
2.Els orígens socials a partir deis estudis.



Els estudis deis pares.
Per tal de veure si el relleu generacional implica persones amb un origen social
diferent de l'elit anterior, només disposem d'una informado. Els estudis del
pare de l'enquestat. Del pare i no de la mare, per la senzilla rao que moltes
dones de casa bona, de la generació deis pares deis enquestats, no
estudiaven per rao del seu genere. I per tant, la possibilitat de discriminació de
la dada deis estudis de la mare era molt menor.

Aquesta dada la tenim per 242 del 321 enquestats. La primera tanda
d'enquestes la vam dirigir ais catedrátics d'universitat. Per experimentar el
qüestionari. I aquesta pregunta no hi era. Motiu peí qual desconeixem la
formació deis pares del personal académic enquestat. Pero coneixem les
respostes de la resta. I els resultants son els següents:

Gráfic 2-1.Estudis deis pares deis enquestats en relació a t'edat deis filis.
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'Possiblement molts deis enquestats que han indicat primans no volen dir que el seu pare disposes del tíiol
corresponent

El que detectem és un alt nivell d'estudis en els pares Fins i tot comparat
amb el nivell d'estudis de la població actual. Hi ha tres vegades mes de titulats
universitaris entre els pares deis enquestats, que entre tots els catalans majors
de 25 anys, consideráis en el Cens del 1996. I cinc vegades mes en els pares
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deis mes grans. Pero el nivell resulta molt mes alt si tenim en considerado
l'evolució del nivell de formació escolar que es produeix durant el segle XX.

Una manera de fer evident aquesta evolució pot ser representant els
matriculáis a batxillerat i a la universitat en el transcurs del segle XX a
Catalunya, acompanyats de la representació de l'evolució de la poblado. El
resultat és espectacular:

Gráfic 2-2. Evolució de la matrícula en el batxillerat i la universitat a l'Esíal Espanyol. Segle XX.
Curs 1909-10 índex 100.
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Font: Elaborado propia en base a tes dades de l'Anuario Estadístico de España Sobre les diftcultats de to! tipus que
presenten aqüestes dades veure (informe de l'estat actual de la qüestió

Fins molt avancat el segle XX els universitaris son molt rars. Ens referim a la
baixa freqüéncia d'estudiants i, per tant, de titulats. Aquesta raresa també és
atribútale ais batxillers. Pero no és el cas deis pares deis nostres enquestats.
Aquests están titulats en batxillerat i en estudis universitaris en una proporció
molt superior, fins i tot, al conjunt de la població contemporánia. Si els posem
en relació a la població de la seva generado, la distancia és abismal. Per tal de
fer la comparació hem suposat una edat deis pares, superior en 30 anys a la
deis enquestats, i els hem comparat amb el nivell de titulado de la gent de la
seva edat, segons el padró de 19751.
Primer en relació ais estudis secundaris. Veiem que el contrast entre la
població d'homes de la mateixa edat i els pares deis enquestats és molt
important. I aixó fa el resultat prou ciar.

1 El 1975 és el primer any del que hem aconseguit dades de les titulacions per edats a Catalunya. En haurien convingut
Censos o Padrons anteriora. Tot i que encara serien menys fiables que el de 1975, vista la situació del sistema estatal
i per tant estadístic.
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Taula 2-1. Comparació estudis deis pares deis enquestats amb els deis homcs de la seva cohort a
Catalunya. BaUillerat Elemental o mes.

Nascuts

Abans1905

1906-1910

1911-1915

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

Padró 1975

Títol de Batxillerat

Elemental o mes*

17717

15086

20297

24655

32105

36032

40764

41707

Pobtació de l'interval

141095

90764

108384

122581

168917

184525

190560

174741

%

12,6%

16,6%

18,7%

20,1%

19,0%

19,5%

21,4%

23,9%

Pares deis enquestats

%

79%

75%

79%

66%

44%

62%

57%

64%

Freqüéncia

Absoluta

14

16

19

30

43

45

26

25

Font: Padró Municipal de!1975 i la riostra enquesta.
* Hem considerat tots els titulats a partir de Batxillerat elemental í Superior, Formado Professional i Peritatge

I dibuixat, encara es veu mes ciar:

Grille 2-3. Comparació deis estudis deis pares deis enquestats amb els deis homes de la seva cohort
a Catalunya. Batxillerat Elemental o mes.

D Pares deis enquestats D Homes Padró 1975
Abans 1905

80%

•J936-1940

1931-1935 i57% ^1911-191!

1921-1925

39



I el contrast és fa mott mes gran si fem la mateixa operario, tenint només en
considerado el títol superior.

Taula 2-2. Comparació deis estudis deis pares deis enquestats amb els deis homes de la seva cohort
a Catalunya, Títol Universitari.

Nascuts

Abans1905

1906-1910

1911-1915

1916-1920

1921-1925

1926-1930

1931-1935

1936-1940

Padró 1975

Amb títol universitari

3436

2632

3456

3717

4702

5652

5217

6067

Població de l'interval

141095

90764

108384

122581

168917

184525

190560

174741

%

2,4%

2,9%

3,2%

b,o%
12,8%

3,1%

3,3%

3,5%

Pares deis enquestats

%

58%

44%

32%

43%

23%

31%

38%

40%

14

16

19

30

43

45

26

25
Font: Padró Municipal de!1975 i la riostra enquesta.

I la representado gráfica ens ajuda a convencer-nos que estem davant d'una
població singular, per Taita proporció de pares amb títol universitari respecte
de la seva generació:

Gráfic 2-4. Comparació deis estudis deis pares deis enquestats amb els deis homes de la seva cohort
a Catalunya, Títol Universitari.

P_Pare? deis enquestate D Homes Padró_1975
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1926-1930
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Font Padró Municipal del1975 i la riostra enquesta
• Els intervals temporals refereixen a la data de naixement.

40



Aquest nivell d'estudis ens permet parlar de l'existéncia d'una part important
d'hereus entre els enquestats2. Dones refereix a la bona posició deis pares,
pero també possiblement deis avis d'una part important del col lectiu estudiat,
en la mateixa mesura que ho fa de les possibilitats economiques i culturáis d'un
entorn familiar que podia permetre's i trobava convenient, dirigir i facilitar ais
filis (pares deis nostres entrevistáis) uns estudis universitaris, que en l'época
indiquen i possibiliten la consecució i el manteniment d'una posició
privilegiada3.

De tota manera cal no perdre de vista que a l'hora d'indicar els estudis del pare,
Túnica resposta possible ha estat una X en una de les tres alternatives
proposades en el qüestionari, sense disposar de la possibilitat de fer llargues
explicacions sobre la resposta. I darrera d'aquesta, poden haver-hi moltes
coses. Tampoc podem perdre de vista la complexitat de la relació entre capital
escolar i posició social. Hi ha posicions socials rellevants que han estat
aconseguides i mantingudes sense que l'ocupant hagués de restar massa
temps a l'escola. Mes encara en el període historie de la infantesa i joventut
deis pares deis enquestats. I, d'aquests, la dada deis estudis no ens en diu
res. La posició depén del capital cultural que va mes enllá de l'escolar, pero
també del capital social i, sobre tot, de l'económic. El capital cultural no es pot
aconseguir en un cop de fortuna. Demana temps, sovint mes del que disposa
un individu en la seva vida. La bona disposició pels estudis i l'orientació,
adequada en aquest terreny, está estretament relacionada amb el temps que
l'individu i la seva familia ocupen una posició social privilegiada. Un elevat
nivell d'estudis deis pares ens pot servir per indicar que l'individu no és un
parvenú.

Els estudis deis enquestats.

Pero l'origen social també el podem veure des de la formació académica deis
mateixos enquestats. Aquests teñen un nivell mig de titulació realment
excepcional.

2 Et sentit sociológic de la paraula hereu. mes enllá del jurldic, que ¡nelou, té el significat contrari del seu antónim,
parvenú, "nou tic", nou vingut, que serveix per referir-se a una persona que ha fet un rápid ascens a una classe social
i económica, pero encara no és acceptat socialment pels de la seva nova classe i no disposa de les habilitats socials
apropiades per a la nova posició. L'hereu no acaba d'arribar, els seus antecessora ja hi eren i per tant a fet el procés
de socialització en el medí.

3 No cal atribuir una elevada conscíéncia ais pares en el sentit de premeditado i d'una elaborado racional premeditado
al condicionar el curriculum escolar deis seus filis. Mes aviat es tracta d'un sentit práctic, com diu Bourdieu a Le sens
pratique (Parts: Éditions de Minuit, 1980) producte de les practiques segutdes en un medi económtc, polltic i social
determinat.
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Repetim l'operació feta amb els pares i veiem el següent:

Gráfic 2-5. Comparació estudis deis enquestats amb la població de la seva cohort a
Catalunya. Titol Universitari (mitjá i superior).

B% Titols Universitaris Enquestats 1% Titols Universitaris Població

30-34

65-69

8G64

40-44

45-49

Font: Padró Municipal 1996 i enquesta
*lnclou titulacions universitáries mitjanes i superiors
"Els intervals son d'edat

Veiem dibuixada la possessio de titols superiors:

Gráfic 2-6. Comparació estudis deis enquestats amb la població de la seva cohort a
Catalunya. Títol Superior.
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Font: Elaboració propia a partir del Padró Municipal del 1996 i la riostra enquesta
'Només comparem tttols superiors
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El contrast és tant espectacular com el que es produeix entre els estudis deis
pares i les cohorts respectives. En el cas deis pares, hi ha un 35,5% de titulats
universitaris, en canvi només hi ha un 3,5% de titulats entre la poblado general
de la mateixa edat. Peí que fa ais enquestats, un 92 % teñen títol universitari,
en canvi només en té un 12 % de la poblado de la mateixa edat. La diferencia
s'accentua si només contrastem els titulats superiors. Els títols mitjans només
representen un 7% del total deis universitaris enquestats. En canvi son un
50% deis titulats universitaris de la poblacio general (sempre segons el Cens
1996). En aquest cas les proporcions fináis son 86% i 6% respectivament.

L'alt nivell de formado deis pares deis enquestats és correspon amb el deis
filis. Aquest nivell encara és mes alt si considerem el que en diem currículums
académics excepcionals. En un context en el qual els joves que estudien en la
universitat son molt pocs, la singularitat queda garantida per la possessió del
títol de llicenciatura. I aquest és el cas de la major part deis nostres
enquestats. Pero en molts deis currículums de la mostra estudiada s'hi
afegeixen multitud de situacions que fan excepcionals les trajectóries
formatives. Estudis universitaris a l'estranger, mes d'una carrera, la possessió
del títol de doctor i, sobretot, els estudis de postgrau en centres privats, de
prestigi internacional, tan si es tracta de centres catalans com d'altres paísos.
Aquest tipus d'incidéncies en la trajectória académica son les que ens han
permés definir el curriculum excepcional4. De casos amb algún, o mes d'un
d'aquests requisits en tenim uns quants. Vegem-ho:

Taula 2-3. Elits económiques enquestades. Proporció de currículums singulars. Distribució per
edats.

Elits económiques
Elits culturáis: académics
Elits culturáis: periodistes
Elits polítiques

<50
70%

100%
38%
33%

50-64
44%

100%
44%
13%

>64
54%

100%
0%

33%

Eren tan poques les persones que, fins molt recenlment estudiaven a la universitat a Catalunya, que no havia calgut fer univcrsitats
d'elit pels distingits. Mcntrcstant el número d'estudiants universitaris ha augmenlat extraordináriament i els mecanismes de
diferenciado ha esiat del tipus que assenyalem en els curriculums extraordinaris. Bn altres paísos queja fa temps hi ha una quantilal
important de titulats universitaris s'acaba consolidan! un doble sistema, també en I'oferta universitaria, en sintonía amb l'oferta
difcrenciadora de l'cnsenyament priman i secundan La primera i mes important selecció, que es produeix en rensenyament
primari i secundan va acompanyada duna restringida oferta d'universitats per a les elits. És el cas de l'escola privada británica, que
el 1996 només tenia un 7% deis nens. pero acaben ocupanl un 50% de les places d'Oxford i un tere de les de Durham i Bristol
(com deiaGeorgcs Walden a New.Eliltes^ _reeditatper Penguin Books el 2001).Vegisel cas de Franca i les Grandes Ecóles, ales
que s'arriba passant per les ctasses préparatoires, o la coincidencia en el reclutament entre les escoles privades mes selectes, en
especial aquel les que teñen internáis els estudiants, i les universitats americanes d'elit -constituTdcs per les de l'lvy Lcague
(Princeton, Harvard, Yale, Columbia, Dartmouth, Brown, Penn i CorndI) i algunes mes (Stanford, MIT, Duke,..)-, els títols de les
quals teñen un valor, a la práctica, que no té cap relació amb els títols de la majoria de les aJtrcs universitaís (que els darrers anys
Harvard o Stanford només acceptin aproximadament 1 de cada 10 sol-licitud de matricular dona pistes de Texclusivitat d'aqucstes
untversitats. pero també de la notorietat del fenomen). Per no parlar de les escoles de negocis que imparteixen maslers Per exemple
la Harvard Business School presumeix. en la seva propaganda, d'haver formal mes d"un tere deis alts executius de les grans
companyies americanes.
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económiques (veure lllustracions 2 i 3). Només superades per les académiques
(veure Miustració 4), pero en aquest cas no disposem de la informado deis
pares. Aqüestes superen les económiques peí doctorat. Pero no en
currículums amb mes d'una carrera, ni en estudis a l'estranger i menys en els
masters. Les elits que teñen menys individus amb trajectóries educatives
excepcionals son els polítics i els períodistes (veure n-iustració 5).

De tota manera cal no oblidar que cada camp té la seva propia lógica ¡ els seus
requeriments particulars, respecte deis estudis necessaris per ocupar
posicions. És com si dins el camp existís una "legalitat" específica, no
necessáriament escrita. Així, en les posicions mes rellevants del món de
l'empresa, la pressió per fer un master de prestigi, abans d'accedir al lloc o un
cop ja s'ocupa, és extraordinaria. Només cal llegir algunes de les revistes
dirigides al col-lectíu professional perfer-se carree del que diem5. En el cas del
món académic, el doctorat és obligatori per ocupar plaga de titular o catedrátic.
En canvi els polítics necessiten ésser presents i visibles en el camp, des de
molt joves, per aconseguir posicions rellevant. Aquest és el cas de la majoria. I
aixó, de vegades está renyit amb els currículums académics brillants. Tot i que
no necessáriament és el cas deis protagonistes principáis (veure ll-iustració 6).

Qui eren els pares deis universitaris de fináis deis anys cinquarita, primers deis anys seixanta?

Senzillament no ho sabem. Pero disposem de dades de fonts secundarles que ens poden indicar quina era la seva
Tocupació. Aíxó sí, d'ima manera obscura, com répoca. Per exemple el socióleg Antonio Perpifla va fer una enquesta
per correu ais universitaris espanyols el curs 1958-59. De 455 respostes en va treure els següents resultáis:

Professió deis pares deis estudiante universitaris espanyols 1958-59. Enquesta d' Antonio Perpifia*.
Prolessions 1 liberáis
Propietaris, industriáis, comerciants
Funcionaris públics (amb militars)
Empleats

' Llauradors
Obrers industriáis, artesans independents, obrers agrícoles
No consta

31,0%
22,2° o
22,2%
7,0 %
6,6 %
3,9 %
7,3 %

•Añfoiiio Perpíila. E!icuesia_ujiiversitaria_soJírfe.clases;s<>c!ales Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas, instituto "Balines" de Sociología, 1.963,

El curs 1957-58 dos insignes científics socials. Fraga i Tena, havíen tet una enquesta similar amb resultats próxim.

Professió deis pares deis estudiants universitaris espanypls J 958-59. Enquesta de Fraga i Ten»*
¡ Professions lliberals
! Propietaris, industriáis, comerciants

Funcionaris públics (amb militars)
j Llauradors
? Jornalers

3x91%
30,16%
27,62%

3,87%
1,86%

" 'Citat en d llibre de Perpiña.

En tots dos "estudis" sembla ciar que les universitats de l'época están plenes de filis de persones amb professió liberal
(que podría suposar títol universitari: metges, advocats...) i de filis de persones ben situades per la seva condició de
propietaris (vés a saber de qué). Pero també de filis de funcionaris, militars i poHcies. Possíblement alguns d'alta
graduado, pero d'altres no tanta. El que reflecteixen íes dades és un mecanisme de mobilitat social utilitzat peís
addictes al dictador Franco. Una de les maneres de cobrar-se la seva adhesió incondicional.
L'aítra dada important és la gairebé inexistencia de filis de trebalfadors "normáis", en el sentit estadístic (de la
industria i de l'agricultura). Les dades poden ser dubtoses per les condicions d'elaboració, pero, tenint en considerado
que els autors no eren "ni de izquierdas ni de derechas, sino todo lo contrario", resulta difícil atribuir-los la voluntat
política de desacreditar el régim.

1 Recomanem una revista electrónica que es cliu Todomba com.
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Il-lustració 2-1. Estudis específica de les elits económiques.

Si atenem a la naturalesa especifica de les 11 ice nci atures de les elits económiques veiem que
destaquen les ciéncies socials en tots els trams d'edat.

Taula 2-4. Elits ecoaómiques enquestades. Estudis per (licenciatura. Distribució per edats.

Económiques i Empresarials
Enginyeria
Dret
Dret/Económiques i Empresarials
Enginyer técnic
Química
Altres Llicenciatures
Altres Diplomatures
Sense especificar

Sense llicenciatura
Totals

>50

7
5
2
1
1
1
2

5

6
30

23%
17%
7%
3%
3%
3%
7%

17%

20%
100%

50-64

19
13
3
3
1

2
1
4

8
54

35%
24%
6%
6%
2%

4%
2%
7%

15%
100%

>64

3

9

1
2
1

1

7
24

13%

38%

4%
8%
4%

4%

29%
100%

També disposem d'informació de la base de dades de la revista "Actualidad Económica":

Taula 2-5. Base de dades de I'" Actualidad Económica". Estudis per llicenciatura. Distribució per
edats.

Económiques i Empresarials
Enginyeria
Dret
Dret/Económiques i Empresarials
Enginyer técnic
Qufmica
Sense especificar

Sense llicenciatura
Totals

<50
42
16
7
1
4
2

16

7
95

44%
17%
7%
1%
4%
2%

17%

7%
100%

50-64
26
34

8
3
8
7

18

11
115

23%
30%

7%
3%
7%
6%

16%

10%
100%

>64
7
5
4|
0
1
1
2

5
25

28%
20%
16%
0%
4%
4%
8%

20%
100%

En la riostra enquesta, la importancia de la formació en dret pels mes antics no es manté entre
els mes joves. Entre els menors de 64 anys la formació mes freqüent és la de Llicenciat en
Económiques i Empresarials. I aixó resulta lógtc tenint en considerado que aquesta formació no
existia a l'Estat Espanyo! amb anterioritat a la década deis seixanta. Amb excepcions tant
notables com la Comercial de Bilbao.
En el cas de la font secundaria el primer lloc entre els majors de 64 anys també l'ocupa la
titulado d'Económiques i Empresarials. Tot i que cal considerar que estem parlant d'un número
reduít de casos. En la base de dades de la revista gairebé no hi ha persones mes grans de 64
anys. En canvi, económiques no és la mes cursada entre el grup d'edat 50-64. Aquí la primera
titulado son les Enginyeries. Aquest pes mes important de les formacions técniques
possiblement quedaría explicat peí fet que la base de dades no només considera directors
generáis i consells d'administració, com en el nostre cas, sino que també incorpora directors de
departamento. De tota manera cal destacar la predilecció per part de les famllies millor situades
per determinades enginyeries: la de camins, per exemple. Pero linteres per l'enginyeria en
general connecta molt bé amb la preocupado popular per com fabricar coses "útils a la vida i al
benestar deis homes". I la manera d'aconseguir reconeixement social moltes vegades va
associada a l'activitat inútil, i improductiva, allunyada del treball amb la dures a de la materia,
com advertía Thorstein Veblen a La teoría de la classe ociosa.



ll-lustració 2-2. Els masters de les elits económiques.

Entre els components fonamentals de la formado excepcional de les elits económiques
destaquen fes escoles de negoci. La majoria de les quats ofereixen el que en diuen el programa
MBA fult-time, que comporten una dedicado exclusiva, normalment de dos anys, i que
acostuma a ser seguida per gent relativament jove, que tot just ha acabat els seus estudis de
(licenciatura. Pero també s'ofereixen estudis de formado continuada, entre els quals destaca el
que s'anomena Executive MBA. En ocasions excepcionals molt útils quan l'empresari en qüestió
no té tito! universitari. Pero, en el cas deis nostres enquestats, majoritariament practicáis per
executius amb titulado.

D'escoles d'aquest tipus n'hi ha moltes. Pero només hem considera! definidores d'un curriculum
excepcional les que figuren en el ránquing mundial mes recent i amb mes prestigi. El que fa
d'aquests centres la prestigiosa revista Financial Times. Tenim una gran quantitat d'individus del
col iectiu estudiat que han mantingut alguna refació amb aquest tipus d'escola. Alguns han
cursat estudis en les que la revista sitúa entre les dotze primeres: Harvard Business School (Cost
de la matrícula 50.000 €), Insead (Cost de la matricula 50.000 €), London Business School (Cost
de la matricula 50.000 €), Stanford University GSB (Cost de la matricula 50.000 €), New York
University: Stern, MIT: Sloan, IMD (Cost de la matrícula 26.850 €)... I en altres de la llista deis
cent millors centres mundials. Pero aquí ens trobem amb una dispersió molt gran.

En canvi és molt mes abundant i reiterada la relació del col-lectiu estudiat amb les escoles
locáis: IESE (en el 13 lloc de la classrficació del FT) i ESADE (Lloc 71 de la classificació). Vegem-
ho:

Taula 2-6. Elits económiques enquestades. Estudis en les escoles de negoci catalanes de mes prestigi
(FT). Distrlbució per edats.

[ESE
ESADE
IESE/ESADE

Total
17
10

1
28

16%
9%
1%

26%

<50
3
6
1

10

10%
20%

3%
33%

50-64
6
4

10

11%
7%

18%

>64
8

8

33%

33%

I aixó mateix es confirma, encara amb mes forca, en la base de dades de la revista "Actualidad Económica"

Taula 2-7. Base de dades de ("Actualidad Económica". Estudis en les escoles de negoci catalanes de
mes prestigi (FT). DistribuciÓ per edats.

IESE
ESADE
IESE/ESADE

TOTAL

Total
36
40

8
88

15%
16%
3%

34%

<50
8

23
5

36

8%
24%

5%
38%

50-64
17
16
3

36

15%
14%
3%

31%

>64
5
0
0
5

20%
0
0

20%

Tinguem en considerado algunes dades. El preu d'un MBA full-time a IESE és de 54.000 €. I en
el cas d'ESADE és de 42.500 €. És ciar que, segons els auditors, que construeixen el ránquing
per encorree del Financial Times , 96% i el 74% deis atumnes ja teñen feina al cap de tres mesos
d'acabar el Mestratge I el que anomenen "Salan avui", resultant de la mitjana deis salaris
percebuts tres anys després de la graduado, és de 96.490 $ i de 70.490$ respectivament.

La taxa d'inserció laboral d'aquestes escoles té relació directa amb el prestigi que gaudeix la
formado que imparteixen. Pero també peí capital social especialitzat que proporcionen en relació
al món de la gran empresa i al de la gent millor situada en termes de capital económic, amb la
que posen en contacte. Comporten una reiterada exposició a la relació amb persones influents i
amb capacitat de contractacio, tant en les activitats académiques organitzades per l'escola, en
relació ais antics alumnes, molts d'ells d¡rigents de grans empreses, com per tes relacionades
amb altres tipus d'afinitats, no dtrectament académiques. Com, per exemple, la connexió amb les
organitzacions religioses que hi ha darrera de cadascun deis centres. En un cas es tracta de
l'Opus Dei. En l'altre de la Companyia de Jesús
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L'entorn social deis estudiants passa a ser pie d'empresaris, executius i filis d'empresaris i
executius. El paper fonamental de l'anuari, amb les dades actualidades, en el que teñen dret a
figurar tots els ex-alumnes associats que paguen la quota anual. Tot plegat augmenta
importantment el risc de qui ha seguit cursos en aquests centres, d'acabar trobant feina en un lloc
preeminent, amb moltes responsabilitats i un sou excel lent. Risc del que no está exempt qui
aconsegueix fer els seus estudis en base a un crédit, que tornará una vegada aconseguida la
primera feina. Sense teñir un origen social privilegiad Pero que amenaca especialment ais filis
d'aquells primers managers, ara ja majors de 50 anys, que ja han seguit cursos en aqüestes
institucions.

La singularitat deis curricula analitzats, dona pistes sobre e) procés de producció i manteniment
de fes elits económiques. Defs mes antics i sobretot deis mes nous, que se les han de veure amb
un espai social capac de distribuir molts mes tftols universitaris que fa pocs anys. I en aquest
procés, aquests curricula excel-tente, aconseguits amb l'assídua freqüentació de centres
exclusius, en els que i coincideixen gent selecta, descobrim una important relació entre les
posicions socials reí levan ts i determináis ámbits es pee I fies de formació

IMustració 2-3. Qué teñen en comú les fa canes deis edifícis d'alguna de les escoles de negoci de les
que hem parlat?

I.ondon Business Schooi (Londres )

Harvard Business Schooi. Cambridge
(Massachusetts). EE.UU

(•'"' Í í i P * > • • ' "I I I H i! «I tf

IESE (Barcelona)
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IMustració 2-4. Curriculum excepcional de les élite académiques.

En relació ais currfculums excepcionals, tal com l'hem definit en l'apartat corresponents, cal dir
que és del 100%. Entre els académics la relació entre la posició i la trajectórta escolar és
extrema. De tota manera resulta sorprenent que, descomptat el títol del doctor, la resta de
méríts son quantitativament prou baixos. En especial els estudis a l'estranger, avui molt
freqüents entre categories académiques inferiors. Aixó remet a moments histories en els quals
el nostre país té molts menys contactes amb l'exterior i la competencia per aconseguir
posicions en aquest camp era molt inferior a Tactual.

Taula 2-8. Currículums excepcional de les elits académiques enquestades.

doctorat
2 carreres
3 carreres
Estranger

<50
26
3
0
7

100%
12%
0%

27%

50-64
56
5
C

20

100%
9%
0%

36%

>64
14
3
G
2

100%
21%
0%

14%

IMustració 2-5. Estudis deis periodistes.

Cal teñir present que a l'Estat Espanyol l'ensenyament Universitari del Periodisme s'ínicia amb
la creació de les "Facultad de Ciencias de la Información". A la UAB el 1972. A ta "Universidad
Complutense" de Madrid el 1975. Abans d'aixó només existien escoles de periodisme que
insistien en la práctica í en el control ideología Pero queda ven lluny de les dignitats
universitáries*.

Taula 2-9. Titulado académica de les elits pe riodfs tiques enquestades per área de coneixement.

HUMANITATS
CIÉNCIES SOCIALS {periodisme inclós)
SENSE TlTOL UNIVERSITARI

<50

13

50-64
1
7
]

En relació ais curricula académics excepcionals ens trobem que no son tants com en el cas de
les elits económiques o les académiques. Tot i que cal tomar a insistir en l'excepcionalitat del
nombre de llicenciats de les elits en general i també en aquest cas particular. Encara mes si
afegim aquests estudis addictonals deis que estem tractant. Pero en tot cas son menors que en
els altres grups tractats en aquest preprojecte:

Taula 2-10. Currfculums académics excepcionals deis periodistes.

Currículums excepcionals
Doctors
3 llicenciatures
2 llicenciatures

<50
38%

4

1

50-64
44%

1
1
2

Per edats hi ha poca diferencia , tot i que l'aritmética es decanta a favor deis mes grans.
I aixó que no considerem com a doble carrera els estudis previs a la posterior Ilicenciatura en
l'Escola Oficial de Periodisme (4 casos entre els mes grans de 50 anys).

"Escuela Oficial de Periodismo a Madrid, creada l'any 1941, amb delegado a Barcelona des del 1952. El 1968 es
crea I' Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona, i a La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, el 1964. Sorgiren centres
com l'Escuela de Periodismo de ta Iglesia {1960} i el Instituto de Periodismo de l'Estudio General de Navarra el 1962.

48



IMustració2-6. Els polftics del Parlament de Catalunya amb curriculum excepcional.

Si considerem els currículums académics de la totalitat deis membres del Parlament de
Catalunya, en VI Legislatura, tenim que n'hi ha 26 amb historial académic excepcional, en ets
termes que l'hem defintt:

Taula 2-11. Currículums académics excepcional deis diputáis al parlament de Catalunya. M Leg.

Tipus de titulació
Doctoral
Masters
2 Llicenciatures
Total

FreqÜéocia
13
7
6

26

Tipus de formado
9,6 %
5,2 %
4,4 %

19,3 %

Entre els docíors n'hi ha dos que també teñen estudis en prestigioses universitats, "masters" i
dues llicenciatures. N'hi ha dos mes amb dues llicenciatures. I un amb un "master" prestigios.
La majoria donen o han donat classes a la universitat. Per dir-ho curt, son persones amb molt
capital cultural. Veiem per tant que la concentrado de títols és important. I contrasta amb els
nivells educatius deis parlamentaris en el seu conjunt.
La majoria deis que teñen un curriculum académic excepcional, o bé son de "casa bona" o han
passat peí seminan. I entre ells hi ha una part important de les primeres figures de la política
catalana. Entre els diputats doctore n'hi ha set, mes de la meitat, que son, o han estat primeres
espases deis seus respectius partits*. Pero, tenint en considerado els seus antecederos,
podem dir que en un cert sentit son la continuado de les elits de les generacions precedents?
Des del punt de vista del seu origen social, n'hi ha una part que si. Ara bé, les carácter i stiques
amb les que es presenten denoten canvis qualitatius importants. Només cal veure el partit
polftic al qual pertanyen. No hi ha ningú del Partit Popular, el partit politicament hereu del
franquisme. La majoria son del PSC. I els sis restants son, a parts iguals, de CIU, IC i ERC. Hi
ha, per tant, una sobre-representació deis partits amb menys diputats. És el cas d'lniciativa i
Esquerra. Pero, lógícament, els d'aquests partits que ocupen escó son els del cap d'amunt de
la llista electoral. Les primeres figures. Per tant es manté la correspondencia entre ocupar
posicions rellevants i teñir forca capital escolar. Amb notables quantes excepcions, és ciar.

Entre els sis diputats amb dues llicenciatures, sense doctorat, també hi ha una majoria de
primeres espases: precisament quatre de les figures mes destacades. Dues son del PSC, una
de ERC i un de CIU.

Si ens fixem amb els "masters", en tenim sis amb carrera i mestratge: quatre d'ESADE, un del
IESE i un altre de la J.Hopkins University. N'hi ha un altre amb PDD del IESE pero sense
(licenciatura. Aquf hi ha un primera espasa d'Unió Democrática. Tots els que diuen haver
passat per ESADE son de CIU. I els del IESE del PP. El de la Hopkins del PSC. Hi ha uns
quants ex-seminaristes i ex-capellans, amb els seus corresponents estudis de Teología.
Característica que comparteixen amb una part notable deis a I tres honorables.

En general podem dir que el capital cultural sembla traduir-se en posicions rellevants del poder
polftic. I que els tftols de noblesa académica, amb tot el que impliquen, juguen un paper molt
important a l'hora de repartir les posicions mes destacades.

Tot i que en el camp de la política estudiat és on hi ha menys hereus -només cal veure les
titulacions deis pares-, bona part deis polltics destacáis si que ho son. I els que no, sovint han
aconseguit estudiar tot passant peí seminan.

Els seminaris s'ompliren duran el franquisme de gent d'extracció social humil, becats per
estudiar-hi. La pérdua de vocacions entre els filis deis poderosos, amb l'excepció de casos com
el deis jesuTtes, possiblement per causa det desprestigi associat a l'activitat sacerdotal,
producte del mateix procés de modernització, i deis esdeveniments deis anys trenta, que van
demostrar els riscos laboráis associats a l'activitat, va deixar espai per tot un seguit de joves de
pagés o filis de les velles classes mitges, associades al régim. Per fer deis seminaris un
important mecanismes de mobilitat social. Amb conseqüéncies especialment visibles en el món
de la política i l'académic.
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La relació entre la formado escolar deis pares i la deis filis la veiem també en
els nivells de titulació mes baixos. Els filis sense titol universitari teñen moltes
possibilitats de teñir pares sense aquest títol.

Taula 2-12. Estudis deis pares deis enquestats, sense títol universitari.

Enquestats sense títol
universitari

Estudis del pare
Sense o Primaris

44%

Secundaris

40%

Universitaris

16%

La majoria d'enquestats sense títol universitari son filis de pares amb estudis
primaris, com a máxim. Seguits deis filis de pares amb estudis secundaris. I
només una petita proporció deis que no teñen títol universitari son filis de pares
amb aquest títol.

En la poblado en general també hi ha una important relació entre el capital
escolar familiar i el propi. Veiem unes xifres que ¡Ilustren aquesta relació entre
la formado deis pares i la deis filis. Es tracta d'unes dades, recollides per
Eurostat, deis estats de I'EU deis 15.

Taula 2-13. Joves d entre 19 i 24 anys que eren en l'ensenyament superior el 1995. En
relació ais estudis deis pares.

UE
Bélgica

Dinamarca
Alemanya

Grecia
Espanya

Franca
Irlanda

Italia
Luxemburg

Holanda
Austria

Portugal

Finlandia

Suécia
Gran Bretanya

Nivell d'educació deis pares

Primaria o
inferior

17

26

12

10
22

22
12

17

9

16

20

8

15

Estudis
secundaris

26
44

13

28
49

35
30

46
24

26

51

12

25

Estudis
universitaris

48

61

30

53
63

68
54

61

45

43

73
37

55

Font: Eurostat

El 95, només un 17% de filis, de 19-24 anys, de pares amb titulació primaria o
inferior, seguien cursos d'ensenyament superior en el conjunt de la ELI deis 15.
En canvi eren el 48% deis filis de pares amb estudis universitaris. Queda
clara la influencia que té en el curriculum escolar de cadascú el del pare. I per
tant, el pes de l'origen social en l'accés a unes titulacions davant de les quals
tothom és formalment igual. En molts paísos europeus els estudis universitaris
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están fortament subvencionáis per l'estat. Pero el jove, per aprofitar-ho, no ha
d'haver fracassat fins arribar a la universitat. Ha d'estar motivat per entrar-hi i
estudiar. O, com a mínim, teñir assumit que cal anar-hi, i aparcar la possible
activitat laboral. Tot aquests factors están afectats peí curriculum escolar deis
pares. Es tracta d'un deis mecanismes mes ¡mportants de transmissió de
capital cultural. I per tant de la posició social. I aixó vol dir que, a la práctica,
davant del sistema educatiu, els uns son mes iguals que els altres.

La correspondencia entre la formació deis pares i la deis filis és molt gran entre
les elits. Pero en les posicions socials estudiades hi ha una diversitat molt
gran. Veiem si relevada formació deis pares está distribuida igualment en
funció de les variables, de les que disposem d'informació. O, per contra, en
uns casos hi ha mes pares amb un alt nivell de titulado que en uns altres. I,
per tant, mes hereus que en uns altres.

Variables relacionades amb els estudis deis pares.
Comencem per veure els estudis deis pares en relació amb l'edat deis
enquestats. El 51% deis pares deis mes grans de 64 anys teñen títol
universitari. En canvi només el 32% deis pares deis enquestats entre 50 i 64
anys. On hi ha mes pares amb estudis primaris o sense estudis és en l'interval
deis entrevistats menors de 50 anys (41%). Tot plegat fa pensar en un augment
de la mobilitat social i en l'ampliació de llocs rellevants que sha produít en el
segle XX a Catalunya. El grup majoritari en edat, entre 50 i 60 anys, té menys
proporció de pares amb estudis superiors. De tota manera cal recordar que
només estem considerant un determinat tipus de capital. I no vol dir que els
pares sense títol, amb filis en posicions rellevant, no tinguessin altres capitals.
Una composició diferent de l'estructura de capitals deis pares comporta
posicions també diferents i una manera diferent d'ocupar-les. I, per tant, una
herencia diferent. Pero la complexitat d'aquests processos caldria veure-la en
el marc del projecte. Per ara ens conformem examinant les variables de les
que disposem pels casos tractats. I apuntar l'interés que podria teñir veure les
diferents procedéncies deis que están en aquesta situació i el tipus de
processos que segueixen.

Gráfic 2-7. Titulado académica deis pares en funció de l'edat deis enquestats.
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Si observem les dades per tipus d'elit, veiem que els que teñen mes títols
universitaris son els pares de les elits económiques. Mes que els de les
culturáis. De tota manera, si disposéssim de la resposta a aquesta pregunta per
part de les elits académiques segurament aixó canviaria. Tot i amb aixó, mes
del 60% deis pares de les culturáis teñen estudis secundaris o universitaris. On
hi ha mes pares amb menys formado és entre les elits polítiques. Hi ha un 48%
de pares sense estudis o amb estudis primaris. 11 punts mes que les elits
culturáis i 16 mes que les económiques. És possible que per un sector
determinat de la població estudiada, el camp de la política hagi resultat de
promoció social. Si mes no entre aquest col lectiu, que és el deis polítics
propers a la transició democrática. Pot resultar interessant veure com
evoluciona aquest ámbit en els propers anys. Pero, tot i la possibilitat que la
política hagi permés la mobilitat social d'un determinat sector, no hem de
perdre de vista que 1/3 deis pares deis diputats al parlament enquestats teñen
títol universitari. El nivell de titulació segueix essent molt important.

Grafic 2-8. Titulació académica deis pares en funció del tipus d'elit
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Si atenem al sexe deis entrevistáis veiem que els pares de les dones
considerades teñen un nivell de formado molt inferior ais deis homes. També
és cert que les poques dones enquestades son joves, respecte del conjunt de
la mostra. I entre els joves hi ha molts menys pares amb titulació universitaria.
Pero caldria veure fins a quin punt els canvis de rol de genere teñen alguna
relació amb la mobilitat social.

Gráfic 2-9. Titulació académica deis pares en funció del sexe deis enquestats.
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Si ens fixem en l'ocupació de l'entrevistat, els que teñen mes pares amb
estudis universitaris son els que posaríem sota l'epígraf6 de "Técnics,
professionals, científics i intellectuals". Aixó possiblement s'accentuaria si
haguéssim fet la pregunta al personal académic. L'altre epígraf, el de
"Personal directiu d'empreses privades i de l'administració pública", está 5
punts per sota.

Gráfic 2-10. Titulació académica deis pares en funció de P ocupació de l'enquestat.

n DSense o Primaris
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El que acabem de veure s'assembla molt al que passa en relació a l'ocupació
de les paredes. Els entrevistáis amb parelles que treballen en activitats
classificables en l'epígraf 2 , "Técnics i professionals científics i intel lectuals",
teñen mes pares amb titulació universitaria que els aparellats amb persones en
altres activitats. I els que teñen mes pares amb estudis primaris, com a máxim,
son els aparellats amb persones que teñen activitats professionals en l'epígraf
"Personal directiu de les empreses i de les administracions publiques". El 52%
de pares deis entrevistáis en aquesta situado teñen, com a máxim, estudis
primaris. Només superáis per dos casos en els quals la parella és un
treballador manual.

Grafic 2-11. Titulació académica deis pares en funció de rocupació de la parella de l'enquestat.
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El entrevistáis només encaixen en 2 epigrafs deis 10 existent en la classrficactó professional d'un dígrt de la
Genera lita t.
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Si considerem els estudis específics deis entrevistáis resulta que els que teñen
mes proporció de pares amb estudis universitaris son els que han estudiat
Belles arts. Pero son pocs, en termes absoluts. Els segueixen els que han
estudiat ciéncies de la salut i ciéncies socials. I aquí és on es concentra gran
part deis entrevistáis. Els que teñen menys pares amb estudis universitaris son
els que han estudiat ciéncies, seguits deis que no teñen títol universitari. Si
considerem els pares amb estudis primaris, com a máxim, tenim que son
majoria relativa entre els que no teñen títol universitari. Pero seguits molt a prop
pels que han estudiat ciéncies naturals, enginyeria i arquitectura i ciéncies de la
salut.
Grafic 2-12. Titulació académica deis pares en funció de la titulado específica deis enquestats.
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Caldria buscar la relació existent entre l'origen social, el tipus d'estudis seguit i
l'ocupació concretament desenvolupada (veieu niustració 1). Pero aixó demana
un tipus de treball mes enllá d'una petita enquesta. Segurament ha de ser
possible trobar una bona disposició a la feina funcional, práctica i útil en molts
deis individus, que procedents de capes populars, acaben progressant en
disciplines que teñen una dimensió instrumental i poc aristocrática, fins
esdevenir ocupants de llocs rellevants. Pero aixó queda peí projecte.

En tancar aquest apartat tornem a la pregunta inicial de si el trencament
generacional que constatávem en l'apartat anterior implicava un canvi en les
elits. I la resposta ha de ser no. O, en tot cas, només parcialment. Segurament
que si atenem a elements qualitatius característics del col lectiu estudiat, en el
sentit que ho fan els clássics en parlar de la circulació de les elits, haurem de
dir que hi ha canvis importants. Pero si estem al cas de l'origen social, les
dades semblen indicar que hi ha prou hereus com per dir que el trencament no
s'ha produít. Que en tot cas hi ha noves arribades perqué s'ha ampliat el
nombre de posicions rellevants. Pero predominen els hereus.

També hi ha camps particulars amb posicions ocupades per una part
majoritária d'individus que semblen no teñir un origen social patrici. En especial
el de la política i el deis periodistes. Pero, fins i tot en aquests camps, hi ha un
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predomini d'hereus en les posicions mes prestigioses. En el cas deis polítics
aixó és evident.

En general, hi ha mes individus que semblen partir d'una bona posició familiar.
I aquesta bona posició la deduím de la formació escolar deis pares i deis
estudis deis enquestats. De tota manera caldrá fer una aproximado mes
aprofundida a la qüestió per donar respostes mes concloents. I examinar altres
tipus de capital. També cal dir que estem convenguts que la mobititat en el
camp económic ha de ser mes gran del que surt de les dades deis nostres
enquestats. Pero possiblement no hem dirigit amb prou éxit els nostres
qüestionaris ais "parvenus". O s'han resistit a respondre'ns, segurament per
motius que teñen molt a veure amb la seva condició. Disposats a assimitar-se a
la nova posició, son els que senten mes incomoditat quan se'ls pregunta per
dades referides a la procedencia social. Justament el seu éxit es basa en el
trencament respecte d'aquests orígens. Només amb altres metodologies
aconseguirem acostar-nos a aquest sector del col lectiu, que creiem que ha de
ser molt important quantitativament. La seva inclusió ha de modificar
substanciosament el paisatge de les elits en general i de les económiques en
particular. Pero tot aixó queda peí projecte.

Ara passarem a tractar una de les variables que hem posat en relació amb els
estudis deis pares per posar-la en el centre d'atenció: el sexe. Es tracta de
considerar-lo en la seva versió menys divertida, pero no per aixó menys
utilitzada en el camp de les ciéncies socials. Veurem si aquesta variable té un
comportament característic per aquest collectiu. I tractarem d'esprémer-la
perqué ens il lumini respecte de la relació entre la formació académica i les
posicions privilegiades.
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3 L'elit és cosa d'homes?
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Una població singular pe! que fa a l'edat. També en el nivell de titulado. Igualment
en el capital escolar del pare. I en refació al sexe? La pretensió d'estudiar la relació
entre posició social destacada i trajectóha en el sistema educatiu ens porta a
considerar el sexe deis mes ben situats en els diferents camps. L'aproximació
quantitativa a la qüestió, tal com l'hem formulat, no ens permet parlar de genere,
sino de sexe. Tot i que, en posar en relació rols, funcions socials i sexe estiguem
trepitjant terreny de la sociología del genere.

En elaborar la base de dades de partida, de 2.259 individus, ja sortien molts
mes homes que no pas dones. D'aquests, en vam seleccionar 1.620,
descomptats eclesiástics, nobles, militars i jutges,... i la relació dones/homes va
augmentar, pero la quantitat d'homes seguía essent molt mes gran que la de
dones. Concretament el 86% i 14% respectivament. Finalment han respost al
qüestionari un 83% d'homes i un 17% dones. I aquesta no és la proporció en
la que están representades les dones en la població en general. Només faltaría!
Ni tampoc és el cas de la població en relació a la població ocupada. Els
resultats de l'enquesta continua de I'INE dedicada a estudiar la població activa,
del IV trimestre del 2003, indiquen que la població catalana ocupada está
constituida per un 59% d'homes i un 4 1 % de dones. Hi ha una major presencia
deis homes en el món del treball. Pero matisada en comparado amb les
apreciacions fetes sobre les elits.

I qué passa en cada camp? Els resultats son els mateixos en el món de
l'economia, la política i la cultura?

La presencia d'homes i dones en cada camp.
Ja hem vist que les dones son minoría entre els nostres enquestats. Ho son en
el seu conjunt, pero també en cadascun deis camps en els que tenim dividit el
col lectiu estudiat. Ja era així en la base de dades que vam construir per
endegar el treball. Igualment entre els seleccionáis per enviar-los el qüestionari.
Vegem-ho:

Taula 3-1. Seleccionáis per a l'enviament del qüestionari, per tipus d'elits i sexes.

Homes
Dones

Económica
92%
8%

Cuttural
85%
15%

Política
73%
27%

Les dones eren una minoría en tots els camps. Fins i tot en el cultural. En el
polític és on estaven mes ben representades les dones. En aquest cas, cap
error, sabiem exactament quantes dones eren diputades al Pariament de
Catalunya.

I en les respostes? Els resultats son prou similars:

Taula 3-2. Persones que han respost al qüestionari, per elits I sexes.

Homes
Dones

Económica

93%
7%

Cultural
Académica

82%
18%

Periodística
83%
17%

Resta
79%
21%

Política

64%
36%
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Rebíem algunes respostes mes per part de les dones de les elits polítiques i
culturáis, i menys de les económiques, en relació a les enviades. Casualitats,
raons de genere combinades amb la posició adquirida? No ho sabem. Pero la
qüestió és que les elits, segons els nostres cálculs, están molt
masculinitzades. I no només en aquells sectors tradicionalment associats al
genere masculí (economía, tecnología, ...). També en les elits situades en el
camp cultural, sovint considerades simbólicament mes próximes al genere
femení. El govern, en can vi, també associat al món mascult, apareix,
considerant només els Diputats del Parlament de Catalunya, com el mes
feminitzat: tot i el predomini deis homes. Com que, per la variable sexe, és
molt fácil de treballar, refarem les passes ca mi nades per construir les bases de
dades en les que hem treballat. Aquesta accessibilitat de la dada, producte de
qué només cal saber els noms de les persones per conéixer el sexe, amb molt
pocs errors, possiblement contribueix a explicar l'éxit de les sociologies, les
geografies, les antropologies... de genere (que de vegades només ho son de
sexe).

Creiem que hem fet correctament la selecció de posicions rellevants, sense
deixar subrepresentades aquelles que podrien ocupar les dones. Pero la nostra
fe no és cega, sino justificable. I aixó és el que intentarem exposar tot seguit.
Compararem la presencia d'homes i dones en els diferents camps, segons la
nostra enquesta amb diverses fonts secundáries. Pero, anem per feina!
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El sexe de les elits económiques.
Una de les bases de dades mes aconsellable per conéixer els noms deis alts
carrees de les empreses és el SABI1. En la base hi figuren els noms deis
accionistes, deis administrador, del president de la companyia i el director
executiu. Hem considerat les de mes de 500 treballadors, amb rao social a
Catalunya. I en la base de dades en surten 339 d'actives, que representen els
llocs de treball de 533.087 treballadors.

Ja sabem que el nombre de treballadors no és una dada suficient perfer la tria
de grans empreses. En alguns sectors una empresa pot ser molt gran que en
altres, amb menys treballadors. Mes gran que d'altres empreses en sectors
mes "má d'obra intensius", amb mes treballadors. Aixó ja va ser corregit en
l'elaboració de la nostra base de dades. En la selecció vam triar les mes grans
en treballadors i facturado de cada sector important. Pero aquí, en aquest
recompte per sexes, treballem únicament amb el criteri del nombre de
treballadors.

La base SABI detalla, respecte de les empreses tríades, el nom de 2334
administradora2, entre el consell d'administració i la direcció general. En relació
al sexe, el resultat és el següent:

Taula 3-3. Administradors de les empreses catalanes* mes grans de 500 treballadors, per
sexes.

Administradors
Homes
Dones
Empreses"

Freqüéncia absoluta
1894

195
245

Freqüéncia relativa
81%
8%

10%
Font: Base de dades SABI.
* Amb rao social a Catalunya.
" En un 10% de casos, qui figura com a membre del consell d'administracló, és una empresa. Possiblement ete seus
administradors es reparteixen entre homes i dones com el 90% d'administradors sexualment identificáis

Només un 8% de dones. El resultat dona clarament idea de l'escassetat de
dones entre els administradors. Pero la situació encara és mes masculinitzada
si ens mirem només els directors executius:

Taula 3-4. Directors executius de les empreses catalanes* mes grans de 500 treballadors,
per sexes.

Directors executius.
home
dona
Empreses**

Freqüéncia absoluta
292
20
26

Freqüéncia relativa
86%
6%
8%

Font: Base de dades SABI
* Amb rao social a Catalunya.
" Qui figurava com director era una empresa

'SABI [Recurs etectronic] Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. París: Bureau van Díjk: Informa, [des del 2002-]
Base de dades amb informado financera de mes de 190.000 empreses ¡benques. La base de dades Sabi es renova
continuament (8 vegades l'any). En el nostre cas, la consulta, la vam fer el Desembre del 2003 Consuttant-la podem
saber-ne moltes mes coses, dones, el que fan els artffexs d'aquesta DB, és recollir les dades del registre i els comptes
de resultáis de les empreses I faciliten les dades sobre el capital escripturat, pero també la facturado, el nombre de
treballadors, etc
2 Presidente del consell d "administrado, secreta ris, consellers i directors generáis



Entre els directors només hi ha un 6% de dones. Pero encara es pot anar mes
enllá si parem atenció a la presidencia de les companytes:

Taula 3-5. Presidents de les empreses catalanes* mes grans de 500 treballadors, per
sexes.

Presidents
home
dona
Empreses*

Freqüéncia absoluta
241

6
19

Freqüéncia relativa
91%

2%
7%

Font. Base de dades SABI.
* Amb rao social a Catalunya.
** Qui figurava com director era una empresa.

En aquest cas les dones son gairebé absents. El resultat és forca ciar. Pero,
per fer-ho encara mes visible, dibuixem-ho:

Gráfic 3-1. Presidents i Directors executius de les empreses amb rao social a Catalunya de mes de
500 treballadors. Per sexes.

Q HOMES • DONES • EMPRESES

Font: Base de dades SABI.

La base de dades treballada dona una informado excellent. Pero calia
complementar-la amb altres fonts. Ja hem parlat i treballat, en l'apartat de
l'edat, de la "CD-Guía de Directivos 2000", publicada per la revista Actualidad
Económica, que recull dades de 6000 executius que treballen per empreses,
amb rao social a l'Estat Espanyol. Recull dades, des deis Presidents i Directors
Generáis, fins a Directors de Departaments de les empreses mes importants.
Hom pot comptar 70 dones entre els 1355 executius que treballen per
empreses, amb la seu social a Catalunya. Poc mes del 5 %.

I, mes fonts. El Círculo de Economía és una influent institució que va néixer
l'any 1958 amb la finalitat de convertir-se en un ámbit de formació d'opinió i
d'influéncia. En el moment del seu naixement, en pie franquisme, va aparéixer
amb la voluntat de contribuir a "modernitzar la vida económica i social" com
diuen ells mateixos3. Avui manté una important influencia, tant peí ressó de la
seva tribuna d'oradors distingits, com per les persones que conformen
l'associació. El seu nom no és accidental. L'associació, interessada en tot tipus
de temes, prima la perspectiva económica. Dones bé, aquesta societat, tant
influent a l'hora de senyalar problemátiques económiques i possibles iniciatives

CAMf. Ignasi [et al.J. Cercle d'Economia, 1958-1983: una trajectoria de modernització i convivencia. Barcelona:
L'Avenc, 1983, publicat en motiu del 25 aniversari de l'entitat.
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per a la col lectivitat, a fináis del 2003 tenia 1319 socis. D'aquests socis només
un 7% eren dones.

I, finalment, hem consultat les relacions de participants en uns famosos cursos
EMBA4 duna, no menys famosa, escola de negocis de Barcelona. Hem vist els
anuaris del 2002 i 2003 deis cursos del mes alt nivell. I els dirigits a directius
d'empreses mes petites o a directors de departaments de grans empreses. Els
de mes alt nivell tenien un 7 % de dones. Pero el percentatge va pujant
gradualment, de manera inversament proporcional a la categoría professional
de l'executiu al que va dirigida, fins arribar al 16 % de dones.

Aqüestes darreres fonts apunten en la mateixa direcció que les dades del SABI.
Per veure-ho mes ciar dibuixem-ho:

Gráfic 3-2. Indicadors diversos de les elits económiques. Per sexes.

CURSOS ALTS
EXECUTIUS

SOCIS CIRCULO DE
ECONOMÍA

GUIA DE DIRECTIVOS
ACTUALIDAD ECONÓMICA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totes les fonts considerades apunten que les dones son molt minoritáries en
les posicions mes destacades de l'ámbit economía I que no anávem massa
errats amb les dades de la nostra enquesta, relatives al pes que teñen les
dones entre les elits económiques. El nostre 7% mostra prou bé quin és el seu
pes quantitatiu en aquest camp.

4 Atenció en no confondre MBA i EMBA amb una famosa Miga de básquet americana. Es tracta del Masters Business
Administration (full times) ¡ el Executive Master Business Administretion, deis que hem partat en referir-nos ais
cum'culums excepcionals deis nostres entrevistáis L" Executive. és per a executius en exercid, que segueixen els
cursos mentre desenvolupen la seva activitat laboral a l'empresa
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El sexe de les elits culturáis.

Tot i que el nombre de dones és inferior en el cas de les elits economiques que
en el de les culturáis, la seva poca presencia en aquest supercamp encara
resulta mes sorprenent. Possiblement perqué ais ámbits culturáis sovint se'ls
atribueixen unes virtuts que s'apropen mes al genere femení. En contrast
amb aquest judici previ, els resuitats de la nostra enquesta presenten molt
masculinitzades les posicions rellevants. D'aquí la sorpresa. I l'escepticisme.

Per tal de contrastar aquests resuitats farem un recorregut per diverses fonts.
Pero en lloc de tractar el supercamp de la cultura en el seu conjunt, ho farem
de camps culturáis específics. En algunes ocasions, per contrastar-los amb
els resultats de l'enquesta, dones disposarem de casos suficients per fer-ho. En
altres no. Pero l'interés de recorrer a diverses fonts servirá per complementar
ámbits que no ha pogut cobrir aquest primer enviament de qüestionaris.
Comengarem per les elits académiques.

El sexe de les elits académiques.
L'enquesta recull la resposta de 83 catedrátics deis 340 que tenia l'estiu del
2003 la Universitat Autónoma de Barcelona i 13 de les mes altes autoritats
académiques d'altres universitats catalanes. L'enquesta l'havfem dirigit a tots
els catedrátics de la UAB i a tots els membres deis equips de govern de totes
les universitats catalanes. I el resultat és xocant. Hi ha un 83% d'homes i un
17% de dones. Menys dones que si considerem les elits culturáis, traient
préviament les académiques (80% i 20% respectivament). El bressol i centre
de difusió de la correcció política, el territori del llenguatge políticament corréete
(companys/companyes), masculinitzat en les seves mes altes instáncies! Com
podía ser?
I la guspira del dubte. Podía haver passat que centrar-nos en l'Autónoma, per
raons prosaíques, pero de molt de pes, impliques un biaix respecte del
col lectiu deis catedrátics de les universitats catalanes? Per tal de respondre a
aquesta pregunta, ens servirem de la informació facilitada peí Departament
d'Universitats, Recerca i Societatde la Informado (DURSI). Vegem-ho.

Grafic 3-3. El sexe deis catedrátics de les universitats catatanes de titula rita t "pública".

DHOMES ODONES

16%

84%

Font: Elaborado propia a partir de les dades del Dursi

Tal com imaginávem, el panorama general era encara mes masculinitzat.
L'Autónoma, la universitat mes jove de les velles universitats catalanes,
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nascuda l'any 68, no podia ser la de menor presencia de dones entre els
catedrátics.
De fet, tenim les proporcions d'homes i dones de totes les universitats
catalanes, Veiem en quina situado queda cadascuna en relació a la variable
considerada:

Gráfic 3-4. El sexe deis catedrátics de les universitats catalanes de titularitat "pública".
Per universitats. Curs 2001-2002.

DHOMES DDONES

UPC

UdL

UPF

UB

UdG

URV

UAB

97%

95%

84%

83%

80%

79%
!

79%

131

15%

1 16% I

I
I 17% 1

1 20% I

1 21% j

J
I 21% j

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Font: Elaborado propia a partir de les dades del Dursi.

UPC Universitat Politécnica de Catalunya; UdL Universitat de Lleida; UPF: Universitat Pompeu Fabra. UB Universitat
de Barcelona; UdG Universttat de Girona; URV Universitat Rovira i Virgili; UAB: Universitat Autónoma de Barcelona

La UAB no només no és la mes masculinitzada de les universitats "publiques"
catalanes, sino la que té mes presencia de dones entre els catedrátics. Mes
que les universitats noves. El 21% en el curs 2001-2002, per ser exactes. En la
nostra enquesta surten menys dones. Pero ja hem avisat que també incloíem
entre les elits académiques a 13 membre d'equip de govern de les universitats
catalanes, no pertanyents a l'Autónoma, entre els quals només hi ha una dona.
Si únicament considerem els catedrátics de la UAB el resultat és de 80%
d'homes i 20% de dones. En l'extrem contrari a la UPC. Només un 3% de
dones catedrátiques. Pero, tot i les diferencies assenyalades, en tots els casos
la masculinització és molt important. Pero, es manté aquesta característica si
considerem tots els professors universitaris o només afecta a la categoría mes
alta?

Gráfic 3-5. Sexe del personal académic de les universitats "publiques" de Catalunya. Serie 1998-01.

Font: Elaboració propia a partir de les dades de) Dursi.
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Sí considerem els docents de totes les categories de les universitats
"publiques" el nombre de dones es multiplica per dos. De tota manera 2/3 deis
professors segueixen essent homes. I, tot i que, com podem veure en el
següent gráfic, en els darrers anys del segle XX i els primers del XXI, hi ha
una tendencia a l'increment de la proporció de dones, no és un canvi sobtat.
Des del curs 1998-1999 al 2001-2002 el nombre de dones ha augmentat en
dos punts. Tenint en considerado que venim de situacions de creixement molt
mes expansiu en la presencia de professores, podem afirmar que s'está
produint un cert estancament? Aixó mereixeria un estudi particular, impossible
d'abordar en aquest preprojecte.

Pero, i en universitats de titularitat privada, qué passa? A grans trets, está
igualment masculinitzada. Considerant totes les categories, els homes son
mes del 60%. Pero hi ha una proporció de dones 5 punts per sobre de les
"publiques". I l'evolució de la proporció de dones augmenta, peí mateix període
considerat, d'una manera molt mes rápida. Aqüestes universitats,
paradoxalment mes conservadores segons l'estereotip, teñen mes dones que
les altres. Lexplicació está en les característiques de cada posició académica.
Bona part deis professors que son a les privades és per no haver pogut
aconseguir ser a la pública.

Gráfic 3-6. Personal académic de les universitats privades a Catalunya. Per se íes. Serie 1998-2002.

Font Elaborado propia a partir de les dades del Dursi.

En conclusió, el territori de la docencia universitaria "pública" está
majohtáriament poblat per homes. La masculinització és mes gran en les
categories superiors i mes petita en les universitats privades, que sovint
recluten el seu professorat entre els que no han obtingut placa de titular en la
"pública". Les posicions académiques están mes plenes d'homes com mes
remunerades i reconegudes son.
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El sexe de les elits deis mitjans de comunicado.

Vam fer el recull de noms de persones que ocupen posicions rellevants en els
mitjans de comunicado (dírectors, subdirectors, directors adjunts, subdirectors
adjunts deis grans mitjans escrits, revistes rellevants i grans programes de
radio i televisió; caps de redacció, de secció, i redactors en cap de grans diaris i
consells de redacció d'algunes revistes rellevants; directors de grans
organismes político-mediátics, col legi professional, editors de premsa escrita i
periodistes de molt prestigi amb un espai propi en el camp professional).
Quedaría pendent completar sistemáticament el recull amb els articulistes i
opinólegs habituáis (molts deis quals no es presenten com a periodistes
professionals). En total 107. I de dones només n'hi havia un 16%. I menys
dones com mes ens aproximávem ais carrees de direcció (5%).

Gráfic 3-7. Elit deis mitjans de comunicado. Per sexes. Base de dades propia.

HHOMES IDONES

TOTAL

Grup3

Grup2

Grupi

107 _LZ_
23

j - i ! i i : : i

8 1

! 1 í i

56 -ÜJ

; 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
r"

*En la nostra base de dades. Grup 1: Directors Subdirectors, Directors Adjunts, Subdirectors Adjunts Deis grans
mitjans escrits, revistes rellevants i grans programes de radio i televisió. Grup 2: Caps de redacció. de secció i
redactors en cap grans diaris i consell de redacció d'algunes revistes rellevants Grup 3: Attres, que inclou di recetó de
grans organismes politico-mediátics. col legi professional i editors de premsa escrita i periodistes de molt prestigi amb
un espai propi en el camp professional. Total. La suma deis grups 1, 2 i 3.

Deis qüestionaris enviats ens en van tornar, degudament complimentats, vint-i-
un.

Gráfic 3-8. Elit de periodistes que ha respost al q Oes türnari. Per sexes.

100%

• HOMES HDONES

TOTAL

GRUP 3

GRUP 2

19

GRUP1 10

0% 20%, 40% 60% 80%

* La divisió en grups és la mateixa que en t'apartat anterior, el referí! a la nostra base de dades en el seu conjunt.

El percentatge de dones sobre el total és un 21%. Un 10% si només
considerem els directors i subdirectors de grans mitjans i importants programes
de radio i TV. El número deis enquestats, tot i ser molt petit, indica les
mateixes tendéncies que la base de dades completa. Hi ha poques dones. I
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sembla que menys com mes prerrogatives i capacitat de decisió impliquen les
posicions ocupades. Pero, per tal de veure-ho mes ciar, ens servirem de tot un
seguit d'enquestes que ha anat fent el Col legi de Periodistes de Catalunya,
dirigides ais professionals, tant si están col-legiats com si no5.

Grafio 3-9. Periodistes de Catalunya. Per sexes. Segons les enquestes del CoMegi de Periodistes
dirigides a la professió. Anys 1992, 1996 i 2000.
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Font: Elaborado propia a partir de les dades del Col legi de Periodistes.
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El predomini deis homes és prou ciar. Son mes d'un tere del total. Pero, aixó si,
amb un pes relatiu molt menor que si només considerem les elits
periodístiques. Passem del 68,2% al 89%. Forca similar al que teniem en
considerar els professors universitaris i els catedrátics i membres d'equips de
govern.

Quan la darrera enquesta de l'any 2000 considera el col lectiu per edats, troba
que la poblado femenina de periodistes és mes jove que la masculina. La
majoria de dones se sitúen en el grup d'edat deis 26 ais 35 anys (47,6%). Una
joventut tant en el sentit biológic com social, que les manté allunyades deis
llocs preeminents.

Afegim-hi mes fonts d'elits periodístiques. Observem que passa en els grans
organismes professionals i politics relacionáis amb els mitjans de comunicació.
Hem considerat el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)6. Integrat per
10 membre, 9 deis quals son escollits peí Parlament i el darrer peí Govern. I la
seva finalitat és "vetllar pels drets i les llibertats, garantir el compliment de la
normativa reguladora de la programado i publicitat, assegurar l'acompliment de
les condicions de les concessions, la normativa europea i els tractats
internacional (...) vetllar peí pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i

Dades de la darrera enquesta, de Setembre 2000 Feta per Opina, S A Consisten! en 600 entrevistes telefóniques a
periodistes catatans. el 70% deis quals está col legiat i el 30% no ho está. En el cas deis col legiats, shan seguit quotes
per provincia, sexe i tipus de col legiat (actiu, numeran o jubilat) establint un nombre d'enquestes proporcional a la
poblado relacionada en els llistats facilitats peí Col legi de Periodistes de Catalunya. Vol dir que és un bon indicador per
la variable que ens interessa, en relació ais 3500 col legiats,

Vcurc la seva página web: hup^www.audiov isualcal .net/mformacio/membres.html
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cultural en el conjunt del sistema audiovisual de Catalunya...". Hi ha 8 homes i
dues dones.

També hem mirat la composició del consell d'administració i el consell assessor
de la Corporació Catalana de Radio i Televisió7. L'ens director de la radio i la
televisió de l'administració autonómica. El consell d'administració el formen 12
persones, escollides peí Parlament de Catalunya, entre les personalitats de
"rellevants mérits professionats"8, mes el Director General de l'Ens. Constituí
per 10 i 3 dones, quan va ser consultat. El consell assessor, igualment format
per 12 persones. Les designen l'lnstitut d'Estudis Catalans, les universitats
catalanes, el Consell Executiu de la Generalitat i representants deis
treballadors de l'empresa. Format per 10 homes i 2 dones.

En recollir les dades de la Junta de Govern del Collegi de Periodistes9, eren
26, deis quats 9 eren dones. Aixó sí, una d'elles era la degana.
Paradoxalment, aquesta Junta havia insistit ais polítics en la necessitat de
respectar la paritat sexual en les seves llistes electorals. Pero les dones només
son un tere en aquest organisme reivindicador10.

També tenim les dades del Consell d'lnformació de Catalunya (CIC). El Consell
d'lnformació de Catalunya "es l'ens que ha de vetllar per l'acompliment i
observanca deis criteris recollits en el codi deontológic de la professió
periodística catalana". El protocol de creació el signen el Col legi de
Periodistes, mitjans de comunicado diversos, facultats universitáries catalanes
amb estudis de periodisme, sindicat de periodistes i professionals de la
informado de Catalunya i del Patronat de la Fundació. 16 homes i 3 dones i 10
homes i 1 dona respectivament11.

i finalment del Centre Internacional de Premsa de Barcelona (CIP). Amb aquest
nom des del 1988, pensat, segons la definido que fan d'ells mateixos, per
"¡nternacionalitzar Barcelona, Catalunya i Espanya", prestant servéis ais
periodistes desplacats a Barcelona. A la Junta hi ha 10 homes i 2 dones i al
Consell Consultiu, 35 homes i 2 dones12.

En tots els casos és evident la supremacía numérica masculina. Totes
aqüestes entitats professionals i polítiques, relacionades amb els mitjans de
comunicació, algunes pode roses, testimoniáis les altres, pero que teñen molta
cura de seleccionar a persones rellevants per tal de prestigiar-se. Totes teñen
mes homes que no pas dones. Sovint en proporcions espectaculars a favor
deis homes. I, en la majoria de casos, es tracta d'instáncies plenes de
discursos políticament correctes, que reivindiquen un tráete igualitari de les
dones.

I Dades obtingudcs l'octubre del 2003. httpT/www cenv com/casi/organi.hlm
* Segons ta llei de creació del 30 de maig del 1983.
* lillp Mvivu ponotiiMcs oru/

Després de les (Jarreras eleccions al Parlament de Catalunya, la degana ha aconsegurt la direcció de Catalunya
Radio SRG. S A . la radio pública de Catalunya. Qui ha dit que, en un món masclista, no servia de res reivindicar la
paritat? Ara, en la direcció del collegi, hi ha 8 dones de 26.
II Octubre del 2003. httpT/www pcnoilisics.itrg¿t IC/cat/Mcmhrcs.htm
12 htlp./Avwv, pcriodislcs.org/cipb/cal/laiiindaciahfm
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Tot plegat és prou ciar. Pero fem-ho mes gráfic:

Gráfic 3-10. Alguns deis grans organismes professionals i polftics relacionáis amb cls mitjans de
comunicació. 2003.
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Font: Elaboració propia a partir de les dades deis mateixos organismes. Any 2003

Els mes significats en el poderos món deis mitjans de comunicació, una de les
principáis instáncies de construcció de la realitat social, gairebé tot son homes.

Succeeix el mateix en altres camps culturáis? Com que tenim poques dades de
cada camp, hem fet un treball de captado de dades, de fonts secundarles, per
referir-nos a diversos camps de I'art. Veieu-ho a l'annex 2.
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El sexe de les elits polítiques.

Com ja hem explicat en un altre moment, per tal de comencar a tractar les elits
polítiques vam decidir centrar-nos en els Diputats al Parlament de Catalunya
(VI Legislatura). Deis qüestionaris enviats, vam rebre resposta de 15 dones i 26
d'homes (37% i 63%). Pero ja sabíem que el Parlament tenia 37 dones i 98
homes (27% i 73% respectivament). La diferencia cal atribuir-la, una vegada
mes, a les característiques del genere en relació amb la posició. En tots dos
casos, les dades refereixen al col-lectiu amb mes presencia relativa de dones.
La proporció de diputades no ha estat sempre tant alta. Els canvis han estat
importants, i aixó que ens referim a una historia molt curta, pero segurament
intensa en qüestions de genere.

Les transformacions han estat molt importants, sobretot en el discurs. I els
discursos sobre la igualtat de genere els han protagonitzat les elits culturáis. Ja
hem vist que amb moderats efectes práctics en la redefinició de la seva
composició sexual. Pero, els polítics, a mes de transmetre'ls, els han
escenificat La particular posició d'aquests, en tant que difusors d'aquest
discurs, els ha compromés, a la práctica, d'una manera molt mes notable que
ais máxims detentors del capital cultural. És aixó el que veiem quan observem
l'evolució de les xifres? Comencem per mirar-nos-les.

Gráfic 3-11. Diputats al Parlament de Catalunya. De la I a la Vil Legislatures. Per sexes.
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Font Elaborado propia a partir de les dades oficiáis del Parlament de Catalunya

Es tracta, ja ho hem dit, del collectiu mes jove i amb menys hereus, tot i no ser
tant jove i disposar d'una proporció molt important de patricis. Dones, també és
el menys masculinitzat. Tot i que els homes son majoria. I han ocupat sempre
els llocs mes visibles: tots els presidents del parlament i els portaveus deis
partits sempre han estat homes.

Pero, l'evolució de la composició sexual del Parlament, incloent-hi el darrer
episodi, quan ja haviem recollit tots els nostres qüestionaris, implica passar
d'un 6 % de dones en la primera legislatura (constituít el 1980) al 32% de
dones de la setena legislatura (constituít a fináis del 2003). El salt és
espectacular, 26 punts. Un canvi tan notable demana ser contrastat. Es tracta



d'una original transformado del Parlament cátala? Ha succeít el mateix en
altres parlaments?

Comencem fent una ullada al "Congreso de Diputados del Reino de Espanya".
Ens trobem amb una evolucio molt semblant a la del parlament cátala. En la
primera legislatura, el 1979, només ni havia un 7% de dones En contrast amb
el 36% de dones del parlament constituít aquest any 2004. Hi ha una
gradualitat menor en el canvi que en el parlament cátala. Pero les diferencies
son mínimes. I el salt mes gran es produeix coincidint amb l'arribada al govern
d'Espanya de la dreta mes conservadora de l'arc parlamentan13.

Grafic 3-12. Diputats al Congreso de Diputados d'Espanya. De la I a la VIH Legislatures. Per sexes.
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Font Elaboració propia a partir de les dades oficiáis del Congreso de Diputados

Ara compararem la proporció de dones diputades a Catalunya amb altres
parlaments europeus. Qué veiem? Sorpresa! Hem comparat amb Franca, Gran
Bretanya, Italia i Espanya. El parlament espanyol és el que té mes dones. Mes
que el Caíala, tot i la proximitat deis resultáis. Pero, el triple que l'Assemblea
francesa i la Camera italiana. I el doble que els parlaments de Sa majestat la
Reina Isabel II. Com és possible que la correcció política tingui aquests efectes
a Catalunya (i també a Espanya) i en canvi no els tingui tan exagerats en
democrácies tant velles i consolidades com la Británica o la Francesa?

13 Cal no associar automáticament el cretxement del reconeixement del paper poHtic de la dona i les posicions
desquerrá Només cal recordar que va passar a la 2a República, en ta primera ocas ¡ó que van teñir (es dones de
participar en les eleccions. I l'important paper que la dreta espanyola, pollticament hereva de Franco, és capac de
donar a la dona
La proporció de diputades del PP augmenta espectacularment a la Vil legislatura, passant del 19% de la V Legislatura
al 31%. Mentre que els Socialistes passen del 35% de la V a 38% de la VI Legislatura Aixó es capgira en aquesta
darrera legislatura, la VIII Els socialistes, ara guanyadors, teñen el 45% de dones, mentre que el Grupo Popular només
un 29% Curiosament, les dues darreres legislatures, el partit guanyador és el que té un augment relatiu mes important
de dones assegudes al Congreso. I es tracta de partits diferents, un de dretes t l'attre de centre-esquerra, si és que aixó
vol dir alguna cosa Pero, per quin motiu es produeix aquesta alternanca en el ritme de creixement de la proporció de
diputades? CakJría estudiar les distes electoraIs Hi ha mes dones en les posicions mes allunyades del cap de Dista.
Per tant, qut té mes escons. tendeix a augmentar la proporció de dones A mes, en govemar, molts alts carrees es
donen de baixa de leseó, i son substttufts per altres membres del partit. Hi ha mes casos d'homes substitutos per dones
que a la inversa Ja tenim una explicado per l'acceteració de la reducció gradual de la masculmització en el parlament
espanyol quan es tracta del partit guanyador.
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Gráfic 3-13. Dones en els parlaments de diferents pateos.
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Fonts Elaborado propia a partir de les dades oficiáis deis diferents parlaments comparats.

Tot plegat fa sospitar. Aquí passa alguna cosa. On ha anat a parar el
masclisme ¡béric ancestral? Ha desaparegut? O, el que estem veient n'és una
expressió? L'éxit de la correcció política en la seva teatralització al parlament
podría donar idea de l'aHunyament de la societat deis seus principis? No ho
sabem. Segurament no sempre14. Pero, en molts casos, ens imaginem que sí.
Que la correcció política remet a un llenguatge i a uns determinats gests, que
sovint no son res mes que cortines de fum. Cortines que serveixen per
emmascarar la realitat, tot representant la societat duna manera molt diferent a
com es Pero per posar-ho en evidencia, pot ser útil recordar que el camp de la
política té altres ámbits, diferents deis parlaments. Veiem que passa amb
alguns d'ells en relació al sexe deis que ocupen les posicions.

El cas de les alcaldies catalanes, després de les eleccions del 2003.
El "poder local" també va teñir eleccions el mateix any que n'hi havia al
Parlament. El 90% d'alcaldes son homes. On hi ha menys dones és en els
municipis de menys de 2.000 habitants (69% deis municipis de Catalunya). On
n'hi ha mes és en els 12 municipis entre 50.000 i 100.000 habitants. Les
alcaldesses son un 25%, per sota del 32 % deis Diputats del Parlament. Hi ha 9
ciutats mes grans de 100.000 habitants. I només una té una dona presidint el
consistori. Considerant els alcaldes, el poder polític local está molt mes
masculinitzat que la cambra de represe nía nts. No sabem que passaria si
tinguéssim en considerado les regidories, pero la figura destacada de l'alcalde
té cara d'home.

14 Si considcrem les dades de l'any 2003 deis parlaments nacíonals de 1'Europa deis 25 i deis ftiturs estáis memhres, la proporcio de
dones nomes es superior a la catalana a Suécia. Dinamarca, i'inlándia, els Paisos Baixos i Austria, \1\ Congreso cspanyul nomes es
supcrai pcls palsos escandinaus.

71


