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L'estudi que presentem forma part d'un treball de recerca sobre les elits políti- 
ques parlamentiries de Catalunya, desenvolupat per estudiants de tercer cicle de la 
Universitat de Barcelona sota la direcci6 del doctor Jordi Matas. Per ser mis exac- 
tes, s'ha centrat en els diputats de la cinquena legislatura del Parlament de Ca- 
talunya: totes les persones que van sortir elegides en les eleccions autonbmiques del 
19 de novembre de 1995 i que actualment exerceixen el carrec de diputat. La 
intenci6 6s coneixer qui s6n aquestes persones, com les p ~ d e m  caracteritzar i defi- 
nir des del punt de vista sociolbgic i polític. Totes ocupen per definici6 unes posi- 
cions de poder en la instituci6 mCs característica de la democricia liberal: el Parla- 
ment. Perb a banda d'aquesra obvietat, la intenci6 de la recerca 6s conkixer quins 
altres fets les relacionen. 

En aquest estudi, concretament, hem tractat les característiques sociolbgiques 
mes bisiques que identifiquen els diputats (com, per exemple, I'edat, el ghere,  i'es- 
tat civil o el lloc de naixement), els aspectes de la socialinaci6 primiria mis relle- 
vants en termes politics (la ideologia dels pares o la prestncia del catalanisme i de la 
religi6 durant la infantesa i I'adolesckncia) i els indicadors que ens permeten situar- 

au ro no mi^, núm. 24, febrer dc 1999, Barcclonu. 
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10s en I'estructura social (la formació acadkmica i professional). També ens hem 
interessat per les actituds polítiques principals d'aquests professionals de la política, 
concretament per qüestions ideolbgiques: la seva posició entre I'esquerra i la dreta, 
o en el catalanisme. 

S'ha fet servir com a mktode d'investigació I'entrevista personal basada en un 
qüestionari tancat, un dels més utilitzats per estudiar les elits polítiques. L'entrevis- 
ta es va fer a tots els individus de la mostra personalment per un equip format per 
I'autor i dos membres més del grup de recerca, que van desenvolupar el treball de 
camp a la mateixa seu de la institució parlamentaria entre els mesos de gener i marc 
de 1997. Només en tres casos es va anar a la seu d'algun partit (ERC i UDC, 
concretament). Del total de 135 individus de la població d'estudi se'n va prendre 
una mostra de 56 (un 40% del total), elegida amb un mhode aleatori, tot es- 
tablint unes quotes d'individus per cada grup parlamentari d'acord amb el pes del 
grup en la cambra.' 

Taula 1. Distribució de la mostra per grups parlamentaris 

Grup Nombre de % sobre Nombre de % sobre el % sobre 
parlamentari diputats el total de diputats en total de la el total 

diputats la mostra mostra del grup 
parlamentari 

CiU 59 44 18 32 30 
PSC 35 26 14 25 40 
PP 17 12 8 14 47 
IC 11 8 7 13 64 
ERC 9 7 8 14 89 
Mixt 4 3 1 2 25 

Total 175 1 O0 56 1 O0 

Els resultats definitius del mostratge evidencien que les quotes obtingudes 
no es corresponen exactament amb el percentatge de diputats que té cada grup. 
Dels grups mes petits, ERC, IC i el PP en surten sobrereptesentats, mentre que el 

1 .  Dels altres escudis sobre els diputats del Parlament de Caralunya, el de Pitarch i Subiars es 
basa en cora la poblacid de la primera legialarura i fa servir les dades publicades per aquesta insriruci6. 
Pitarch, Ismael E.; Subirars, Joan, ,CLOS diputados del Parlmenr de Cardunya de 1980. Un estudio 
politico y  social^), Rmirrn & Grudioi Pol i r im, núm. 26, marc-abril de 1992. El de Morara, sobre els 
dipumrs de la cercera legislacura, ut i l ina un qüesrionari, amb el qual entrevista 70 persones entre 
1988 i 1989 (un 50% del roral). A més. també entrevista dipurars d 'hddua ia .  Galicia i el Pais 
Valencia. Morata, Francesc, xlnsrirucionalizaci6n y rendimiento politica del esrado auron6mico. Un 
estudio cornparado: Andalucia, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana", Rmirri? & E d m  Poli- 
ricos, núm. 76, abril-juny de 1992, pPg. 255-297. Fin~ lment ,  Genieys, que rambC es refereix als de la 
rercera legislatura i els estudia per m i t j i  d'un qüestionari enrre el 1992 i el 1993, fa servir una moarra 
de 52 persones (un 37% del coral). A m&, també enrrevisra dipurars del Parlament d'Andalusia 
Genieys, William, *Les dites périphériques espagnoles face au changcment de régimet,, Rrvur Fran- 
~ i s r  & Scirncr Polirique, vol. 46, núm. 4, agost de 1996, p ig .  250-280. Ni Morara n i  Genieys, perb, 
no diucn res de quanrcs persones de cada partir van ser enrrevisedes. 
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grup majoritari, CiU, justament el contrari. Els grups del PSC i el Mixt s6n els 
dos que s'ajusten a la forp numerica en el total del Parlament. Tanmateix, aquest 
resultat és degut a la dificultat practica de seguir amb exactitud els requisits tecnics 
a I'hora de realitzar les entrevistes. A més a més, cal considerar que les entrevistes es 
van fer en un període de temps determinat apriori, per tal de complir els terminis 
fixats en la recerca. Per tant, la mostra estudiada és la que es va poder obtenir en un 
temps limitat. Per tots aquests motius, volem fer constar el nostre agrai'ment als 
membres de la cambra parlamentaria per la col.laboraci6 que ens van oferir. Cal 
no oblidar que aquest és el factor decisiu per dur a terme aquest tipus de recer- 
ques. 

L'explicaci6 dels resultats de I'estudi es desenvolupa en els capítols següents, i 
exposa quines van ser les respostes dels individus de la mostra considerats conjunta- 
ment i considerats agrupadament per partits. En considerar-10s tots junts, els per- 
centatges que s'esmenten sempre són sobre el total dels 56 individus, si no 6s que es 
diu clarament una altra cosa. En considerar-10s per partits, I'individu del grup mixt 
queda indbs a ERC perque prove d'aquest partit. Tots els membres del grup 
mixt havien militat a ERC, i ha estat enmig &aquesta legislatura que se n'han 
escindit. Com era d'esperar, els resultats &ERC no han quedat alterats de forma 
qualitativa pel fet de prendre aquest criteri. D'altra banda, hem distingit entre els 
diputats de C D C  i els d'UDC, justament per ser de diferents partits. Els diputats 
&UDC entrevistats van ser quatre i, per tant, els de C D C  14. 

2. Les dades personals 

L'edat dels diputats queda compresa entre els 30 i els 70 anys, amb una mitjana 
de 48 anys.? L'edat en que trobem mes individus s6n els 46 anys. Aquestes dades 
generiques per a tota la mostra queden confirmades per la distribuci6 següent: 
30-39 anys (20°h), 40-49 anys (41%), 50-59 anys (25%), 60-69 anys (12%), 
70-79 anys (2%). Com es veu, predomina el grup que té entre 40 i 49 anys, seguit 
del que en té entre 50 i 59, etapes de la maduresa vital i professional dels indivi- 

2. L'esrudi fer per Maras sobre les elits de I'Adminisrraci6 catalana rroba la mateixa mirjana 
d'edar entre els alrs arrea,  de manera que ens trobem amb dos tipus d'elirs en plena maduresa vital i 
professional. Maras, Jordi, Lu rlitespoliticar h Lz Adminiinncidn. Lor nlrm c a r p  de kz Grnmlirar de 
Camluña. Barcelona, Cedecs, 1996, pig. 83 (El mateix llibre ha esrar publicar en catali per I'Escola 
d'Administraci6 Pública de Catalunya amb el tírol d'Elr a l s  cirrrm:politica i adminirnncid a Lz GI- 
neralirat de Cnu~lunyn el 1995). En canvi, els membres del Congrés dels Diputats tenien una mirjana 
de 42 anys el 1977 i de,43 el 1979; eren, doncs, for9 m& joves. Aquest fet 6s una mostra de la 
renovaci6 de les elirs que va suposar la rransici6 democritica. Conrririamenr, a I'última legislacura de 
les Corts orginiques franquistes hi havia una mitjana de 53 anys: Equipo de Documenraci6n Política, 
Radiografla de L7.e nucuor Cortes, Madrid, Sedmay, 1977, pig. 45. Díaz Nosty, Bernardo, Corts Gr- 
nrrakf, 1979-1983. h r t i d o ~ ,  Eíeccione3, Biograflu. Madrid, Sedmay, 1979, pig. 37. La joventut dels 
dipuratr caralans I'any 1977 rambe n'era una caacrerística definidora, que corroborava les dades per a 
tora la cambra: Pirarch; Botella; Capo; Marcer, Pam's iparkzmrntarira Lz Catalunya &mi,  Baralo- 
na, Edicions 62, 1980, pig. 62. 
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dus.3A mes a més, el grup d'individus més joves és forga superior al grup dels mes 
vells, cosa que fa pensar que la renovació dels diputats a mesura que envelleixen i 
deixen I'activitat política queda garantida per I'entrada de gent nova a la cambra. 
Aquesta rendencia, perb, hauria de confirmar-se amb un escudi de totes les cinc 
legislatures del Parlament.' 

Pel que fa a aquesta característica, el predomini dels homes es claríssirn en 
termes quantitatius, amb un 84% d'homes contra un 16% de dones.' A.mes, en 

3. A I'esrudi de Pirarch i Subirars sobre els dipurars de la pr imera l q i r l a ru ra  el grup més nombrds 
u - .  

era el que renia entre 30 i 39 anys, encara que la mir jana d'edat era semblant, 45 anys. En aquella tpaca 
els membres de la cambra desracaven per la  seva jovenruc relariva, si ho comparem amb la disrribucid 
acrual. El pas del rempr ha confirmar la previsi6 feta pels dos aurors que aelekions furures ens mosrra- 
ran segurament l a  permanencia de  mol ts  dipurars en I'eacd i provocaran, per ranc, una cristal.l iaaci6 i 
un envellimenr progressius de  la  classe polirica parlamcnrirrian. Pirarch, Immael E.; Subirats. Joan, ,CLOS 
dipurados del Parlamenr de  Caralunya de  1980. Un estudio p o l í r k o  y social., Rcvkra dr C r u d i o ~  
Politico~, núm. 26, mar$-abril de  1992, plg.  136. D'altra banda, pel que fa als diputats de  la tercera 
legislarura, Morara en destaca la jovencur relariva. ,<ja que prop del 60% dels membres van nkixer 
després de  1943n. és a dir ,  que renien menys de  quaranra-sis anys en c l  momenr  de I'esrudi, el 1989. 
D'aquisrs, el grup enrre els quaranra-sis i els rrenra-vuir anys representaven el 46% de la cambra, de 
manera que s'havia produir un envelliment respecce dels diputac, de  la pr imera legislatura. Perb, com- 
parats amb els d ipuraa de  la  cinquena, crcn més joves. Morara, Francesc, ~~lnsri tucional izacidn y 
rendimienro polirico del esrado aurondmico. Un esrudio comparado: Andalucia, Caraluña, Ga l i da  
y Comun idad  Valencianax, Rcvrrta dr E~nrdios Polirico~, n i m .  76, abril-juny de 1992, phg. 267. En 
wnv i ,  I'esrudi de Genieys, referir rambe a l a  cercera legislatura, rroba una disrribucid d'edats pdcrica- 
menr  identica a I'acrual, ja que la mosrra que utilina b diferenr. D e  tores maneres, es confirma I'envelli- 
men t  dels dipurats a mesura que avanga el remps. Genieys, Wil l iam, ,,Lm élices périphkriques espagnoles 
hce au changemenr de  rég ime~.  Revue Francaire &S&e Polirique, vol. 46, núm.  4, agosr de  1996, 
phg. 276. Pel que fa a I'elir local, ér una clic mo l t  més jove, d'acord amb les dades de I'any 1983: menys 
de 25 anys (3%), 25-29 anys (1 I%). 30-39 (37%), 40-49 (27%), 50-59 (16%), més de 59 (5%): 
Co lomi ,  Gabriel, d com unida des aucdnomas y repreaenracidn localn. Rrvirra de Errdios Polirtot, n ú m .  
76. abril-juny de 1992, plg. 187. T o r  i aquesta jovcnrur, amb el pas del remps rambk es va envellint, 
com h o  prova I'wolucid per edars entre les legislarures: el 1979 i el 1983 el grup m i s  nombrds rk enrrc 
20 i 29 anys. Perb el 1987 ja és el que en r i  enrre 30 i 39 el que queda al capdavant. Capo, Jordi, <la 
elire polirica local en t rpaña*, Revi-ra de E~rudios I'olitkx, núm. 76, abril-juny de 1992, pig. 138. 

4. Morara  analitza l a  renovaci6 durnnr les rrer primcrcs legislarurrs i conclou amb la hiphresi que 
,,l'escabilirar polirica de les comunimrs andalusa, caralana i valenciana ha conrribu'ir en cerra manera a 

la insrirucianal iaacid dels respectius legislatius,>, cosa que s'exemplifica en l a  consolidaci6 de la classe 
parlamenrhria. A Catalunya, I'any 1989, el 38% eren dipurars des del 1980, el 36% des del 1984 i e l  
22% resranr dea del 1988. Morata, Francesc, op. r i t ,  phg. 273-274. Un escudi sobre l a  rcnovacid dels 
diourars. en aauest car de  les Corcs o ~ a n u o l r s .  ha errar fer Dec M o r i n ,  en el qual s'observa la  impor-  
c i k c ~ r  .le l'i\r;t>t~onrnt m rl r.trrrr lrcc a.tr*l>clr I'rstabditar .lr I orvtt<tr.tc.o pr r . ro>cnr i r~a .  .Morin 
.Mnr.a Lur, K ~ ~ ~ w a l m u p m n . r , r t u ; l  u/ rhr Sp=,u,~r mrml,<n o/ / . ~ r l r . ~ , ~ r n r  I 1  977-1925,. Kcflcrronr oa 
mt ,nrrrrrrron.rlrwno,, 01 mnt .>p.roirh P~r. , . r ,nnzr hír<~r,.l  Irnrrnr.gto Iuan Marrh I996 

5. L'errudi de   or ara, r e k r i r  als dipurars dels parlaments d'  Andalusia,.Caralunya, Gal icia i País 
Valenci i ,  rraba que només hi ha un 3% femeni en el conjunr estudiar, un percenrarge francament 
simbblic. Tanmarcix, no ofereix dades per a cada parlament sobre aqucsr aspecte. Morara, Francesc, 
op, cit., phg. 267. També era simbblica l a  quanricar de dones a les Corts espanyoles de 1979: 19 (un 
5%). de  les quals 3 eren caralanes Dia Nosry, Bernardo, Cortcr Gcfiaralrr. 1979-1983. Partidor 
ELccioncr, Biograf;a, Madr id ,  Sedmay, phg. 40. Aquesres 3 dipurades gairebé no eren uiribksenrre e l  
con jun t  dels 47 dipurars caralans. Pirarch; Botella; Capo; Marcer, Partits ipnhrnrnrari a !R Ca- 
talunyn dkvrri, Barcelona, Edicions 62, 1980, p i s .  54. 
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termes qualitatius també es pot comprovar que gairebé tors els carrecs s6n ocupats 
per homes (portaveu, encarregat de comissió, president de grup parlamentari). Es 
confirma, per tant, que els homes tenen un paper predominant en els carrecs poll- 
tics i en general en les posicions de decisió pública.' 

2.3. L 'estat civil 

En preguntar per I'estat civil actual, trobem un predomini absolut de les petso- 
nes casades (80%).' La resta dels individus són solters (1 l%), separats o divorciats 
(5%) o vidus (4°h).8 En veure la distribució dels casos agrupars pel partit polític, 
veiem que nomes a IC hi ha persones separades o divorciades, on representen la 
meitat del grup." 

2.4. El nombre d e j l k  

El predomini és absolui dels individus que tenen fills (84%), que en tenen 
majoritiriament dos (38%), tres (22%) o un (1 ~ 'YO). '~ La mitjana es de 2,5~fills." 
Els diputats tenen un nombre de fills d'acord amb les pautes de reproducci6 prb- 
pies de les persones de la seva categoria professional i classe social en el moment en 

6. Es manré el fenomen denunciar el 1980 per Pirarch i Subirars de .la jerarquirzaci6 i la masculi- 
nimci6 en el verrex de la pirimide del personal políriu. Tor i aixl, el perccnrarge de dones s'ha 
triplicat des d'aleshores i ha pasrar del 5% al 16% acmal i, per ram, ha perdur el paper restirnonial que 
rebia. Pirarch, lsmael E.: Subirats, Joan, op. cit., phg. 137. En canvi, les elirs de I'Administraci6 renen. 
la meitat de presencia femenina (9%), perb les dones hi ocupen cirrect jerarquicamenr m h  impor- 
ranrs, els de secreraries generals. Es confirma, dona, que en ascendir en els drrect dc la 
preskncia de dones minva en una relaci6 directa. Maras, Jordi, ap. rit.., pag. 89. Tor i aixi, la presencia 
femenina h ran minsa que fins i tor entre les elits locals catalanes, rany 1983, nom& el 6% dels 
regidors eren dones. Colomé. Gabriel, *Comunidades aur6nomas y represenraci6n lacaln, RmLro & 
fitudior Politico,, núm. 76, abril-juny de 1992, pig. 184. 

7. Aquesra caregoria rambe inclou les persones aparellades i que  no han formaliaat 13 seva re- 
laci6. Tanmateix, s6n ben poques i, considerades a parc, no alterarien significarivamenr aquest per- 
cenrarge. 

8. Els percenrarges de la primera legislatura s6n els següents: casarr (76%), salrers (20%), vidus 
(2%), separats (IS%). Pitarch i Subirats fan notar que *el sentit popular ha considerar el fer d'estar 
casar i de tenir fills un signe de garanria, responsabilitat i segurerar; per al poble, una persona salten, 
sense fills, na 16 obligarions, es rroba desarrelat,). Tor i que opinem que es tracra d'una qüesri6 sense 
rellevincia polirica, la veritat & que les dades de la cinquena legislarurs refernlen encara mes les 
paaules dels aucors esmenrars. Pirarch, lsmael E.; Subirars, Joan, op. rir, pig. 139. També s'obrenen 
uns resulrars encara m h  contundents en les dirs de I'Adminisrraci6, ja que el percenrarge de casnrs és 
del 90%. Matas, Jordi, op, cir, phg. 91. 

9. A la primera legislarun només dos dipucats manifestaven esrar sepanrn i tots dos de parrirs 
d'esqucrra. Tot i el nombre significariu de reparacions que hi ha enrrc les parella, sembla que no ha 
afectat la vida dels parlarnenraris. Pirarch, Ismael E.; Subirars, Joan, op, cit, pig. 141. 

10. Comparat amb les dades del 1980, les quals renien un 12% de casos sense resposra, el nom- 
bre de fills ha disminuk. Si en la primera legislarura el 44% renia rres fills o m b ,  aquesr percenratge 
s'ha redu'ir fins al 35%. En canvi, només el 25% rcnia un o dos fills. Les dades de Pirarch i Subirars no 
diuen la mitjana del nombre de fills, perb fenc un cucul aproximat er deu acostar al 2.8. Pirarch, 
lsmael E.; Subirars, Joan, op. "t.,, pig. 142. 

11. Els alrs carrecs de I'Administnci6 renen una mirjana de 2,3 fills. Maras, Jordi, op. r i r ,  
pag. 9 1. 



234 A U T O N O M I E S .  24 

que van formar una família. Cal dir que actualment la població catJana no d una 
taxa de reproducci6 tan alta com la que s'endevina en els diputats, la majoria dels 
quals pertanyen a generacions que van viure el canvi econbmic i el creixement 
productiu en el moment d'aparellar-se i formar una família. ks per aquesta rad que 
trobem un nombre de fills, en general, més elevat que el del conjunt de la societat, 
perb equivalent ai de la seva generació i classe social. 

Per partits polítics, el nombre de fills queda fo rp  repartit, sense que se'n pugui 
treure cap relació. L'unica tendkncia data és a UDC, en quk la meitat dels seus 
membres renen cinc i sis fills, un nombre elevadíssim fins i tot per a la pauta 
observada en el coniunt de la mostra." 

2.5. El lloc de naixement 

Els diputats són nascuts a Catalunya (97%),'3 generalment a capitals de co- 
marca (51%) o a Barcelona (25%).14 En conjunt, s6n nascuts a indrets d'una vida 
social, important, dinimics, per ser el centre d'una regi6 geogrsfica on es concen- 
rren els serveis públics (hospitals, jutjats, comissaries, instituts d'educació secundi- 
ria...), el comerc i les principals activitats industrials. Si observem la distribuci6 dels 
llocs de naixement agrupats per la província de pertinenga, els resultats s6n els 
següents: Barcelona (52%), Girona (18%), Lleida (12%) i Tarragona (14%). A 
primer cop d'ull ja es nota el pes preponderant de la provincia de Barcelona, a causa 
de la capitalitat de la ciutat de Barcelona. Aquesta distribucid es mantindrh forga 
inalterada en relació amb el lloc de residkncia. 

2.6. El lloc de residincia 

De manera predominant viuen a la mateixa localitat on van neixer (73%) i que, 
a més, és la localitat de naixement dels pares (d'un o de tots dos) (70%). Si ens 

12. Pirarch i Subirats esmenten la rendhcia ascendent de la fecunditat dels matrimonis dels 
dipucars dels partits de dreta i afegeixen que  $,potser caldria rubrarllar-hi el pes mCs gran de l a  rradici6 
cristiana i altres factors culturals familiars conrewadors,~. Pirarch, Ismael E.; Subirats, Joan. q. c i t .  
Dic. 143. Per la seva banda. Maras esmenta oue cots els a la chrrecs d'Uni6 esmn casars. tenen fills i e n  . u 
un nombre f o r p  superior als de CDC.  Maras, Jordi, op. r ir ,  p ig .  91. 

13. La catalanitar dels diputaa ha augmenrar considerablement des de la primera legislatura, en 
que el percenracge de nascuw a Caalunya era del 8496, d'acard amb la dades de Pitarch i Subirats. E l  
Parlament actual s'assembla en aquerr a s p r e  m& al de la Segona República (100% de nascuts a 

Catalunya) que al de fa disscr anys. Pitarch, Ismael E.; Subirats, Joan. op, ab, pig. 131. Tor i així, el 
grau de catalanirar era menor pel que fa ds diputats caralans del Congr& de la legislatura conariruenr, 
dels quals nomes el 70% hi havia nascur, exacrarnenr igual que va pasrar en les eleccions gencals del 
1979. Aquesta dades eren molc m& properes a la realirar d'un pais can marcat per la immigració que no 
pas les del Parlament de Cadunya. En el cas dels xnadors cadans de I'any 1977 i el 1979, perb, el 
100% havia nascur a Catalunya. Pirarch; Botella; Capo; Marcer, Pam'u iparlammtarir a h Camlunya 
dauui. Barcelona: Edicions 62, 1980, pBg. 71. Mo l t  m& superior 6, en canvi, el percentatge en els a la 
&rea de I'Adminisrradd, nascuw en un 90% dels casos a Catalunva. Maras. lordi. OD. cir.. Dhe. 92. . " 

14. Aquesta és una de les diferencies cenrrals en relacin amb les elits de I'Administració, les 
són urbaner i concretament barcelonines en un 60% dels casos. Aquesr fet & confirmar pel lloc de 
residencia i sobretot per l a  classe social de per r inenp com es veur3 mes endavanr. Maras, Jordi. op, 
tir., pig.  93. 
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fixem en la distribució geogrifica, viuen igualment repanits entre I'irea metropoli- 
tana (un 51%) i la resta del territori (un 49%).'5 Els primers sobretot resideixen a 
Barcelona (35%),16 mes que no pas a la resta de I'irea metropolitana (16%). Fi- 
nalment, una altra manera de considerar-ho és establir dos grups, segons si viuen en 
una zona urbana" o en una zona rural. Des d'aquest punt de vista, el 70% s'han 
establert en una ciutat, mentre que el 30% viu en un poble. 

La llengua de la família del diputatera el catali (89%), dada que es correspon 
amb el lloc de naixement dels pares, a Catal~nya. '~ Tant si havien viscut la infanre- 
sa en pobles i ciutats de fora de la conurbació barcelonina, llocs en que la 
castellanització era minsa, com si havien viscut a Barcelona, I'& oral del catali 
dominava en els ambients familiars. Aquesta dada corrobora el fet que malgrat la 
persecució contra la llengua catalana practicada pel regim franquista, la família 
mantenia el catali com a llengua d'ús. Nomes els diputats que tenien els pares, tots 
dos o un, nascuts fora de Catalunya tenen com a Uengua materna el castelld (7%) o 
bé totes dues (2%). Algun cas tenia I'aranh com a llengua materna (2%), ja que els 
pares eren de la Vall d'Aran. 

D'acord amb aquests quatre darrers apartats, el perfil del diputat 6s el d'un 
home nascut a Catalunya, en una localitat d'importdncia econbmica i social en el 
seu territori, la capital de comarca. Per tant, el diputat segueix la pauta d'establir la 
residencia a la ciutat o el poble on va passar la infantesa i la joventut. Malgrat els 
canvis en I'estmctura urbana de Catalunya, el diputat no forma pam del grup d'ha- 
bitants que van emigrar al cinturó de Barcelona, on avui dia es concentra la meitat 
de la població de Catalunya. Per aquest moriu, crec que es por qualificar el diputat 
com una persona de poble, en el sentit que ha mantingut la pauta de viure en el 
mateix municipi on la seva família estava establerta. Ara be, el poble on va neixer el 
diputat ha passat a ser un municipi urbi i, per tant, s'ha vist afectar pel proces 
d'urbanitzaci6 que fa concentrar la població a les ciutats (la taxa de poblaci6 urba- 
na a Espanya és del 78%).19 Així, doncs, malgrat que el lloc de treball és la seu 

15. Aauesra distribuci6 es manc& inalrerada en relaci6 amb la orimera leeislatura i confirma la . 
ccnrralirat po l i r l a  dc la conurbact6 barcrlon~na. Pararch. lrmacl E.; Subinrs, Joan, op. or., pbg. 134. 

16. En canvi, I'rsrudi de Maras m o s m  con, cl 809'0 del, a lo  d r r c o  vnurn r Barcelona. I concreta. 
met en  els barris m& ria de la ciutat. De fet. la meitat dels alts drrecr han establert la raidhncia al 
discricre de Sarri& - Sanr Gervasi. Aixb fa preveure I'aurar que .si ens fixCssim en el lloc de residtncia 
d'altrer elits politiques atalancs (com poden ser Ics dirs parlamentbries o les dits locals de 1'Ajunta- 
ment de ~ a r i e l o n a j  descobririem ambtota seguretat la mateina concentraci6 en.clr mareixos disrric- 
tes,,, ja que xles elits normalmenr sorgeixen de les elira socials, i aquesres viuen en les millors 
zones de la ciutatx. Per tot plegat I'autor afirma lapidbriamcnt que <cpodricm deduir que I'clit catalana 
és una elit de Sarri1 - Sanr Gervasi". Maras, Jordi, OP, cir., p$. 97 i 98. Almenys per a les e l i s  
parlarnenciries, padem desmentir I'expressi6 de Mam i anar amb més cautela segons a quin tipus 
d'elit ens referim. 

17. Considerem zona urbana e l  municipi amb una poblaci6 superior als deu m i l  habiranrs. 
18. E l  mateix passa a les elirs de I'Administaci6, que tenien com a llengua materna el arali 

(80%) o el casrella (20%) si els pares o mares rambe I'hi renien. M a m ,  Jordi, op, cit., pig. 113. 
19. Anuario dr kn Naciona Un&, Nova York, 1990, pbg. 152. 
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del Parlament, situada a Barcelona, el diputat no hi resideix llevat que hi hagi 
nascut. La mobilitat geogrhfica del diputat es, doncs, ben minsa, i 4s deguda a 
motius laborals, perb que no han afectar la decisi6 sobre la localitat de residencia. 

3. Els antecedents familiars 

3.1. El bkndol de la Guerra Ciuil 

En preguntar-10s per quin bandol de la Guerra Civil tenia simpatia la seva 
família, veiem que el posicionament 6s clar, com & de suposar en un conflicte 
polític tan polarirzat i de canta magnitud com aquest. Hi ha un predomini de 
famílies republicanes (57%), una cinquena part partidaries del bandol nacional 
(20%) i una mica menys que no simpatitzaven amb cap dels dos (14%). En con- 
junt, les famílies es caracteriaaven per una coherencia interna; els bandols de la 
Guerra Civil no eren cap motiu de divisi6. Nomes menys de la desena part de 
diputats (9%) expressen que una part de la família simpatitzes amb un bandol i 
l'altra amb I'altre bandol. 

El grup de CDC 6s el que te la proporci6 mes alta de simpatia pel bandol 
republici (75%),20 i en general també tots els partits d'esquerra: PSC (60%), ERC 
(66%), IC (60%). En canvi, el PP té la meitat dels diputats amb famílies sim- 
patitzants del bandol nacional. Finalment, UDC en té la meitat amb famílies 
dividides entre els dos bindols."' La resta de casos de cada partit es distribueixen 
entre les opcions que resten sense cap altra tendkncia clara. 

3.2. La religiositat i el catahnisme de Ihmbientfamiliar 

Tots dos aspectes eren ~narcadament presents en els ambients familiars, ja que 
s6n comptats els casos en quk no és així. En general, tenien bastant influkncia, perb 
entre I'un i I'altre hi ha diferencies significatives. 

Taula 2. Presencia de la religiositat i del catalanisme en I'ambient Familiar 

Ambient religi6s Ambient catalanista 

Molt 23 20 
Bastant 4 1 54 
Poc 29 20 
Gens 7 5 
Total 1 O0 1 O0 

n = 56 n = 56 

20. Tambe renen aquesra rendencia els alrs chrrccs de CDC, per bC que no hi ha un perccnrargc 
ran alr de raporta a hvor del blndol republich (60%). Maras, Jordi, op. c i t ,  phg. 128. 

21. Els alts cirrec* d'UDC renen unes resporres forp reparrides entre el bHndol nacional (36%) i 
ler Família dividida (35%), amb uns percenracges molc superiors als dclr reur co l . l epa  de CDC. L 
corrobora la diferencia entre els membres d'un i I'alrre partir rambe en les elis de I'Administaci6. 
Marrr, Jordi, op. <;t., phg. 128. 
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Relativament, el catalanisme hi té més presencia que la religiositat, ja que a la 
meitat de les famílies era bastant present, mentre que només en el 40% de les 
famílies pel que fa a la religiositat. Tots dos aspectes eren igual de molt presenti; 
per tant, la següent diferencia significativa és en la categoria de poc present: ho era 
mes la religi6 que el catalanisme. 

Tots dos aspectes ens interessen perque s6n indicadors polítics. Malgrat que la 
pregunta és f o r p  generica i es refereix al grau de presencia de tots dos en la família, 
manifesten una realitat difusa perb decisiva per entendre el paper de la família com 
un dels centres socialitzadors. Ens ofereixen una informaci6 menys objectiva que 
les vinculacions politiques formals com ara I'afiliaci6 a un partit i la dedicaci6 a 
drrecs públics, perb que te I'avantatge d'implicar necessiriament tota la poblaci6 
d'estudi. Una poblaci6 caracteritzada per haver rebut una socialiaaci6 politica en 
que el catalanisme i la religiositat eren prou significatius. Malgrat que durant el 
franquisme, epoca que determina com a mínim la infantesa i la joventut de tots els 
diputats, la persecuci6 política contra el catalanisme era un dels objectius explícits 
del govern, les famílies mantenen una tradici6 política central de forma encoberta, 
i ho fan amb més forga que la religiositat, relativament. La religiositat, defensada 
arreu a ultranga pel regim dictatorial, sobretot a I'escola, marcava molt menys I'e- 
ducaci6 que els diputats rebien a casa. Aquest fet concorda amb la importancia de 
famílies simpatiaants del bindol republici a la Guerra Civil, ja que els partits que 
en formaven part defensaven la desvinculaci6 entre I'Església i 1'Estat o, fins i tot, 
en el cas dels anarquistes, I'ateisme. El paper relativament menor de la religiositat 
pot entendre's com una continu~tat dels elements de la cultura política de la Sego- 
na República, en aquesfcas. 

Pel que fa als resultats agrupats per partits, n'hi ha tres que tenen la mateixa 
distribuci6 de freqiiencies que I'observada per a tota la mostra. Efectivament, ERC, 
IC i el PP tenen un 50% de respostes en la categoria de bastant catalanista, i vora 
un 20% en les dues categories de molt i poc. N'hi ha dos més que concentren tres 
quartes parti dels casos en la resposta de bastant catalanista, que s6n el PSC i 
UDC.22 En tots ells la presencia del catalanisme és marcada i sense gaire diferencia- 
ci6. En canvi, en el cas de C D C  la diferenciaci6 és significativa, ja que el resultats es 
reparteixen a parts iguals, un terg (30%), entre les categories de molt, bastant i 

Pel que fa a la religiositat, les diferencies s6n acusades entre els partits. S6n el 
PSC i el PP els que tenen mis diferenciaci6 de respostes: molt (30%; 25%), bastant 
(40%; 50%) i poc (30%; 25%), respectivament. En la resta de partits les respostes 
s6n més definides. Per exemple, UDC en concentra el 75% en la de bastant reli- 

22. Els alts arrea que miliren a UDC expressen menys impordncia del catalanisme en I'am- 
bient familiar que els diputats del mareix parrir. Hi predomina la caregoria de bastanr caralanisca 
(57%).  erb hi ha un 14% de casos en la de zens. Tanmateix, cal tenir en cornme aue el nostre estudi .- , . " . . 
només ha prea quarre membres d'UDC, rnenrre que l'esrudi de Maras rreballa amb dades censals. 
Mam, Jordi, o?. cir., pkg. 117. 

23. Els percentatges per als alts circecs que militen a CDC $6" foqa remblanw als dels dipurats 
d'aquesr parrir, si bé hi t6 més pes la caregoria de molt caralanisca (39%), igual la de bascant (33%) i 
menys la de poc (25%). Matas, Jordi, o?. cit., phg. 117. 
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giÓs2' i ERC el 6O%, mentre que CDC el 80% en la de poc.2' Finalment, els 
diputats d'IC o be han viscut un ambient molt religiós (45%) o b i  un de gens 
religi6s (45%). 

3.3. El sentiment depertinenfa a Catalunya i a Espanya 

Els sentiments catalanistes del pare i de la mare s6n idkntics i es caracteriaen 
per un descrkdit absolut pel fet de sentir-se mis espanyol que catali. La majoria de 
pares i mares se sentien mis catalans que espanyols (45%), un terg cant una cosa 
com I'altra (31%) i la cinquena part restant només catalans (21%). La identificació 
mis immediata is, doncs, amb la societat en quk havien nascut, o b i  com a molt 
s'identificaven per igual amb Catalunya i Espanya. Altre cop, malgrat la doctrina 
defensada pel rkgim franquista, es conserva una simpatia per una opci6 ideolbgica 
prohibida públicament. A més, coincideix amb la importincia de I'ambient ca- 
talanista en la família. 

Si ho analitzem per partits polítics, podem establir la gradació següent. Els 
pares i mares de CDC se senten només catalans en la meitat dels casos i I'altra 
meitat mis catalans que espanyols. Els d'ERC se senten més catalans que espanyols 
(66%), igual que els d'UDC (75%). Els del PSC i IC es reparteixen a parts iguals 
entre els qui es declaren més catalans que espanyols i els qui tant una cosa com 
I'altra. Finalment, els del PP es posicionen com tan espanyols com catalans (75%). 

3.4. La posicid ideobgica en 1 'tir esquera-dreta 

Per valorar aquest element ideolbgic hem fet servir una escala que es basa en la 
distinció entre I'esquerra, la dreta i el centre, i que t i  les posicions següents: ex- 
trema esquerra, esquerra, centre esquerra, centre, centre dreta, dreta i extrema dre- 
ta. Entenem, per tant, que el centre és una opció ideolbgica i no pas un simple espai 
electoral equidistant de les dues altres opcions. Aquesta manera de fer is  discutible i 
discutida en la ciencia política i el pensament polític en general, perb creiem que 
permet afinar mis i millor a I'hora de situar la població d'estudi. A més a més, 
precisament perquk els diputats són polítics professionals, no pensem que hi pugui 
haver confusió entre esquerra, dreta i centre en el sentit que el centre pugui signifi- 
car nomes un espai electoral. A diferencia de les enquestes dirigides a tota la socie- 
tat, els polítics saben prou b i  quina opció ideolbgica defensen i costaria de creure 
que ho volguessin dissimular i situar-se sistemiticament al centre per evitar una 
definició clara. Per tant, donem per descomptat que ni confonen la pregunta ni la 
volen evitar. 

24. Mtr acusada encara 45 la religiosicac dels alts drrecs d'UDC, que es manifesten dos r e r p  
dels caos en la caregoria de molr i un terg en la de basranr. Maras, Jordi, ap. ric., pig. 119. 

25. Ben diferenr tr la resposta dels seus companys de parrit que ocupen els drrccs polirics de 
I'Adminisrraci6 catalana: una cinquena parr en la categoria dc molr, r ra  cinquenes mts en la 
de batanr i una alrta cinquena parr en la de pac. La presencia de la religiosirat és molt mtr acusada en 
I'alr cirrec diputar que en el cas del diputat. Maras, Jordi, op, cir, p2.g. 119. 
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Taula 3. Posici6 ideolbgica en I'eix esquerra-dreta dels pares 
i de les mares 

Pares Mares 

Extrema esquerra O O 
Esquerra 1s 11' 
Centre esquerra 20 29 
Centre 29 29 
Centre dreta 23 20 
Dreta 9 5 
Extrema dreta 1 1 
Sense definir O 5 
Total 1 O0 1 O0 

n = 56 n = 56 

Els resultats per a tota la mostra indiquen que no s'ha evitat la pregunta i que 
han quedat enteses les tres opcions ideolbgiques. Pel que fa als pares i les mares, hi 
predomina clarament la posici6 d'esquerra (extrema esquerra, esquerra i centre 
esquerra) (40%), seguida de la de centre (centre) i la de dreta (extrema dreta, dreta i 
centre dreta) amb el mateix pes cada una (30%). Si afinem més, en ei cas dels pares 
t6 una mi& m6s pes la dreta (33%) que el centre (29%), mentre que en el cas de les 
mares 6s justament el contrari: primer el centre (29%) i despres la dreta (26%). 
Tanmateix, un element més significatiu que aquest el trobem en desgranar 
I'esquerra, la dreta i el centre en les set posicions de I'escala. Ni els pares ni les mares 
s6n identificats amb I'extrema esquerra o I'extrema dreta. A les posicions d'es- 
querra, les mares són m6s moderades que els pares, els quals s6n simats mis a 
I'esquerra i elles mes al centre esquerra. A les posicions de dreta, la situaci6 & 
simetrica. Finalment, hi ha alguns casos de mares esmentades com a apolítiques o 
bt4 sense saber definir quina ideologia els pertocaria, cosa que no passa en el cas dels 
pares. Es tracta de casos, pocs tanmateix, en que no s'atribuya a la mare capacitat 
d'opini6 política prbpia, diferenciada de la del marit, o b6 que senzillament no 
expressava les seves opinions polítiques. 

Pel que fa a les posicions del pare en I'escala en funci6 del partit polític del 
diputat, la primera característica 6s que hi ha una gran varietat de resultats a cada 
grup i 6s difícil afirmar quina relació hi ha entre totes dues variables. Tant en el 
PSC, ERC i el PP els pares se situen en totes les posicions (5 posicions) compreses 
entre la d'esquerra i la de dreta. En els casos de CDC i d'UDC, la distribuci6 
nomes 6s entre el centre esquerra i el centre dreta (3 posicions). Relativament, la 
definici6 ideolbgica queda més ajustada en aquest segon subgrup de casos que en el 
primer. Finalment, els pares dels diputats d'IC s6n més característics comparats 
amb la resta de grups. La meitat se situa a I'esquerra, encara que I'altra queda 
repartida per la resta de I'escala. 

En el cas de la posici6 de la mare, per a tots els partits la distribució se situa mis 
a les posicions del mig de I'escala que no pas en el cas del pare. Per a C D C  i UDC 
es mant6 la característica de situar-se entre el centre-esquerra i el centre-dreta 
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(3 posicions). Es mantenen entre I'esquerra i la dreta (5 posicions) les mares de fills 
del PSC, igual que els pares. En canvi, les del PP es concentren a les posicions de 
dreta en un 66% de casos. Les &ERC es concentren al centre en un 60% i la resta a 
I'esquerra. Finalment, les d'IC se situen a I'esquerra (75%). 

De tot plegat, en resulta que són els diputats d'IC els qui s'han socialitzat en 
famílies on tots dos cbnjuges tenien la mateixa identificació ideolbgica que, a més, 
és molt concreta. En els casos de CDC; UDC i PSC, la situació dels pares és més 
elltica, ja que compren diferents posicions. Finalment, per al PP i ERC hi ha una 
posició molt clara de la mare: a la dreta i al centre, respectivament. Excepte per als 
d'IC, les famílies de la resta de partits eren més heterogenies en la identificació de 
tots dos cbnjuges. 

3.5. L bjci deL parej 

D'acord amb aquesta variable, podem obtenir una visió generica de la com- 
posici6 social dels pares dels diputats. Són gent de classe mitjana baixa i classe obre- 
ra, dedicats a perits tallers, comerGos i a feines manuals industrials o agriries. El grup 
més nombros és format pels qui produeixen i venen bens de consum final (21 %) més 
els botiguers (1 1%). Aquesta disrinció és pertinent perquk en el primer cas, els 
amos de pastisseries, espardenyeries o forns de pa, per exemple, produeixen un bé. 
En termes econbmics hi ha un valor afegit en el producte, mentre que en el cas dels 
botiguers senzillament hi ha una intermediació entre el productor i el consumidor 
que no altera el bé de consum. Un altre grup és format pels treballadors industrials 
i del sector terciari sense qualificació (22%) i els pagesos (9%). Aquest segon grup, 
a diferencia del primer, és format per persones que treballen per compte d'altri. 
Finalment, hi ha el grup dels funcionaris (13%), bisicament empleats de 1'Ad- 
ministració local i mestres d'educació primaria. Per tant, treballen per compte de 
I'AdministraciÓ. Tots tres grups formen el gruix de casos (75%). Diferenciat d'a- 
quest sector principal, hi ha un grup de classe mitjana-alta i alta els membres del 
qual es dediquen a professions liberals i a la direcció empresarial. fis el cas dels 
metges, advocats i economistes, oficis que requereixen tenir educació universirBria 
(12%), i dels empresaris i direcrius d'empresa (12%). Aquest darrer subgrup inclou 
tant els qui són propietaris del capital d'una empresa com els qui no, petb que 
tenen, tanmateix, la capacitat de decidir-ne la finalitat: la inversió o la distribuci6 
de beneficis. Tots ells treballen en empreses mitjanes, d'enrre 10 i 50  treballador^.^^ 

Els oficis dels pares distribu~ts pel partir del diputat ens ofereixen uns resultats 
semblants per a CDC i IC. Els pares pertanyen al primer grup esmentat, format per 
genr de classe mitjana i mitjana baixa, dedicats sobrerot a la botiga, al petit taller 
familiar o a feines manuals agrícoles i industrials. Cap d'ells és directiu, empresari 
o exerceix un cirrec tecnic qualificat en una empresa. La situació & gairebé la 

26. e s  a aquerr segon grup al qual es refereix l'esrudi de les elicr de I'Administraci6, ja que els 
oficis dels pares $6" sobretor $empresari (20%) o bé alguna prohssi6 liberal (mecge, advocar, arqui- 
recre, enginyer, fisic o químic) (30%). Els boriguers només r6n el 5% i els pagesos el 9%. Es per aixb 
que Maras confirma que ~I'elir polirica de I'Adrninirrracid catalana provi [..I de I'elir social i econb 
mica de Caralunpn. Tanmateix, l'auror rs deixa urla mica m& d'un cer$ dels oficis dels pares sense 
esmentar, una part for9 significativa. Matas, Jordi. ap. tir., pig. 129. 



mateixa per als $ERC i els d'UCD, amb l'afegit que fan feines per compte d'altri i, 
per tant, no són amos de tallers o botigues." Comparativament. la situació econb- 
mica els és més humil. Pertanyents a l'altre sector social, dos tergos dels pares dels 
diputats del PP s6n empresaris, ticnics qualificats i advocats. Finalment, els del 
PSC completen gairebé tots els oficis esmentats i, per tant, s6n gent de classe mit- 
jana (6O%), sobretot, perb també hi ha una part significativa de classe més alta 
(30%). !?.s en aquest partit on trobem I'heterogeneytat representada. 

3.6. Lófici de les mares 

En el cas de les mares, la composició social que podem obtenir d'acord amb la 
informaci6 sobre l'ofici és molt poc fidedigna si no prenem en consideració l'ofici 
del marit. El motiu és que, en termes econbmics, la meitat de les mares (55%) són 
considerades improductives, ja que s6n exclusivament mestresses de casa. Amb 
aquest tipus de resultat, 6s dificil deduir la classe social de la família. Aquest fet 
indica que els ingressos familiars depenen del sou patern i que les mares no perta- 
nyen al món laboral remunerat, situaci6 forga diferent de la contemporbnia. Tan- 
mateix, I'altra meitat de les mares si que queda incorporada al món laboral, perb 
gairebé sempre en el mateix ofici que el marit. Aquest 6s el cas de les botigueres 
(1 1%) i les que es dediquen al taller familiar (16%), com també les pageses (4%). 
Tots aquests grups són formats per persones que treballaven per compte propi. 
Només treballaven per compte d'altri les empleades industrials o del sector serveis 
(9%), generalment en oficis manuals sense qualificació que podien fer-se a casa i 
compatibilitzar-se amb la feina dom&stica (brodadora, sastressa). Finalment, un 
sector treballava per a l'Administraci6, en aquest cas local (5%). En conjunt, 
doncs, la diversitat d'oficis és molt menor que en el cas dels pares i, si rebien un 
sou, era en una activitat que no les eximia de la feina domestica. 

Observats per partits polítics, els oficis de les mares confirmen els resultats 
obtinguts en el cas dels pares. Per exemple, en el cas del PP, hi ha un 80% de mares 
que són exclusivament mestresses de casa, ja que la posici6 social d e  la família no 
feia necessaris més ingressos. A I'altre extrem, només una quarta part de les mares 
de fills a ERC i a U D C  ho són; la resta treballaven per compte d'altri en feines 
habirualment manuals. També és forga baix el percentatge de mestresses de casa a 
IC (40%), perb de les que tenien una feina remunerada aquesta acostumava a ser a 
la botiga o al taller familiar. Pel que fa a CDC, la meitat de les mares tenien un sou, 
obtingut carnbe de la botiga o del taller familiar, perb no de cap feina manual i per 
compte d'altri. Finalment, en el grup del PSC trobem una majoria de mestresses de 
casa (70%); la resta treballaven al comerg familiar. En resum, doncs, la situació 
professional de les mares dels diputats complementava la dels marits en funció del 
nivell de sou que aquests obtenien.2B 

27. 6 m  hem visc, la siruació per als alts c b r w  de I'AdministraciÓ és molt diferent dels diputats 
que militen a CDC i a UDC, cosa que ens permet afirmar que, a maura que ascendim en Sescala de 
les insrirucions de poder (del Parlamenr a I'AdministraciÓ) hi ha una correspond&ncia amb I'ascens 
de la classe social dels individus que n'ocupen els lloct. 

28. El mateix passa en les mares dels alrs &recs: un 70% eren exclusivament mestresses de casa. 
Ho eren gairebe totes les de fills a UDC (90%), perh nom& les tres cinquenes parts de les de fills a CDC, 
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Si hem de resumir els antecedents dels diputats per la seva filiació, n'obtenim. 
els perfils següents. Pel que fa als diputats de CDC, provenen de famílies simparit- 
a n t s  amb el bandol republici, en quk el pare i la mare se sentien fortament ca- 
talans. L'ambient era catalanista perb no d'una manera gaire marcada, encara que 
més marcada que I'ambient religi6s. El pare i la mare se situaven repartidament 
entre el centre-esquerra, el centre i el centre-dreta. Pel que fa a I'ofici, el pare treba- 
llava per compte propi, bisicament al taller o a la botiga. De les mares, la meitar 
tambd hi treballava, mentre que I'altra meitat feia de mestressa de casa. En el cas 
dels socis de coalició, els diputats d'UDC, hi trobem la semblanp en la identifica- 
ció ideolbgica: el pare i la mare també se situaven repartidament entre el centre 
esquerra, el centre i el centre dreta. Tanmateix, I'origen social es diferencia prime- 
rament pel fet que la família es trobava dividida entre una part panidiria del bin- 
dol republici i una altra del nacional. L'ambient familiar era fortament catalanista 
(75%) i religiós (75%), cosa que corrobora el sentiment de catalanitat dels pares i 
les mares. La situació econbmica era forga m b  humil, ja que el pare treballava per 
compte d'altri, com a empleat, i també una gran part de les mares (75%), ge- 
neralment en tasques manuals. 

Els diputats del PP provenen d'un sector social més ben situat, i en aquest 
sentit es diferencien de la resta de diputats. En els altres no trobem la coincidkncia 
de tants casos de pares amb professions liberals o empresaris i de mares dedicades 
exclusivament a la casa i els fills. Pel que fa a I'ambient familiar, manifesten una 
bona dosi de catalanisme, malgrat que els pares i les mares se sentien tan catalans 
com espanyols. A més, la meitat de les famílies simpatitzaven amb el bandol nacio- 
nal, perb, en canvi, I'ambient no era gaire religiós, tot i la defensa del catolicisme 
que feia aquest bindol. Aquesta simpatia sobre la Guerra Civil pot explicar que les 
mares fossin de dreta, si bé els pares tenien una identificació molt elbrica entre les 
diverses posicions de dreta i d'esquerra. 

e s  en el grup del PSC on trobem més heterogene'itat d'orígens socials. Segura- 
ment és per aixb que la identificació ideolbgica 6s forga repartida entre tores les 
posicions de dreta i d'esquerra tanc per als pares com per a les mares. Els uneix 
el predomini de famílies republicanes i d'ambient familiar fortament catalanista, 
encara que el pare i la mare se sentien mes catalans que espanyols (50%) o tan t  una 
cosa com I'altra (50%). La religiositat també hi era present perb sense cap tendkn- 
cia clara. Finalment, hi trobem pares de tou tipus: els qui tenien un ofici qualificat, 
un cirrec rkcnic o una professió liberal (30%), o be els qui tenien un taller o eren 
empleats per compte d'altri (60%). Tot i així, bona part de les mares eren mestres- 
ses de casa (70%) o bé treballaven a la botiga. 

Els diputats d'IC són els qui han rebut una socialitzaci6 més unívoca pel que fa 
a la ideologia: tant el pare (50%) com la mare (75%) se situaven a I'esquerra. A més, 
la família simpatitzava amb el bandol republici. En canvi, el sentiment de catalani- 
tat quedava repartit entre els pares i les mares que se sentien més catalans que 
espanyols (50%) i els qui tant una cosa com I'altra (50%). En el cas de la religió, 
I'ambient familiar era de forma repartida molt o poc religiós. Tot plegat defineix 

ja que la riruaci6 ~onbmica  de la falnilia no c a  ran cbmoda. Si treballaven, ho feien rambC per 
compre propi. Matas, Jordi, op. cjf., phg. 129. 



uns antecedents familiars bastant homogenis en molts aspectes, i diferents dels 
antecedents dels membres de CDC. Tanmateix, la classe social els és la mate i~a , '~  a 
jutjar per I'ofici patern i matern. Bhicament tenien pares amos d'un taller, d'una 
botiga o que eren pagesos, sempre per compte propi. 6s  clar que tambe hi trobem 
algun &rec molt ben qualificat. La mare treballava al taller o a la botiga, i nomes 
un 40% eren mestresses de casa. 

Finalment, els diputats d'ERC són els qui provenen de classe obrera, amb els 
pares i les mares empleats per compte d'altri i dedicats a feines manuals. Nom& el 
25% de les mares es ouedaven a casa sense rebre cao sou. L'ambient familiar era -. ~ ~~~ 

basranr religiós i c3talanista, amb uns parcs i unes mares que se sentien mCs catalans 
que espanyols (66%) i que simpatinaven amb la República. Tor i aixb, el pare rant 
podia &u&-se a les posicions de dreta com a les d'eiquerra, perb la mare al centre. 
De manera que no sembla haver-hi corre~~ondkncia entre la identificació amb 
I'esquerra que professen els diputats i les identificacions dels seus pares i mares. 

4. La formaci6 acadkmica i professional 

Aquest apartat tracta, d'una banda, dels estudis del diputat i, de I'altra, de 
la professió del diputat abans i després d'entrar a formar part del Parlament. No 
es considera com a professi6 cap cirrec polític d'elecció directa o indirecta, ja 
que aquest aspecte forma part d'una altra part del projecte de recerca al qual per- 
tany aquest estudi. 

Els diputats tenen una formació acadkmica universithia (84%), predominant- 
ment amb grau de llicenciatura (66%) o, si no, de diplomatura (18%). La resta 
tenen el batxillerat complet (16%), de manera que aquest 6s el nivell educatiu 
minim.w Pel que fa al batxillerat, va ser estudiat en un dels centres més propers al 

29. Curiosamenr. I'any 1983 el PSUC i C i U  eren els dos Únics parrirs (o coalicions) que tenien 
un percenrarge significatiu de comercianw enrre els regidors i alcaldes que hi esraven afilias (un 8%), 
prou allunyar de qualsevol altre partir, que no n'ulrrapassava el 3%. Baras, Monwerrat, xElires muni- 
cipals y parridos politicos. Carancrisrius de la elire municipal de lor parridos pollricos españoles de 
1983~.  RmLra dc Ermdior PoIitico~, núm. 76, abril-juny de 1992, pig. 175. 

30. La formaci6 acadtmica ha aat un dels elemenut que més ha variar respzccc a la primera 
Icgislarura, d u m r  la qual nom& dos rerps de la cambra tenia un rirol universitari. El nivell educatiu 
minim eren els estudis primaris (14%), scguiw dels wundar i r  (20%). A i ,  doncs, el nivell deforma- 
ci6 i sobreror d'especialimci6 ha iugmenrat conridcablemenr, i és de prevcure que ho  conrinu'i fent. 
Pirarch. Ismael E.; Subirats, Joan, up, cir., pig.  144. Efenivamcnr, ja  en la rercera legislarura el per- 
cenrarge de persons amb rirol universitari era del 82% i cap persona renia només arudis primaris. La 
formaci6 acadtmica, doncs, era si fa no fa la mateixa que en I'acrualirar, perb forca superior als . . 
parlanlenrr d ' A n d ~ l u s r ~  i C;alic.a, que remen a l e h ~ r r . ~  un ¿s% dels membro amb osrud.s unverr ln-  
ris. Morarr. Franceqc, np. o r . .  phg. 268 Cenieys oh r i  pdcric3mcnr cl muclx pcrccnrargc de llicen- 
ciats i d~oloml rs  en els CASOS de Caralunw (83%) i d'And~lusia (80%l, c o u  que corrabor3 I'csrudi de , 
~orara, 'd 'una banda, perb que, de I'alrra. se'n diferencia subsancialmenr. A més, obre algun os de 
diputaw amb arudis primaris (3%). Genicys, W~lliam, op. cir., phg. 276. En canvi, els parlamentaris 
espanyols tenien ja el 1979 csrudis universitaris (SO%), amb algunes persones amb esrudis secundaris 
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lloc de residencia, generalment a la capital de la comarca, si n'hi havia. Per aquest 
motiu, van estudiar el batxillerat a Barcelona gairebé els mateixos que hi han nascut 
(34%) i els altres, a la resta de Catalunya (64%). Pel que fa al tipus de centre, dos 
tergos van assistir a un col.legi privat, i I'altre terg a un col4egi públic. Dels col.legis 
privats, hi dominen els que pertanyien a algun orde religiós (80% sobre el total de 
centres privats), amb una varietat de deu ordes diferents. Els grup més nombrós és 
format per la Salle, els escolapis i els jesui'tes, que representen la meitat (57%) dels 
bamillerats confessionals. La dispersió d'ordes no permet establir cap correspon- 
dencia entre el centre del batxillerat i el partit polític al qual pertany el  diputa^.^' 
Els qui van assistir a un centre privat laic, que són comprats, ho van fer en un de 
prestigi, com ara el Liceu Frances o el Tecnic Santa Eulhlia, de Barcelona. 

El nivell d'esrudis dels diputats segons el partit al qual pertanyen no ofereix 
diferencies considerables amb els resultats globals de tora la mostra. L'única ten- 
dencia remarcable és que com menys nombrós és el grup parlamentari, mes pro- 
porció hi ha de llicenciats, entre un 70 i un 90%. Els partits amb mes escons, CDC 
i el PSC, tenen més casos que els altres de batxillerats i diplomatures com a nivells 
d'estudi complets dels seus diputats. 

Pel que fa als estudis universitaris, hi dominen les carreres de ciencies juridi- 
ques i socials, mentre que les enginyeries i les de ciencies naturals són I'excepció. Els 
diplomats, per exemple, ho són sobretot en magisteri (54% sobre el total de diplo- 
mats), i els altres en treball social, infermeria, empresarials i tecnic agrbnom a parts 
iguals (11% sobre el total de diplomats). En el cas dels llicenciats, la carrera més 
estudiada és dret (30% sobre el toral de Ilicenciatures), seguida d'econbmiques (8% 
sobre el total de llicenciarures). Tanmateix, el grup més nombrós és el dels estudis 
de citncies socials (filologia catalana, filosofia, histbria, pedagogia, periodisme, po- 
lítiques, psicologia) (35% sobre el roral de Ilicenciatures). En canvi, les carreres 
de ciencies naturals (13% de totes les llicenciatures) i les tecniques (8%) són les 
menys con~orregudes.'~ A més, hi ha un petit grup de diputats que tenen dues 

(14%) o primaris (6%). Díaz Noscy. Bernardo, Cortri GmcraLr. 1979-1983. Partido~, Ekccionrr. 
Biograpa. Madrid, Sedmay, phg. 40. Pel que fa a les elics de I'Administracid, presenten un perfil 
academic molt  més impressionanr, amb un 98% amb estudis universitaris (90% amb Ilicenciarura) i 
una quarta parc amb dues carreres. Aquesta formaci6 es carrespon amb el lloc de responsabilitat que 
han $ocupar els alts cirrecs, mcntrc que els diputats ocupen posicions de poder inferiors. Matas 
Jordi, op. cit, pig. 99. Més inferior encara 6s In posicid d'alcaldes i regidors caralans, els quals tenien 
predominantment escudis d 'EGB (42%) o de barxillerar (elemenral, superior o FP) (30%). L'any 
1983 només el 15% tenia un rírol universirari. Colomé, Gabriel, op. cit., phg. 188. 

31. En canvi, I'obra de Matas h cvidenr la relaci6 entre la milithncia dels alcs chrrecs i I'ordc 
religi6s del centre de baotillerat. Els d'UDC van assisrir sobreror als jesriires i els de C D C  als escolapis, 
i és per aquesr mor iu que atorga a rots dos el paper de la formaci6 de les e l i s  de I'Adminiarracid: aSi a 
la Gran Bretanya [...I es parla d'oxbridge (Oxford i Cambridge) a Catalunya cal parlar dels jesulapis 
(jes"ices i escola pis).^ Mams, Jordi, op. cir, pig. 102. Tanmareix, renim el dubte de si I'arsistencia a I'un 
o Saltre orde no de$" de facrors m& aleatoris com pot ser la proximicar del cenrre de baotillenr al lloc 
de residencia, ral com va passar en els diputaw. De fer, el percenrarge de diputats que van asristir als 
iesujtes. als escolaois i a la Sdle sumars (57%) 6 molt orooer al uue obre Maras oer als alts &ECS . . 
((l(l:'u.. wguramcnt pc. izt que rG.lr,r, vrdr., ~ I S O ~ ~ L I I ~ ~ Y C I I  I'e11<cnya1~1en1 PIIYII c o n i w o ~ i a ~  

32. $1 C C I ~  GXCIII e11 I c ~  ; I ~ , C I C I  iic,J~aacs pe.) tl.pu1.111 %IL ... prnmcrr Irgtrlatura, ohservern quch. - 
ha una diferencia imoorranr. E l  oercenraree d'estudis de ciencies socials era iusramenr un cerc (12%) " . .  ~ 

del percenrage actual; en canvi, hi havia un ban grapat de merges i arquitectes (18%). La resta de 
llicenciatures tenien el marcix pes. Per raor, cs confirma l a  imporrhncia dc la formaci6 jurídica, perb 



llicenciatures (10% del total de llicenciats), que sovint s6n un complement a la 
primera carrera estudiada. 

Els estudis universitaris es van fer a Barcelona (85%) o bé a la resta de capitals 
de província, perb sempre a Catalunya. A més, el centre era públic, generalment la 
Universitat de Barcelona (85%) i en alguns casos la Universitat Autbnoma de Bar- 
celona (l2%)." Nomes trobem dos casos que hagin estudiat en una universitat 
privada. 

Si ens fixem en les carreres estudiades pels diputats de cada partit," podem 
associar els dos partits mes a I'esquerra, IC i ERC, amb el fet d'haver cursat una 
llicenciatura o diplomatura de cikncies socials: gairebk tots els membres d'ERC, un 
90% i la majoria d'IC, el 60%. A I'altre extrem, els diputats del PP han fet carreres 
de més prestigi, com dret, arquitectura i medicina, que els permeten exercir profes-. 
sions liberals. Més que una qüesti6 ideolbgica, el tipus de carrera estudiada te una 
gran relaci6 amb la classe social i I'ofici dels pares. Recordem I'origen relativament 
més benestant de les famílies dels membres del PP, i mes humil en el cas $ERC i 
d'IC. 6s també I'origen social el motiu que explica que els diputats de CDC i del 
PSC tinguin mes varietat en el tipus de carrera estudiada, si bé hi ha una preskncia 
significativa de juristes i economistes, amb un 50% i un 40% (considerats tots dos 
grups conjuntament), respectivament. 

Aquesta pregunta es refereix a la professi6 exercida pel diputat abans d'entrar a 
formar part de la cambra, sense considerar els &recs públics. Hi  podem observar 
una gran fragmentaci6 de categories laborals, totes elles del sector dels serveis. Hi 
abunden els mestres de batxillerat i els professors universitaris (27%), que treballen 
per compte de I'Administraci6. Un altre grup important 6s el dels advocats (2Ooh), 
als quals es poden afegir les altres professions liberals (metges i arquitectes) (9Oh), 
que tambe treballen per compte propi. Seguidament, hi ha dos grups que treballen 
per compte d'altri: el dels empleats sense qualificaci6, dedicats sovint a tasques 

r m b e  la pkrdua de carreres de presrigi social i Pitarch, Ismael E.; Subirats, Joan, ap. cir, 
pig. 144. A la mateixa concIusi6 es pot arribar pel que fa a la rercera legislatura, durant la qual el 
percentarge de llicenciars en dret, econbmiques i enginyeria 6s el mateix que en la cinquena, i en quk 
sembla haver-hi menys llicenciats en ~ i k ~ ~ i ~  socials (un 8%), per b6 que I'auror només esmenta un 
70% dels casos. Morara, Francesc, op. cir., phg. 268. L'altre estudi referit a la tercera legislacura re uns 
resultats iguals als de Morara pel que h als llicenciats en dret i en ciendes socials, per6 esmenta un 
20% d'enginyers, un percentatge prou alr. Tor i aixi, les dades s6n confuses perque barreja el tipus i el 
nivell d'esrudi en la mateixa raula, de manem que sabem que hi ha un 20% de doctors, perb no quk 
han estudiar. Genieys, William, OP, t i r ,  phg. 276. En canvi, la formaci6 dels alts &recs és bki-enr 
en dret (30%) i economia (20%), més un percentatge significariu d'enginyers indusrrials (]O%), 
mentre que els llicenciats en filosofia $6" només el 8%. Hi trobem, doncs, una preparacid més qualifi- 
cada i generalisca del m6n jurídic i de I'empresa. A més, un de cada quatre alts cirrecs ha fer estudis 
d'especialinaci6, enrre els quals destaquen els oferts per ESADE i I'IESE, dedicats al m6n empresa- 
rial. Matas. Jordi, op. tir.. pig. 103 i 104.. 

33. Tots aquests percenrarges s6n els mareixos en el cas dels alrs cirrecs, bkicamenr perque 
I'oferta universitiria a Caralunya 6s dominada pel secror públic. Maras, Jordi. op.cit ,  phg. 106. 

34. En aquest padgraf els percenrarges s'erprarcn sobre el roral de membres del panit amb 
estudis universitaris. 
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administratives, presenta un percentatge significatiu (14%), com rambi els darrecs 
tkcnics, per exemple, els treballadors qualificats, com ara els economistes 
(12%). Finalment, trobem algun directiu d'empresa o empresari (5%) i algun boti- 
guer (5%)?' 

El tipus d'estudi fet pel diputat en determina en bona part el futur professional, 
de manera que hi ha una continu'itat amb els resultats observats sobre la formaci6 
acadkmica. A CDC abunden els advocats (30%) i els professionals qualificats del 
m6n de I'empresa (30%), mentre que els seus socis de coalici6, els d'UCD, tenen 
una gran varietat d'oficis, sense cap predomini.36 Tambi is  for$a repartit el resultat 
per als del PSC, si bé hi ha uns percentatges significatius de mestres i professors 

35. La variaci6 de la formaci6 profesional dels dipurarr en comparaci6 amb l a  primera legislatu- 
ra 6s norable. Enrre els anys 1980-1984 el grup mes nombrós era formar per empresaris, gerenw i 
quadres superiors de l 'em~resa (23%). seeuir dels advocars (11%). economisres 16%) i l a  resra de . . "  . .. , , 
profesrionsliberals (metge: arquirecre i farmackutic) (10%). Els professon d'univcrsitat i els de secun- 
d i r ia  representaven nomes el 16% de la cambra, els empleats sense ~ualif icaci6 i els administrarius el 
10% i, finalment, ela obrers industrials el 8%. La variekr social era mol1 més accentuada que no pas 
ara, amb un p a  central de les elirr empresarials i dels oficis liberals. Pirarch. Ismael E.; Subirae, Joan, 
OP. cir.. phg. 148. la en la rercera leeislarura la comvosici6 varia forca i s'acosra més a I'acrual. mol t  . " 
mes homogeo~.r, j~ qur oi  g ~ a n y c n  p c ~  aaryurir, Ijborals nrcrnrnkdlei I en llcrden <IS empraart> I 
d~rrc l tus I desap.arrnrm rl, uhrcrr ~nJuscr..als. Coo,rrr.~mmr, clr cmorcurls I d~rectiu,rren c. 13% ddr 
la cambra, els advoca= el 796, els arquitecres i merges sumau el 9%, els alts funcionaris de I'Esrar el 
6%. els professors d'universirar i de secundiria el 18% i es manr6 el percenratge d'empleau sense 
qualiticacid, un 18%. la novetar és la profusió, relariva, de funcionaris de l'Adminisrraci6 local, un 
10% (cal tenir en compre que hi ha, a m b ,  un 14% de casos sense dades de professi6). Momra, 
Francesc, op. ci t ,  pig. 269. Mes homogenis b encara la comporici6 d'acord amb les dades de 
Genieys, amb un domini clar de les profeasions liberals, ben qualificades, com la d'advocat (13%), 
merge i arquitecte (10%) o enginyer (10%); una quanrirar semblant de professors (23%) i d'cmplears 
administratius (13%). E n  canvi, els empresaris nom& represenren el 4% i no hi ha cap hmcionari. 
Tores aquesres dades s6n relatives, ja que I'auror posa en un calaix de sasrre, amb el nom de .Divers., 
la resra de casos (17%). Ben diferent era aleshores el Parlamenr andalús, amb un terq (30%) de 
dipurae que rreballaven per compte del parrir i un percenrarge semblanr de professors (28%) com els 
dos grups mes nombrosos. Genieys, William, op. cir., phg. 277. De rores maneres, sembla clar que, al 
cap de vuit anys, I'hamogeneirac ha guanyar definirivament terreny i s'han perdut prhcricamenr els 
emprrsarir. fn Lanvl, e. I 'arlantc~~l e\pJny<,. ae la prescnr3r.a dna nomogencrar bcn íorrz. 
basada cn a<,.tr\r c.= en rl, adrc,iac\ L 2 5 L . ~ ) ,  IC, ~ T O I ~ S ~ ~ J ~ S  . . D C C ~ *  0ncrgc5. I ~ ~ U C C C I C ~ .  ~ C O I I O I I I I ~ I L . , )  

(1590). pcrsonci J r l  111011 rmprcwonl ,ecuproJrt,. '9" J, I la norcrdr de 1e.i el.rs dr I'Adm1n1irraci6 
cenrral (repisrradors, magisrrae, advocars de I'Esrar, divlomirics reoresencaven el 10961, aue ia orove- . , .  
nnrn sovon-t dcl r tg im ~ n k r . o r  A me,. r ~ n h c  11, ha\nr'tln.a prcsm;ia lmporrarlr de p r o f ~ r r  (20%1. 
deis q ~ ~ i r  I I ~  urc (  r r r n  u r ca r i t . i \  ( ~ ' . I I ~ . Y I  rrlt?l. 1.5 co~ l l i r ~ l l a  que. en pxwr del .cglslari~ a~ronhmtc  a. - 
central, s'ascendeix en I'csmmccura social, de manera corresponenr a la jerarquia polirica de la cambra. 
Diar Nosq,  Bernardo, Conc$ GmnaLr. 1979-1983. pam do^, Eimiona, Bioga&, Madrid. Sedmay. 
p ig.  42. Per conkixer mil lor la presencia de I'elit franquise a les primeres Com espanyoles: Baena 
del A l d a r ;  Garcia Madaria, uElire franquista y burocacia en las Corres acrualesn, Sirtrmn, núm. 28, 
p ig .  39. 

36. La formació de les elie de I'Adminisrracid és f o rp  difcrenr, i en desraca sobrecor que un rerg 
dels alrs chrrecs ha exercir una feina a I'Administació (cenrral, local, D i~urac i6 .  Parlament o Con- 
grés), perb, en canvi, n o  ho ha fer cap diputar. Hi ha un percenrarge semblant de professors universi- 
raris i mestres de banillerar (ranr de I'ensenyamenr públic com del privar), un 22%. Finalmenr, un 
altre terq rreballa en una empresa per compte d'altri, suposadament en una feina qualificada, a jurjar 
per la formació acadtmica i la classe social dels alrs drrecs, encara que I'auror n o  ho especifica millor. 
Tambe hi ha algun individu que rreballa per compre propi en el seu despatx o empresa. Matas, Jordi, 
ap. ert., p ig.  234. 
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(35%) i d'economistes (30%). Els del PP es concentren en les professions liberals 
(advocats, metges i arquitectes) (75%) i la d'empresari (I>%), que sumen el 90% 
dels casos. En canvi, els membres d'ERC s'han dedicat a I'ensenyament (40%) o a 
ser empleats de l'Administraci6 i del sector privat (40%). Finalment, els diputats 
d'IC tamb6 han tingut dedicació a la docbncia (40%) o b6 a altres professions, perb 
sense cap altra que en destaqui." La concIusi6 Cs que I'ascens social assolit en ge- 
neral pels diputats es manifesta sobretot en aquelles persones que provenien de 
dasse mitjana-baixa i baixa, perb es mant6 f o r ~ a  la diferenciaci6 entre els membres 
d'un i i'altre partit. lh a dir, en termes globals es pot observar la millora en la 
posici6 social, perb aquesta millora no ha esborrat del tot les diferencies d'origen, 
que es mantenen, encara que menys, en termes relatius. 

Pel que fa a les professions exercides actualment pels qui són diputats, nimes 
una quarta part manifesta que en te alguna.38 Es tracta, sobretot, de persones que 
treballen per compte propi en professions liberals (advocats, metges) (1 I%), com a 
empresari (2%) o botiguer (2%). Tambe 6s el cas de treballadors qualificats (G%), 
que treballen per compte d'alguna empresa, i d'algun professor universitari (4%), a 
durec de I'Administraci6. Per tant, es tracta de casos en q u t  6s possible compatibi- 
l i m r  la dedicaci6 pública amb una de privada perquk es treballa per compte propi 
o b6 perquk és de dedicaci6 flexible. Aixb vol dir que els partits amb mes oficis 
d'aquestes característiques tenen el percentatge mCs elevat de diputats que treballen 
en I'actualitat. Bisicament, es tracta del PP (60%) i de CDC (35%). 

D'acord amb els resultats d'aquest apartat, podem descriure I'evoluci6 vital dels 
diputats en termes socials com la histbria d'un ascens social. Originiriament, perta- 
nyien a famílies de classe mitjana o mitjana-baixa i actualment formen part de la 
classe mitjana-alta i alra. La nostra idea 6s que I'acds a la universitat els va fer de 
trampoll per poder saltar a una millor posici6 social. Durant I'etapa en qu i  eren a la 
universitat, més o menys entre els anys 1968-1977, la composici6 social dels uni- 
versitaris era formada bisicament per gent de dasse mitjana-alta i alta. e s  a dir, la 
universitat provel'a el mercat laboral amb la mida justa d'aquesta gent preparada 
per a oficis qualificats. Són oficis que, per la seva naturalesa jerhrquica, depenen de 
I'escassedat relativa: necessiten que per sota d'ells hi hagi un gruix d'oficis sense 
qualificar. Durant l'expansi6 econbmica de la postguerra europea, el nombre d'ofi- 
cis qualificats va augmentar i els diputats reflecteixen en bona mesura el sector 

37. Els canvis m& significarius, fent una comparaci6 amb la siruaci6 dels partits en la primera 
legislatura, els rrobem als grups &ERC i de CDC. El primer era formar per merger i *diversa mo- 
dalitats de professions liberals [...I, p h p i u  de la burgesia mirjanu. Aquesra cmcreritzad6 es por 
damenrir acrualment, ja que I'origen social dels dipuratr &s I'oposat. El wgoa, I'any 1980, cmeflecreix 
la connexi6 amb Iu empreses i el m6n de la gesri6 econbmica. [...I Reprodueix la varietat de profes- 
rions de la burgesia mirjana i Arau. Tampoc no & acrualmcnr cerra aquesra definici6, si bC cal consi- 
derar quecs va enmis tar  només una pan dels diputats de CDC i els multats per a rots els membres 
podria modicar la visi6 extreta d'aquest estudi. Pitarch, Ismael E.; Subirae,]oan, op, rit., pkg. 149. 

38. En la tercera legislarun, en canvi, un re$ dels dipunrs manifereva una altra dcdicaci6 pro- 
fastonal, a m& dc 1. rar; pulamenrlrta. l'or I ami, e n  un percentatge moll rnfenor comparar amb el 
c s  d'Andalusca (48%). Cdccin i el Pair Valencil (6090) En pqucrr SPCCIC, el p r ~ f m ~ i o n a l i ~ ~ ~ ~ ~  dels 
membres del Parlamcnr cadi ha auamenur cons~dcnblemen~ i ruporcm que encara deu dcsncar en 
una proprci6 semblanr per sobre, dkenys, de la comunirau esmentades. Morata, Francesc, op. cir., 
pbg. 270-271. 
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social que va aprofitar aquest ~anv i . ' ~  Si ens hi fixem, cap mare (en principi) renia 
formaci6 universithria, i ben pocs pares. Perb sis setenes parts de diputats en tenen. 
Amb aquest currículum, els diputats es trobaven en una posici6 relativa favorable 
per accedir a professions més ben considerades que les dels pares i les mares. Efecti- 
vament, no hi ha cap diputat que no treballi en el sector dels serveis; per tant, no hi 
ha cap treballador industrial manual o Els botiguers o els petirs produc- 
tors de bens de consum final gairebé han desaparegut. Per contra, hi trobem forga 
professions liberals, carrecs de responsabilitat i tkcnics en empreses, amb un nivell 
de renda considerable. D'altra banda, els professors i mestres, si bé no tenen un 
nivell com el del grup anterior, renen els ingressos assegurats. A més, en compara- 
ció amb I'ofici del pare i de la mare, gaudeixen d'una situació laboral millor, per 
I'estabilitat i sobretot pel volum d'ingressos. En conjunt, doncs, els diputats de la 
cinquena legislatura del Parlament s6n I'exemple de les conseqiikncies del creixe- 
ment econbmic de la postguerra. Han estat uns dels afavorits pel canvi social d'una 
economia centrada en la industria a una altra de serveis i plenament consurnista. La 
professió actual de diputat els confirma en el lloc que ocupen en l'estrucrura social. 

5. Les actituds polítiques principals 

5 .1 .  EI sentiment religih 

Pel que fa al sentiment religiós, hi podem observar que la meirat dels diputats 
es declaren catblics (54O/o), i I'altra meitat (45%) o bé no són creients o be s6n 
agnbstics. Es reparteixen a parts iguals els qui professen la fe de 1'Església catblica i 
els qui no hi tenen vinculació. Si comparem aquests resultats amb la religiositat de 
l'akbient familiar del diputat quan eia adolesienr, trobem que la filiaciz religiosa 
ha perdut el paper transcendental que havia ringut. De manera corresponent amb 
el procis de secularització de la societat catalana, hi ha hagut una pkrdua de la 
practica i les creences religioses vinculades a I'Església catblica. Fins i tot entre els 
qui es declaren catblics predominen els qui no practiquen i els qui practiquen 

39. Garraud tambe observa un fenomen semblanr en el cas dels alcaldes de les ciutats principals 
de Fcanga: ~~L'estrucrura socioprafessional dels alcaldea urbans tC nom& una relaci6 molr llunyana 
amb In disrribuci6 de la poblaci6 acriva francera [...I. Els cirrerr esrudiatr provenen predominant- 
menr de les capes sociais m b  afavorides, no necessiriarnent pel naixement o per la fortuna, sin6 per 
l'educaci6 i I'esrarus sodoprofessional que aquesra darrera permcr adquirir o per la nororierat 1ocal.u 
Garraud, Ph., r i a  sélecrion du personoel polirique local.. RNW Franpis~ de Scicncr Rlitiqiqur, núm. 
38, vol. 4, 1988, pig. 408. Ermenrar a: Bocella, Joan, <,La galaxia local en el risrema pollrico españolx, 
Rrvirto de E~rudio~ Polincor, núm. 76. abril-iunv de 1992. oic. 156. . u 

40. I\cn d~icrct,r is 1.1 r l r ln .  IM, az les cllrs Ic,;II c~r.alrnci, qt.c preclvmncnr c, d m  qucn rouretor n 
Ics femes dcl u n ~ p  \3O0<), AI i b r c r r  ~n.la..rr.n., 2 I ' < I  o Ibc ,cnr..~.amrnr rmplcu,  prr comprcd .,Iu. 
( 1  I%, Aut~cscc~  de<, wiertcIc\ .a I ' w v  I%ij, cs tronen ~~vnosadm a <:ol~md Gabr~cI, 00. C Z I . ,  . . .  
190. Aquesra diatribucid dels oficis ssLplica per la profusi6 de chrrecs de regidor i alcaide, el SO& 
dels s6n elegits en n~unicipis de menys de 10.000 habirants, habitualmcnr de cariccer agrari. 
Barn. Montserrat, ~tElires municipales y panidos políricos. Caracteriaricas de la elire municipal de los 
partidas paliricos españoles de 198338, Rrvirta de Ertudior Polltico~, núm. 76, abril-juny de 1992, 
pig. 165. 



ocasionalment, perque és costum de certes diades o per mantenir la tradició del 
bateig i de la comunió. Les creences i sobretot les practiques religioses queden, 
doncs, a dr rec  de la persona, perb ja no es vehiculen necesskiament amb I'assistkn- 
cia a i'església. 

Taula 4. Sentiment religiós 

Categoria Percentatge de resposta 

Practicant habitual 16 
Practicant ocasional 20 
Sense practica 18 
No creient 18 
Agnbstic 23 
Creient d'un altre credo 5 
Total 1 O0 

n = 5 6  

A banda dels creients d'una altra fe, la resta de categories tenen el mateix per- 
centatge de resposta, cosa que indica que la varietat de situacions reben per igual el 
mateix suport. Tal com hem vist en agrupar les respostes en dos grups, catblics i no 
catblics, hi ha un equilibri entre totes dues categories, de manera que cap no predo- 
mina sobre cap altra. 

El predomini d'una categoria o I'altra és evident en considerar el partit del 
diputat. Malgrat que no hi ha cap partit confessional, amb I'excepció d'UDC, i que 
el conflicte entre partits Iaia i confessionals, o entre I'Estat i I'Esglesia, ha des- 
aparegut del sistema de partits catals, aquesta é.í de les variables amb unes respostes 
més clares, sense necessitat de gaires matisos. Així com durant la Segona República 
i'eix religiós tenia una importhncia cabdal, actualment encara 6s un motiu sociolb- 
gic de divisió, una divisi6 de fet. a dir, els diputats dels partits de dreta, CDC, 
UDC i el PP, es declaren tots catblics, amb practica o sense.41 Els diputats dels 
partits d'esquerra es manifesten no creients o agnbstics: I C  (100%), ERC (75%) i 
el PSC (75%). Tor i que aquests diputats havien viscut un ambient f ~ r v  religiós, la 
ruptura és gairebe total en aquest aspecte. 

5.2. La posicid ideolbgica en (Pix esyuerra-dreta 

Si en el cas de la posició ideolbgica dels pares en i'eix esquerra-dreta hem vist 
un descredit de la identificació amb la dreta, en el cas dels diputats el descrkdir és 
absolut. Se situen clarament en les posicions d'esquerra (82%), sigui quin sigui el 
partit al qual pertanyen, amb I'excepció dels membres del Partit Popular. La identi- 

41. P- exacramenr el mateixen els drs carrecs afiliats a CDC i a UDC. La majoriadels d'UDC 
es declaren pacricanrs habitual, mentre que els de CDC cs disrribucixen rcpartidamenr enrrc Ics 
diferents caregoria referents al senrimenr carblic. Mam, Jordi, op. cit.. pig. 139. 
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ficació amb I'esquerra contrasta amb la posició ideolbgica i la practica del grup 
principal de CiU, que no professa la defensa dels trets característics ni del socialis- 
me ni de la socialdemocricia. El motiu d'aquesta identitat subjectiva amb I'esquer- 
ra pot ser deguda al moment en qui  els diputats van iniciar-se en I'activitat políti- 
ca. La seva entrada com a militants de partits polítics va iniciar-se generalment 
durant la transició cap a la democracia. I% a dir, entre els anys 1973 i 1977, etapa 
en que es comencen a legalitzar els partits. Perb I'activitat politica I'havien co- 
mengada abans de ser militants, sobretot en els anys d'estudi a la universitat. No en 
va, la universitat va ser un dels focus de formació i d'activitat política clandestina 
contra el regim dictatorial, on els diputats van participar. A causa de la repressió 
política, a aquests partits i grupúscuis clandestins els unia el fer d'oposar-se al re- 
gim, de manera que havien de col.laborar entre ells per a certs objectius comuns. A 
mes, si tenim en compte que I'oposició organitzada al franquisme era marcadament 
d'esquerra, podem entendre que la identificació amb aquesta ideologia provi de 
I'epoca de la primera practica política. La sociaiiaació secundaria durant els anys 
de la universitat, de la joventut en general, varia la socialització primiria rebuda a 
casa. Aixb 6s el que es despren en comparar la identificació dels pares i dels dipu- 
cats, i dóna una mostra de com és de significativa la formació polírica que s'enqua- 
dra en una organiaació. Els parrits polítics que hi havia durant els anys finals del 
franquisme van marcar fortament la ideologia dels diputats; tant que, a desgrat dels 
canvis d'orientació ideolbgica que han tingut els partits, els diputats mantenen les 
seves posicions. 

Taula 5. Posici6 ideolbgica en i'eix esquerra-dreta 

Percentatges 

Extrema esquerra 
Esquerra 
Centre-esquerra 
Centre 
Centre-dreta 
Dreta 
Extrema dreta 
Sense definir 
Total 

En comparació amb les identificacions del pare i de la mare, s'hi mant6 la 
característica d'evitar qualsevol posició extrema. Tant I'exrrema dreta, identifica- 
da usualment amb els corrents anomenats neofeixistes, com I'extrema esquerra, 
associada al manteniment del pensament leninista o maoista, no tenen cap suport 
entre els polítics professionals. Tampoc el centre no serveix de refugi per diluir 
I'opció ideolbgica dels diputats, cosa que era d'esperar en el cas de polítics profes- 
sionals. 
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Taula 6. Posici6 ideolbgica en I'eix esquerra-dreta segons la militancia 
del diputat 

C D C  UDC PP PSC ERC IC 

Extrema esquerra - 
Esquerra 1 O 
Centre-esquerra 70 
Centre 20 
Centre-dreta - 
Dreta - 
Extrema dreta - 
Total 100 

n =  14 

Com 6s d'esperar, hi ha diferencies notables en la identificaci6 ideolbgica dels 
diputats d'uns partits o altres, ja que la divisió principal que els separa és justament 
I'eix esquerra-dreta. Els militants en partits d'esquerra s'hi identifiquen, perb tam- 
be els de CDC i d'UDC, cosa que deixa els membres del PP sols a I'hora de sentir- 
se de dreta, encara que d'una manera moderada. Creiem que la hipbtesiapuntada 
abans sobre I'inici de ¡'activitat política del diputar explica aquest fenomen, si be 
cal remarcar que els diputats mes joves de C D C  i d'UDC no se'n desmarquen, tot i 
haver comenpt després de la transici6 a militar en els par~its.'~ 

5.3.  El sentiment d e p d n e n f a  a Catalunya i a Espanya 

Pel que fa a la identificaci6 amb Catalunya i Espanya, hi trobem un sentiment 
catalanista molt fort que capgira el resultat obtingut en el cas dels pares. Hi ha un 
descredit absolut del sentiment de pertinenga a Espanya. Ningú no manifesta sen- 
rir-se nomes espanyol o més espanyol que catali. Contrariament, I'opci6 de sentir- 
se només catali es la més nombrosa (45%), seguida del sentiment mes carala que 
espanyol (27%). La resta, una quarta part, se sent tant una cosa com l'altra (25%). 
La llibertat a I'hora de manifestar la identificaci6 amb Catalunya i Espanya pot ser 
el moriu mes evident d'aquesr resultat. Perb la causa mes probable 6s el reconeixe- 
ment polític del catalanisme, que actualment te un pes decisiu en la política del 

42. El cas deis alrs a r r e a  6s forp difcrcnr, ja que a reparreiven entre les categories d'erquerra i 
de dreta sense complexes. Cal dir que I'escala utilitzada per Matas re 10 posicions i, per ranc, no hi ha 
un centre. Tanmateix, és significariu queel 57% dels dw drrecs d'UDC i el 25% de CDC se ritein al 
centre-drera, i nomes el 43% i el 55% al centre-esquerra, respecrivamenr. Els de CDC s6n mer 
d'esquerra que els d'UDC, encara que s6n sospitoses el 14% de respostes que no es volen posicionar. 
Seguramenr en aquest panit hi ha descrMit per I'opci6 de drera. Ara M, la diferkncia més important 
és amb eis diputats que militen als mateixos patits, porser deguda al moment d'cnrrar a militar en 
política. La nostra hipbtesi és que els diputats van comengara milirar abans de I'any 1980, mentre que 
no 6s tan rotund en el cas dels alts drrecs, dels quaL el 57% dcls d'UDC ho van fer després del 1980, 
cl mateix pcrcenntge que respon sentir-se de centre-drera. Caldria, perb, creuar la posicid ideolbgica 
dcls alts drrecs en I'eiu esquerra-drera amb I'any d'inici de la rnilitinda polirica per saber si es trac- 
ta dels mateixos individus i poder confirmar o refurar la hipbtesi. Maras. Jordi. OP. cir., phg. 142. 
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Govern de la Generalitat. Un dels puntals del discurs de CiU ha estat i ho continua 
sent el nacionalisme catali durant els setze anys de govern autonbmic. A m&, rep el 
reconeixement de ser el partit del catalanisme arran, entre altres motius, del seu 
protagonisme en les coalicions en el Govern central $Espanya. En definitiva, el fet 
de sentir-se catali gaudeix &un prestigi i d'uoa forga política que els diputats corro- 
boren. 

Taula 7. Sentiment de pertinenp a Catalunya i a Espanya segons la rnilitbcia 
del diputat 

C D C  UDC PP PSC ERC IC 

Nomes catalh 70 
Mes catali que espanyol 20 
Tant catali com espanyol - 
Mes espanyol que catali - 
Només espanyol - 
Sense resposta 1 O 
Total 1 O0 

n =  14 

Per partits polítics, la divisbria és clara entre el PP i la resta de partits. Els 
diputats del PP diuen sentir-se tan catalans com espanyols. En tots els altres dipu- 
tats de la cambra predomina el sentiment catalanista, amb la gradaci6 descendent 
següent: ERC, UDC, CDC, IC i el PSC.43 A grans trets, es correspon amb la 
importhncia donada per cada partit al nacionalisme catali. 

6. Conclusions 

Per concloure aquest treball exposarem les característiques definidores de les 
elits polítiques del Parlament decatalunya, tenint en compte que reflecteixen una 
complexitat que es conseqüent amb la societat catalana. Tanmateix, com que 
aquesta societat és també heterogenia i jerirquica, I'interks principal és situar els 
diputats en l'estructura social, ja que no són una representació fidedigna dels grups 
i classes que hi conviuen. Els parigrafs següents mostren que I'extracci6 de les elits 
parlamenthries te un origen farga precís entre el conjunt de la societat. 

Primerament, els diputats del Parlament de Catalunya tenen un origen catali: 
han nascut a Catalunya, de pare i mare que tambk hi havien nascut i la seva llengua 

43. Els alts carrem de I'Adminisrraci6 caralana mosrren rambe un scnrimcnr catalanirra molc forc. 
Els que nliliren a CDC responen amb uns percenrarges iguals que els dipurars del lnareix partir, pcrb 
els d'UDC responen rcparridamenr nom& carda (45%) i més carala que espanyol (45%). Aquesta 
difertncia es correspon amb la ideologia de cots dos panits i cl tipus d'ambienr Familiar: ideologia 
nacionalista i ambient catalanisra en el cas dels de CDC i ideologia dcmocristiana i ambicnr menys 
caralanisra en el cas dels d'UDC. Matas, Jordi, q. ck, pig. 141. 
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materna 6s el catalh. En conjunt hi ha una dosi de catalanitat altíssima." Pel que fa 
al lloc de naixement, són nascuts a les capitalsde comarca, i s  a dir, en ambients 
rurals, i hi han continuat residint malgrat la seva dedicació política parlamentiria, 
que els obliga a traslladar-se a Barcelona. De nascuts a la ciutat de Barcelona nomes 
n'hi ha una quarta part. L'origen més comú es, doncs, el rural, si b6 actualment el 
lloc de residencia 6s urbi. El poble on havien nascut ha sofert un procis d'urbanit- 
zació que ha transformat el tipus de vida del municipi i que, alhora, segueix la 
pauta de les societats occidentals contemporinies de la postguerra. Aquest procés 
d'urbanitzaci6 pot explicar el fet que els diputats, persones amb una formació aca- 
demica i professional notable, hagin trobat una sortida professional en els mateixos 
municipis on havien passat la infancia i l'adolescincia sense necessitat d'emigrar a 
la capital, Barcelona. 

Els diputats del Parlament de Catalunya s6n homes en gran majoria, mentre 
que la presencia de dones i s  ben migrada (1 6%); a mis, els carrecs de mis responsa- 
bilitat (president de grup parlamentari, portaveu, president del Parlament, presi- 
dent de comissi6 ...) s6n tambe ocupats per persones del genere masculí. Tot plegat 
confirma el predomini qualitatiu i rambe quantitatiu dels homes en el desenvolu- 
pament dels cirrecs públics i, en general, de les posicions de poder en la societat. 
Pel que fa a I'edat, els diputats es troben rnajorithriament en I'etapa de maduresa 
professional i vital, amb una mitjana d'edat de 48 anys. El grup més nombr6s, dos 
terqos del total, t6 entre 40 i 59 anys, etapa en la qual ja han format una família i 
s'han assentat en el seu rol patern o matern, segons el cas. Efectivament, quatre de 
cada cinc membres del Parlament s6n casats i amb fills, generalment dos o tres fills. 
La mitjana del nombre de fills és 2,5, superior a la del conjunt de la societat ca- 
talana. De fet, la posici6 econbmica i social de que gaudeixen els diputats els per- 
met mantenir i educar un nombre elevat de fills. 

Els diputats del Parlament de Catalunya mantenen unes opinions i simpaties 
que havien rebut en la seva socialitzaci6 primaria a la família. La conti- 

nui'tat entre la ideologia dels pares i mares i la dels seus fills no & lineal i directa en 
tots els casos, perb sí que en bona part es pot comprovar que la família Cs un agent 
socialitzador sobre temes polítics, en aquest cas encara decisiu tot i la pkrdua de pes 
en la formaci6 de I'individu. Els diputats han viscut en ambients familiars on la 
presencia del catalanisme i de la religi6 era significariva, i mCs la del primer que la 
de la segona. La infancia i l'adolescencia dels diputats va transcórrer en el franquis- 
me, un ttgim polític que va perseguir el catalanisme i rambe la llengua catalana, 
perb durant el qual les famílies van mantenir de manera soterrada la presencia de la 
ideologia nacionalista catalana. La religió, en canvi, era públicament defensada i 
promocionada, mentre que a les cases dels diputats no rebia aquest pes tan fort, tot 
i que la presencia de la religió hi era important. La presencia del catalanisme es 
confirma pel sentiment de pertinenga a Catalunya, el qual s'avantposava al de per- 
thnyer a Espanya, tant en els pares com en les mares. La presencia del catalanisme 

44. Pel que es desprhn dels resultats dels esrudis sobre elitisme que hem anat csmenrant, podem 
esperar que la frase "les posicions clau en el sisrema poliric carall sdn ocupades per nascurs a Ca- 
ralunyan sigui certa encara durant forga rn& anys. Botella, Joan, <cLa Rrcs poliriqucs de la Catalunya 
democrlricau, Paprrr. núm. 33, plg. 71. 
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lliga, a més, amb el predomini de famílies simpatirzants del bandol republici (una 
mica més de la meitat), el qual manifestava un suport a aquesta ideologia. La simpa- 
tia cap al bandol nacional és minsa, només en una de cada cinc famílies, i per aquest 
motiu hi ha m b é  més presencia d'antecedents familiars d'esquerra que de dreta. 

El pes de i'herkncia familiar és evident en el catalanisme que professen els dipu- 
tats, ja que, si els pares i les mares donaven més importincia a la identificació amb 
Catalunya que amb Espanya, els seus fills encara accentuen més aquest sentiment 
de pertinenga. Excepte per al PP, en tots els altres partits la presencia del catalanis- 
me és decisiva i manifestada sense reticencies, amb la meitat de respostes en la 
categoria de només catali (45%). La religió, en canvi, ha trobat una ruptura entre 
les dues generacions que examinem. S'ha produir una divisió entre les persones que 
són catbliques, amb un grau o dtre de practica, i les que són atees o agnbstiques 
d'acord amb el partit en el qual militen. Fos quina fos la impordncia de la religió 
en la família, els diputats de partits polítics d'esquerra es declaren ateus o agnbstics, 
mentre que els de dreta es declaren catblics. La divisbria parteix la cambra en dos 
grups oposats i fa evident que el procés de secularització té una expressió política de 
fet, malgrat que l'eix de conflicte entre partits laics i partits confessionals hagi des- 
aparegut del sistema de partits catali. 

La ruptura més forta entre la socialiaació primaria en la família i la socialització 
secundaria correspon a la posició ideolbgica en I'eix esquerra-dreta. Els pares i les 
mares se situaven repartidament entre l'esquerra, el centre i la dreta, si bé hi predo- 
minava per poc la identificació amb I'esquerra. Els diputats, per contra, són molt 
menys elistics en aquesta qüestió perque se situen a I'esquerra (82%); la dreta pren 
el paper d'una xacra ideolbgica sense cap cri-dit favorable. Fora dels diputats del PP, 
que declaren ser de dreta, la resta de la cambra defensa la identificació amb 
i'esquerra sense cap dubte. La hipbtesi és que els diputats matenen aquesta percep- 
ció des de I'epoca en que van comengar I'activitat política. Encara s'arrossega la 
identificació entre la dreta i el ri-gim franquista i I'esquerra i la democricia, precisa- 
ment perque els qui la defensaven són els qui ara ocupen les posicions de poder en 
les institucions estatals, entre elles el Parlament. 

Els diputats del Parlament de Catalunya no provenen de les elits socials i eco- 
nbmiques del país, contrariament a la idea que les elits polítiques ocupen una bona 
posici6 en l'estrucrura social." Els pares dels diputats eren sobretot botiguers, petits 
productors de béns de consum final, treballadors industrials o del sector terciari, 
pagesos, mestres d'escola i funcionaris. Aquest conjunt compren les tres quartes 
parts dels casos i només la quarta part restant és formada per persones de profes- 
sions liberals (advocats, metges), empresaris i gerents. En aquest segon grup es 
troben professions qualificades i que gaudeixen d'una bona posici6 econbmica, 
perb tampoc no corresponien a gent de les millors famílies. Les mares, de les quals 
la meitat eren exclusivament mestresses de casa, complementaven els ingressos fa- 
miliars amb feines per compte propi, per6 ben poques rebien un sou d'altri i només 

45. Podem confirmar, ral com diu Bocella, que <,no es troben pricticamenr exemples de persones 
de gran forcuna personal (financers, empresaris, etc.)" en el cas dels dipuars, encara que I'auror ea 

refereix amb aquesta frase a I'elir política catalana en general. Botella. Joan, <,Les !litts polítiquer de la 
Catalunya dcrnacAricas, Pupcprrr, mim. 33, pAg. 69. 



lordi Calver, LES clin politiqu~s M Parlament dr Camlunva ... 255 

en els casos de tenir una situaci6 econbmica humil. Per tant, els origens socials dels 
diputats es troben en la dasse mitjana i mitjana-baixa, representatives del sector 
mes nornbr6s de la poblaci6 catalana, perb separades també dels sectors obrers 
industrials. 

Malgrat aquest origen, actualment els diputats del Parlament ocupen una posi- 
ci6 superior en l'estructura social que la dels seus pares. En termes generals mani- 
festen I'ascens social que els canvis econbmics haguts en els anys cinquanta i seixan- 
ta van permetre. El creixement productiu de la postguerra europea va estendre el 
consumisme a tota la poblaci6 assalariada i va alterar la posici6 relativa de certs 
grups socials. Per exemple, és el cas dels diputats, que, amb una formaci6 universi- 
tiria (84%), van accedir a unes professions qualificades. El nivell educatiu mCs 
comú 6s I'universitari, i el minim acomplert 6 el secundari. Aquesta 6s la primera 
diferhcia amb els antedecents familiars. A partir d'aquest currículum acadhmic, la 
posici6 social d6na la segona diferencia. Els diputats treballen en el sector serveis i 
hi desenvolupen tasques qualificades, com ara advocat, economista, metge o arqui- 
tecte. Tambk hi ha un bon gruixde professors universitaris i de batxillerat, els quals 
encara han tingut una formaci6 acadkmica mes completa. Aquests dos grups prin- 
cipals representen tres quartes parts dels casos, i la resta és formada per empleats 
sense qualificar i algun botiguer. 
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