0004 

0,0006 

0,0008 

0,0008 

0,0011 

0,0015 

0,0025 

0,0035 

0,0054 

0,0092 

0,0165 

0,0319 

0,0631 

O, 121 7 

0,2097 

0,3576 

qx 

0,0040 

0,0012 

0,0007 

0,0008 

0,0014 

0,0018 

0,0032 

0,0040 

0,0038 

0,0052 

0,0076 

0,0122 

0,0175 

0,0264 

0,0448 

0,0790 

0,1476 

0,2727 

0,4666 

0,6878 

1,0000 

lx 

100.000 

99.598 

99.473 

99.403 

99.326 

99.187 

99.008 

98.690 

98.297 

97.924 

97.41 o 
96.670 

95.491 

93.815 

91.336 

87.246 

80.353 

68.492 

49.815 

26.570 

8.296 

dx 

402 

124 

71 

77 

139 

179 

318 

394 

373 

514 

740 

1.179 

1.675 

2.480 

4.090 

6.893 

11.861 

18.677 

23.245 

18.274 

8.296 

Lx 

99.591 

397.828 

496.727 

496.216 

495.099 

492.699 

488.897 

483.479 

477.623 

471.772 

464.216 

453.315 

436.795 

412.436 

377.439 

327.976 

261.773 

181.345 

99.205 

37.227 

7.680 

l x 

99.638 

398.092 

497.190 

496.821 

496.282 

495.489 

494.247 

492.467 

490.551 

488.334 

485.199 

480.402 

473.266 

462.877 

446.454 

418.998 

372.113 

295.767 

190.962 

87.164 

23.200 

Tx 

7.459.338 

7.359.747 

6.961 .920 

6.465.193 

5.968.977 

5.473.878 

4.981.179 

4.492.282 

4.008.803 

3.531.180 

3.059.408 

2.595.191 

2.141 .876 

1.705.081 

1.292.644 

915.205 

587.229 

325.456 

144.112 

44.907 

7.680 

Tx 

8.185.512 

8.085.875 

7.687.783 

7.190.593 

6.693.772 

6.197.490 

5.702.001 

5.207.753 

4.715.286 

4.224.735 

3.736.402 

3.251.203 

2.770.800 

2.297.535 

1.834.657 

1.388.204 

969.206 

597.092 

301.325 

110.364 

23.200 

Font: lnstitut d 'Estadística de Catalunya; Estimacions postcensals de població (anual), Movimenc natural de la pablació (anual). 

Ex 

74,59 

73,93 

70,04 

65, 11 

60,18 

55,38 

50,71 

46,16 

41,73 

37,18 

32,64 

28,22 

23,97 

19,98 

16,23 

12,83 

9,81 

7,25 

5,21 

3,74 

2,67 

Ex 

81,86 

81,19 

77,28 

72,34 

67,39 

62,48 

57,59 

52,77 

47,97 

43,14 

38,36 

33,63 

29,02 

24,49 

20,09 

15,91 

12,06 

8,72 

6,05 

4,15 

2,80 
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suposat estalviar la vida de 5.192 dones en un sol any. E.n 
el cas deis homes de 65 anys i mes, la diferencia no es tan 
gran, 2.596, pero el guany és significatiu entre les defun
ciom registrades l'any 1995 (20.334) i les que s'haurien 
enregistrat amb les condicions de mortalitat de l'any 
1986 (22.930). Es pot conc/oure dones que /'evolucio favo
rable de la supervivencia en fes edats avanr;ades ha tingut 
una influencia determinant en el creixement deis efectius de 
la pablacio de més edat i, en particular, en el creíxement 
deis efectius de sexe femení. 

El balan~ no és, en canvi, tan favorable pel que fa a l'e
volució de la mortalitat deis joves: en el període estudiat, 
1985-1995, la freqüencia de defuncions entre la població 
d'adults joves ha augmentat, sobretot per al sexe mas
culí (vegeu grafic 12). La perdua de vides joves és dones 
la nota negativa en una evolució que ha estat, en gene
ral molt favorab le. Les taxes de mortalitat deis homes 
entre 25 i 45 anys són sistematicament més elevades 
a mitjan deis anys noranta que a mitjan deis anys vuitan
ta. Aquesta evolució negativa afecta especialment el grup 
29 a 34 anys d'edat, per al qual la freqüencia de defun
cions s'ha més que doblat. Les tres causes de defunció 

que han determinar el creixement de la mortalitat a les 
edats joves són els accidents de tri.tnsit, la mortalitat asso
ciada al consum de drogues i la sida, que ha esdevingut 
la primera causa de defunció en el grup d'edat de 25 
a 34 anys". 

Pel que fa a les dones joves l'augment de la mortalitat 
entre 1985 i 1995 no ha estat tan important com en el 
cas deis joves de sexe masculí, de manera que en cap cas 
les taxes s'han arribat a doblar, sinó que o bé s'han esta
bilitzat o bé han presentat només un petit augment; d 'al
tra banda, l'evolució desfavorable de la mortalitat entre 
la població de dones joves ha afectat una franja d'edats 

més estreta que en el cas deis homes. Per a les dones 
joves pot parlar-se, dones, d'un petit augment de la mor
talital entre 25 i 35 anys, i d'una estabilització de les 
taxes entre 35 i 55 anys. 

Les causes de defunció més importants per al sexe feme
ní també són, com en els homes joves, la sida, els acci
dents de trimsit i la mortalitat lligada al consum de dro
gues, a les quals s'afegeix el tumor de mama, primera 
causa de defunció peral grup de 35 a 44 anys". La dife
rent evolució de la mortalitat entre un i altre sexe ha 
determinat una accentuació de la sobremortalitat mas
culina a practicament totes les edats (vegeu grafic 13). 

Fent el mateix exercici d'abans, l'evolució desfavorable 

de la mortalitat masculina entre 25 i 44 anys ha suposat, 
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l'any 1995, un augment de 825 defuncions respecte a les 
defunciom que s'haurien registrat si la mortalitat d'a

quest grup d'edat s'hagues manltngut en el mateix nivel! 
que els anys 1985-1988. L'increment de defuncions en el 
grup de dones de la mateixa edat ha estat només de 139. 

Tot i l'evolució negativa deis darrers anys, les laxes de 
mortalitat a les edats joves continuen essent en general 
molt batxes. Tanmateix, en el cas deis homes, l'evolució 
de la mortalitat deis joves ha contrarestat el creixement 

d'un any d'esperan~a de vida que es registra a les edats 
madures: l'esperan~a de vida a 25 anys, que se situa 
actualment en 50,7 anys, ha presentat un creixement 
de només O, 13 anys respecte a l'esperanc;a de vida cal
culada per als anys 1985-1987. L'evolució de la morta
litat de les dones joves, en canvi, no ha aturat el creixe
ment de l'esperanc;a de vida de la població femenina, 
perque les perdues de vides en les edats joves han estat 
de molta menys entitat que en el cas deis homes i, en 
canvi, els guanys en vides a les edats avanc;ades han estat 

molt més importants. 

L'evolució de la supervivencia deis menors d'1 any ha 
estat molt positiva entre el 1985 i el 1995, de manera 
que la taxa de mortalitat infantil se situa entre les més 
baixes deis pa'isos desenvolupats. La freqüencia de defun
cions ha passat, en el període estudiat, de gairebé 1 O 
defuncions de menors d'1 any per cada 1.000 nadons a 
situar-se a l'entorn de 5 defuncions per cada 1.000 nai
xements. La millora s'ha concentrat en el sexe masculí, 
que partía de nivells de mortalitat més elevats. Pel que fa 
a la mortalitat deis nens d '1 a 14 anys i deis joves de 15 
a 24 anys, l'evolució ha estat d'una reducció generalitza
da de les taxes de mortalitat. L'evolució favorable de la 
mortalitat en el grup d 'edat de O a 24 anys ha suposat, 
l'any 1995, una disminució de 411 defuncions, respecte 

a les que s'haurien registrat amb les condicions de mor
talitat de l'any 1985. 

Per concloure aquest apartat, insistim en el paper decisiu 
jugat per la gent gran i per les dones en particular: 
aquesta franja de la població ha estat la gran protagonis
ta de l'augment de l'esperan~a de vida i aquesta evolu
ció ha estat un deis factors principals en el creixement 
demogratic deis anys noranta. L'evolució de la mortalitat 
a les edats infantils i en els ¡oves de menys de 25 anys 
també ha estat favorable, pero la seva contribució al crei
xement demogratic no ha estat tan important, ates el 
baix nivell de mortalital que es registra en aquestes 

edats. Finalmenl, l'augment de la mortalitat deis homes 
joves, de 25 a 45 anys constttueix en si mateix la princi
pal nota negativa en l'evolució recent de la mortalitat a 
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GRÁFIC 12. EVOLUCIÓ DE LES TAXES DE MORTALITAT. CATALUNYA. 1985-1995 
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Font. lnstitut d'Estadística de Catalunya; Estimacions postcensols de població (anual), Maviment natural de la pablació (anual). 
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L'evolució de lo pobloció de Cotolunyo. Tendencies recents 

Catalunya. Des del punl de vista de l'evolució demogra
fica, l'augment de la freqüencia de defuncions entre els 
joves i la disminució de la freqüencia de defuncions entre 
la població de mes edat ha determinat una acceleracio 
de l'envelliment de la població. 

GRÁFIC 13. EVOLUCIÓ DE LA SOBREMORTALITAT MASCU
LINA PER EOATS. CATALUNYA. 1985-1995 

+ + 
O 1 S 10 1i 10 U 10 lS •O <S SO SS 60 6S 70 TS 80 8) 90 9S 

(d•t 

--1985·88 --1992-95 

Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Estimocíons postcensols de poblo· 
cí6 (anual), Moviment natural de lo pobloció (anual). 

5 . LA VELLA 1 LA NOVA MIGRACIÓ A CATALUNYA 

El moviment migratori ha estat la base del creixement 
de la població catalana en els primers tres quarts del 
segle XX. Només en els 25 anys que van de 1950 al 
1975, s'ha estimat un saldo migratori de gairebé 1,5 
milions d'habitants, amb els anys seixanta com a període 
de maxima migració'•. La intensitat d'aquells corrents 
migratoris, que procedien en la seva practica totalitat de 
la resta d'Espanya i la seva concentració en el temps i 
en l'espai ha tingut incalculables repercussions en tots 
els ambits. Des del punt de vista demografic, !'aporta
ció migratoria no només va suposar en si mateixa un 
gran impuls del creixement de la població, sinó que va 
tenir un efecte directe sobre el creixement natural: !'arri
bada de població jove, en una conjuntura de fecundi
tat alta, com la deis anys seixanta i primers setanta, es 
va traduir en un impressionant augment del nombre de 
naixements. 

El caracter de la migració a la ri del segle és molt diferent. 
Des del punt de vista del seu efecte sobre el creixement, 
l'aportació migratoria procedent de la resta d'Espanya 
s'ha redu'it molt, de manera que el saldo migratori ha 
fluctuat entorn de zero entre els anys 1975 i 1995" . D'al-
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tra banda, els moviments migratoris dins de Catalunya 
han esdevingut quantitativament molt més importanls 
que els moviments exlerns. L'evolució recent i la situado 
actual de la migració a Catalunya s'expliquen, en gran 
part, pels processos m1gratoris que es van coneixer entre 
el 1950 i el 1975. La immigraoó d'aquell període es va 
concentrar espacialment en un ambit relativamenl res
tringit, el metropolita. Aquest fet dóna lloc, avui en dia, 
a importants processos de redistribució interna de la 
població en el territori de Catalunya i els fluxos proce

dents de 11ambit metropolita són actualment la principal 
font de creixement de determinades arees del terrilori 

• 
cata la (vegeu taules 9 i 1 0). 

La historia migratoria recent també explica la major 
intensitat actual deis fluxos amb determinades arees 
d'Espanya, com ara Andalusia i Extremadura. Els corrents 

migratoris de retorn" cap aquestes arees han estat pre
ponderants en alguns períodes i poden tornar a intensifi
car-se en un futur proxim. l'estudi de la distribució per 

edats deis fluxos migratoris de Catalunya amb la resta 
d'Espanya és altament reveladora del diferent caracter de 
les entrades (amb una immigració més jove) i de les sor

lides, que presenten una edat mitjana més elevada. 

Encara que molts deis processos actuals de la migració 
arrelin en el passat, hi ha elements nous que fan que els 
fenomens migratoris de final de segle siguin diferents 
deis que s'havien conegut en epoques anteriors. En des
tacarem dos, especialment rellevants en la dinamica 
demografica deis anys noranta: la nova migració proce
dent de l'estranger i el creixement de la freqüencia de la 
migració en franges de població d'edat avant;ada. 

El creixement de la immigració procedent de l'estranger 
és un fet que segurament les estadístiques encara no 
registren prou adequadament. Tanmateix, la immigració 
registrada procedent de l'estranger ha anat augmentant 
i, encara que no sigui gaire alta, ha contribu'it decisiva
ment al creixement demografic de la Catalunya deis anys 
noranta, atesa la conjuntura de baix creixement natural i 
de saldo migratori negatiu amb la resta d'Espanya. 

la migració és un fenomen que varia clarament amb l'e
dat i amb el cicle vital de les persones. La corba de migra
cions per edats té una forma típica, amb un maxim entre 
els 25 i els 35 anys, corresponent a joves que es despla
cen per motius laborals o que, en casar-se, canvien de 
lloc de residencia (vegeu granes 14.1 a 14.5). Sovint, 
pero, altres edats també tenen un pes important en la 
distribució de la corba de migració, com ara, les edats 
infantils que reflecteix una migració de caracter familiar i 
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L'evolució de la pob/ació de Catalunya. Tendimcíes recents 

TAULA 9 . MIGRACIÓ PER EDATS, SEGONS ELS TIPUS DE FLUXOS. CATALUNYA, MITJANA. 1988-1990 

Moviments amb la resta d 'Espanya lmmigració Migració 
Grups d 'edat immigració emigració saldo de l'estranger Interna 

0-4 1.978 1.713 264 275 6.227 

5-9 1.930 2.094 -164 276 6.509 

10-14 1.726 2.030 -304 282 6.458 

15-19 2.557 1.921 636 270 5.867 

20-24 5.320 2.782 2.538 433 12.178 

25-29 4.790 2.992 1.798 624 14.276 

30-34 2.705 2.663 42 554 9.790 

35-39 1.632 2.053 -421 394 6.910 

40-44 1.204 1.548 -344 329 4.887 

45-49 765 954 -189 229 3.135 

50-54 555 813 -258 203 2.513 

55-59 513 958 -444 190 2.352 

60-64 411 1.028 -618 199 2.134 

65-69 435 840 -405 136 1.729 

70-74 348 465 -11 7 59 1.101 

75-79 349 345 4 44 861 

80-84 262 199 63 16 599 

85-89 128 87 41 6 299 

90-94 27 20 7 3 85 

95 anys i més 6 6 1 o 13 

Total 27.641 25.512 2.130 4.524 87.924 

Font: lnstitut d'Estadística de Catalu nya; Moviments migratoris. Vol. 2 (anual), Estimacions pastcensals de pablaci6 (anual). 

TAULA 10. MIGRACIÓ PER EDATS, SEGONS ELS TIPUS DE FLUXOS. CATALUNYA, MIT)ANA. 1993-1995 

Moviments amb la resta d'Espanya lmmigració Migració 
Grups d'edat immigració emigració saldo de l'estranger Interna 

0-4 1.379 1.841 -462 375 8.931 

5-9 1.178 1.706 -529 361 6.863 

10-14 1.096 1.709 -613 327 6.752 

15-19 2.140 2.194 -54 324 7.437 

20-24 3.460 3.167 293 546 13.938 

25-29 3.712 3.604 109 1.020 22.346 

30-34 2.486 2.872 -386 923 15.723 

35-39 1.495 2.169 -674 595 10.071 

40-44 967 1.592 -625 420 6.831 

45-49 759 1.267 -508 246 5.136 

50-54 535 990 -455 210 3.629 

55-59 456 1.025 -569 213 3.126 

60-64 422 1.155 -733 233 3.051 

65-69 482 925 -443 161 2.461 

70-74 463 602 -139 75 1.691 

75-79 399 380 19 38 1.285 

80-84 347 280 66 28 1.080 

85-89 182 137 45 10 654 

90-94 50 46 4 213 

95 anys i més 4 3 o 33 

Total 22.011 27.664 -5.653 6.108 121.252 

Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Movimenls migratoris. Vol. 2 (anual), Estimaciom pastcensals de pablació (anual). 
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L'evo/ució de la població de Catalunya. Tendimcies recents 

GRÁFIC 14.1 EVOLUCIÓ DE lA MIGRACIÓ AMB PROCEDENCIA 1 DESTINACIÓ DINS DE CATALUNYA 
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Font: lnstitut d•Estadística de Catalunya; Estimacions postcensals de població (anual), Moviments migratoris. Vol. 2 (anual). 

l'augment de la migració cap als 65 anys, que pot reflec
tir canvis de residencia lligats a la jubilació. Darrerament 
també s'observa en edats més avan~ades, cap als 70 anys 
o més, un augment de la migració per canvis de residen
cia lligats a l'estat de salut. Aquesta evolució té un signi
ficat especial: l'augment de la mobilitat deis més vells s'a
fegeix a l'augment de llur supervivencia, de manera que 
la població gran compta més i més a l'hora de determi
nar la dinamica demogratica. 

6. LA MIGRACIÓ PER EDATS SEGONS ELS 
DIFERENTS TIPUS DE FLUXOS ENTRE 198811995 

La migració interna 

L'estadística de variacions residencials ha registrat un 
augment de la mobilitat interna: els canvis de residencia 
amb origen i destinació dins de Catalunya han passat 
d'una mitjana anual de 11 0.000, els anys 1988-1990, a 
una mitjana anual de 130.000, els anys 1993-1 995. La 
distribució per edats d'aquesta migració revela un aug
ment de la freqüencia de migracions en practicament 
totes les edats, excepte en els joves de 20 a 24 anys. 
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Aquest estancament concorda amb la baixa nupcialitat i 
amb les altes taxes de permanencia deis joves a les llars 
deis pares, que han registrat darrerament les enquestes i 
els censos de població. El gruix deis moviments es con

centra a les edats en que les taxes de nupcialitat són 
maximes (de 25 a 34 anys) (vegeu grafic 14.1 ). També 
destaca la tendencia al creixement de la mobilitat inter

na en la població de més de 70 anys. D'altra banda, 
l'augment important de la freqüencia de migracions en 
edats infantils indica una accentuació del caracter fami

liar de la migració interna: les parelles amb fills petits pro
tagonitzen una bona part deis canvis de residencia dins 
de Catalunya. En el darrer apartat de tendencies territo
rials s'assenyalen els principals orígens i destinacions d'a
questa migració interna. 

La migració amb la resta d'Espanya 

L'emigració procedent de Catalunya amb destinació cap 
a la resta d'Espanya ha registrat una tendencia al creixe
ment entre els anys 1988 i 1995. En canvi, l'evolució deis 
fluxos de migració de la resta d'Espanya amb destinació 
a Catalunya estan lligals a la situació económica, i es 
comporten de forma procíclica, amb un augment d'en
trades la segona meitat deis anys vuitanta i una disminu-
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GRÁFIC 14.2 EVOLUCIÓ DE LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA 
PROCEDENT DE LA RESTA D'ESPANYA 
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GRÁFIC 14.3 EVOLUCIÓ DE l 'EMIGRACIÓ DE CATALUNYA 
CAP A LA RESTA D'ESPANYA 
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Font: lnstilut d'Estadística de Catalunya. Estimacions postcensols de població (anual), Moviments migratoris. Vol. 2 (anual). 

ció els primers noranta. D'aquesta manera, el ba lan~ 

migratori amb la resta d'Espanya ha fluctuat entorn de 
zero amb un petit valor positiu els anys vuitanta (una 
mitjana anual de +2.000 migrants nets), que els anys 
noranta va tornar a esdevenir negatiu, amb unes sortides 
netes anuals mitjanes entorn de -3.000 persones. 

La distribució per edats de la migració ens dóna molta 
informació sobre el tipus de fluxos que s'estableixen 
entre dues poblacions. Pel que fa a l'emigració des de 
Catalunya cap a la resta d'Espanya, la migració és de 
tipus marcadament familiar amb un pes important d'a
dults d'edat madura, de nens i de persones en edat de 
jubilar-se. La forma de la corba de migració sembla sug
gerir que, almenys una part de les persones en edat de 
jubilar-se que decideixen emigrar (o retornar als seus 
llocs d'origen) ho fan acompanyades deis seus fills i deis 
seus néts. 

La comparació amb la distribució per edats de la immi
gració cap a Catalunya de persones procedents de la 
resta d'Espanya, permet comprendre millor el caracter 
diferent d'uns i altres fluxos (grafics 14.2 i 14.3). En el 
perfil de la corba d'immigració té més pes la migració 
d'adults joves la qual cosa reflecteix una migració de 
tipus laboral. La diferencia en !'estructura d'edats deis flu
xos d'entrada i de sortida explica que tot i que actual
ment el saldo global sigui negatiu, la diferencia entre les 
entrades i les sortides de població jove, entre els 20 i els 
35 anys, és positiva. Així dones, la migració neta de joves 
amb la resta d'Espanya continua sent positiva, especial
ment si la con juntura económica és favorable, com ho va 
ser la segona meitat deis anys vuitanta. 

L'augment de la freqüencia de la immigració de població 
de més de 70 anys també és un fet remarcable: és ver
semblant que es tracti de persones que emigren per 
motius de salut o per canvis en el seu estat civil i que pro
bablement es desplacen per residir a prop deis seus fills 
i/o per rebre atenció especialitzada per part de serveis 
sanitaris. Així dones, la diferencia entre les entrades i les 

sortides és, als anys noranta, positiva en dos trams d'e
dat: els ¡oves de 15 a 35 anys anys i entre la població de 
més de 70 anys d'edat. El saldo més negatiu es regis
tra entorn de les edats de jubilació, cap als 65 anys. 
A les altres edats, entre O i 15 anys i entre 35 i 50 anys, 
el saldo és només lleugerament negatiu. L'estructura del 
saldo migratori per edats no era gaire diferent durant 
la segona meitat deis anys vuitanta, pero )'entrada neta 

de migració jove va ser molt més important que la que 
es registra actualment i el saldo en les edats infantils 

va ser positiu, en Jloc del saldo negatiu que es regis
t ra actualment. 

La immigració procedent de l'estranger 

La immigració registrada amb procedencia de l'estranger 
ha mostrat una tendencia creixent entre els anys 1988 i 

1995: la segona meitat deis anys vuitanta, la mitjana 
anual va situar-se entorn de 5.000, mentre que en els pri
mers anys noranta s'ha comptabilitzat un nombre d'ar
ribades que se situa entre 5.000 i 7.000 a l'any. 

La distribució per edats de la immigració externa els anys 
1993-1995 retlecteix la importancia de la migració de 
ti pus laboral, amb un gran pes de la migració en les edats 
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GRÁFIC 14.4 EVOLUCIÓ DE LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA 
PROCEDENT DE L'ESTRANGER 
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GRÁFIC 14.5 EVOLUCIÓ DEL SALDO MIGRATORI PER 
EDATS 
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Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya. Estimodons postcensals de pobloció (onuol), Moviments migratoris. Vol. 2. 

de maxima activitat económica, entre 25 i 35 anys 

(vegeu gratic 14.4). També s'observa un augment de la 

immigració en edats properes a la jubilació, que en bona 

part corresponen a retorn d'emigrants espanyols: entorn 

d'una tercera part de la immigració procedent de l'es

tranger correspon a persones de nacionalitat espanyola, 

que tenen una edat mitjana for~a més elevada que els 

immigrants de nacionalitat estrangera. 

En l'evolució de la distribució per edats de la immigració 

de l'estranger entre els anys vuitanta i els anys noranta, 

destaca que l'augment s'ha concentrat entre els 25 i els 

45 anys i en les edats infantils, la qual cosa és símptoma 

de processos de reagrupament familiar. D'altra banda, es 

constata una reducció del pes de la immigració de 

nacionalitat espanyola entre el conjunt de migració que 

arriba de l'estranger; per contra, augmenta el pes de 

nacionalitats estrangeres i en particular del Magrib. 

7. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL TERRITORI 
1975-1995 

Al comen~ament d'aquest treball ja s'ha indicat que pels 
voltants de 1975 estanca un cicle demogratic d'uns vint

i-cinc anys de fort creixement de la població catalana 

amb alts nivells de fecunditat i d'immigració, pero alho

ra aquest període també es va caracteritzar per una crei

xent concentració de la població a Barcelona i el seu 

entorn més immediat. Tanmateix a partir de mitjans de 

la decada deis setanta s'enceta un nou model de baix 

creixement demogratic i que territorialment suposa 

d'una banda la fixació de la població en els seus assenta-
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ments i de l'altra l'aparició i la consolidació de noves 

arees d'atracció de població d ins del territori de Catalu

nya. Aquest model contrasta amb el tradicional de con

centració de la població a l'area de Barcelona i així es 

genera una tendencia de reequilibri del territori, amb dis

persió del creixement demogratic en diverses arees 

geografiques. 

La redistribucló territorial 

L'analisi de l'evolució recent de la població en el territori 

s'efectuara segons els sisa m bits fixats per la Llei 1/1995, 

de 16 de mar~, del Pla territorial general de Catalunya. 

Aquests ambits faciliten una analisi més detallada i ajus

tada a la realitat del territori que el de les províncies i 

alhora permeten una visió més general que l'optica 

comarcal en la qual l'excés de desagregació pot impedir 

ocasionalment una visió integrada del territori. D'altra 

banda l'analisi s'actualitzara fins a l'any 1995, segons el 

treball de l' lnstitut d'Estadística de Catalunya sobre esti

macions postcensals de població, que proporcionen 

informació actualitzada del volum de població i distribu

ció per sexe i edat fins a 31 de desembre de 1995. 

L'analisi per ambits territorials assenyala que prenent 

com a base 100 l'any 1975, el Camp del Tarragona asso

leix un índex de 127 l'any 1995 i les comarques gironi

nes arriben a un índex de 120, de manera que són les 

arees que han mantingut uns nivells més alts de creixe

ment demogratic a partir de 1975. Tanmateix l'evolució 

d'aquests dos ambits ha estat for~a diferenciada (vegeu 

taula 11.1 ). M entre que les comarques gironines han 

anat reduint progressivament les seves taxes de creixe-
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TAULA 11 .1 POBLACIÓ DE DRET. ÁMBITS TERRITORIALS. 1975-1995 

1975 1981 1986 1991 1995 

Ámbit Metropolita 4.019.713 4.238.876 4.229.527 4.264.422 4.253.532 

Comarques Gironines 431.252 456.888 477.995 499.114 515.443 

Camp de Tarragona 327.805 358.809 368.305 387.052 416.627 

Terres de I'Ebre 152.526 154.241 155.578 154.952 155.017 

Ambit de Ponent 333.804 339.160 338.287 339.732 340.344 

Comarques Centrals 395.293 408.440 408.946 414.222 419.934 

Catalunya 5.660.393 5 .956.414 5.978.638 6.059.494 6.100.897 

Ambit Metropolita 

Barcelones 2.412.613 2.454.491 2.376.600 2.302.137 2.172.931 

Resta 1.607.100 1.784.385 1.852.927 1.962.285 2.080.501 

"' Població postcensal estimada a 31 de desembre. 
Fonl: lnstitut d'Estadistica de Catalunya; (1 995) Estimocions de pobloció. Dodes poslcensols, (1981 -1991) Censos de pobloció 1981 i 1991, (1 975-1 986) 

Podrons munic1pols d'hob1tonls 1975 i 1986. 

TAULA 11 .2 CREIXEMENT PERCENTUAL DE LA POBLACIÓ. ÁMBITS TERRITORIALS. 1975-1995 

1975-1981 1981-1986 1986-1991 1991-1995 

Ambit Metropolitil 5,5 

Comarques Gironines 5,9 

Camp de Tarragona 9,5 

Terres de I'Ebre 1 '1 
Ámbit de Ponent 1,6 

Comarques Centrals 3,3 

Catalunya 5,2 

Ambit Metropolita 5,5 

Barcelones 1,7 

Resta 11,0 

Fonl: elaboració a partir de les dades de la taula 1 1 .1. 

ment en aquest període de vint anys, el Camp de Tarra
gona, que partia deis nivells més alts entre 1975-1981, 
decau fortament en el quinquenni següent a causa de la 
crisi industrial que es produeix al comenc;:ament de la 
decada deis vuitanta, per recuperar-se a partir de 1986 i 
assolir nivells forc;:a elevats en els anys vuitanta d'acord 
amb la nova atracció de població generada pel sector 
turístic i de serveis. 

L' Ambit Metropolita de Barcelona requereix una conside
ració especial, ja que en conjunt la seva evolució s'ha 
caracteritzat per una progressiva perdua de dinamisme 
demogratic que ha determinat una evolució negativa de 
la poblaci6 a partir de 1981. Tanmateix cal fer una anali
si diferenciada per a dues arees basiques: la comarca del 
Barcelones i la resta del territori metropolita, que 
compren les comarques de 1' Alt Penedes, el Baix Llobre
gat, el Carral, el Maresme i el Valles Occidental i !'Orien
tal. La comarca del Barcelones experimenta una reducció 
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0,4 
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5,1 7,6 

-0,4 o, 1 

0,4 0,2 

1,3 1,4 

1,4 0,7 

0,8 -0,3 

-3,1 -5,6 

5,9 6,0 

gradual i progressiva de la població, que passa de taxes 
lleugerament positives entre 1975-1981 a posteriors 
taxes negatives que porten a una maxima perdua de 
població a la decada deis noranta (vegeu taula 11.2). La 
resta de 1' Ambit Metropolita té, per contra, taxes positi
ves de creixement demografic que fan que, en conjunt, 
quasi compensin la despoblació de la comarca del Barce
lones amb el creixement de les altres comarques. 

Els restants ambits territorials de Catalunya s'han carac
teritzat per una marcada estabilitat en el període 1975-
1995. Les comarques centrals han tingut sistematica
ment petits creixements de població, mentre que les 
Terres de I'Ebre i I'Ambit de Ponent han experimental 
algun quinquenni de lleugera reducció poblacional 
actualment se situen entorn del creixement zero. 

La diferent evoluci6 demogratica de cadascun deis sis 
ambits territorials considerats ha modificat la distribució 
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TAULA 12. POBLACIÓ DE DRET. ÁMBITS TERRITORIALS. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL. 1975-1995 

1975 1981 

Ámbit Metropolita 71,0 71,2 

Comarques Glronines 7,6 7,7 

Camp de Tarragona 5,8 6,0 

Terres de I'Ebre 2,7 2,6 

Ámbit de Ponent 5,9 5,7 

Comarques Centrals 7,0 6,8 

Catalunya 100,0 100,0 

Ambit Metropolita 

Barcelones 42,6 41,2 

Resta 28,4 30,0 

Font: elaborací6 a partir de les dades de la taula 11.1 . 

geogratica de la població catalana. La tendencia histori
ca a la concentració de la població a l'entorn de Barcelo
na va fer que la comarca del Barcelones arribés a comp
tar amb més del42% de la població catalana l'any 1975, 
pero a partir d'aquesta data inicia una progressiva reduc
ció del pes de la seva població en el conjunt de Catalu
nya que baixa fins al 35%. Així a partir de 1975 comen~a 
el procés de redistribució deis habitants de Catalunya i 
de reequilibri territorial de la població. 

Les comarques de I'Ambit Metropolita, sense el Barce
lones, experimenten un important augment del seu pes 
relatiu, que tanmateix no arriba a compensar la davalla
da del nucli central, d'aquesta manera el conjunt de 
comarques metropolitanes redueixen la seva participació 
en la població catalana del 71,0% al 69,7% (vegeu taula 
12). El Camp de Tarragona experimenta un increment 

gradual i progressiu del seu pes poblacional que passa 
del 5,8% al 6,8%. Una tendencia semblant experimen
ten les Comarques Gironines que augmenten la seva par
ticipació del 7,6% al 8,4%. Contrariament, la resta 
d'ambits territorials experimenten petites reduccions del 
pes relatiu de la població al llarg del període analitzat, 

1986 1991 1995 

70,7 70,4 69,7 

8,0 8,2 8,4 

6,2 6,4 6,8 

2,6 2,6 2,6 

5,7 5,6 5,6 

6,8 6,8 6,9 

100,0 100,0 100,0 

39,8 38,0 35,6 

30,9 32,4 34,1 

especialment entre 1975 i 1981, pero amb una estabilit
zació posterior i fins i tot una recuperació mínima de les 
comarques centrals a partir de 1991. 

Els fluxos de poblacló entre 1986 i 1995. 
Components del crelxement demogrilflc 

L'analisi territorial de l'evolució deis components del crei
xement demogratic se centrara en el període 1 986-1995 
per correspondre als anys amb millor qualitat de la infor
mació estadística disponible, tant pel que fa al moviment 

natural de la població com a les migracions. Pel que fa al 
creixement natural obtingut per diferencia entre els nai

xements i les defuncions, l'evolució al llarg deis dos quin
quennis compresos en el període considerat suposa que, 
en tots els sis ambits territorials de Catalunya, aquest 
creixement natural experimenta una reducció en passar 
del quinquenni 1986-1991 al següent 1991-1995. Alho
ra s'observa que en el període 1991 i 1995 tres ambits 
territorials tenen taxes mitjanes anuals de signe negatiu 
(les Terres de I'Ebre, I'Ambit de Ponent i les Comarques 
Centrals), mentre que els altres ambits tenen taxes lleu-

TAULA 13. CREIXEMENT NATURAL 1 MIGRATORI. ÁMBITS TERRITORIALS. 1986-901 1991-95 
Mitjono onuol fJ'!' m•l 

Creixement natural Creixement migratori 

1986-1990 1991-1995 1986-1990 1991-1995 

Ámbit Metropolita 1,8 0,8 -0,4 -1,8 

Comarques Gironines 1,6 1 '1 9,5 4,0 

Camp de Tarragona 2,5 1,4 8,2 11 , 1 

Terres de I'Ebre -1,4 -2,9 0,9 2,6 

Ámbit de Ponent -0,7 -2,0 1, 1 1,8 

Comarques Centrals 0,5 -0,6 2,3 2,8 

FonL lnslltut d Estadística de Catalunya, Mov.ment natural de la poblacio (anual), MaVIments mi9raroris (anual). 
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TAULA 14. TAXES DE FECUNDITAT. ÁMBITS TERRITORIALS. 1991-1995 
N01xemenrs per 1.000 dones 

Ámbit Comarques Camp de Terres Ámbit de Comarques 
de I'Ebre Centrals Metro~olita Gironines Tarragona Ponent 

10-14 0,03 0,05 0,07 0,00 o, 10 O, 15 

15-19 4,68 9,01 7,52 6,83 8,47 5,78 

20-24 24,60 42,70 32,74 34,68 30,22 29,55 

25-29 86,29 100,77 97,77 93,14 85,60 95,45 

30-34 84,51 78,45 81,06 72,94 79,42 77,34 

35-39 29,12 26,07 26,61 21,76 26,48 23,75 

40-44 4,49 3,96 4,59 3,24 4,43 4,02 

45-49 0,19 0,13 0,20 0,21 0,12 0,12 

Fills perdona 1,17 1,31 1,25 1 '16 1 '17 1 '18 

Edat mitjana 30,13 29,07 29,51 29,19 29,60 29,53 

Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Moviment natural de la població (anual), Estimacions postcensols de poblaci6 (anual). 

TAULA 15. ESPERANc;:A DE VIDA EN NÉIXER. ÁMBITS TERRITORIALS. 1992-1995 
Anys 

Homes Dones Diferencia d 'esperan~a 
de vida ent re sexes 

Ámbit Metropolita 74,43 82,22 7,89 

Comarques Gironines 75,04 82,09 7,05 

Camp de Tarragona 74,82 81,61 6,79 

Terres de I'Ebre 75,95 81,66 5,71 

Ámbit de Ponent 75,19 81,40 6,21 

Comarques Centrals 75,18 81,93 6,75 

Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya; Moviment natural de la poblaci6 (anual), Estimacions postcensals de poblaci6 (anual). 

gerament positives (1' Ámbit Metropolita, les Comarques 
Gironines i el Camp de Tarragona). 

Pel que fa a les migracions, l'evolució és for~a diferencia
da en els diferents territoris. Així, 1' Ámbit Metropolita és 

l'únic que té un saldo migratori negatiu, és a dir, que té 
més sortides de població que entrades i, a més, aquest 
a m bit accentua encara més el saldo negatiu en passar del 
quinquenni 1986-1991 a l'últim quinquenni 1991-1995. 
Per contra el Camp de Tarragona fins i tot ha incremen
tat el saldo migratori posit iu en aquests últims cinc anys, 
que és for~a més alt que el corresponent als altres a m bits. 
En aquest sentit es pot assenyalar que les Comarques 
Gironines redueixen a la meitat el seu saldo migratori 
positiu, mentre que la resta d'ambits territorials se situen 
en valors semblants en ambdós períodes temporals. 

Si es comparen els respectius creixements naturals 
migratoris deis diferents a m bits territorials (taula 13) resul
ta que les Comarques Gironines i el Camp de Tarragona 
són els únics ambits on ambdós creixements són positius, 

sent tanmateix més intens el migratori que el natural. Les 

Comarques Centrals, les Terres de I'Ebre i I'Ámbit de 
Ponent tenen també un saldo migratori positiu, pero el 
creixement natural és negatiu. Finalment I'Ámbit Metro
polita té saldo migratori negatiu i natural positiu. 

La fecunditat i la mortalitat 

Un cop analitzats conjuntament els components del crei
xement demogratic cal fer una consideració de les varia
bles basiques associades al creixement natural: la fecun
ditat i la mortalitat. Pel que fa a !'indicador conjuntural 
de fecunditat (taula 14) assoleix els nivells més alts per al 
conjunt del quinquenni 1991-1995 en les Comarques 
Gironines amb 1,31 fills perdona, i en el Camp de Tarra
gona, que ha tingut 1 ,25; mentre que a la resta d'ambits 
territorials han tingut valors molt semblants entre 1,16 i 
1,18 fills per dona. Quant a les taxes de fecunditat per 
edats també són les Comarques Gironines les que han 
tingut una fecunditat relativament més jove en aquest 
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període, mentre que I'Ambit Metropolita experimenta 
una més alta fecunditat a edats avan~ades, alhora que la 
resta d'ambits territorials se situen en nivells intermedis. 

Aquesta diferenciació territorial de les taxes de fecunditat 
té el seu reflex en l'edat mitjana de les dones a la mater
nitat, ja que la fecunditat més jove es dóna a les Comar
ques Gironines (29,07 anys) i les Terres de I'Ebre (29, 19), 
mentre que en I'Ambit Metropolita es detecta l'edat mit
jana més elevada (30, 1 3). 

L'esperan<:a de vida de la població deis diferents ambits 
territorials de Catalunya és for~a semblant (vegeu taula 
15). Tanmateix hi ha una situació diferenciada quant als 
sexes. Així, mentre l'esperan~a de vida en néixer de la 
població masculina ha estat de 74,66 anys en el període 
1992-1995, el nivell més alt es produeix a les Terres de 
I'Ebre amb 75,95 anys i també I'Ambit de Ponent i les 
Comarques Centrals i les Gironines superen els 75 anys, 
mentre que 1' Ambit Metropolita que té els valors més 
baixos amb 74,43 anys. Per contra, les dones residents 
en 1' Ambit Metropolita ten en una esperan~a de vida 
maxima de 82,22 anys per sobre de la mitjana catalana, 
que és de 82,08 anys, i de la resta d'ambits. D'aquesta 
manera resulta que la sobremortalitat masculina en rela
ció amb la femenina és maxima en I'Ambit Metropolita 
{7,89 anys) enfront de la mitjana catalana de {7,42 anys) 
i el diferencial de mortalitat per sexes és mínim a les 
Terres de I'Ebre {5,71 anys). 

8. LA POBLACIO CATALANA AL LLINDAR DEL 
SEGLE XXI 

Després d'un llarg període de creixement demogratic 
intens, la població catalana ha conegut en els darrers 20 
anys una estabilització de la població total. Tres punts 
resumeixen l'evolució demografica recent: 

Primerament, les xifres de defuncions han conegul un 
augment els darrers anys que ha estat compatible amb 
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una evolució extremament favorable de les taxes de 

supervivencia, amb el resultat d'un allargament lmpor
tant de la vida mitjana de la població, especialmenl en el 
cas de les dones. Aquesta evolució favorable, combinada 
amb !'entrada en edats de jubilació de generacions cada 

vegada més nombroses, s'ha tradu'lt en un augmenl sig
nificatiu en les xifres de població de més edat. 

Segonamenl, s'ha registrat una disminució accentuada 
deis indicadors conjunturals de fecunditat i de les xifres 
de naixements, així com un augment dP I'Pd<~t de les 

mares a l'hora de tenir els fills. És practicament segur que 
cap generació de dones coneixera nivells de fecunditat 
com els registrats els primers anys noranta, i és per aixo 
que es pot esperar, a curt termini, una recuperació deis 
indicadors de fecunditat. Tanmateix !'impacte de la dava
llada de naixements en la piramide demogratica és tan 
important que juntament amb l'envelliment de la pobla
ció condicionara l'evolució del moviment natural de la 
població el segle que ve. 

En tercer lloc cal destacar l'auge de la mobilitat inter
na els darrers anys: la perdua de pes del Barcelones ha 
alimentat el creixement de la resta de I'Ambit Metro
palita en primera instancia, pero també d'altres arees 
més allunyades. El saldo migratori amb la resta d'Espa
nya ha presentat sovint un signe negatiu, mentre que 
l'aportació migratoria procedent de l'estranger, que pre
senta unes xifres francament baixes, tant en termes 
absoluts com relatius, ha permes també una migració 
total positiva. 

L'any 2000 les generacions nascudes entorn l'any 1975, 
les més nombroses nascudes mai a Catalunya iniciaran el 
seu trimsit per les edats de maxima fecunditat (de 25 a 
35 anys). A curt i mitja termini es produira un augmenl 
en les xifres de naixements que revifara el minso creixe
ment natural actual. La continu'ltat del creixemenl des
prés del primer decenni del segle XXI és una qüestió més 
incerta que dependra en gran mesura de com evolucioni 
el component migratori. 
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NOTES 

Vegeu: J. Arango (1976); A. Cabré, (1989); A. Coale i S. Cotts Watkins (1986); J. Cardelús i A. Pascual de Sans 
(1979); J. Nadal (1984); l. Pujades (1983); U. Recolons, (1976). 

2 A la majoria de regions del nord i del centre d'ltillia el nombre de defuncions excedeix el nombre de naixements. 
Tanmateix, el saldo migratori relativament elevat permet mantenir un creixement demogratic positiu. Vegeu 
Eurostat (1995) pag. 77. 

3 lnstitut d'Estadística de Catalunya. Moviment natural de la població 1995. 

4 lnstitut d'Estadística de Catalunya. Moviments migratoris 1995. No es disposa d'informació estadística fiable sobre 
les sortides cap a l'estranger, pero tot sembla indicar que el seu pes en relació ambles entrades és mínim. 

5 lnstitut d'Estadística de Catalunya. Estimacions de poblacló 7 995. Dades postcensols. 
6 El saldo migratori estimat entre el 1976-1981 és d'uns 5.000 migrants l'any. Els primers anys vuitanta el saldo va 

ser negatiu amb unes perdues anuals de 17.000 habitants. 
7 l 'any 1964, hi va haver a Espanya una "punta" de 689.000 naixements. l'any precedent, el 1963, s'havien regis

trat 663.000 naixements, mentre que l'any següent, el 1965, el nombre de naixements va baixar a 667.000. (INE 
Anuario Estadístico, 1995 pag. 1 03). l'augment de naixements de l'any 1992 a les comunitats autonomes de més 
immigració, com ara Catalunya i Madrid, ha de tenir alguna relació amb !'arribada de la generació 1964 a l'edat 
de maxima fecunditat. 

8 Entre els anys 1975 i 1985, període que concentra el gruix de la davallada de la fecunditat, l'edat mitjana de les 
mares en néixer els fills s'havia estabilitzat entorn de 28,3. Sembla que fins i tot hi va haver un cert rejoveniment, 

per la caiguda relativament més important de les taxes de fecunditat després deis 30 anys. Vegeu M. Delgado 
(1990). 

9 Cal tenir en compte que la font censal es limita a l'estimació de la fecunditat de les dones residents a Catalunya 
en el moment del cens i, per tant, aquesta informació no inclou la fecunditat de dones que varen ten ir fills a Cata
lunya pero que eren mortes o que ja no residien a Catalunya en el moment censal, i en canvi, inclou la fecundi
tat de dones immigrades, que varen tenir fills fora de Catalunya. Un treball en curs del Centre d'Estudis Demogra
fics (1996) assenyala que hi ha una practica coincidencia entre les dades censals de fecunditat per generacions i 
les calculades perA. Cabré a l'obra abans citada. 

1 O Els estadístics de dispersió són més interessants que els valors mitjans per descriure aquestes evolucions. 
11 lnstitut d'Estadística de Catalunya. Ponencia tecnica inicial (1996a). 
12 Als 50 anys la vida mitjana se situa en 28,26 anys, (+0,92 anys de creixement entre el1985 i el1995), als 60 anys 

els homes poden esperar vi u re encara 20 anys ( +0,89), a l'edat de 65 la vida mitjana és de 16,2 anys ( +0,76), als 
70 anys queden encara 12,8 anys de vida (+0,71), als 75 anys en queden 9,8 (+0,67) i als 80 anys d'edat, la vida 
mitjana és encara de 7,14 anys ( +0,55). 

13 Als 60 anys, les dones poden esperar vi u re 24'5 anys (augment d'1 ,48), als 65 anys 20,1 ( + 1,38), als 70 anys 15,9 
(+ 1,25), als 75 anys 12,04 (+ 1,07). Finalment, als 80 anys, la vida mitjana és actualment de 8,6 anys, un guany 
de 0,8 anys respecte a fa deu anys. 

14 Departament de Sanitat "la mortalitat" a Pla de salut (1996), pag. 1 O. 
15 Departament de Sanitat "la mortalitat" a Pla de salut (1996), pag. 11 . 
16 Joaquim Capellades (1983 a). 
1 7 El saldo migratori entre 1975 i 1980 va ser d'una mitjana anual de 5.300 migrants nets: entre el 1981 i el 1986 

hi va haver un saldo migratori negatiu, que va representar una perdua entorn de 18.000 habitants cada any. la 
migració amb la resta d'Espanya va esdevenir lleugerement positiva la segona meitat deis anys vuitanta, amb un 
saldo entorn de 2.500 immigrants nets els anys 1989 i 1990. Els anys noranta han tornat a registrar saldos nega
tius, amb un valor mínim de -7.300 emigrants nets l'any 1994. El 1995 el saldo migratori ambla resta d'Espanya 
encara va ser negatiu de 3.500. Vegeu lnstitut d'Estadística de Catalunya. Moviments migratoris 7 995. 

18 Pera un enfocament del tema migratori amb dades qualitatives vegeu A. Pascual de Sans i J. Cardelús (1990). 
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CANVIS DEMOGRAFICS 
1 TRANSFORMACIÓ DE LES ESTRUCTURES 

Cristina Guisande i Dolors Olivares 
fnstitut d'Estadística de Catafunya 

A partir de 1975 els indicadors palesen un canvi respecte 
de les tendencíes demografiques anteriors de la població 
catalana, caracteritzat per l'inici d'una caiguda sostingu
da de la fecunditat i un retrocés del pes del component 
migratori en el si del creixement demografic total. L'indi
cador conjuntural de fecunditat de l'any 1975 mostrava 
una mitjana de fi lls per dona de 2, 7 m entre que el de 
1991 era d'l ,2. De la mateixa manera el saldo migratori 
net que pel quinquenni 1971-1975 assolia un valor posi
tiu de 244.394 persones', disminu'ia fins als 36.490 indi
vidus (amb el mateix signe) durant el quinquenni 1986-
1991. Cal recordar en aquest punt que, entre 1981 i 

1986, aquesta mateixa magnitud donava per primer cop 
en el segle un valor negatiu de 84.352 persones. 

L'analisi i la interpretació d'aquesta trajectoria deis fets 

vitals és objecte d'altres capítols d'aquest llibre; pel que 
fa a les properes planes el seu proposit és explorar el 
reflex d'aquests esdeveniments sobre la composició de la 
població per sexe i edat, és a dir sobre les estructures de 
la població catalana d'aquest període. Es pot considerar 
necessari, per una millor comprensió de l'evolució 
demogratica catalana recent, l'estudi de les estructures, 
ates que per una banda expressen la interacció del con
junt de variables demogratiques que en determinen el 
creixement: la fecunditat, la mortalitat i les migracions; i 
per l'altra, afecten la magnitud i el comportament deis 
indicadors demografics. És així que la mateixa dinamica 
deis fets vitals acaba per produir canvis del perfil de la 
distribució inicial per sexe i edat. En definitiva i com molt 
sovint s'assenyala, !'estructura per edat i sexe en un 
moment donat permet constatar la historia demogratica 

d'una societat, observar els canvis més recents i, a més a 
més, inferir -excepte modificacions extraordinaries
algunes tendencies de la seva futura evolució. 

La via tradicional d'analisi de les estructures demografi
ques és la confecció i l'estudi de les piramides de pobla
ció i de la distribució deis efectius segons el sexe, aspec
te que es tractara en el primer apartat. En un segon 
apartat, s'analitzara la composició per sexe i edat deis 
diversos tipus de llars catalanes l'any 1991. L'observació 
de la distribució deis habitants agrupats per llars pot afe
gir una nova perspectiva a posteriors estudis de les for
mes familiars més freqüents de la societat catalana actual. 

1. LES ESTRUCTURES DE LA POBLACIÓ CATALANA 

1.1 Les plramides de poblacló. 1975-1991: una 
vlsió de conjunt 

Una manera de veure com les piramides de població 
reflecteixen els trets basics d'una historia demogratica 

particular, en aquest cas, de la trajectoria de la població 
catalana al llarg del segle XX, és comparar la distribució 

deis efectius en un moment donat, per exemple, segons 
les da des del cens de 1991, amb el total de les respecti
ves generacions (grafic 1 ), és a dir, observar la diferencia 
entre el nombre d'individus inscrits al cens amb una edat 

determinada, i en conseqüencia supervivents fins aquell 
moment, i el nombre de naixements de la generació de 

la qual formen part, així a l'eix horitzontal de l'esmentat 

LA SOCIETAT CATALANA .,, 



POBLACIÓ 

Canvis demograflcs i transformació de les estructures 

GRAFIC l . EFECTIUS DE LA PIRAMIDE DE 1991 1 DE LES GENERACIONS CATALANES DEL SEGLE XX 
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Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya (1992). Cens de pobloci6 1991. Vol. 3 i Base de dad es d'estadístiques comarcals i municipals de Catalunya. Fondo 
para la Investigación Económica y Social. Estadísticos b6sicos de España 1900-!970. 

grafic s'han representat els anys calendari de totes les 
generacions catalanes del segle. 

En una població tancada, la corba d'efectius estaría per 
sota deis naixements, pel logic efecte de la mortalitat. 
Aixo és visible en el contrast entre els naixements ocor
reguts entre 1900 i 1920 i els seus efectius observats 
l'any 1991. En una població com la catalana on la immi
gració ha jugat un paper fonamental en el seu creixe
ment, la relació entre ambdues variables generalment 
s'inverteix. Aquesta característica és la que s'aprecia per 
a les generacions compreses entre 1922 i 1970 on els 
efectius censats el 1991 superen les dotacions inicials de 
les respectives generacions. Entre aquestes dues dates, 
poden distingir-se dues etapes. Una primera etapa, com
presa entre 1922 i la primera meitat de la decada de 
1940, presidida per una tendencia a la baixa deis naixe
ments, una fase en la qual s'assoleix el mínim historie del 
segle, l'any 1939, amb 21.553 naixements, és a dir, 
menys de la meitat deis produ'its l'any 1991 i una cin

quena part deis de 1975. La segona etapa, de 1950 a 
1975, va suposar una fase d'elevat creixement, amb 
taxes superiors al 2%1 com a resultat d'una torta immi
gració durant la primera meitat del període i la recupera

ció de la fecunditat a partir deis anys seixanta. La incor
poració neta d'immígrants durant aquells anys s'estima 
de l'ordre d'1 .400.0001 persones i va provocar que l'a
portació del component migratori al creixement total de 
Catalunya tos superior al vegetatiu fins a l'any 1970. Els 
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efectes de les onades migratories són de tal magnitud 
que hi ha generacions on els seus efectius actuals s'incre
menten en més d'un cent per cent respecte als seus nai
xements. Queda ciar com la dinamica migratoria va 
omplir els "buits" produ'its pels efectes d'un creixement 
natural molt afectat pels esdeveniments polítics i econo
mics de la seva epoca. També resulta prou evident, en 
l'observació de les corbes, que !'impacte migratori no tan 
sois suposa l'augment deis membres de determinades 
generacions sinó que és el pas preví de la molt accelera
da expansió deis naixements visible a partir de 1955. Cal 
observar en el gratic 1 el fort pendent que va tancant 
molt rapidament la distancia entre els efectius censats i 

els totals de les generacions, evidencia de la progressiva 
desacceleració del pes del saldo migratori positiu en el 
total del creixement demogratic catala. 

El canvi demogratic inicial a partir de 1975 també és 
prou evident en el gratic comentat, amb la caiguda 
paral·lela d'efectius i naixements. En aquest sentit la pira
mide de 1975 (gratic 2) testimonia la ti d'un llarg procés 
caracteritzat per !'impacte immigratori, que va tenir els 
seus efectes sobre el comportament del creixement natu
ral, mitjan~ant la contribució a l'augment deis efectius de 
les minvades generacions nascudes durant el període de 
guerra í postguerra i va provocar també un rejoveniment 
de !'estructura per edats, mentre que les piramides pos
teriors (gratics 3 a 5) mostren l' inici de !'actual fase d'en
velliment estructural. 
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GRÁFIC 2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA. 1975 
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Font: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal de Habitantes 1975. 

L'examen detallat de la piramide de 1975 permet apre
ciar les empremtes de la historia demografica anterior, 
on s'observa puntualment, per exemple, la seqüela de 
!'epidemia de grip de 1918-1919 que va reduir els efec
tius compresos entre els 55 i 60 anys per l'acció combi
nada d'una baixa natalitat i d'un increment de la morta
litat infantil. Conjuntament a aquest fet, s'ha d'assenyalar 
!'elevada mortalitat produ'ida pels efectes de la Guerra 
Civil espanyola, que varen delmar la població masculina 
d'aquestes edats. Unes altres anomalies, molt marcades, 
es troben entre els efectius compresos entre els 30 i 40 
anys i es relacionen amb els baixos naixements que 
corresponen a aquestes generacions com a efecte de la 
guerra i la postguerra. Aquesta darrera conjuntura de 
signe negatiu no va tenir efectes posteriors, és a dir, 
no ha tingut lloc l'efecte habitual d'un posterior retrocés 
deis naixements com a conseqüencia de !'arribada a les 
edats reproductives de les clases buides originades du
rant tota fase bel·lica. Aixo és fruit del procés de rejove
niment que va venir de la ma de la immigració i va tenir 
lloc en el context d'una progressiva disminució de la 
mortalitat, que es reflecteix en un augment de l'espe
rant;:a de vida, especialment entre 1940 i 1960, de 16,6 

anys pels homes i de 12,4 anys perles dones. Les conse
qüencies rejovenidores queden demostrades a la pira
mide d'edats amb efectius molt nombrosos d'edats joves 
i adultes joves. 
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Cinc anys més tard, el Padró d'habitants de 1981 permet 
apreciar els primers canvis deis esdeveniments del quin
quenni. El rapid creixement demogratic del període ante
rior el va succeir un increment molt redu'it, de l'ordre del 
0,98%, com a conseqüencia de la disminució deis naixe
ments i deis f luxos immigratoris. El fet més significatiu 
que s'observa a la piramide de 1981 és la reducció de la 
seva base per l'efecte del descens de la fecunditat. A par
tir deis maxims histories de 1974 i 1975, s'inicia una dis
minució progressiva deis naixements; d'un índex sintetic 
de fecunditat de 2,7 de l'any 1975 es va passar a un 
d'l ,9 l'any 1981. D'altra banda els fluxos migratoris que 
es tradueixen en un saldo net inferior a 30.000 persones 
durant el quinquenni, resten molt lluny del saldo anual 
de 100.000 persones de la decada deis seixanta. Aques
ta davallada tan torta de la migració va fer que el creixe
ment de Catalunya depengués cada vegada més del seu 
creixement natural. Tanmateix la mortalitat continua el 
seu camí descendent, afegint anys a l'esperant;a de vida, 
pero a ritme més lent que el registrat en el període ante
rior. Els guanys van ser de 2,5 anys per als homes i de 2,7 
anys per a les dones. 

l'any 1986, la piramide torna a mostrar l'esdeveniment 
més important que caracteritza el quinquenni 1981 -
1986: el continuat descens de la fecunditat. La base és 
més estreta i correspon a poc més de 60.000 naixe-
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GRÁFIC 3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA. 1981 
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Font: lnstitut d 'Estadística de Catalunya. Padró municipal d'habitants 1981. 
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GRÁFIC 4. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA. 1986 
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GRÁFIC 5. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA. 1991 
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Font: lnstitut d 'Estadística de Catalunya. Cens de poblocíó 1 991. 

ments, és a dir, aquest registre és quasi la meitat deis 
maxims histories del període del "baby-boom" (1971-
1977). Entre 1981 i 1986 els saldos migratoris invertei
xen el seu signe, i per primera vegada les emigracions 
superen les immigracions de prop de 85.000 persones. 
En aquest quinquenni, la població catalana s'incrementa, 
encara que molt feblement (0,07%), gracies al creixe
ment natural. 

Finalment, la piramide que representa la població de 
l'any 1991 reflecteix l'envelliment de la seva estructu
ra per edats. La fecunditat arriba a nivells molt baixos, 
molt per sota deis nivells de reempla~ament (l'índex 
sintetic de fecunditat és d'l ,2 fil ls per dona). El descens 
deis naixements és pero cada vegada més lent, i així 
queda marcat en disminució de la base. Els fluxos migra
toris tornen a ser positius, pero quantitativament poc 
voluminosos per afectar sensiblement !'estructura. Els 
baixos nivells de mortalitat que corresponen a la pobla
ció catalana, amb una esperan~a de vida en néixer de 
80,9 anys per les dones i 73,9 anys pels homes l'any 
1991, contribuira al procés d'envelliment, que s'eviden
cia en la cúspide de la piramide. 

Pel que fa a l'analisi de la població segons la distribució 
per sexe cal observar, en primer lloc, que, per a tot el 
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període considerat, les dones superen els homes, en una 
proporció que no ha variat sensiblement al llarg del pe
ríode i se situa al voltant del 51 o/o del total de la pobla
ció. El comportament per edats d'aquesta distribució és 
semblant a !'observable en societats de característiques 
demogratiques similars. Una manera de visualitzar aques
ta relació és la representada en els gratics 6 a 9, on han 
estat computades per a cada grup d'edat les diferencies 
en valors absoluts entre els efectius de cada sexe. 

La progressió en la major frequencia de dones supervi
vents transcorre paral·lela a la millora general deis nivells 
de mortalitat. Així convé recordar, per exemple, que 
entre 1975 i 1991, l'esperan~a de vida als 60 anys va 
augmentar 1 ,5 anys entre els homes i 2,5 anys entre les 
dones. El mateix indicador pero a l'edat de 75 anys expe
rimenta un increment d'l, 3 anys per a la població mas
culina i 1,7 anys pera la femenina. 

D'acord amb les observacions anteriors, les diferencies 
més evidents entre efectius es concentren a favor deis 
homes entre els O i 25 o 30 anys i de les dones a partir 

deis 45 o 50 anys. Com es veu, quantitativament aques· 
ta darrera diferencia és notoriament superior per a la 
població femenina més envellida, en una magnitud que 
no ha deixat d'augmentar d'un cens i d'un padró a l'al-
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GRÁFIC 6. DESEQUILIBRIS EN ELS EFECTIUS PER SEXES A CADA EDAT. CATALUNYA 1975 

Edats 
100 L -

90 • 

80 ' 

70 ' 

60 e 

50 

40 ~--

30 ' 
' 

20 e -

10 

o 
4.000 2.000 o 

Font: elaboració propia a partir del Padr6 municipal d'habitants 1975. 
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GRÁ FIC 7. DESEQUI LIBRIS EN ELS EFECTIUS PER SEXES A CADA EDAT. CATALUNYA 1981 
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Font: elaboració propia a partir del Padr6 municipal d'habitants 1981 . 

•• ,. LA SOCIETAT CATALANA 

Excés de dones 
' ---·----

2.000 4.000 6.000 

- - i 

8.000 

- - J 

' -- , 

8.000 

·-



1 
POBLACIÓ 

Canvis demografics i transformació de les estructures 

GRÁFIC 8. DESEQUILIBRIS EN ELS EFECTIUS PER SEXES A CADA EDAT. CATALUNYA 1986 
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Font: elaboració propia a partir del Padró municipal d'habitants 1986. 

GRÁFIC 9. DESEQUILIBRIS EN ELS EFECTIUS PER SEXES A CADA EDAT. CATALUNYA 1991 
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GRÁFIC 10. EVOLUCIÓ DELS EFECTIUS PER EDATS. CATALUNYA 1975-1991 
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Font: Instituto Nacional de Estadística. Padró municipal d'habitants de 1975. lnstitut d'Estadística de Catalunya. Cens de població 1991. 

tre. Així es pot constatar a partir de les dades del cens 
de l'any 1991, que el nombre d'homes és inferior al de 
dones al voltant del 8,4% entre els 65 i 69 anys, un 
22,2% entre els 75 i els 79 anys, un 33% entre els 85 i 
89 anys i un 50% entre els de 95 anys i més. El que ha 
canviat al llarg del període 1975-1991 és la distribució 
deis efectius per sexes entre els 30 i 48 anys, on el balan~ 
favorable als homes s'ha traslladat a les dones, cir
cumstimcia que reflecteix el canvi patit en aquesta dar
rera decada en !'estructura de la sobremortalitat mas
culina en aquest segment d'edats, fruit de causes de 
mort lligades a la mortalitat per accidents de transit i la 
incidencia de la sida. 

1.2 L' evo lució deis efectius: exerclcis de 
quantificacló 

La comparació entre els efectius per grups quinquennals 
d'edats deis anys 1975 i 1991 (gratic 1 O) mostra que 
l'any 1991 els efectius de població són superiors a totes 
les edats que els enregistrats el 1975, excepte entre els O 
i 11 anys i entre els 40 i 60 anys. El primer tram d'edats 
és el que presenta una reducció molt més important i es 
correspon a la forta davallada de la natalitat iniciada feia 
quinze anys. El segon grup d'efectius menys nombrós 
que els efectius de les mateixes edats enregistrat el 1975, 
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es relaciona amb la feble fecunditat de !'epoca de la gue
rra i postguerra. 

Les diferencies entre els efectius són més marcades per 
l'efecte de la reducció actual de la fecunditat que per la 
del passat perque la immigració va reparar aquesta 
manca de naixements. Vist d'una altra manera, des de 
l'optica deis efectius que s'han incremental ho han fet 

amb major proporció els adults joves que es beneficien 
de !'arribada de les generacions plenes del "baby-boom" 
i també la gent gran per l'efecte combinat de la reducció 
de la mortalitat i la immigració. 

La variació deis efectius quantificada a partir de les taxes 
de creixement (gratic 11 ), permet constatar que fins als 
11 anys les taxes de creixement assenyalen un ritme de 
creixement de signe negatiu, ésa dir, aquests grups d'e
dat han experimental una reducció deis seus efectius, 
amb taxes negatives de l'ordre del 4% a les primeres 
edats. Un altre grup amb valors del mateix signe negatiu 
se situa entre els 48 i els 53 anys amb un maxim de poc 
més de -2% als 51 anys. 

Els increments positius entre els 12 i els 47 anys són crei
xements baixos i moderats, a excepció deis experimen
tats als 36 i 37 anys, pel baix nombre d'efectius que l'any 
1975 hi havia en aquestes edats. A partir deis 54 anys s'i-
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GRÁFIC 11. TAXES DE CREIXEMENT DELS EFECTIUS PER EDATS. CATALUNYA 1975-1991 
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Font: elaboració propia a partir del Padró muniCipal d 'habitants de 1975 i el Cens de pab/ació de 1991. 

nicia el tram que ha registrat les més altes taxes de crei

xement; des d'aquesta edat fins als 72 anys, els aug

ments són de l'ordre del 2% i, posteriorment, els ritmes 

són encara més accelerats i arriben a un maxim del 7% 

en edats molt avan~ades. Per sexe, els guanys són més 

accentuats per als homes que per a les dones, entre els 

56 i els 70 anys i en menor proporció entre els 15 i els 25 

anys (gratic 11 ). 

Per avaluar els canvis a !'estructura per edat, una prime

ra aproximació és fer-ho a partir del pes deis diferents 

grups d'edat. En considerar el període 1975-1991 (taula 

1 ), es detecta una variació molt accentuada a les edats 

joves, amb una part iapació percentual redu'fda en 7,8%. 

Aquest descens es reflecteix pels increments deis altres 
grups: 3,7% a les edats actives i 4,1% a les més grans. 

Així, les persones de 65 anys i més que l'any 1975 repre

sentaven el 10,2% del total de la població, l'any 1991 

s'havien incremental al 14,3%. 

En aquest procés de canvi estructural, el component clau 

que inicia l'envelliment per la base de la piramide és el 

descens de la fecunditat. També existeix un envelliment 

per la cúspide com a conseqüencia del descens de la 

mortalitat que, a nivells molt avan~ats, produeix majors 

guanys a les edats més grans. Per últim, es pot produir 
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TAULA l. INDICADORS DE LA POBLACIÓ. 1975. 1981, 1986 11991 

1975 1981 1986 1991 

Població per grans grups d'edat 100,0 100,0 100,0 100,0 

de menys de 15 anys 25,60 24,96 21,68 17,76 

de 15 a 64 anys 64,17 64,05 65,98 67,92 

de 65 anys i més 10,24 10,99 12,33 14, 31 

Índex d'envelliment 

nombre d'hab. de 65 anys i més 
per 100 hab. de menys de 15 anys 40 44 57 81 

Índex de sobreenvelliment 

nombre d'hab. de 85 anys i més 
per 100 hab. de 65 anys i més 6 6 7 9 

Índex de dependencia juvenil 

nombre d'hab. de menys de15 anys 
per 100 hab. de 15 a 64 anys 40 39 33 26 

Índex de dependencia senil 

nombre d 'hab. de 65 anys i més 
per lOO hab. de 15 a 64 anys 16 17 19 21 

Índex de dependencia g lobal 

nombre d'hab. ~ 65 anys i < 15 anys 
per 100 hab. de 15 a 64 anys 56 56 52 47 

Edat mitjana de la població 33,7 34,2 36,1 37,8 

Mitjana d 'edats de la població 29,3 29,8 31,6 33,5 

Font: lnstitul d'Estadística de Catalunya (1996). Anuari estadístic de Catalunya 1996. 

un envelliment pel centre de !'estructura, fruit d'una 
població més nombrosa a edats adultes i avan~ades d'a
cord amb !'elevada freqüencia de naixements produ"its 

abans del descens de la fecunditat i de l'aportació 
migratoria. 

La corba de creixement deis efectius (gratic 11) analitza
da anteriorment, mostra clarament quins grups d'edat 
varen experimentar més increment. En el seu conjunt pot 
constatar-se, des d'una altra óptica, !'habitual procés de 
redistribució del pes deis grups d'edat als extrems de la 
piramide que acompanya tot procés d'envelliment. La 
taxa de creixement deis efectius d'edats compreses entre 

els 65 i els 69 anys fou del 2% durant el període 1975-
1991; del 3% per a les edats entre els 75 i els 79 anys; 
del 5% pera les de 85 i 89 anys i del 6% pels de 95 anys 
i més. Com a conseqüencia d'aquests increments dife
rencials, el pes deis majors de 85 anys dins del conjunt de 
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gent gran s'incrementa un 6% l'any 1975 un 9% el 
1991. 

Un indicador d'estructura que assenyala el canvi produ"it 
en !'estructura per edats és l'índex d'envelliment, que 
relaciona els nombre de persones de 65 anys i més amb 
la població de menys de 15 anys. Mentre que l'any 1975 
hi havia quaranta persones velles per cada cent de joves, 
aquest valor es duplica en el període estudiat. Així l'any 
1991 es registren vuitanta-una persones grans per cada 
cent en edats compreses entre O i 14 anys. D'altra banda, 
la relació de dependencia senil ha passat de 16 a 21 per
sones de 65 i més anys per cent persones en edats acti
ves. Des del punt de vista de la dependencia global, el 

nombre de persones en edats dependents per cada cent 
persones en edats actives s'ha reduH de 56 a 47, ésa dir, 
que la carrega teórica que han de suportar els actius 
potencials resulta menor quinze anys més tard. 



POBLACIÓ 

Canvis demogroflcs i t ransformació de les estructures 

No és facil avaluar acuradament les implicacions deis 
indicadors anteriors sense una mínima perspectiva com
parada. En aquest sentit si es tria el percentatge de per
sones de 65 anys i més com un deis més significatius, el 
seu valor per altres poblacions europees permet situar el 
cas de la població catalana en el seu context. Així, des del 
punt de vista de l'entorn geogratic, el pes de les perso
nes de 65 anys i més és molt proxim a l'observat a Fran~a 
(13,8%)' o Italia (14,2%), tot i que una mica superior al 
corresponent a la població portuguesa (12,9%). En qual

sevol cas, la magnitud de l'índex no s'allunya gaire de la 
mitjana europea (13,4%), en un continent que si bé pre
senta uns trets compartits en les seves estructures de 

població també ofereix algunes diferencies, com ara 
entre els nivells d'envelliment, per exemple, del Nord i el 

Sud. Així, aquests percentatges arriben a pa'isos escandi
naus com Suecia o Noruega al 18,3% i al 16,4%, res
pectivament, entre dos i quatre punts percentuals per 
sobre del nivell catala. En aquest punt cal advertir, a més 
a més, que es tracta de dues societats que des de mitjan 
de la decada deis anys vuitanta experimenten una recu
peració deis seus nivells conjunturals de fecunditat. 

Al costat deis indicadors estructurals habituals ressenyats 
també és possible avaluar el tipus de modificació experi
mentada per les piramides de població en termes de la 
seva edat mitjana, ésa dir, l'edat mitjana de tots els indi
vidus que la componens. En el cas de la població del perí
ode que ens ocupa, aixo significa un augment d'aquest 
indicador de 4,1 anys, en passar deis 33,7 anys de 1975 
als 37,8 anys de 1991. La pertinen<;a d'aquest indicador 
pera la quantificació del procés d'envelliment pot il·lus
trar-se amb els resultats d'un exercici de projecció de la 
població catalana del segle XX que mostra com, en absen
cia de l'aportació migratoria, l'edat mitjana de la pirami

de de població de l'any 1986 hauria estat de 40,4 anys6. 

Es fa evident que en absencia de qualsevol fet vital (nai
xements i defuncions) i de migracions, la mitjana d'edat 
d'una població augmentaria un any per cada any calen
dari que passés, és a dir, cada individu tindria un any 
més. En aquest sentit la tendencia natural d'una estruc
tura de població sota aquestes condicions esdevindria 
cada cop més envellida. També resulta logic adonar-se 
que amb els naixements, que suposen la incorporació 
d'habitants a l'edat O, aquesta tendencia s'alteraria, de la 
mateixa manera que el procés pateix variacions si es con
sidera l'edat mitjana de les persones que moren o la 
d'entrada i sortida de la població. En general, és possible 
expressar la variació mitjana d'edat d'una població entre 
dos moments en funció de la interrelació entre les fre
qüencies deis fets vitals i les edats mitjanes de les defun-

cions, les emigracions i les immigracions, d'acord amb el 
que queda recollit a la taula 2, on es descompon aques
ta variació en fundó de les dades del període disponible 
(1986-1991 ). Es tracta dones deis canvis en !'estructura 
per edats de l'etapa compresa entre el Padró municipal 
d'habitants de 1986 i el Cens de 1991, en aquest perío
de l'edat mitjana ha passat deis 36,1 als 37,8 anys, és a 
dir, s'ha incremental una fracció de 0,34 anys per cada 
any calendari. 

TAULA 2. DESCOMPOSICIÓ DE LES VARIACIONS DE L'EDAT 
MITJANA DE LA POBLACIÓ. CATALUNYA. PERfO
DE 1986-1991 

Edat mitjana de població 36,96 

Edat mitjana de mortalitat 72,58 

Edat mitjana d'emlgració 31,57 

Edat mitjana d'immigració 29,34 

Taxa de natalitat 9,63%o 

Taxa de mortalitat 8,10%o 

Efecte de la natalitat: b .A(p) 0,355924 

Efecte de la mortalitat: d .(A(d)-A(p}) 0,288522 

Efecte de la migració: i.(A(p)-A(i))-o.(A(p)-A(o)) 0,015174 

dA(p)/ dt observada (1) 0,34 

dA(p)/ dt estimada (sense migració) (2) 0,355 

Diferencia (1)-(2) -0,015 

dA(p)/ dt estimada (amb migració) (3) 0,3403 

Diferencia (1 )-(3) -0,0003 

Font: elaboració propia 

Els resultats de la taula 2 permeten il·lustrar numerica
ment el pes deis diversos components en aquesta darre
ra fase d'envelliment. De manera concreta es constaten 

dos fets: 

l. El lloc marginal que les migracions representen en la 
modificació de les estructures de població, com ho 
demostraría la molt redu'ida diferencia entre les estima
cions de variacions de l'edat mitjana de la població, sense 
tenir en compte o amb la consideració de les migracions, 

0,355 i 0,3403 respectivament. Aquesta és la conse
qüencia de l'esmentat retrocés del factor migratori en la 
configuració de les piramides de la població catalana del 
període 1975-1991. 

2. L'efecte de la fecunditat sobre la variació de l'edat mil
jana és en valors absoluts el més rellevant (0,356), si bé 
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TAULA 3. NOMBRE DE PERSONES SEGONS TIPUS DE LLAR. CATALUNYA 1981 -1991 

Nombre de persones Distribució percentual Taxa de 
npus de llar 1981 1991 1981 1991 creixement o/o 

Unipersonals 170.789 262.719 2,89 4,39 4,40 

Sense nucli 129.357 119.687 2,19 2,00 -0,77 

300.146 382.406 5,07 6,39 2,45 

Nuclears simples 

parella sense fills sense altres persones 600.575 730.758 1 O, 15 12,21 1,98 

parella amb fills sense altres persones 3.408.040 3.499.374 57,58 58,49 0,26 

mares soles amb fills sense altres persones 190.962 288.940 3,23 4,83 4,23 

pares sois amb fills sense altres persones 38.495 57.760 0,65 0,97 4,14 

4.238.072 4.576.832 71,60 76,50 0,77 

Nuclears extenses 

parella sense fills amb altres persones 151.485 120.111 2,56 2,01 -2,29 

parella amb fills amb altres persones 788.982 538.003 13,33 8,99 -3,76 

mares soles amb fills amb altres persones 70.855 67.38 7 1,20 1,13 -0,50 

pares sois amb fills amb altres persones 23.564 15.489 0,40 0,26 -4,11 

1.034.886 740.990 17,48 12,39 3,29 

Múltiples 345.825 282.446 5,84 4,72 -2,00 

Total 5.918.929 5.982.674 100 100 0, 11 

Font: INE (1978) Censo de Población de 7 981. Tomo 11. lnstitut d'Estadística de Catalunya (1994). Cens de població 7 991. Vol. 17. 

cal observar com l'efecte de la mortalitat (0,289) s'hi 
acosta, avan~ant el paper destacat que, en el cas que la 
resta de tendencies demogratiques es mantinguin cons
tants, tindra en un futur no gaire llunya. 

2. LES ESTRUCTURES DE POBLACIÓ DE LES LLARS 
CATALANES 

Passar de l'estudi de la composició global de la població, 
segons edat i sexe, a la seva distribució, segons els tipus 
de llars que formen, su posa acostar-se a una visió diferent 
de les estructures de la població, fruit de les subpobla
cions generades a partir de determina des característiques 
particulars. Així, a les properes planes s' estudiaran les 
piramides de població propies de les diverses modalitats 
de llars catalanes a la llum del cens de 1991. Malaurada
ment, la manca de la mateixa informació per a censos 
anteriors no permetra reconstruir l'evolució temporal 
d'aquestes piramides. En aquest mateix sentit convé 
recordar com la natura dinamica de les formes familiars 
no queda prou reflectida a les dades censals, ates el seu 
caracter d'informació acotada a un moment, la data del 
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cens. En consequencia, només es podran observar de 
manera fragmentaria diferents moments del cicle de vida 
que es corresponen a les diferents estructures de llars. A 
les precaucions anteriors convé afegir que les estructures 
de la població de les llars són expressió de diversos fac
tors, entre els quals els demogratics juguen un paper 
rellevant. Pero, a l'acció de la fecunditat, la mortalitat i les 
migracions s'hi ha d'afegir l'efecte de les variables que 
incideixen en la formació i la dissolució de les parelles. 

Tot i les limitacions assenyalades, l'interes per aquesta 
aproximació traba justificació en el fet que molts deis 
comportaments demogratics resten sota la influencia 

d'aquestes formes d'agrupació. Determinar, per exem
ple, quants joves viuen amb els seus pares o s'han eman
cipat o quants viuen amb les seves parelles pot ten ir algu
na transcendencia a !'hora de comprendre o, fins i tot, 

preveure el seu comportament reproductiu. 

Per tal de situar en la seva perspectiva els resultats aquí 
presentats, convindra ter un breu recordatori de les 
tendencies observades en l'evolució de les llars8 entre 
1981 i 1991 (taula 3). Segons dades del darrer cens, les 
llars nuclears simples concentren més de les tres quartes 
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GRÁFJC 12. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE LES LLARS UNIPERSONALS. CATALUNYA 1991 
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Font: lnstitul d 'Estadística de Catalunya (1994). Cens de població 1991. Vo/.17. 

parts de la població, mentre que les sense nucli i uniper

sonals solament un 6o/o i les complexes un 1 7%. En el 

darrer decenni, els diferents tipus de llars han experi

mental un creixement molt desigual. El major increment 

correspon als solitaris amb un augment mitja anual del 

4,4%, magnitud tan sois igualada per les llars nuclears 

monoparentals, tant les constitu'ides per mares com per 

pares. Dins de les llars d'un nucli, les formades per 

matrimonis o parelles amb fills o sense agrupen més del 

lOo/o de la població i el seu creixement ha estat més 

moderat en el cas de les parelles sense fills (2%) i molt 

baix en les parelles amb fills (0,26%). Les llars nuclears 

extenses i les múltiples per definició concentren més 

població pero, com que són menys freqüents, en conjunt 
representen el 1 7%. També s'ha d'assenyalar que en 

totes les categories de les llars extenses s'han registrat 

forts decreixements de la població, llevat de les llars 

monoparentals encapc;:alades per mares, on la perdua no 

ha estat tan accentuada. Per últim, les llars sense nucli, 

de redür·da representació dins del conjunt, han experi

mental un lleuger decreixement. 

2.1 Les persones que vluen soles 1 en llars sense 
nucll 

L'estructura per edat i sexe de la població que viu a les 
llars unipersonals presenta una distribució deis seus efec

tius moll irregular (grafic 12). Les diferencies per edat i 

sexe són el resultat de diferents factors, entre els quals es 

destaquen: l'edat de l'emancipació deis joves, les distin

tes edats en que homes i dones comencen una relació de 

parella, l'efecte de les separacions i els divorcis i les 

diferencies de mortalitat entre homes i dones. 

En c.onjunt, aquestes llars de solitaris són majoritariament 

femenines i de persones grans. Les dues terceres parts 

deis seus membres són dones (66,5%) i l'edat mitjana de 

la seva piramide són els 61 anys. La distribuc.ió deis efec

tius femenins segons l'edat resulta forc;:a desequilibrada, 

tot conc.entranl el 81% de persones en edats superiors 

als 60 anys, amb un valor modal entre els 65 i 74 anys, 

molt allunyat de la resta de la distribució. Aquesta irre

gularitat s'ha d'atribuir a l'efecte de la sobremortalitat 

masculina, que fa que la condició de solitari sigui més fre

qüent entre les dones grans. L'estat civil predominant és 

el de vídues, amb una representació del 62,8%, seguit 

pel de solteres amb un 26,9%, el 60,5% de les quals són 

de 50 anys i més. 

Pel que fa a la població masculina es caracteritza pel fel 

d'ésser més jove que les dones, presentar una distribució 

per edats més regular i estar compost per homes solters, 

representals en un 51%. Els separals, divorciats i casats 

(26%) tenen una presencia més important que en el cas 

de les dones, perque majoritariamenlles dones en cas de 

ruptura matrimonial obtenen amb més freqüencia la 

custodia deis fills. La condició de solitaria arriba a les 
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GRÁFIC 13. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE LE.S LLARS SENSE NUCU. CATALUNYA 1991 
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Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya (1994). Cens de població 1991. Vo/.17. 

dones separades més tard i esta relacionada amb el mo
ment que els fills deixen la llar materna. 

En aquesta estructura queden representats, com a 
mínim, tres moments del cicle de vida de les famílies: la 
solitud a edats joves, quan aquesta generalment és una 
elecció i en molt casos no resultara definitiva, marca el 
moment de l'emancipació familiar; a les edats adultes, 
especialment pels homes, és el resultat d'una ruptura 
fami liar, i a les edats més elevades quan es fruit de la 
imposició vital, que es manifesta en la contracció del 
nucli familiar per mort d'algun deis dos conjuges, de 
manera més freqüent, deis marits. 

la piramide d'edats que correspon a les lfars sense nucli 
es caracteritza per tenir una proporció d'infants molt 
redürda i altes concentracions de població entre els 20 i 

34 anys i entre els 60 i 85 anys (gratic 13). En aquest 
tipus de Jlars hi ha més dones (58o/o) que homes, l'edat 
mitjana és aproximadament els 50 anys i un ten;: de la 
població té més de 65 anys. l'estat civil predominant 
tant en homes (75o/o) comen dones (64,3o/o) és el de sol
ters/res. A les dones s'hi ha d'afegir, una alta proporció 
de vídues (23,5%), especialment a partir deis 50 anys. 

Dins d'aquest tipus de llars es poden distingir entre aque
lles on, almenys, algunes de les persones s'hi troben vin-
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culades per una relació de parentiu, pero que no consti
tueixen un nucli familiar, i les llars on entre els seus mem
bres no hi ha vincles d'aquest tipus. les primeres formen 
el col- lectiu més nombrós, amb un 61 ,8o/o de la població, 
i les relacions de parentiu més freqüents són les de ger
mans o cunyats9

• les llars no familiars presenten una 
composició per edats més jove que !'anterior i entre els 
factors que determinen la seva formació poden esmen
tar-se les relacions d'amistat, de cohabitació o altres fór
mules de convivencia establertes per compartir les des

peses de l'habitatge. 

Com a resum, aquest tipus de llar es caracteri tzaria per 
una presencia majoritaria de persones solteres. Un grup 

de les quals corresponen a joves en una situació de 
transició cap a altres formes de convivencia i l'altre seria 
format per persones d'edats més avanc;:ades. Aquestes 
últimes s'haurien de considerar, per les seves mateixes cir
cumstancies vitals, coma membres d'unes llars més esta
bles en la seva modalitat de convivencia, generalment es
tructurada al voltant de determinats vincles de parentiu. 

2.2 Les estructures de les llars nuclears simples 

D'acord amb l'esmentat unes línies més amunt, les lfars 
d'un nucli reuneixen el 76,5% de tota la població de 
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GRÁFIC 14. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE LES LLARS NUCLEARS SIMPLES CATALUNYA 1991 
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Catalunya, és a dir, que més de les tres quartes parts de 
la població viu en una llar nuclear simple. la forma de la 
seva estructura per edats s'aproxima a la del conjunt de 
la població, pero amb un lleuger predomini masculí 
(50,7o/o) i amb una major representació de persones que 
formen una parella o que són pares (58,2%) respecte a 

aquelles que es declaren fills (gratic 14). Cal distingir 
entre els nuclis formats per parelles sense fills, parelles 
amb fills i per nuclis monoparentals, tots en absencia 
d'altres persones. 

les pare/les sense filfs mostren una estructura per edats 
molt envellida com a conseqüencia de la falta d'in
fants (gratic 15). El 61% de la població té edats compre
ses entre els 15 i els 64 anys i el restant 39% són majors 
de 65 anys. Per aquesta raó l'edat mitjana de població és 
de 55 anys. la piramide presenta dos sortints molt mar
cats: un al voltant deis 25 i 29 anys i un altre entre els 65 
i 69 anys. Aquests valors modals representen dos 

moments del cicle de vida familiar. El primer, correspon 
a les edats joves i assenyalaria la fase de formació de la 

família, i el segon, les d'edats grans, la fase de contrae
ció, és a dir, quan els fills ja han marxat de la casa deis 
pares. la variació d'aquests grups estara en funció de 
diferents factors entre els quals s'han de destacar el 
calendari de la nupcialitat (o de la formació de la parella), 
la fecunditat, l'edat de l'emancipació deis fills i del des-

cens de la mortalital. Pel que fa al seu estat civil, majo
ritariament són persones casades en un 94o/o, un 4% 
solteres i el restant 2o/o són classificades dins d'altres 
estats civils. 

Les pare/les amb fills representen el grup més nombrós de 
tota la població amb un 58,5o/o deis seus habitants (gra
fic 16). El seu creixement mitja anual és molt moderat 
(0,26%) i de totes les subpoblacions familiars és la que té 

!'estructura més jove, amb una edat mitjana de 30 anys. 
la forma de la piramide guarda relació amb el tipus d'es
tructura de la llar. És a dir, el fet que siguin parelles que 
conviuen amb els seus fills fa que el pes de les persones 
grans resulti molt baix (3o/o). S'aprecia, també, una 
reducció al voltant deis 30 anys, edat que correspon a l'e
mancipació deis fills, o a la formació de noves parelles. 
De fet la piramide pot dividir-se en dues parts: una pri
mera compren des de la base fins als 25 anys i són majo· 
ría els fills, i la segona, a partir d'aquesta edat, ocupada 
fonamentalment pels pares. El primer grup correspondria 
als solters i el segon als casats. 

Per analitzar i entendre !'estructura per edats de les 1/ars 
monoparentals és necessari recordar alguns aspectes rela
cionats amb la seva formació. Així, aquest tipus familiar 
és el resultat de la dissolució d'una parella amb fills per 
separació, divorci o mort d'algun deis seus membres, i 
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GRÁFIC 15. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE LES LLARS DE PARELLES SENSE FILLS. CATALUNYA 1991 
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GRÁFIC 16. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE LES LLARS DE PARELLES AMB FILLS. CATALUNYA 1991 
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també de la maternitat al marge d'un vincle matrimonial 

o de convivéncia. És a dir, que d'acord a la seva formació 

es poden distingir tres tipus diferents de nuclis monopa

rentals: els formats per ruptura de la parella, per decisió 

personal i per la mort d'un deis dos membres. 

Entre els canvis produ'its els darrers anys que van incidir 

en el creixement deis nuclis monoparentals, s' ha d'as

senyalar, entre altres, l'augment de les separacions i els 

divorcis, l'increment de la fecunditat tora del matrimoni i 

l'efecte de la sobremortalitat masculina. 

Dins deis nuclis monoparentals (grafics 1 7 i 18) són més 

freqüents els encap~alats per dones perque generalment 

en cas de separació o divorci és la mare la que assumeix 

la custodia deis fills, com també en els casos de fills nas

cuts fora del matrimoni. D'altra banda, l'acció de la mor

talitat diferencial per sexe fa que s'incrementi el nombre 

de nuclis monoparentals formats per mares vídues. L'any 

1991, el 60% del nuclis monoparentals constitu'its per 

una mare amb fills tenien com a persona de referencia 

una dona vídua. 

L'asimetría observable a les piramides d'edat es conse

qüencia de la fal ta d'un deis progenitors. La distribuctó 

deis efectius segons l'edat permet distingir els nuclis for

mats per mares o pares joves amb fills al seu carrec i 

pares o mares d'edats avan~ades que conviuen amb fills 

grans. En aquest últim cas, segurament la relació de 

dependencia s'inverteix i son els pares aquells que depe

nen deis seus fills. 

2.3 La composlcló de les llars extenses 
1 múltiples 

Les 1/ars extenses es diferencien de les nuclears simples 

perque les persones que componen el nucli familiar con

viuen amb altres persones. Actualment, concentren el 

12% de la població, pero és una forma familiar conside

rada en retrocés. L'estructura és més envellida que les 

nuclears simples, té una forma irregular, amb la caracte

rística particular d'un eixamplament a les edats més 

avan~ades ocupades per les persones que no constituei
xen un nucli familiar (grafic 19). En general les relacions 

GRÁFIC 17. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE LES LLARS MONOPARENTALS (MARES). CATALUNYA 1991 

Edats Edats 

95 i més 95 i més 
90-94 90-94 
85·89 85-89 
80-84 80-84 
75-79 75-79 
70-74 70-74 
65-69 65-69 
60-64 60-64 
55·59 55-59 
50-54 50-54 
45-49 45-49 
40-44 40-44 
35-39 35-39 
30-34 
25-29 
20-24 

_e_[ 30-34 
25-29 
20-24 

15·19 15-19 
10-14 10-1 4 

5-9 5-9 
0-4 0-4 

----r--1-

12 10 8 6 4 2 o 2 4 6 8 10 12 

% d'homes %de dones 

[ U Fílls/es 
--

• Mares 
J 
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GRÁFIC 18. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE LES LLARS MONOPARENTALS (PARES). CATALUNYA 1991 
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Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya (1994). Cens de pobloció 1991. Vo/.17. 

GRÁFIC 19. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE LES LLARS EXTENSES. CATALUNYA 1991 
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•u• LA SOCIETAT CATALANA 



POBLACIÓ 

Canvis demogrirfics ; transformació de les estructures 

de les altres persones amb les quals componen el nucli 

són de parentiu, amb un alt predomini de pares o sogres 
de la persona principal, i en menor proporció néts i ger
mans. És a dir, aquesta estructura familiar acull membres 
de la família que no constitueixen un nucli familiar i que 
per diferents raons no han format un altre tipus de llar. 
Dins d'aquesta estructura poden conviure-hi membres de 
tres generacions. Les persones que es declaren formant 
part de la parella o que són pares representen un 42,4%, 
els fills són un 32,4% i les altres persones el 25,2%. 

Els efectius de les 1/ars múltiples són poc significatius dins 
del conjunt de la població, i les característiques de la seva 
propia estructura fan preveure que encara perdra més 
pes relatiu els propers anys (gratic 20), circumstancia que 
no pot deslligar-se del fet d'ésser una forma de con
vivencia amb major representació en arees rurals. 

Els seus trets més característics són, en primer lloc, una 
estructura per edats que presenta una disminució a la 
base de la piramide i a edats centrals entre els 35 i 55 
anys. En segon lloc, el pes deis individus que no for men 
part deis nuclis és poc significatiu i esta concentrat espe
cialment a les edats més elevades, a partir deis 60 anys. 
Aquest t ipus de llar es caracteritza per presentar més d'un 
nucli familiar, relacionats entre si per alguna mena de vin
cle de parentiu. Entre totes les formes de vinculació fami-

liar observades la més frequent és la de filiació. En aquest 
tipus de llars, el 65% deis efectius són parelles o són 
pares, mentre que els fills representen el 32o/o del total. 

3. CONCLUSIÓ 

La visualització de la població de manera conjunta o 
agregada segons els diferents tipus de llars que consti

tueixen, permet fer lectures diferents, pero a la vPgada 

complementaries, de les estructures per edats. La pirami
de de població de Catalunya subdividida segons els tres 
grans grups de llars mostra, de manera general, les rela
cions existents entre ambdues pira mides (gratic 21 ). És 
evident que !'estructura de llars nuclears simples és la que 
s'acosta més a la imatge de !'estructura del conjunt de la 

població, pero són les unipersonals i les sense nucli les 
que porten el pes de l'envelliment de !'estructura per 
edats (taula 4). D'altra banda, els tipus més complexos 
d'estructures de llars no fan més que adaptar-se a la 
forma marcada per les nuclears simples, i així donen més 
volum i anys a la piramide d'edats. 

La interacció entre les dues visions i els factors associats 

són determinants per entendre el tramat de fons sobre el 
qual transitara l'evolució futura de la població catalana. 

GRÁFIC 20. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ DE LES LLARS MÚLTIPLES. CATALUNYA 1991 
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GRÁ FIC 21. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ SEGONS TIPUS DE LLARS. CATALUNYA 1991 
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TAULA 4. INDICADORS D'ESTRUCTURA. CATALUNYA 1991 (Percentatges) 

Nuclears simples 

Uniper- Sense parella parella mares pares total 
Nuclears Múl-

Edat sonals nucli sense fills amb fills soles sois extenses tiples 

De O a 14 anys 0,00 1,95 0,01 24,60 13,96 12,33 19,85 13,52 17,10 

De 15 a 64 anys 47,65 64,73 60,52 72,42 71,51 73,06 70,47 64,73 62,88 

De 65 i més anys 52,35 33,32 39,47 2,98 14,53 14,61 9,68 21,75 20,02 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Edat mitjana 61,10 49,60 55,30 30,40 38,40 38,60 35,00 43,20 40,50 

Font: elaboració prop1a a p.1rt1r del Cens de pobloció de 1991 
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NOTES 

1 J. Capellades (1 983), pag. 54, (1 994) pag. 62. 
2 A. Cabré i l. Pu¡ades (1989b), pag. 47. 
3 A. Cabré i l. Pujades (1 989b), pag. 52. 
4 A. Warnes.(1 993), pag. 90. 
5 S. Preston, C. Himes i M. Eggers (1989) pag. 691 . 
6 A. Cabré (1 989a), pag. 198. 
7 Per a l'estimació d'aquesta descomposició s'ha aplicat la fórmula proposada per Preston i col·laboradors: 

dA(p)/dt= 1-b.A(p)-d.(A(d)-A(p))-i (A(p)-A.(i))-o (A(p)-A(o)). On A(p) és l'edat mitjana de la població, A(d) l'edat 

mitjana de les defuncions, b és la taxa de natalitat, d és la taxa de mortalitat, i la taxa d'immigració, o la taxa d'e
migració, A(i) l'edat mitjana deis immigrants, A( o) l'edat mitjana deis emigrants i dA(p)/dt expressa la derivada de 
l'edat mitjana de la població respecte al temps. 

8 Les estructures de població que componen les llars, que en aquest apartat s'analitzen, s'han calculat tenint en 

compte una classificació adaptada a la proposada per Laslett i Hammel. Aquesta tipología té com a base, fonamen
talment, la identificació i la quantificació deis nuclis familiars i en la presencia o l'absencia d'altres persones. Els 

nuclis poden estar compostos per un matrimoni o parella sense fills, un matrimoni o parella amb fills, i nuclis for
mats per un sol progenitor, denominats també monoparentals. Així es distingueixen cinc tipus de llars: les uni
personals, formades per persones que viuen soles; les sense nucli, constitu'ides per dues o més persones empa
rentades o no pero que no formen un nucli familiar; les nuclears simples, formades per nuclis en absencia d'altres 
persones; les nuclears extenses, compostes per nuclis amb la presencia d'altres persones, i, per últim, les múltiples, 
constitu.ides per dos o més nuclis familiars. 

9 El cens no permet fer la distinció entre aquestes dues circumstancies. 
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Un observador qualsevol de la realitat demogratica cata
lana a l'any 1975 ditícilment podria haver sospitat l'im
portant descens de la tecunditat que es va produir durant 
els següents anys, que ens ha portat a hores d'ara a 
mínims mundials, ni la torta reducció del posit iu saldo 
migratori que historicament havia tingut Catalunya i que 
representava un deis motors fonamentals del seu creixe
ment demogratic. 

En relació amb la fecunditat, s'ha produ.lt una intensa 
davallada de !'indicador conjuntural de fecunditat deis 
2,72 tills per dona de 1975 als 1,14 de 1995. En termes 
de natalitat, ha representat passar deis 11 2.1 00 naixe
ments de 1974, maxim historie del segle, als 53.809 

registrats per l'lnstitut d'Estadística de Catalunya l'any 
1995: ésa dir, una reducció de més del 50% en vint-i-un 

anys. En relació amb els moviments migratoris, també 
s'ha produ"lt un important canvi, ja que entre 1961 i 
1975 el saldo migratori positiu va representar gairebé un 
milió de persones, mentre que per al conjunt deis quin
ze anys posteriors aquest saldo ha estat gairebé nul. 
Només, el favorable comportament de la mortalitat ha 
permes un augment del nombre d'anys que pot esperar 
viure la població catalana, encara que el progressiu enve
lliment ha provocat un lleuger increment del nombre de 
detuncions amb el consegüent efecte negatiu sobre el 
creixement natural de la població'. 

Les conseqüencies d'aquests canvis en els components 
del creixement demogratic han estat dobles: 

- En primer lloc, s'ha produ"lt un fort alentiment en el 
ritme de creixement de la població. Entre 1961 i 1975, la 
població de Catalunya va passar de 3,9 a 5,7 milions 

d'habitants, és a dir, un creixement mitja anual de 
120.000 persones, mentre que, entre 1976 i 1991 només 
ho va ter en 374.000, una mitjana d'unes 25.000 perso
nes per any. Per tant, la situació a partir de 1976 la 
podem qualificar com d'un cert estancament demogratic 
que va ter que elllindar deis "sis milions" no s'assolís fins 
al cens de 1991 2• 

- En segon lloc, s'ha prodült una profunda transformació 
en !'estructura per edats de la població catalana com a 
conseqüencia de la torta reducció de la natalitat i en 
menor mesura de l'allargament de l 'esperan~a de vida. El 
resultat ha estat una perdua de la forma piramidal que 
tenia !'estructura per edats de la població catalana l'any 
1975, característica d'una població relativament jove, i la 
substitució per una estructura cada cop més reduYda en 
la seva base i més ampla en la cúspide. Unes poques 
dades ens confirmen l'abast d'aquesta transtormació: el 
1975 la població menor de 15 anys era d'una mica 
menys d'1,5 milions d'etectius, un 25,6% del total, i la 
població major de 65 anys era de 579.000, un 10,2% del 
total; el 1994, els efectius de població jove s'estimaven 
en 929.000, un 15,2% del total, i els de gent gran en 
960.000, un 15,7%. Per tant, els efectius de gent gran 
han superat els de gent jove. 

Les dues conseqüencies del canvis demogratics, alenti
ment del creixement i envelliment, són generalment 
vistes amb preocupació, com un problema en relació 
amb diversos aspectes. El primer, !'impacte que el pro
gressiu envelliment de la població provoca sobre el con

junt de la societat i més particularment sobre la despesa 
pública (només cal recordar, en aquest sentit, el debat 
obert sobre el futur de les pensions o sobre el sistema 
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sanitari públic). El segon, si el creixement de la població 
sera suficient per fer front a aquests reptes i quins poden 
ser els seus efectes sobre el mercat de treball. 

Les conseqüencies tant socials com economiques d'a
quests processos provocaran que, en les properes de
cades, presenciem un seguit de transformacions tant 
en l'ambit social com en l'economic per adequar-nos 
a aquesta nova realitat poblacional. En aquest sentit, 
cada cop més, les administracions públiques veuen 

la necessitat d'artirular les seves polítiques, les seves ac
tuacions, els seus limitats recursos d'una forma antici
pativa, no pas reactiva, a una situació que es plante
ja canviant i sovint incerta. Aixo ha provocat, en els 
darrers anys, una creixent demanda de projeccions de 
població. 

Novament ens trobem amb !'observador de la realitat 
demografica pero ara amb un objecte d'estudi profun
dament canviat. Mentre que el de 1975 hagués estat el 
que avui diríem un "optimista" en relació amb el futur de 
la població catalana, !'actual pot tenir una certa propen
sió a veure el futur de la població catalana en termes més 
"pessimistes". Hom sol caure en la temptació tendencia!, 
com explica Anna Cabré, "sembla evident que, pe/ proce

diment habitual de l'extrapolació de tendencies, les previ

sions realitzades en epoques d'expansió tendeixen a sobre

estimar l'evolució futura: contrariament, les previsions dutes 

a terme en moments de recessió o d'estancament acostu

men a portar, com passa actualment, cap a visions catas

trofistes del futur''~. les condicions demogratiques del 
moment, per tant, no són alienes i exerceixen un fort 
grau d'influencia sobre les concepcions que es tenen de 
cara al futur. No obstant aixo, sovint !'experiencia ens ha 
demostrat que el futur pot ser més canviant i fluctuant 
del que pensem. 

1 . RELATIVITZEM EL FUTUR: ELS ESCENARIS DE 
FUTUR 

l'objectiu de les previsions demografiques és constituir
se en una eina que redueixi el grau d'incertesa sobre el 
futur; és a dir, que del ventall de situacions possibles, es 
tril aquella o aquelles que ens semblen més probables en 
base a hipotesis molt ajustades sobre el comportament 
futur deis fenomens demografics. No obstant aixo, com 
a previsió de futur que són, sempre comporten un cert 
marge d'incertesa que depen de diversos factors com ara 
el seu abast temporal, l'i.1mbit territorial i els grups d'edat 
considerats, entre altres. Pero també podem entendre les 
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projeccions com un "laboratorí", com un joc de simula
ció per veure el comportament d'una població sotmesa a 
unes determinades hipotesis, que no tenen per que ser 
plausibles: per exemple, ¿que passaria si es mantingues
sin constants els actuals nivells de fecunditat? o ¿quin 
efecte tindria sobre l'envelliment un determinat augment 
de l 'esperan~a de vida? 

El problema sorgeix quan es confonen aquests dos pos
sibles objectius de les projeccions. A vegades ens trobem 

dilv<mt de projeccions a llarg terrnini, de les quals se s'ex
treuen conclusions alarmistes. Aquestes projeccions 
sovint es realitzen sota el suposit que els baixos nivells de 
fecunditat actuals romandran estables en el futur, per 
tant les haurem de considerar exercicis merament instru
mentals que es proposen observar "que passaria si ... ". 
Pero, les poblacions es caracteritzen perque els seus 
nivells de fecunditat presenten oscil·lacions que tan 
improbables aquests escenaris d'estabilitat. Malgrat aixo, 
s'utilitzen com si reflectissin fidelment el que passara en 
el futur. Davant d'unes estructures per edats que més 
que piramides semblen arbres, la crisi del sistema de 
benestar apareix com a evident. 

Tanmateix, aixo no vol dir que l'elaboració d'escenaris de 
població no sigui útil, ja que ens permet analitzar el com
portament d'una població en funció de com es compor
tin els diferents fenomens demogratics. Per exemple, 
l'any 1992 vam construir una serie d'escenaris o horit
zons al Centre d'Estudis Demogratics per analitzar quin 
seria el creixement de la població de Catalunya i quina la 
seva estructura per edats l'any 2026 segons diferents 
evolucions de la mortalitat, la natalitat i les migracions•. 

Les principals conclusions que se'n derivaren eren, resu
midament: 

- El gran ventall de situacions que es donarien l'any 2026 

en fundó de com es comportessin els diferents compo
nents del creixement demografics. l'efectiu final 
oscil·laria entre una mica més deis vuit milions de l'esce
nari més exuberant i entorn deis cinc milions i mig en 
l'escenari més restrictiu. Ésa dir, un ventall que compre
nía des d'una perdua de mig milió d'habitants fins a un 
guany de dos milions. l'aspecte a destacar és que les 
hipotesis utilitzades es basaven en nivells de fecunditat i 
de migracions assolits, en algun quinquenni, per la 
població catalana durant els darrers 25 anys~. 

- Constatar que el ventall de possibilitats de creixement 
eslava més condicional per les migracions que no pas 
per la fecundital, encara que a nivel! de !'estructura per 
edats l'evolució de la natalitat era l'element determinant. 
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- L'impacte que l'actual estructura per edats tindra sobre 

l'evolució futura de la població. Malgrat que se suposa 

un augment deis nivells de fecunditat, la progressiva arri

bada a les edats més fertils d'un conjunt de "generacions 

buides", les nascudes a part1r de 1975, provocara que es 

doni una reducció del nombre de naixements a partir 

deis primers anys del segle que ve. L'efecte de !'estructu

ra per edats també es deixara sentir en relació amb el 

nombre de defuncions, ja que contingents més impor

tants de poblaci6 arribaran a edats avan~ades. La combi

nació d'aquests dos processos tara que, llevat que es 
donin importants augments deis nivells de fecunditat. el 

creixement natural de la població catalana esdevindra 

negatiu al voltant del segon decenni del segle que ve i, 

per tant, els possibles augments de població es deuran 

als moviments migratoris. 

L'analisi de !'actual situació ens permet afirmar que 

la població catalana continuara creixent a curt i mitja 

termini, encara que amb importants modificacions de 

la seva estructura per edats. A llarg termini, més enlla 

de la primera década del segle XXI, el futur es presenta 

més obert. 

2. LA POBLACIÓ CATALANA A L'HORITZÓ 2011 

L'evolució de la poblaci6 catalana a llarg termini pot ser, 

com hem vist, for~a oberta, encara que del conjunt d'es

cenaris n'hi ha alguns més probables que altres. A conti

nuació, es fa una projecció de la població catalana a mitja 

termini, a l'horitzó de l'any 2011, per mostrar quina pot 

ser la seva evolució d'acord amb aquelles hipótesis que 

en l'actualitat ens semblen més versemblants. 

L'aspecte clau és la formulació que fem de les hipótesis 

sobre el comportament deis fenomens demogratics que 

afecten la dinamica d'una població -mortalitat, natalitat 

i migracions. Tanmateix, la propia formulació de les hipo-

tesis ens informa sobre les concepcions de futur que 

tenim. Vegem-les: 

o- En relacíó amb la mortalitat es preveu que es mantin

gui la tendencia secular en la reducció deis seus nivells, 

malgrat haver assistit als darrers anys a un cert empitjo

rament de les condicions de mortalitat de la població 

adulta-jove masculina. El major o menor ritme de des

cens incidira, especialment, sobre el volum futur de 

poblaci6 d'edat avan~ada, que és on es poden produir 

els guanys més significatius. 

l'any 1995 l'esperan~a de vida deis homes era de 74'8 

anys i la de les dones de 82 anys, mentre que al final del 

període projectat hem considerat que se situara al vol

tant deis 76,5 anys i deis 84 anys, respectivament; és a 

dir, un augment de 2 anys. La suposició que es donara un 

cert alentiment en els guanys de vida, que ja és pales en 

l'actualitat, té diversos motius. En primer lloc, el fet que 

l'efecte de la reducció de la mortalitat infantil sobre el 

conjunt de l'esperan~a de vida és cada cop més petit 

degut als baixos nivells ja assolits a l'actualitat i al seu 

component majoritariament endogen. En segon lloc, la 

progressiva concentració de les defuncions en les edats 

més avan~ades de la vida fa que les possibles reduccions 

que es donin en els nivells de mortalitat tinguin un 

impacte menor sobre el conjunt de l'esperan~a de vida. 

Per contra, se suposa que s'invertira, o coma mínim s'es

tancara, la tendencia negativa observada en la mortalitat 

del adults-joves com ara la produ"ida pels accidents de 

trimsit o la sida i que esta relacionada amb factors lligats 

als habits i als comportaments. 

b· L'evolució del nombre de naixements dependra de 

dos factors. Per un costat, el major o menor volum de 

dones en edat fértil que ens ve donat per !'actual estruc

tura per edats de la població i pels efectes que els movi

ments migratoris puguin ten ir sobre ella. Per un altre, per 

les hipótesis que articulem sobre els nivells de fecunditat 

de les dones catalanes als propers anys. 

TAUI.A l . ESCENARIS DE FUTUR DE LA POBI.ACIÓ CATALANA, 1991-2026 . EN MILERS 

la lb le 2a 2b 2c 3a 3b 3c 

1991 6.059 

1996 6.023 6.023 6.023 6.092 6.092 6.092 6.153 6.153 6.153 

2001 6.005 6.016 6.027 6.140 6.152 6.163 6.307 6.319 6.331 

2006 5.986 6.021 6.056 6.190 6.226 6.262 6.513 6.550 6.587 

2011 5.927 5.995 6.063 6.205 6.275 6.346 6.732 6.808 6.885 

2016 5.817 5.922 6.029 6.169 6.279 6.392 6.854 7.080 7.209 

2021 5.683 5.826 5.972 6.104 6.256 6.413 7.208 7.394 7.583 

2026 5.563 5.749 5.938 6.044 6.245 6.450 7.514 7.773 8.037 

Font: e1.1boració propi~ . 

LA SOCIETAT CATALANA •tll 



POBLACIO 

El futur de lo poblocló coto/ano 

La hipotesi de fecunditat s'ha elaborat a partir de l'anali

st de la descendencia final de les generacions, ja que els 
indicadors de fecunditat del moment estan molt inflütts 

per la conjuntura i per tant presenten més oscil-lacions. 

Per contra, la descendencia final deis indívidus i les pare

lles és més estable i s'adequa a les conjuntures del 

moment mitjan~ant canvis en el seu calendari reproduc

tiu, avan~ant o ajornant la m aternitat. 

En el fons, la qüestió central és la interpretació que fem 

de la caiguda de la fecunditat a partir de la segona mei

tat deis setanta. Hi podem trobar dues interpretacions: 

una reducció de la descendencia final de les genera

cions, l'efecte d 'un endarreriment del projecte reproduc

tiu. La primera interpretació postula, a grosso modo, que 

els diversos canvis socioculturals que s'han produ'lt han 

provocat que les generacions m és joves hagin decidit 

reduir el seu projecte reproductiu, la seva descendencia 

final. La segona suposa que no s' ha prodüit tant una 

reducció del projecte reproductiu com l'adopció d'una 

estrategia en el cicle de vida deis individus, que passaria 

en un primer moment per la consolidació del projecte 

individual, especialment el relacional amb el treball, i 

posteriorment pel familiar, accés a l'habitatge i constitu

ció de la parella6• 

Triar entre una o altra interpretació no va de cara al futur, 

ja que la segona té un caire més "optimista" que la pri

mera en pressuposar una recuperació en edats més 

avan~ades deis naixements ajornats. Óbviament, encara 

que a la realitat s'ha produ'tl una combinació d'ambdues, 

sovint es tendeix a analitzar-la només en termes de 

reducció del projecte reproductiu. No obstant aixo, hi ha 

una serie d'aspectes que ens han de motivar a considerar 

també la importancia de l'efecte deis canvis en el calen

dari de la maternitat. Quins són aquests aspectes?: 

- L'experiencia observada en pa'isos del centre i del nord 

d'Europa que, els darrers anys, han experimental un pro

cés de recuperactó de la fecundttat, encara que la seva 

davallada s'havia prodUtt abans t no havia estat tan mten

sa. L'exemple típic és el de Suecta que recupera els seus 
nivells de fecunditat fins valors per sobre deis 2 fill s per 

dona als primer anys de la decada deis noran ta. Altres 

pa'isos com Fran~a i Ang laterra han estabilitzat els seus 
nivells de fecunditat al voltant d'1, 7 fills per dona. 

- La propia evolució de les taxes de fecunditat per edats 

a Catalunya. A partir de l'any 1981 s'observa una pro

gressiva recuperació de la fecunditat deis grup de 30 a 

34 anys, encara que es manté la davallada del grup de 25 

a 29 anys i, sobretot del de 20 a 24 anys. Aquesta dife

rent evolució de la fecunditat per edats ha provocat que 

les dones de 30 a 34 anys es configurin com el segon 

grup de major fecunditat i que cada cop s'apropin més a 

les de 25-29 anys7• El resultat ha estat un ciar augment 

de l'edat mitjana en la maternitat que ha passat deis 28,3 

anys de 1975 als 30 de l'actualitat. 

- Un manteniment de les actuals taxes de fecunditat pro

vocaría que les generacions femenines nascudes a partir 

deis seixanta, que han redu'it drasticament la fecunditat a 

les primeres edats fertils, arribessin a una descendencia 

final clarament per sota de !'experimentada per qualsevol 

generació anterior-. Un exemple paradigmatic és el de les 

generacions nascudes entre 1966 i 1970 que en cas de 

mantenir-se els actuals nivells de fecunditat tindrien una 

descendencia final de només 1 ,2 fills. Per tant, és previsi

ble que en els propers anys es mantingui l'augment de la 

fecunditat en les edats més avan~ades, encara que 

aquestes generacions difícilment podran finalitzar la seva 

etapa reproductiva amb una descendencia similar a la de 

les generacions anteriors. 

TAULA 2. TAXES ESPECÍFIQUES DE FECUNDITAT A CATALUNYA (o/oo) 

1975 1981 1986 1991 1993 

15-19 anys 21,8 16,9 11,7 6,8 5,7 

20-24 anys 150,8 88,0 57,3 36,6 28,7 

25-29 anys 187,5 115,5 108, 7 98,3 92,0 

30-34 anys 111 ,0 63,8 66,8 74,7 81,2 

35-39 anys 53,9 29,6 25,7 24,6 27,6 

40-44 anys 17,3 8,2 6,6 4,6 4,1 

45-49 anys 1,5 0,6 0,3 0,3 0,2 

ISF 2,72 1,61 1,23 1,23 1,20 

EMM 28,3 27,9 29,3 29,5 29,8 

tSF: index sintetic de fecunditat. EMM: edat motjana de malernitat. 
Font. lnstitul d'Estadostoca de Catalunya ( 1996). 1981 elaboració própoa. 
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El comportament de les generacions més joves, que 
entraran els propers anys en les edats fertils, és més difí
cil de preveure. No obstant aixo, es pot donar un cert 
avan~ament en el seu calendari de constitució de la famí
lia, amb el consegüent efecte sobre la fecunditat, si es 

donés una reactivació económica que permetés aug
mentar els nivells d'ocupació i facilitar l'accés a l'habitat

ge. Aquests factors economics es poden veure retor~ats 
per un altre de tipus demografic, la menor competencia 
intrageneracional: és obvi que la pressió sobre el mercat 

de treball ha estat més torta en el cas de les generacions 
nascudes a mitjan deis setanta que tenien més de 
1 00.000 efectius cadascuna, que la que ho sera pera les 
generacions nascudes a l'actualitat que tenen un volum 
a l'entorn de 55.000 efectius. 

La hipótesi que hem formulat combina tots aquest ele
ments i considera que les generacions nascudes als sei
xanta tindran una descendencia f inal d'1,5 fills, les nas

cudes als setanta d'1,65 fills i les deis vuitanta d'1,75. En 
termes de tecunditat del moment, representa que als 
propers anys es donara un augment de l'índex sintetic de 
fecunditat fins assolir l'any 201 O un nivel! entorn d'1,8 
tills per dona. 

e- Les migracions són un element cabdal a l'hora de 
determinar el creixement futur de la població i, precisa
ment, el component més difícil de preveure. La diticultat 
rau en la pluralitat de tactors que hi conflueixen, que 
determinen el signe i la intensitat deis moviments 
migratoris. 

Les migracions han estat un deis aspectes clau de la 
historia demogratica de Catalunya en aquest segle. La 
nostra di na mica no tan sois poblacional sinó també social 

i económica no es pot entendre sense els importants 
moviments immigratoris que ha tingut Catalunya. 
Només cal recordar les dues grans onades immigratories 
de 1914-29 i de 1950-75 que coincidint amb cicles 
economics alts van aportar directament o indirectament 
- descendents deis immigrants- al voltant de 3,5 milions 
de persones a la població catalana d'avui9 . 

A la decada deis vuitanta s'entra en una nova etapa en 
relació amb els intercanvis demogratics entre Catalunya i 
la resta de I'Estat. Aquesta etapa es diferencia del perío
de anterior per un augment de l'emigració i un fort des
cens de la immigració, la qual cosa provoca que el saldo 
migratori net es redueixi considerablement i canvi1. de 
signe. Mentre que la diferencia entre immigrants i emi

grants al període 1966-70 va ser de 51.000 persones de 
mitjana cada any, la del període 1991-94 fou de -5.350'0 • 

L'analisi del període més recent, entre 1988 i 1994, mos
tra !'existencia d'una certa adequació deis moviments 
migratoris a la conjuntura económica. Durant el període 
1988-90, que podríem qualificar de bonan~a económica, 
el saldo migratori mitja anual va ser sobre 2.000 perso
nes, mentre que al període 1992-94, més recessiu, el 
saldo net mitja va ser de -5.000 persones. Aquests saldos 
amaguen grans diferencies en funció de l'edat. Tant en 

un període com en l'altre, Catalunya manté un saldo 
migratori positiu a les edats adultes-joves mentre que és 

negatiu per a la resta d'edats. El que succeeix és que en 
moments de recessió es produeix una reducció de les 
entrades netes a les edats adultes-joves, que passen a ser 
gairebé nul·les, i un augment de les sortides netes a la 
resta d'edats; la qual cosa provoca que el saldo migrato
ri total esdevingui negatiu. 

Si bé l'evolució deis moviments migratoris esta relacio
nada en part amb les fluctuacions de la conjuntura 

económica que provoquen lleugeres oscil·lacions del 
saldo migratori net, també s'ha de comptar amb una 

serie de raons que podríem anomenar estructurals i que 
poden determinar la seva evolució en el futur. 

En relació amb les sortides de població cal recordar els 
importants contingents de població nascuda tora de 
Catalunya, una part deis quals poden retornar als seus 
!loes d'origen. La importancia d'aquests retorns, lligats a 
la jubilació, es fara sentir durant els propers anys, 
moment en que aniran entrant progressivament en l'e
dat de jubilació la majoria deis immigrants arribats 
durant el període 1960-75. La dificultat d'estimar la 
intensitat que poden tenir aquestes migracions de retorn 
té a veure, també, amb el propi concepte de migració i 
residencia. No seria d'estranyar que ens trobéssim davant 
de situacions de "residencia difusa" entre Catalunya i el 
lloc d'origen. El fet de mantenir la residencia legal a Cata
lunya o bé traslladar-la al lloc d'origen sera una decisió 
personal influenciada per la percepció deis avantatges 
d'ordre assistencial i social que es puguin tenir en un lloc 
o un altre. A més, cal considerar que la migració de 
retorn !ligada a la jubilació, a diferencia de la causada per 
la precarització de la situació económica, pot no afectar 
el conjunt de la família i, per tant, els fills i els néts, el 
nucli de relacions afectives, pot romandre a Catalunya. 
Les situacions de residencia difusa poden plantejar dis

torsions en el sistema d'assignació de recursos i despeses, 
per exemple a l'ambit sanitari, en !'interior de I'Estat. 

En relació amb les entrades d'immigrants, la qüestió rau 
en si es pot preveure un augment deis fluxos cap a Cata
lunya o si bé aquests romandran com a l'actualitat a uns 
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baixos nivells i concentrats en unes edats determinades, 
les adultes-joves. 

Des del punt de vista de les arees tradicionalment emi
gratóries de I'Estat es preveu que els estocs d'em1grants no 
siguin gaire importants per la propia dinamica poblacio
nal, que provocara en el futur una reducció deis efectius en 
les edats tradicionalment més emigratóries, i per una pre
visible millora en les condicions de les arees d'origen. 

Des del punt de vista de Catalunya, als darrers anys s'ha 
constatat la relació que existeix entre els moviments 
immigratoris i la con juntura económica. En aquest sentit, 

si als propers anys es produeix una recuperació econó
mica es pot assistir a una intensificació de la immigració 
!ligada a l'activitat i que afectaría sobretot als joves-adults 

d'ambdós sexes. No obstant aixo, la intensitat d'aquesta 
immigració difícilment sera gaire important ja que, per 
un costat, els canvis en l'aparell productiu han provocat 
una disminució de les necessitats de ma d'obra i, per un 
altre, els possibles augments en !'oferta de llocs de treball 
poden ser assumits per la propia població catalana. En 
relació amb aquest aspecte, ni durant el que resta d'a
quest segle ni durant la primera decada del que ve és 
previsible que es doni a Catalunya una escassetat de ma 
d'obra per dues raons: la primera és que han entrat o 
estan entrant al mercat de treball les generacions més 
nombrases en la historia de Catalunya, les nascudes 
entre 1960 i 1975; i la segona, la major participació labo
ral de les dones amb el consegüent augment de l'oferta 
de ma d'obra. 

Per tant, no sembla que la situació del mercal de treball 
durant els propers anys permeti un considerable aug
ment en la intensitat deis fluxos immigratoris. Les possi
bles escassetats afectaran sectors molt concrets, de poca 
qualificació 1 poc remunerats com ara certes feines tem
porals en el camp o el servei domestic, que cada cop més 
tendiran a ser cobertes per treballadors extracomu
nitaris. Aquests fluxos, a més, estaran molt condicionats 
per la legislació estatal i comunitaria sobre política immi

gratória. 

La hipótesi utilitzada preveu que l'emigració oscil·lara al 
llarg de tot el període al voltant deis 29.000 emigrants 
anuals mentre que es donara un augment de la immi
gració de la resta de I'Estat que passara deis 23.000 
immigrants actuals a 33.000 al final de la projecció. És a 
dir, s'invertira el signe de l'actual saldo migratori amb la 
resta d'Espanya fins assolir valors positius de 4.000 
migrants nets. A aquests, cal afegir un saldo migratori 
positiu amb l'estranger que augmentara fins als 9.000 
immigrant nets, amb la qual cosa el saldo migratori total 
de Catalunya se situaría entorn deis 13.000 migrants nets 
anuals al final del període projectat. 

2.1 Una recuperacló del ritme de crelxement 

La població de Catalunya, en funció de les hipotesis con
siderades, passara deis 6.059.000 habitants del 1991 als 
6.444.000 del 2011; és a dir, un creixement de més de 
400.000 habitants en vint anys" . Aquest ritme de creixe-

GRÁFIC l . EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA, 1900-2011 
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Font: hns a 1991 lmtitut d'Estddisttea de Catalunya {1 996), posteriorment elaboració propia. 
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ment, si bé representa una recuperació amb relació al 

que es va donar a la decada deis vuitanta i principi deis 

noranta, és molt inferior al que s'havia produ"it a Catalu

nya amb anterioritat a 1975. El gratic 1 mostra l'evolució 

a llarg termini de la població catalana, i ens serveix per 

relativitzar la importancia del creixement previst, sobre

tot si el comparem amb el que es va donar entre 1950 i 
la segona m eitat deis setanta. 

La taxa de creixement anual acumulatiu per al conjunt 

del període 1996-2011 se situa en el 3, 7%o, ésa dir una 

recuperació en relació amb el creixement del període 

1981 -96 que fou de 1'1 ,6o/oo anual, pero molt llunyana de 

la deis anys cinquanta, amb un 19%o, de la deis seixan

ta, amb un 28%o, i de la del primer quinquenni deis 
setanta, amb un 21 %o. 

La taula 3 mostra el ritme de creixement de la població 

durant el període 1996-2011 i l'evolució deis diferents 

components d'aquest creixement. Al llarg de tot el perí

ode projectat es donara un creixement de la població de 

Catalunya, encara que hi podem distingir dues fases en 

relació amb el seu ritme. La primera, fins a mitjan de la 

primera decada del proper segle, es caracteritza per un 

augment continuat de la taxa de creixement fins a situar

se en valors entorn del 4,5%o anual. La segona, a partir 

de l'any 2007, en que s' inicia un alentiment en el creixe

ment fins a situar-se en el 3,6%o anual. 

Aquesta inflexió en la taxa de creixement ve determina

da per l'evolució del creixement natural, ¡a que el migra

tori manté al llarg de tot el penode una tendencia ascen

dent. El creixement natural jugara a curt termini un 

paper positiu en l'augment de la població catalana, enca

ra que a partir del segon quinquenni del proper segle el 

seu paper sera cada cop menor: 

- En relació amb la natalitat, als propers anys es donara un 

augment en el nombre de naixements com a resul tat de la 

recuperació de la fecunditat ajornada i de la presencia en 

les edats més fertils d' importants contingents de població, 

la qual cosa tara que la taxa bruta de natalitat se situ"l en el 

12,6%o en els primers anys del proper segle. Posterior

ment, si bé s'estabilitzaran els nivells de fecunditat, es pro

duira una nova davallada en el nombre de naixements 

com a resultat de !'arribada a les edats fertils de les gene

racions poc nombrases nascudes als darrers anys. El volum 

de naixements ascendira fins a un maxim de 80.000 a 

l'any 2006, per reduir-se fins als 74.000 del 201 O. 

- En relació amb la mortalitat, si bé es considera que es 

reduiran el nivells de mortalitat, el progressiu envelliment 

TAULA 3. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 1 DELS COMPONENTS DEL CREIXEMENT 

Població %o taxa bruta %o taxa bruta %o taxa %o taxa o/oo taxa de 
(en milers) de natalitat de mortalitat creixem. natural creixem. migratori creixement 

1975 5.660 

1981 5.956 

1986 5.979 10,1 4 7,86 2,28 

1991 6.059 9,25 8,60 0,66 

1996 6.100 9,56 9,23 0,33 0,84 1 ' 17 
1997 6.107 10,30 9,30 0,99 0,93 1,92 

1998 6.118 11,01 9,37 1,64 1,01 2,65 

1999 6.135 11 ,69 9,42 2,27 1,09 3,36 

2000 6.155 12,34 9,46 2,88 1,17 4,05 

2001 6.180 12,45 9,62 2,83 1,24 4,08 

2002 6.206 12,47 9,66 2,82 1,31 4,12 

2003 6.231 12,58 9,69 2,90 1,37 4,27 

2004 6.258 12,66 9,70 2,96 1,45 4,41 

2005 6.285 12,68 9,73 2,95 1,53 4,48 

2006 6.314 12,66 9,77 2,89 1,61 4,51 

2007 6.342 12,43 9,81 2,62 1,69 4,31 

2008 6.370 12,16 9,84 2,31 1,78 4,09 

2009 6.396 11,87 9,87 1,99 1,86 3,86 

2010 6.420 11,56 9,91 1,65 1,95 3,60 

2011 6.444 

Font: lima 1991 lnstitut d'EstadistiCa de Catalunya (1996), posteriorment elaboracoó propia. 
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TAULA 4: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ PER GRANS GRUPS D'EDAT, EN MILERS 

1991 1996 2001 2006 2011 
home dona total home dona total ho me dona total home dona total home dona total 

0-14 562 523 1.086 465 435 900 464 432 896 520 484 1.004 577 534 1.111 

15-39 1.177 1.152 2.329 1.218 1.172 2.389 1.186 1.126 2.312 1.115 1.048 2.163 1.030 965 1.995 

40-64 875 913 1.788 897 931 1.827 931 964 1.895 1.000 1.031 2.030 1.070 1.090 2.160 

65+ 348 508 857 406 577 983 451 627 1.078 471 646 1.117 502 675 1.178 

Total 2.963 3.097 6.059 2.985 3.114 6.1 00 3.031 3.1 49 6.1 81 3.106 3.208 6.31 4 3.179 3.265 6.444 

Font: fins a 1991 lnstitut d'Estadfstica de Catalunya (1996), posteríorment elaboraci6 propia. 

de la població provocara un augment lleuger, pero sos

tingut, en el nombre de defuncions. 

Al final del període projectat, !'estructura per edats de la 

població catalana tindra un efecte negatiu sobre el crei

xement natural, ja que el volum més baix de població en 

edat fertil i els efectius més nombrosos de població vella 

provocaran una reducció del nombre de naixements i un 

augment del de defuncions. Aquest impacte negatiu de 

!'estructura per edats sera més important més enlla de 

l'horitzó d'aquesta projecció, com es va desprendre de 

l'analisi deis diferents escenaris, i provocara que a llarg 

termini, tret que augmenti molt la fecunditat o es donin 

migracions selectives per edats, el creixement natural de 

la població catalana esdevingui negatiu al segon i tercer 

decenni del proper segle. 

2 .2 Una estructura per edats molt canviant 

L'evolució futura del nombre d'habitants estara acom

panyada per una important modificació de la seva estruc

tura per edats, que esdevindra l'element principal, fins i 

tot per sobre del propi creixement, de l'evolució 
demogratica futura de la població catalana: 

- Els efectius menors de quinze anys reflecteixen l'evolu

ció que ha tingut la natalitat en els quinze anys anteriors. 

En aquest sentit, durant els propers anys encara es man

tindra la davallada en els efectius de població jove com a 

conseqüencia de la forta reducció de la natalitat. A prin-

cipi del segle que ve, ja es notaran els efectes de la recu

peració de la natalitat, la qual cosa provocara un aug
ment gradual del volum de joves que al 2011 sera lleu

gerament superior al de 1991 . No obstant aixo, el vol u m 

de població jove se situara molt per sota del que hi havia 

fa 20 anys, al voltant de 340 mil joves menys que els 

empadronats al 1975. 

- La població adulta és la que mantindra una major esta

bilitat al llarg de tot el període, amb un volum d'efectius 

que se situara entre els 4,1 i els 4,2 milions. Aquesta apa

rent estabilitat amaga, aixo no obstant, una important 

modificació en la seva estructura interna, ja que es pro

duira una reducció del nombre d'adults-joves i un incre

ment deis adults-madurs. Com a exemple, l'any 1991, el 

57% deis adults catalans tenien menys de 40 anys, men

tre que al final de la projecció aquest percentatge s'haura 

redu'it fins al 48o/o. 

- Els canvis més importants es donaran en la població de 

65 anys i més que veura com s'incrementa el seu volum 

en més d' un 37%, en passar deis 857.000 efectius de 

1991 als 1,18 milions del 2011 (en relació amb l'any 1975 

representa una duplicació deis efectius de gent gran). 

En termes relatius, es produira un increment, de més de 

4 punts percentuals, de la importancia relativa de la 

població de gent gran en passar del 14,1 o/o de 1991 al 

18,3o/o en el 2011 . El pes relatiu de la població jove a 

l'any 2011 se situara en un valor proper al del 1991 pero 

clarament allunyat deis valors de la segona meitat deis 

TAULA S. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ PER GRANS GRUPS D'EDAT 

%1975 % 1981 % 1986 o/o 1991 o/o 1996 o/o 2001 % 2006 % 2011 

0 -14 25,6 25,0 21,7 17,9 14,8 14,5 

l 
15,9 17,2 

15-39 35,6 36,0 37,1 38,4 39,2 37,4 "·'l_"·' 40-64 28,6 28,0 28,9 29,5 30,0 30,7 32,2 33,5 

65+ 10,2 11,0 12, 3 14, 1 16,1 17,4 17,7 18,3 

Font: fins a 1991 lnstitut d'Estadística de Catalunya (1996), posteriorment elaboraci6 propia. 
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setanta. La gent adulta veura redu'lda la seva importancia 

relativa en passar del 68% al 64%, encara que, com ja 

hem dit, mentre l'adulta-jove minvara considerablement 

el seu pes, !'adulta-madura !'incrementara. 

Els importants canvis que s'han produ"lt i es produiran els 

propers anys en !'estructura per edats de la població 

catalana es poden copsar rapidament si pensem que 

l'any 1975 la població catalana menor de 40 anys repre

sentava el 61,2% del total, mentre que el 1991 era el 

56,3% i el 2011 se situara en el 48,1 o/o del total. 

La comparació entre les piramides de població de Cata

lunya de 1991 i la projectada al 2011 mostra clarament 

les importants fluctuacions en els efectius per edat i l'e

fecte de les inercies poblacionals. 

La piramide de 1991 es caracteritza fonamentalment per 

la seva redu"lda base, deguda al descens de la natalitat 

durant els darrers anys, i pels importants contingents de 

població que hi ha entre els 15 i els 34 anys. A la cúspi

de s'observa el progressiu envelliment de la població, 

resultat de la reducció de la mortalitat, i !'existencia d'un 

important desequilibri entre sexes degut, per un costat, 
als diferencials de mortalitat entre homes i dones i, per 

un altre, per les perdues provocades per la Guerra Civil 
que varen afectar més les generacions masculines. 

En els propers anys es continuara modificant el perfil de 

la piramide de la població catalana pels canvis en la nata

litat i pel desplac;:ament deis grups d'edat de generacions 

amb diferents volums d'efectius. La piramide de l'any 

2011 recull aquestes modificacions: 

GRÁFIC 2. PIRÁMIDES DE POBLACIÓ DE CATALUNYA, 1991 1 2011 

Homes 

1991 

-1,00% -0,50% 

Homes 

2011 

-1,00% -0,50% 

Font: elaboració propia. 
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- Una recuperació en la base de la piramide per l'aug
ment en el nombre de naixements en el propers anys. 
No obstant aixo, com ja s'entreveu a la piramide, el més 
previsible és que, en un termini més llarg, es torni a pro
duir una contracció de la seva base, en davallar nova

ment la natalitat per la progressiva arribada a edats fertils 
de generacions poc nombrases. 

- Una important entrada en les edats adultes-joves, que 
són justament les que a hores d'ara presenten uns majors 
vol11ms ci 'PfP.rtitts. PPr mntra, PI ~ rontingPnts més impor

tants de població es concentraran en les edats adultes
madures. Aquests canvis poden tenir un important efec

te sobre el mercat de treball ja que, per un costat, es 
produira una reducció de la pressió de !'oferta de nova 
ma d'obra i, per un altre, un ciar envelliment de l'edat 

mitjana de la població d'edat activa. 

- A la cúspide de la piramide s'observa J'accentuació en 

el procés d'envelliment i la presencia d'un major volum 
d'efectius de gent gran. 

Per tant, continuaran produint-se importants fluctua

cions en el volum d'efectius deis diferents grups d'edat, 
com a conseqüencia de les oscil·lacions que ha tingut la 
natalitat en la segona meitat d'aquest segle. Hem vist la 
important inercia que tenen les estructures poblacionals, 
ja que les diferents generacions, amb volums molt diver
sos, van traslladant-se a través deis diferents grups d'e
dat. Aquestes fluctuacions es configuren com un deis 
aspectes centrals que haurien de tenir en compte les 
administracions públiques en la seva tasca planificadora, 
ja que han provocat i provocaran importants modifica
cions tant des del punt de vista de !'oferta com de la 
demanda. Un deis exemples més clars ha estat la reper
cussió que el descens en el nombre de naixements ha tin
gut sobre la demanda de places escolars; en els darrers 
anys s'ha donat una reducció de la demanda en les pri
meres etapes del sistema educatiu i en els propers es 
donara en els cicles formatius superiors. 

TAULA 6. INDICADORS D'ENVELLIMENT 

1975 1981 1986 

%de vells 10 11 12 

Índex de sobreenvelliment' 6 6 7 
Índex de feminització' 64 60 60 

Índex d'envelliment' 40 44 57 

2.3 Els efectes deis canvls estructurals 

El progressiu envelliment de les estructures poblacionals 
apareix com una tendencia de les poblacions de les 
societats industrials, a la qual no és aliena Catalunya. 
L'actual envelliment de la població, entes com l'augment 
del pes relatiu de la gent gran, és el resultat de dos pro
cessos: l'allargament de l'esperan~a de vida, que provo
ca que arribin més efectius a edats avan~ades ("envelli
ment per la cúspide"), i el descens de la natalitat, que 

provoca una reducció deis efectius de població jove 
("envelliment per la base"). 

A Catalunya, als propers anys, es produira un augment 
deis efectius de gent gran i del seu pes relatiu, malgrat 
donar-se una certa recuperació de la natalitat. Aixo pro
vocara que l'any 2011 entorn del 18% de la població 
tingui més de 65 anys, mentre que el 1991 era el 14% i 
el 1975 el 10%. A més, en relació amb aqüest grup de 
població trobem dues característiques més: 

- L'envell iment també es donara dintre de la propia 
població anciana: ésa dir, augmentara el nombre de vells 
i aquests cada cop ho seran de més edat. L'índex de 
sobreenvelliment mostra que mentre que el1975 el 6% 
de la població anciana tenia més de 85 anys, el 1991 era 
el 8% i el 2011 sera el 12%. L'envell iment de la propia 
població anciana provocara un creixement de la deman
da sociosanitaria i, per tant, de la despesa pública, que 
es convertira en un deis reptes fonamentals pels pro
pers anys. 

• L'estabilitat, encara que amb un lleuger descens, de la 
feminització de la tercera edat. El 1991, el 59% de la 
població de 65 anys i més eren dones, mentre que al final 
de la projecció ho són el 57%. Aquesta femini tzació 
encara és més important en les edats més avan~ades, 

com es despren del fet que l'any 1991 les dones repre
sentaven el 70% de la població de 85 anys i més i el 2011 
representaran el 66%. Aquest descens és degut, per un 

1991 1996 2001 2006 2011 

14 16 17 18 18 

8 9 10 10 12 

59 59 58 58 57 

79 109 120 111 106 

' Índex d e sobreenvelliment: població de 85 anys i més sobre la població de 65 anys i més. ' Índex de feminització: població anciana femenina 
sobre el total de població anciana. ' Índex d'envelliment : població de 65 anys i més sobre la poblaci6 de menys de 15 anys. 
Font: lins a 1991 lnstitut d'Estadística de Catalunya (1996), posteriorment elaboració propia. 
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TAULA 7. INDICADORS DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA (% ) 

1975 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Relació de dependencia 56 56 52 47 45 47 51 55 

Rel. depend. deis joves' 40 39 33 26 21 21 24 27 

Rel. depend. deis vells' 16 17 19 21 23 26 27 28 

Índex de reempla~ament' 55 54 65 65 74 87 11 5 130 

' Relació de d~pendencia deis joves: població jove sobre població adulta. ' Relació de d ependencia deis vells: població de genl gran sobre pobla-
ció adulta. • lndex de reempla~ament de la població d 'edat activa: població de 60 a 64 anys sobre la de 15 a 19 anys. 
Font: fins a 1991 lnstitut d'Estadística de Catalunya (1 996), posteriorment elaboració propia. 

costat, al fet que lentament les generacions que es van 

veure més afectades per la Guerra Civil tenen menys pes 

i que presenten una major desigualtat d'efectius entre 

sexes, i, per un alt re, a un cert apropament en els nivells 

de mortalitat entre sexes. 

Un altre indicador és l'índex d'envelliment o nombre de 

ve lis per cada 1 00 joves que ha tingut i tindra un creixe

ment espectacular, passar de 40 ve lis per 1 00 joves de 

1975 a 106 de 2011, amb un maxim de 120 vells per 

1 00 joves el 2001. Cal recordar que aquest és un indica

dor molt dinamic ja que també recul l l'evolució de la 

natalitat; per tant, el seu fort increment és degut tant a 

l'augment en el nombre de vells com al descens en el de 

joves. Aixo explica que, malgrat créixer el nombre de 

vells al llarg de tot el període, l'índex d'envelliment es 

redueix els darrers quinquennis en augmentar el volum 

de població jove. 

L'analisi deis resultats de la projecció ens ha mostrat com 

es mantindra el procés d'envelliment de la població cata

lana, encara que l'increment del seu pes relatiu només 

sera de dos punts percentuals en passar d'un 16% l'any 
1996 a un 18% al 201 1. És més enlla de l'horitzó d'a

questa projecció, entorn de l'any 2020, quan es donara 

una accentuació de l'envelliment de la població catalana, 

ja que sera el moment en que comeno;aran a entrar en 

edat de jubilació un conjunt de generacions molt nom

brases, les nascudes entre final deis cinquanta i la prime

ra meitat deis setanta. A partir d 'aquest moment és quan 

es preveu una major pressió sobre el sistema de pensions 

que, a més, coincidira en un moment en que les genera
cions en edat activa seran menys nombroses. 

L' evolució que es donara en la relació entre les persones 

en edat de treballar i la resta de la població, o relació de 

dependencia demogratica, és un altre deis aspectes que 

es considera problematic de cara al futur. L'evolució d 'a

questa relació mostra en un primer moment, fins a final 

d 'aquest segle, una tendencia a la seva reducció com a 

conseqüencia de la perdua d' importancia de la població 

jove. Posteriorment, !'indicador torna a créixer a causa 

que es manté el procés d'envelliment i augmenta la 

població jove en recuperar-se la natalitat. El resultat és 

que la relació de dependencia se situa al final de la pro

jecció en uns valors molt semblants als que hi havia el 

1975, a l'entorn deis 55 joves i vells per cada 100 perso

nes en edat de trebal lar. 

L'aspecte central, aixo no obstant, sera el canvi que es 

produira en el si de la propia relació de dependencia, 

ja que l'any 1975 aquesta reflecteix sobretot l'impor
tant contingent de població jove existent, el 71% de la 

relació es deu als joves, mentre que el 2011 més de la 

meitat és deguda al pes de la població anciana. És a dir, 
mentre que la relació de dependencia del vells ha 

augmentat al llarg del període d'un 16% el 1975 a un 

28% el 2011, la deis joves passa del 40% al 27%. Aquest 

canvi a !' interior de la relació de dependencia tindra 

una torta repercussió de cara al futur, ja que mentre la 

carrega que representen els joves és en gran part supor

tada per les famílies, la de les persones grans esta en 

gran mesura socialitzada (pensions, sanitat. .. ) i repercu

teix directament sobre el nivel! i !'estructura de la des

pesa pública. 

Un darrer aspecte sobre el que se centra l'atenció és l'e

fecte de l'evolució demografica sobre les entrades i les 

sortides d'edat activa, i les possibles distorsions que pot 

provocar en el mercat de treball. L' indicador utilitzat és la 

taxa de reemplao;ament de la població en edat activa que 

relaciona els efectius que sortiran d'edat de t reballar amb 

els que entraran en els propers cinc anys'1• 

L'evolució d'aquest indicador és clarament ascendent des 

de principi deis anys vuitanta f ins al final de la projecció. 

Al segon quinquenni deis setanta per cada 55 sortides 

d'edat activa es donaven 100 entrades, és a dir, es pro

du'la una clara situació de pressió sobre el mercat de tre

ball que encara es manté en l'actualitat. A partir deis 

primers anys del segle que ve, la situació s'invertira radi

calment ja que el nombre de sort ides sera clarament 
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superior al d 'entrades fins arribar a les 130 sortides per 

100 entrades l'any 2011. Aquesta evolució esta relacio

nada amb els canvis que s'han produ"it i es produiran en 

la natalitat. Actualment encara estan entrant al mercat de 

treball generacions nombrases, les nascudes entre 1971-

75, mentre que progressivament accediran a edat de tre

ballar generacions cada cop més redu'ldes. 

En resum, l'evolució de la població catalana provocara, 

per un costat, importants modificacions en la relació 

entre els efectius que es troben en edat de treballar i la 

resta de la població i, per un altre, una clara reducció del 

potencial de reemp la~ament de la població activa. 

3. CONCLUSIÓ 

La població de Catalunya, d'acord amb les nostres hipo

tesis, creixera durant els propers vint anys al voltant de 

400.000 habitants, la qual cosa representara una recupe

ració en relació amb el ritme de creixement deis darrers 

anys. El que no sembla actualment previsible és que es 

tornin a donar, a curt i mitja termini, ritmes de creixement 

comparables als deis anys seixanta i principi deis setanta, 

ja que ni la fecunditat ni, sobretot, els moviments immi

gratoris assoliran nivells similars als d'aquells períodes. 

L'aspecte clau, més que el propi creixement de la població 

catalana, sera els canvis que es donaran en la seva estruc

tura per edats i que tindran una torta repercussió sobre la 

demanda de béns i de serveis. Els més importants seran: 

- Una accentuació del procés d'envelliment tant en ter

mes absoluts com relatius. A vegades es parla només en 

termes relatius i no es té en compte que encara que es 

reduís el percentatge de població anciana, per un fort 

increment de la natalitat, el volum deis seus efectius, que 

és el que té una repercussió sobre la despesa pública, 

continuara augmentant. La població catalana de 65 anys 

i més incrementara en més de 300.000 efectius el seu 

nombre entre el 1991 i el 2011 . A més llarg termini, 

aquest procés s'intensificara com a conseqüencia de la 

progressiva arribada a aquestes edats de les generacions 

nombrases nascudes entre 1960 i 1975. 

- Els efectius de població jove evolucionaran en funció 

deis nivells de natalitat deis quinze anys anteriors. Aixo 

provoca que els propers anys encara es redueixi el seu 

volum, per recuperar-se posteriorment fins a assolir un 

volum d'efectius lleugerament superior al de 1991. 

Óbviament, aquest volum és clarament inferior al de mit-
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jan deis anys setanta i amb una tendencia a tornar a 

reduir-se novament, com ja s'observa al final de la pro

jecció. Aquest nou descens de la natalitat, malgrat l'aug

ment previsible de la fecunditat, és degut al fet que arri

ben a edat fertil un conjunt de generacions menys 

nombrases, les nascudes a partir de l'any 1975. 

- La població adulta és la que mantindra una major esta

bilitat durant els propers anys, encara que, com hem vist, 

es produira una important modificació en la seva estruc

tura interna. En el decurs del temps aniran reduint·se els 

efectius de població adulta-jove i augmentant els d'edat 

adulta-madura. 

El resultat sera un augment del pes relatiu de la població 

anciana, l'edat mitjana de la població i la relació de 

dependencia entre la població vella i la població en edat 

activa, entre altres. És a partir d'aquestes dades que es 

tendeix a tenir una visió pessimista de cara al futur, espe
cialment en relació amb les possibilitats de mantenir 

algunes de les característiques centrals del que entenem 

per Estat de benestar i també per l'augment de la pobla

ció anciana i de la relació entre persones dependents i 

població en edat activa. 

La importancia del factor demogratic per a una correcta 

planificació és evident, sobretot si considerem la torta 

inercia que mantenen les estructures poblacionals i que 

provoquen importants modificacions en el volum d'efec

tius presents als diferents grups d'edat. No obstant aixo, 

fins i tot en el cas que aconseguíssim una previsió demo

gratica exacta, persistiría el fet que l'analisi de les seves 

conseqüencies sovint es fa suposant que la resta de fac
tors socials, culturals i economics no canviaran. 

Per exemple, pel que fa al mercat de treball i la relació 

entre població dependent i població no dependent, l'e

lement determinant no és tant la variable població com 

la variable activitat. Cal recordar que la població en edat 

activa inclou una pluralitat de situacions en relació amb 

l'activitat i, per tant, també situacions de dependencia. 

Per tant, l'aspecte clau seria que l'activitat de la població 

catalana assolís uns patrons similars als de la majoria de 

pa'lsos occidentals, procés que s'esta donant en relació 

amb la participació laboral de les dones. Un altre aspec

te és veure si aquest augment de la "voluntat de treba

llar" esta acompanyada de les condicions que permetin 

incrementar el nivel! de població ocupada. En aquest 

sentit, un increment de la població ocupada, que podría 

donar-se també en escenaris restrictius de població, per

metria a mitja termini fer front a l'augment de la pobla

ció anciana. 
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A més, en una projecció el que fem és preveure volums 
d'individus. Si aixo sovint ja és complicat encara ho seria 
més intentar preveure també les característiques d'a
quests individus. La població anciana d'avui i la del futur 
no tindran les mateixes característiques, els seus cicles de 
vida hauran estat diferents, i, per tant, no tan sois les 

seves necessitats i demandes sinó també les seves apor
tacions ho seran. Finalment, el context social en que es 
produira aquest envelliment tampoc romandra constant. 
Els canvis generacionals, culturals, socials i economics 
poden fer que el que avui és vist com un problema, pot
ser no ho sigui en el futur. 
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NOTES 

Pera una visió més amplia deis canvis poblacionals als darrers anys vegeu M. Ajenjo, R. Arribas, A. Blanes, E. Men

dizabal i J. A. Módenes (1993). 
2 La darrera estimació disponible xifra la població de Catalunya a 31 de desembre de 1995 en 6.100.897 habitants 

(lnstitut d'Estadfstica de Catalunya, 1996). 
3 A. Cabré (1987), pag. 5-6. 
4 Les hipótesis de fecunditat feien confluir l'índex sintetic de fecunditat, és a dir, el nombre mitja de fills per dona, 

al 2026 (horitzó A), 2,1 (horitzó B), i 2,4 (horitzó C). En les migracions es van construir tres jocs de taxes de migra
ció: un corresponia a les del període 1981-86 (horitzó 1) que donaven un saldo migratori negatiu; un altre a un 

saldo migratori nul (horitzó 2); i una hipotesi alta que assolia al final del període unes taxes de migració com les 
del quinquenni 1971-75 que fou clarament immigratori. En relació amb la mortalitat es va utilitzar una única hipó
tesi en que es donava una reducció deis nivells de mortalitat. 

5 El vental l encara hagués estat més ample si haguéssim utilitzat una hipótesi restrictiva de fecunditat, com per 
exemple, la de manteniment deis nivells de fecunditat. En aquest cas, el decreixement de la població catalana 
encara hagués estat més accentuat. Els escenaris elaborats per l'lnstitut d'Estadística de Catalunya (en premsa), 
com a part d'unes jornades tecniques sobre projeccions, donen un vental l encara més ample que oscil·la entre els 
5,3 i els 8,1 milions d'habitants l'any 2030, en recollir hipótesis més restrictives de fecunditat. 

6 Tan importants com els canvis en la fecunditat han estat els que s'han donat en la nupcialitat. El nombre de matri
monis per 1.000 persones solteres de més de 15 anys s'ha redu'it deis 32,2 del 1975 als 15,2 del 1993. Al mateix 
temps hi ha hagut una profunda transformació del calendari de la nupcialitat: l'edat mitjana al matrimoni ha pas
sat deis 26,5 anys de 1975 als 29,6 de 1992 en els homes, i deis 24 als 27,1 anys en les dones. La importancia de 
la nupcialitat sobre la fecunditat és manifesta si considerem que a Catalunya gairebé el 90% deis naixements són 
de mare casada. 

7 L'any 1995 per primer cop el grup de maxima fecunditat va ser el de les dones de 30 a 34 anys. 
8 Per a una analisi de la descendencia final de les generacions catalanes vegeu A. Cabré (1989). 
9 Per a una analisi detallada de la importancia deis moviments migratoris a la dinamica de la població catalana al 

present segle vegeu A. Cabre (1989). 
1 O Cal mencionar pero que el saldo migratori amb !'exterior de Catalunya és lleugerament positiu, amb tendencia a 

ser nul, ja que el positiu saldo migratori amb l'estranger compensa el saldo amb la resta de I'Estat. 
11 Podem comparar aquest resultat amb l'obtingut peral conjunt de Catalunya amb una projecció d'ambit estatal 

que va fer !'Instituto de Demografía. La seva projecció situa la població catalana l'any 2006 en els 6,29 milions 
d'habitants; és a dir, 23 mil habitants menys peral mateix any que en la nostra projecció. 

12 En sentit estricte el denominador de la taxa hagués hagut de ser la població d'11 a 15 anys en ser la que entrara 
en edat activa durant els propers cinc anys. No obstant aixó, considerant la baixa taxa d'activitat entre els 16 i els 
19 anys s'ha utilitzat com a denominador els efectius de 15 a 19 anys. 
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