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L’envelliment demogràfic a Catalunya 
 
 

Julio Pérez Díaz 
 
Aquest treball fa un breu estat de la qüestió sobre l’envelliment demogràfic a 

Catalunya. Es presenten les dades més recents sobre l’estructura per edats i sobre alguns 
dels seus immediats determinants, i s’insereixen en sèries històriques què donen una 
major perspectiva a les dades actuals i a les possibles previsions d’evolució futura. 

A la presentació de dades s’afegeixen aclariments conceptuals i metodològics, com 
la pròpia definició del fenomen analitzat o les seves determinacions geogràfiques. En 
aquest cas l’escala territorial ocupa un paper fonamental: per sobre dels grans canvis 
experimentats per la reproducció humana (autèntic motor explicatiu de l’envelliment 
poblacional “macro”) el paper de les migracions és tant més determinant com menor és 
l’àmbit poblacional analitzat. Finalment, es fan algunes consideracions sobre els tòpics més 
freqüents pel que fa a les conseqüències socials i econòmiques suposadament negatives, i 
es suggereixen òptiques d’investigació alternatives menys alarmistes. 

 

El concepte “envelliment demogràfic” 

Tothom ha sentit parlar d’aquest canvi poblacional, de manera que sembla 
accessori començar amb un aclariment conceptual i terminològica. Tanmateix, la pròpia 
denominació “envelliment demogràfic” o “envelliment de la població” es desafortunada i 
provoca malentesos generalitzats que convé combatre, pel be de la claredat conceptual i 
de l’adequació de les nostres respostes socials i polítiques. Moltes de les conseqüències 
suposades i temudes d’aquest procés demogràfic són un mite. La veritat és que les 
poblacions no envelleixen. Són les persones les que ho fan. 

Allò que la denominació al.ludeix és un canvi en la estructura per edats, 
perfectament visible en la seva clàssica representació, la piràmide d’edats. Es perd la forma 
triangular tradicional a mesura que s’estreta la base i s’eixamplen les parts corresponents a 
les edats madures i majors. És a dir, es tracta d’una redistribució dels pesos respectius de 
les diferents edats presents al conjunt de la població. La tendència és a que les edats 
madures i avançades, tradicionalment escasses, acabin tenint una presència similar a la de 
les edats més joves. 

Quan es va prendre consciència de que tal cosa estava succeint, allà per les primeres 
dècades del segle XX, se la va anomenar amb una expressió que reflectia la por a la 
decadència y a la degeneració “nacionals”, imperant en pràcticament totes les societats 
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avançades del moment. L’organicisme i el biologisme consideraven que les poblacions 
tenien “vida”, amb una fase de maduresa i esplendor, però també amb la seva “vellesa” y 
extinció final, i les dades demogràfiques, especialment les que revelaven un sostingut 
descens de la fecunditat, eren interpretades en aquesta direcció. 

Avui sabem que les poblacions no envelleixen, no tenen edat, i hem tingut un segle 
sencer per comprovar que la “decadència” prevista era una fal.làcia. La trampa conceptual 
implícita en la denominació “envelliment demogràfic”, però, segueix exercint la seva 
funció.  

Allò “vell” segueix tenint connotacions negatives, de tal manera que qualsevol sap, 
quan es parla de la població, que l’envelliment demogràfic no pot ser bo. Abans d’entrar 
en temes més descriptius, em limito a senyalar que els fonaments teòrics d’aquest tòpic ja 
fa temps que s’han revelat erronis, y que la realitat històrica els desmenteix encara més. I 
és important començar amb aquest aclariment, per què la població de Catalunya està 
experimentant aquesta evolució amb una intensitat i rapidesa que no tenen precedents i 
encara està lluny d’haver assolit el seu punt final.  
 

 

El canvi de la piràmide 

L’anomenat “envelliment demogràfic” és, senzillament, un procés de canvi en la 
estructura per edats, a través del qual l'edat mitjana augmenta. Dit en altres paraules, la 
relació d’efectius entre les diferents edats canvia de tal manera que la gent gran va 
adquirint un pes creixent dins del conjunt. Aquesta definició, una mica abstracta, es pot 
convertir fàcilment en imatges gràcies a un gràfic d’us tradicional a la demografia: la 
piràmide de població.  

 
 
 



 3 

Figura 1. Piràmide de població de Catalunya, 1975 i 2003 
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Font: IDESCAT, Padró Municipal d’Habitants de 1975 

 
El que podem observar en 1975 pot semblar un cas típic de piràmide de població. 

La seva forma és la que acostumem a imaginar, ampla a la seva base, i progressivament 
més estreta a mesura que avancem en les edats, fins a extingir-se en un pic en arribar a 
les edats màximes assolides pels éssers humans. Com a molt, presenta una 
discontinuïtat al voltant dels 30-39 anys, corresponent al dèficit de naixements provocat 
per la guerra civil, i també resulta encara apreciable, entre els que tenen 55-64 anys, una 
certa marca deixada pel mateix fenomen (la manca de naixements, al voltant de la grip 
de 1918, a la que s’afegeixen les baixes dels joves durant la guerra civil). En aquesta 
piràmide, per tant, els menors de 15 anys ocupen una superfície substancial (més de una 
quarta part), mentre els majors de 64 anys a penes són una dècima part del total. Es 
tracta d’un moment a la història demogràfica de Catalunya al qual ningú no va sospitar 
el que havia de succeir en pocs anys. 
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Figura 2. Piràmide de població de Catalunya, 2003 
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Font: IDESCAT, Renovació Padronal de 2003 

 
El 2003 mostra un canvi radical: els menors no arriben al 14%, mentre la gent gran 

passa del 17%. Per primera vegada, per tant, els grans són més que els infants. S’havien 
igualat ja als finals dels anys noranta del segle XX, i al 2003 la relació a Catalunya és ja de 
124 majors  per cada 100 menors.  

La principal explicació és fàcil de veure a la piràmide: el descens en el volum dels 
naixements iniciat a mitjans dels anys setanta, no te precedents, ni en la seva magnitud ni 
en la seva rapidesa. De fet, deixa com una petita anècdota l’empremta de la guerra civil 
sobre la piràmide. El resultat visual, aproximadament un quart de segle després, resulta 
certament espectacular. Malgrat als últims quinze anys el volum anual de naixements 
sembla haver-se estabilitzat i fins i tot dona signes de recuperació, aquest volum es mou al 
voltant de la meitat del les xifres existents en el moment en que s’inicià el descens. La 
forma de la piràmide s’ha vist dràsticament alterada, i ens recorda més a un arbre que a la 
figura tradicional. 

Lògicament, és aquest descens de la natalitat el que explica el ritme, molt ràpid, 
amb el que s’ha reduït el pes de la població de menor edat; com que es tracta de la 
distribució dels pesos respectius entre les diferents edats, el pes de la resta (els adults i els 
majors) hagués augmentat de forma automàtica fins i tot mantenint el seu volum intacte.  

Una piràmide (una estructura per edats) només pot canviar el seu perfil per 
l’influència de les noves “entrades” i “sortides” de persones, la qual cosa equival als 
fenòmens bàsics estudiats per la demografia: naixements, defuncions i migracions. 
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Després d’observar aquestes imatges, però, a Catalunya sembla haver una única causa 
realment important: el descens de la natalitat.  

Tanmateix, aquestes dues piràmides poden donar una impressió força incorrecta de 
la manera i les causes amb que ha evolucionat l’estructura per edats a Catalunya.  

 
Quadre 1. Població de Catalunya 1877-2003. Grans grups d’edat (nombres absoluts)  

 0-14 15-64 >64 Total 

1877 543.587 1.130.864 76.618 1.751.069 
1887 579.179 1.167.777 92.496 1.839.452 
1900 591.917 1.267.622 97.198 1.956.737 
1910 591.408 1.381.692 108.440 2.081.540 
1920 609.557 1.586.829 133.142 2.329.528 
1930 717.649 1.896.084 172.786 2.786.519 
1940 659.067 2.017.131 213.768 2.889.966 
1950 637.409 2.321.330 278.316 3.237.055 
1960 911.275 2.636.046 375.189 3.922.510 
1965 1.073.641 2.962.085 424.460 4.460.186 
1970 1.308.800 3.294.212 504.491 5.107.503 
1975 1.448.866 3.631.937 579.433 5.660.236 
1981 1.484.171 3.814.072 658.354 5.956.597 
1986 1.277.016 3.962.566 739.136 5.978.718 
1991 1.078.306 4.119.626 862.562 6.060.494 
1996 892.431 4.205.903 991.706 6.090.040 
2001 872.924 4.366.073 1.104.113 6.343.110 

2003 923.636 4.630.739 1.149.771 6.704.146 
 

 
Per una banda, la de 1975 no és en absolut una piràmide típica. En certa manera, és 

tan excepcional com la de 2003. La seva base, tan ample, es dibuixa al final d’un període de 
molt elevada natalitat, el baby boom, afavorit per una intensíssima immigració 
concentrada sobretot en les edats joves. Multiplicant els efectes de l’elevada natalitat i la 
immigració de joves en edat fecunda, la tradicionalment elevada mortalitat infantil 
comença finalment a assolir valors reduïts propis dels països desenvolupats: els nens 
viuen. El resultat conjunt és que el ritme de creixement, des de finals dels anys cinquanta, 
havia estat extraordinari, i pràcticament tot aquest creixement demogràfic s’havia produït 
en persones que encara no eren grans. No es estrany, per tant, que la comparació entre 
les dues piràmides doni una impressió de canvi tan accentuada. 
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Quadre 2. Població de Catalunya 1877-2003. Grans grups d’edat (proporcions) i 
relació entre grans i infants 

 0-14 15-64 >64 
(<64)/(0-

14)* 

1877 31,0% 64,6% 4,4% 14 
1887 31,5% 63,5% 5,0% 16 
1900 30,3% 64,8% 5,0% 16 
1910 28,4% 66,4% 5,2% 18 
1920 26,2% 68,1% 5,7% 22 
1930 25,8% 68,0% 6,2% 24 
1940 22,8% 69,8% 7,4% 32 
1950 19,7% 71,7% 8,6% 44 
1960 23,2% 67,2% 9,6% 41 
1965 24,1% 66,4% 9,5% 40 
1970 25,6% 64,5% 9,9% 39 
1975 25,6% 64,2% 10,2% 40 
1981 24,9% 64,0% 11,1% 44 
1986 21,4% 66,3% 12,4% 58 
1991 17,8% 68,0% 14,2% 80 
1996 14,7% 69,1% 16,3% 111 
2001 13,8% 68,8% 17,4% 126 

2003 13,8% 69,1% 17,2% 124 
Font:Censos, Padrons i Renovacions Padronals corresponents 
* Aquest indicador és més dinàmic que les simples proporcions de cada grup, i es pot interpretar com “el nombre de majors per 

cada 100 infants” 

 
Aquest contrast, doncs, és una bona manera d’emfasitzar els últims canvis, però 

amaga la importància del descens de la mortalitat, i crea una falsa impressió sobre la 
rellevància d’ambdós fenòmens com a causes de l’envelliment demogràfic (com 
s’argumenta més endavant, l’autèntic desencadenant del canvi de la dinàmica poblacional 
en el seu conjunt és l’augment de la supervivència). 

En realitat, la natalitat ve augmentant els últims anys, i el volum dels menors de 15 
anys ha crescut (entre 1996 i 2003 va passar de 892.431 a 923.636 persones). Però 
simultàniament assistim a un fenomen que no te precedents: les generacions madures i en 
la seva primera vellesa a penes es veuen erosionades per defuncions, de tal manera que la 
pràctica totalitat del seu volum es va traslladant cada vegada més amunt a la piràmide. 
L’envelliment demogràfic recent, per tant, no ha estat només cosa de la natalitat; les 
millores en la mortalitat general i, a l’últim quart de segle, dels de més edat han estat molt 
substancials. La creixent proporció dels majors, certament, pot haver-se vist impulsada 
per un efecte mecànic de la disminució dels infants, però seria molt erroni considerar que 
aquesta és la principal causa. El volum que tingui la població de més edat res te a veure 
amb el nombre contemporani d’infants, i ha estat creixent desdieu 1975 de forma 
inusitada (els majors de 64 anys eren 579.433 aquell any, mentre que el 2003 el seu volum 
és de 1.149.771 persones). 
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En aquesta nova situació, el volum inicial de les generacions es trasllada sense 
massa erosió fins a edats molt avançades. L’arribada als 65 anys de les generacions de 
minvat volum nascudes durant la guerra civil és bona part de la explicació d’un alentiment 
i, fins i tot, retrocés en l’envelliment demogràfic recent. 

 
Figura 3. Ritme de creixement anyal de la proporció de majors de 64 anys 

 
Font: Censos, Padrons y Renovacions Padronals corresponents, i projeccions de població de l’INE i l’IDESCAT 

 
Font:Censos, Padrons i Renovacions Padronals corresponents 
* Aquest indicador és més dinàmic que les simples proporcions de cada grup, i es pot interpretar com “el nombre de majors per 

cada 100 infants” 

 
En efecte, acabem de tenir un breu parèntesi històric pel qual la proporció de gent 

gran fins i tot ha experimentat un lleuger descens. Un precedent d’aquest fenomen, tot i 
que de magnitud molt inferior, el podem trobar als anys seixanta. Aquell període, però, 
es va explicar principalment per l’immigració de joves de la resta d’Espanya. És cert que 
els finals del segle XIX havien estat afectats seriosament pel còlera, que la menor natalitat 
conseqüent es traduí en generacions de menor volum i que eren precisament aquestes les 
generacions que complien 65 anys als anys del baby boom. Però el volum inicial de les 
generacions encara no podia tenir massa rellevància, ja que havia estat molt “erosionat” 
per la mortalitat de tota la vida anterior. De fet, com es pot comprovar al gràfic anterior, 
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mentre l’envelliment demogràfic s’aturava a Catalunya, el d’Espanya s’accelerava (i per la 
raó inversa, l’emigració de joves), malgrat l’efecte generacional del colera de final del XIX 
havia estat comú. 

Per tant estem davant un parèntesi històric en el procés d’envelliment demogràfic 
que no te precedent en les causes. El parèntesi però, i pels mateixos motius d’inèrcia 
generacional, ha de ser breu. Immediatament després de que acabin de arribar al seu 65er 
aniversari les generacions escasses provocades per la guerra civil, entrarem en la etapa 
històrica de major creixement absolut de la població que depassa aquesta edat. Les 
posteriors generacions tenen un volum inicial creixent, i aviat serà realment gran, quan 
arribin les nascudes als anys seixanta i primers setanta, les més abundoses mai nascudes a 
Catalunya. Les projeccions de població oficials de la Generalitat [IDESCAT, 1998], amb el 
seu horitzó en l’any 2030, consideren probable que la gent gran superi el 24% de la 
població en aquell moment. Com que les projeccions no havien previst una immigració 
tan intensa com la que està arribant recentment, potser aquest percentatge acabi sent una 
mica inferior. No obstant, el que no canviarà a penes és el volum previst de la població 
major, molt més previsible per no estar afectat per l’evolució de la resta d’edats i per 
tractar-se de persones avui ja presents a la població independentment del que passi amb la 
fecunditat. Aquest volum estarà al voltant de 1,5 milions de persones 

Estem, doncs, davant un procés que encara no ha culminat, i que s’accelerarà els 
propers anys fins a atorgar un pes màxim a la població major poc abans de finalitzar la 
primera meitat del segle XXI. Després, una vegada comencin a ser les generacions 
“buides”, nascudes a partir de meitats dels anys setanta del segle XX, les que arribin als 65 
anys, és previsible un considerable replegament del pes demogràfic de la gent gran. 

Com es pot comprovar, Catalunya ha experimentat tot aquest procés amb 
fluctuacions importants però amb gran rapidesa, tal i com ha succeït a tota Espanya. 
L’inici del procés ha estat tardà, però les millores en la supervivència al segle XX han estat 
fulgurants. 

Si s’atén als moments en què el pes de la gent gran arriba a certs límits (veieu el 
gràfic), a Catalunya la gent gran assoleix abans el 7%, ja que l’inici de la transició va se 
lleugerament anterior, especialment pel que fa a la reducció de la fecunditat. Però tot el 
segle XX ha estat un segle d’integració en els comportaments demogràfics, de tal manera 
que l’arribada 14% és pràcticament simultània. Per altra banda, la previsió del moment en 
què s'arribi al 21% és lleugerament més tardana a Catalunya per la gran rellevància de la 
immigració exterior en els últims anys (novament es tracta d’immigració fonamentalment 
laboral, jove en edat i, per tant, en plena etapa fecunda del cicle vital). 
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Figura 4.  Moment històric en que els majors de 64 anys arriban al 7, 14 i 21% de la 
població a Catalunya i a diversos països del món 
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Font: Basat en [Mirkin, 2001 , pg 14] y re-elaborat amb tal d’incloure les dades de d’Espanya i deCatalunya 
Nota: Els països que no es preveu arribin al 21% avans de l’any 2050 ni s’han dibuixat amb el segon tram. L’estimació en el cas 

de Catalunya, segons la qual aquest percentatge correspón a l’any 2030, és la de l’escenari tendencial de les projeccions 
oficials de la Generallitat de Catalunya, fetes per l’IDESCAT. 

 
En  realitat, les majors fluctuacions a Catalunya es poden interpretar fins i tot com 

un efecte merament estadístic del seu menor volum poblacional. Com es veurà més 
endavant, a mesura que es redueix l’àmbit geogràfic i la grandària demogràfica, 
l’estructura per edats acusa més les migracions i menys els efectes de la natalitat i la 
mortalitat. 

El que es pot constatar al gràfic anterior és que tant Catalunya com Espanya es 
troben entre els països de “segona onada”, pel que fa al moment d’inici en els canvis de la 
piràmide. França o Suècia, en canvi, van ser pioneres, arribant a un 7% de gent gran molt 
abans que s’iniciés el segle XX. Hi ha un tercer grup de països molt tardans, alguns dels 
quals ni tan sols han arribat a aquesta proporció en l’actualitat.  

Però la pràctica totalitat de la humanitat es troba immersa en el mateix procés, de 
manera que no és suficient amb buscar explicacions locals. Abans de continuar amb detalls 
sobre les conseqüències a Catalunya, convé aclarir quines son aquestes grans forces que 



 10 

tant estan canviant la dinàmica poblacional mundial i, per tant, l’estructura per edats del 
conjunt de la població planetària. 

 
 

La revolució reproductiva, autèntica causa de l’envelliment demogràfic 

Des de finals del segle XIX i al llarg de les primeres dècades del segle XX els Estats 
més rics del món van viure immersos en la por a la decadència i la despoblació. S’havia 
detectat un ràpid descens de la fecunditat que no tenia precedents històrics i que semblava 
no afectar al món menys desenvolupat. Aquesta “por al declivi demogràfic” [Teitelbaum 
& Winter, 1985] és l’impuls final al desenvolupament de la demografia com a disciplina. 
L’interès polític per posar en marxa polítiques de població que revertissin aquesta temible 
evolució la va dotar de recursos, de noves fonts estadístiques i millores en les existents 
(com ara la modernització dels qüestionaris dels censos), de centres d’investigació, revistes 
especialitzades, congressos internacionals... Tot era poc per salvar la nació de la 
degeneració, la decadència i la major empenta “demogràfica” de la resta de països. 

Va ser cap a la tercera dècada del segle XX quan tot aquest esforç començà a 
cristal.litzar en un marc teòric interpretatiu. Als anys quaranta la teoria ja tenia un nom i 
certa acceptació: la transició demogràfica. Sorprenentment, no avalava les alarmes; el 
descens de la fecunditat havia estat provocat per un descens previ, sostingut i de gran 
envergadura, de la mortalitat, que havia trencat l’equilibri tradicional entre tots dos 
indicadors. Després d’un període de creixement demogràfic accelerat pel desfasament 
temporal dels dos canvis (període transicional) havia d’arribar un nou equilibri en el qual 
tots dos indicadors tindrien nivells baixos. Lògicament, amb aquest nou equilibri de 
supervivència molt dilatada i de natalitat reduïda, les piràmides de població han de tenir 
un perfil nou, més “envellit”. 

Aquest marc interpretatiu ha estat criticat sovint pel seu caràcter de mera 
generalització empírica i per la seva escassa capacitat explicativa. Però si en comptes de fer 
servir l’òptica dels estocs poblacionals i els components del seu creixement, pensem les 
poblacions com generacions successives d’éssers mortals que es reprodueixen i 
reemplacen, podem concloure que el que ha succeït es pot qualificar de “revolució 
reproductiva” [Garrido, 1996], i convertir la demografia en una clau explicativa de moltes 
altres transformacions socials als últims dos segles [Pérez Díaz, 2003a] [MacInnes & Pérez, 
2005]. 

En aquest nou marc interpretatiu, la revolució reproductiva és una més de les 
“revolucions productives” assolides per la humanitat en el seu procés continuat 
d’innovacions modernitzadores, tan accelerat des de la revolució industrial. Consisteix en 
un salt d’escala en l’eficiència amb que es “produeixen” éssers humans. 

Des d’un punt de vista estrictament demogràfic, aquesta eficiència es comença a 
aconseguir quan es democratitza la supervivència generacional fins a certes edats que 
resulten claus per la reproducció: primer fins edats a les quals les persones són fèrtils, 
després generalitzant-se la supervivència fins el final del període reproductiu (la 
“maduresa de masses”) [Pérez Díaz, 2003a]. Tot i tractar-se de “fites” aparentment 
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limitats a una qüestió de mortalitat, resulten fonamentals per modificar substancialment 
l’eficiència global del sistema reproductiu. 

En tota la història de la humanitat anterior a la revolució reproductiva només una 
petita part dels naixements va créixer i va tenir els seus propis fills. La resta havia mort 
molt abans de tenir aquesta oportunitat. L’altra cara d’aquest dinàmica poblacional era 
que, de la mateixa manera que a altres espècies animals o vegetals, els que finalment 
aconseguien tenir descendència procreaven “de més” per compensar les escasses 
probabilitats de supervivència de la progènie i garantir així la reproducció efectiva 
mínima que impediria l’extinció. En termes més quantitatius, la mortalitat va estar sempre 
per sobre del 200 ‰ al primer any dels nadons, i continuava minvant els efectius inicials 
de cada generació amb gran rapidesa en les edats infantils posteriors, de tal manera que ni 
tan sols la meitat aconseguia arribar amb vida a l’inici de les edats reproductives. En 
aquestes condicions es clar que la fecunditat dels que sí arribaven vius havia de ser alta, 
molt superior als dos fills per dona teòricament necessaris pel reemplaçament 
generacional. I malgrat tot, el resultat era molt pobre en termes reproductius, amb un 
ritme de creixement de les poblacions pràcticament nul. Aquest sistema demogràfic era 
“ineficient” en el seu sentit més literal: es basava en una pèssima relació entre input i 
output. 

Per tant, les tradicionals piràmides joves que acompanyen tota la història humana, 
amb gran presència infantil, molt escassa d’adults madurs i pràcticament residual de gent 
gran, eren només una expressió més d’aquesta pèssima relació. 

No eren, però, la única, donat que el grau d’eficiència reproductiva condiciona 
molts altres àmbits de las societat humana: l’esforç reproductiu de les dones era de tal 
magnitud que constituïa la seva principal ocupació i el nucli definitori ancestral de la 
pròpia feminitat; la individualitat d’interessos i de “camins vitals” a penes tenia sentit per 
que l’individu era inviable de forma aïllada; la maximització de les descendències 
s’aconseguia sempre en un perillós equilibri amb uns recursos escassos i inestables, 
generant formes familiars sovint extenses i complexes per que les parelles no tenien ni els 
mitjans ni la seguretat suficient per abordar l’”empresa” reproductiva en solitari; aquestes 
formes familiars, per altre banda, eren difícilment eludibles, tenint en compte  la gran 
probabilitat de morir “abans de temps” de qualsevol dels membres adults de les famílies. 

Son totes aquestes condicions socials i moltes altres les que canvien una vegada la 
major part dels naixements aconsegueix sobreviure tota la seva vida fèrtil i te ocasió de 
procrear i de tirar endavant la seva mainada. La democratització de la supervivència com 
a mínim fins a aquestes edats és ja en si mateixa un factor d’èxit reproductiu (les 
poblacions es fan molt més voluminoses , amb un mateix nombre de naixements, si els 
seus “inquilins” hi romanen més temps). Però aquest èxit, a més a més, es retro-alimenta: 
distribueix millor el treball de tenir i criar fills, abans limitat a la petita part supervivent de 
cada generació. Per altra banda, això permet descendències cada vegada més reduïdes a 
les quals es pot dedicar més atencions i recursos, la qual cosa redunda en la seva major 
supervivència. Una circularitat de factors retro-alimentats que condueix a l’exitosa 
dinàmica poblacional actual i, es clar, a una piràmide de població completament nova. 

Catalunya pot semblar un cas extrem d’envelliment molt ràpid per causa de la 
baixa natalitat, però s’ha de recordar que la nostra és una població igualment extrema en 
tot el que es refereix al procés modernitzador que s’acaba d’exposar. En començar el segle 
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XX l’esperança de vida a Espanya no arribava als 35 anys i Catalunya, en canvi, tenia uns 
37, però és que la mortalitat espanyola era la pitjor del continent, i la catalana no quedava 
molt millor considerant que molts països del continent es situaven al voltant dels 50 anys 
d’esperança de vida en aquell mateix temps [Cabré Pla, 1999]. Un segle després era una de 
les més altes del món. 

Les millores generacionals en matèria de supervivència són a Catalunya d’una 
rapidesa espectacular. Només d’aquesta manera s’explica l’eficiència reproductiva 
finalment aconseguida i, per tant, la possibilitat de reduir la fecunditat fins a extrems mai 
vistos (un factor addicional que afavoreix aquesta possibilitat és la capacitat d’integrar 
immigrants i convertir-los en catalans, de la qual es parlarà més endavant). És aquesta 
supervivència de les generacions, no la de les edats aïllades en cada moment, el que convé 
observar amb tal de comprendre la importància que la millora de la mortalitat pot haver 
tingut pels cicles vitals sencers de les persones. 

Una fita clau per aquesta eficiència reproductiva és la maduresa de masses; el 
moment i la generació que, per primera vegada, aconsegueix que almenys la meitat del 
seu efectiu inicial romangui viu fins haver tingut temps de créixer, formar-se, treballar, 
emparellar-se, tenir fills i criar-los. Romangui viu, en definitiva, fins la seva maduresa, cap 
als 50 anys d’edat. Doncs bé, això només s’aconsegueix amb la generació de dones 1890-
1894, dones que fan el seu 50é aniversari ja quasi arribada la primera meitat del segle XX.  

La tardança en assolir aquest llindar d’eficiència reproductiva es transmet a moltes 
altres característiques i comportaments socials que depenen de les pautes de 
supervivència i de reproducció, i dona una nova explicació als diferents ritmes 
internacionals de “modernització social”. Molt es va parlar dels factors històrics i culturals, 
com la religió, amb tal d’explicar la precocitat amb que alguns països nòrdics o 
anglosaxons van adoptar noves conductes familiars i de parella. Així, la baixa fecunditat 
de Suècia ha estat proverbial al llarg de dècades, i les explicacions sempre es van buscar en 
les seves peculiaritats polítiques, ideològiques o econòmiques. És, com a mínim, 
sorprenent que a penes es donés importància a la precocitat amb la qual les seves 
generacions van assolir una supervivència majoritària fins a edats crítiques (veure la 
Figura 5).  
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Figura 5. Primeres generacions femenines de la maduresa de masses a Catalunya, 
Espanya, Suècia i Canadà 

 
Font: [Pérez Díaz, 2005] afegint les dades de Catalunya estretes de [Cabré Pla, 1999] 

 
Qualsevol manual bàsic d’anàlisi demogràfica explica que els indicadors generals de 

fecunditat són una ficció instrumental. Es construeix amb ells una generació hipotètica de 
dones no afectades per la mortalitat amb tal d’esbrinar quants fills tindrien si reproduïssin 
al llarg de la seva vida la fecunditat per edats existent en un determinat moment. El 
problema és que això no ens diu res sobre quantes dones d’aquesta hipotètica generació 
van sobreviure des del naixement fins la pubertat, ni quantes van morir durant la seva 
vida fecunda, ni quan de temps van viure els fills que van tenir. En definitiva, la 
demografia fa “anàlisi” i separa la fecunditat en estat pur de la resta de determinants que 
afecten a la reproducció. Una exemple evident de que la fecunditat i la reproducció no són 
el mateix el dona la població d’Espanya: les generacions femenines nascudes en 1871-1875 
van tenir una fecunditat superior als 4,5 fills per dona, però las seva reproducció 
generacional, tenint en conta que moltes d’elles no van viure fins a edats reproductives, va 
ser quasi exactament la de reemplaçament (una filla “descendent” per cada dona nascuda 
inicialment en aquestes generacions). És la posterior millora de la mortalitat la que explica 
que les generacions 1936-1940 aconseguissin la mateixa taxa de reproducció però tenint 
pràcticament dos fills menys per dona (2,6). Això és el que he anomenat abans una major 
“eficiència reproductiva”, i és el que explica que Espanya, venint d’un segle XIX d’escàs 
creixement i després d’un segle XX de continu descens de la fecunditat generacional, hagi 
passat de 18 a 40 milions d’habitants, un ritme de creixement que mai havia experimentat 
a tota la seva història anterior, amb fecunditats segurament sempre superiors als 5 fills per 
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dona. 
En definitiva, doncs, l’envelliment demogràfic no és més que el resultat d’una 

millor manera de mantenir les poblacions humanes, molt més eficient en el rendiment 
obtingut de cada nova vida arribada al món. Des de l’òptica de la transició demogràfica 
pot semblar un subproducte, una conseqüència no desitjada; des de l’òptica de la revolució 
reproductiva és una part essencial del procés, forma part d’ell. 

El descens de la fecunditat s’hauria d’explicar en aquest context, almenys en quant 
que procés històric de llarg abast. Amb massa freqüència es pretén fer-ho només apel.lant 
a determinants extra-demogràfics que, en realitat, només impliquen fluctuacions a petita 
escala temporal i diferències de dècimes dins del grup dels països més desenvolupats. Els 
canvis modernitzadors de la fecunditat i l’estructura per edats no són, però, una qüestió 
conjuntural, accidental o resultant de les recents novetats en política fiscal o familiar, el 
preu de l’habitatge, el mercat de treball o les pautes de relació entre els joves actuals. Són 
el resultat d’un canvi a gran escala en la supervivència i la reproducció humanes, que 
encara ha d’accentuar-se en les properes dècades i que ens condueix de forma irreversible 
fins a un nou equilibri poblacional propi de les més esbojarrades profecies. 

 
 

Conseqüències demogràfiques i socials en la pròpia gent gran 

Un canvi de la magnitud descrita te conseqüències molt diverses, també per la gent 
gran. Malgrat la generalitzada convicció de que l’edat és un determinant inamovible de les 
característiques i els comportaments de les persones, la realitat és que la vellesa ha 
experimentat, ella mateixa, canvis espectaculars que no són aliens a la transformació de la 
dinàmica demogràfica, ben el contrari, tenen en ella el seu origen. Aquests canvis tenen 
una primera expressió en les dades demogràfiques, com les relatives a la pròpia la 
composició per edats i sexe entre els majors, o la seva mobilitat i ubicació geogràfica, però 
també són reconeixible en el nou paper familiar i social que tenen. 

 

El sobre-envelliment 

La major supervivència en arribar a edats avançades, unida al creixent volum de 
supervivents que hi arriba en cada una de les successives generacions, està subvertint 
també l’estructura per edats tradicional entre els que passen de 64 anys. Si fins fa poc més 
de mig segle no hi arribaven vius ni tan sols la meitat dels efectius generacionals, encara 
era molt més estranya la supervivència fins edats molt avançades. Els majors de 74 anys 
havien estat sempre menys d’una quarta part del total, de manera que l’altre 75% eren les 
persones compreses en la estreta franja de 10 anys que anava dels 65 fins els 74. 
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Quadre 3. Distribució dels majors de 64 anys en grans grups d’edat. Catalunya, 
1860-2003 

 65-74 75-84 >84 

1877 74% 23% 3% 
1887 77% 20% 3% 
1900 76% 22% 2% 
1910 76% 22% 3% 
1920 76% 21% 2% 
1930 74% 23% 3% 
1940 72% 25% 3% 
1950 71% 26% 4% 
1960 69% 27% 4% 
1965 68% 28% 4% 
1970 66% 29% 5% 
1975 65% 29% 6% 
1981 63% 31% 6% 
1986 59% 33% 7% 
1991 59% 32% 8% 
1996 59% 31% 10% 
2001 56% 34% 10% 
2003 54% 35% 11% 

Font: Censos, Padrons y Renovacions Padronals corresponents 

 
El canvi d’aquesta pauta és molt visible i és freqüent sentir-lo anomenar “sobre-

envelliment”. És un procés que s’accelera en les últimes dècades, que fa que en l’actualitat 
els majors de 74 anys tinguin ja un pes proper al 50%. Encara més, les edats que més han 
vist incrementat el seu pes son les més altes, de manera que els majors de 84 anys, abans 
limitats a un pes al voltant del 2-3%, passen avui del 10% del conjunt dels majors. 

Si l’envelliment demogràfic ja és una font d’alarmes sobre la sostenibilitat de les 
pensions o la sanitat, aquest sobre-envelliment hauria de ser realment catastròfic. Tan 
mateix, com he argumentat en altres llocs, tot això ha estat compatible amb una millora 
molt substancial del benestar dels majors [Pérez Díaz, 2003c] y ha tingut conseqüències 
socials molt menys desastroses del que s’insisteix en predir i, fins i tot, obertament 
positives [Pérez Díaz, 2005]. D’entrada, els sistemes sanitari i social no han fet més que 
consolidar-se i millorar mentre la piràmide canviava d’aquesta manera, però és que, en 
general, totes les institucions per les quals la llarga supervivència és convenient s’han vist 
afavorides. A tot això s’ha d’afegir un avantatge molt més abstracte però omnipresent: les 
persones molt grans ens fan joves a tots. El cicle de vida s’ha allargat i avui es poden tenir 
nets sense ser el membre més gran de la família. Els centenaris proliferen i els seus fills, 
molt vells amb els patrons tradicionals, es senten encara joves. I no només ells; tothom se 
sent més jove amb l’edat que te del que s’hauria sentit fa només mig segle, i tant la 
infantesa com la joventut s’han allargat en els cicles vitals fins a edats abans impensables. 
En definitiva, l’envelliment demogràfic, paradoxalment, s’està traduint en més anys de 
joventut, no de vellesa. 
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La feminització 

Malgrat el nombre de naixements masculins resulta lleugerament superior al dels 
femenins (es tracta d’una constant biològica amb escasses variacions històriques o 
geogràfiques) normalment el nombre de dones supera el d’homes al conjunt de la 
població, a causa de la sobre-mortalitat masculina. 

A la Catalunya de 2003 hi han 97,5 homes.per cada 100 dones  Aquesta relació “de 
masculinitat” és, de fet, lleugerament més alta del que cabria esperar (a la UE es mou 
entorn el 95), probablement a causa de la major immigració masculina en les edats adultes 
joves. No obstant, res no canvia un fet fonamental: a partir de les edats madures la relació 
de masculinitat s’inverteix y el caràcter majoritari de les dones no fa més que accentuar-se 
com major és l’edat. La vellesa és femenina. I molt. Les dones són al voltant de 6 de cada 
10 majors de 64 anys, però entre els que tenen uns 80 anys les dones comencen a doblar 
als homes i en les edats més avançades fins i tot els quadrupliquen. 

 
Figura 6. Relació de masculinitat. Catalunya 2003 
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Font: Renovació Padronal 2003 
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Aquestes diferències podrien no haver tingut masses repercussions socials fa un 
segle, quan la gent gran era només una petita part de la població. Avui, però, el seu pes 
creixent arrossega també un altre fenomen de gran transcendència: les dones grans són ja 
un 10% de la població de Catalunya, i encara ha d’augmentar.  

Encara més, aquesta feminització que en podríem dir “numèrica” no és queda 
aquí, i és possible que també estigui produint-se una feminització “social” en els rols de la 
gent gran. Aquesta idea, que he desenvolupat amb més detall en altre lloc [Pérez Díaz, 
2003b], es fonamenta en la nova distribució de funcions productives-reproductives que 
l’envelliment demogràfic fa possible. En efecte, dins les línies de filiació, la generalització 
de la presència d’avis i besavis permet que una bona part de les funcions “femenines” 
tradicionals sigui assumida per gent gran, de tal manera que les dones joves quedarien en 
molt bona part “alliberades” per assumir funcions principalment productives, cada 
vegada més similars a les dels homes de la mateixa edat.  

 
Figura 7. Esquema ideal del posible canvi en la distribució de rols per sexe i edat, 

asociat al procés d’envelliment demogràfic.  
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Font: [Pérez Díaz, 2003b] pg 114 
Nota: es fa us de l’expresió “rols reproductius” en un sentit ample, no limitat a la mera reproducció biològica. 
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La distribució i movilitat geogràfica 

Com determinants de l’estructura per edats, les migracions, els naixements i les 
defuncions juguen un paper diferent en funció de l’escala de les poblacions objecte 
d’anàlisi. Com més grans siguin les poblacions, menor és la rellevància que tenen les 
migracions, i viceversa. En els dos extrems tindríem la població mundial, amb una 
piràmide que no es veu afectada en absolut per les migracions, i la població d’un petit 
municipi de només desenes de persones, al qual les migracions són sens dubte el 
determinant principal.  

La de Catalunya, dins d’aquest ventall, es podria considerar una població mitjana-
petita i, per tant, la seva estructura per edats es veu més afectada per les migracions que 
poblacions de desenes de milions de persones. Si afegim que Catalunya te una llarga 
tradició històrica com població receptora d’immigració i que en alguns moments de la 
seva històrica el flux ha estat autènticament extraordinari (i l’actual sembla portar el 
mateix camí) entendrem la rellevància del factor migratori en l’estructura per edats de 
Catalunya i de les seves sub-poblacions. 

En altre lloc [J. Pérez Díaz, 2005] he proposat parlar d’envelliments “natural” i 
“migratori”, tal com es fa actualment en parlar del creixement poblacional. Aquesta 
distinció no és només conceptual: probablement moltes de les alarmes i malentesos que 
envolten l’envelliment demogràfic tenen com causa considerar de la mateixa mena dos 
dinàmiques poblacionals essencialment diferents.  

Catalunya i tota Espanya ha experimentat un procés d’urbanització molt ràpid i 
comparativament tardà en relació al conjunt europeu. Tot i que el punt àlgid d’aquest 
procés van ser els anys seixanta i primers setanta del segle XX, les migracions cap a les 
ciutats encara condicionen enormement la distribució per edats de les petites poblacions 
[A. García Coll, 2005]. Amb tota raó, els responsables polítics veuen amb preocupació la 
piràmide de petits municipis que fa temps estan “perdent” joves i presenten un 
envelliment demogràfic accentuadisim. Aquest fet, òbviament, te poc a veure (només es 
solapa) amb la millora en l’eficiència reproductiva exposada més a dalt i molt amb la 
despoblació que causen l’obsolescència de l’entramat productiu i la manca d’oportunitats 
pels que estan en edat d’iniciar els seus transcursos formatius, laborals o familiars. De fet, 
el propi envelliment poblacional retro-alimenta aquesta conjuntura, i justifica que es 
prenguin “polítiques de població” que no són més que intents d’evitar el despoblament.  

És per aquest motiu que, quan es fa l’anàlisi de les estructures per edats a nivell de 
municipis, el mapa resultant mostra una tendència generalitzada, podríem dir que comú, 
a l’envelliment poblacional, però les diferències territorials coincideixen quasi exactament 
amb les diferències econòmiques i laborals.  
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Figura 8. Proporció de majors de 64 anys per municipis. Catalunya 1975, 1981, 1986 i 

1991 

1975  1981 

 
 

1986 1991 

 
 

Font: Censos, Padrons i Renovacions Padronals corresponents 
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Figura 9. Proporció de majors de 64 anys per municipis. Catalunya 1996, 2001 i 

2003 

1996 2001 

 
 

2003 

 
 

Font: Censos, Padrons i Renovacions Padronals corresponents 
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Com es pot observar en l’evolució dels mapes, l’enfosquiment és l’impressió 
històrica general. No obstant, també és clar que les àrees més envellides corresponen a 
zones d’interior, rurals i de muntanya, mentre les que tenen menor proporció de gent 
gran es situen en la costa. No es tracta d’una qüestió paisatgística, sinó de l’activitat 
econòmica associada; en l’actual sistema productiu la major part del treball es crea en el 
sector terciari (bàsicament els serveis) i aquest es concentra al litoral, a les àrees 
metropolitanes i algunes comarques de muntanya que tenen turisme de neu. 

Aquesta distribució dels municipis segons la seva estructura per edats no s’ha de 
confondre amb la distribució real de les persones grans, que és una qüestió de nombres 
absoluts, no de percentatges. En aquest cas, el principal determinant, lògicament, és la 
grandària de les poblacions. De molt llarg, el municipi amb més gent gran segons 
l’actualització padronal del 2003, és també el més poblat de Catalunya. A Barcelona hi 
resideix pràcticament el 30% de la gent gran de tot el país, 336.241 persones, seguit de 
molt lluny per L’Hospitalet del Llobregat, amb poc més de 44.000 persones (3’8% del 
total), o Sabadell, quasi amb 33 mil (2,9%).  

 
 

Quadre 4. Els 10 municipis de Catalunya amb més població gran. 2003 

Població < 65 anys > 64 anys Població total 

Total Catalunya 5.554.375 1.149.771 6.704.146 
Barcelona 1.246.497 336.241 1.582.738 
Hospitalet de Llobregat (L') 202.394 44.021 246.415 
Sabadell 158.305 32.752 191.057 
Badalona 183.178 31.262 214.440 
Terrassa 155.578 29.251 184.829 
Lleida 98.143 19.892 118.035 
Tarragona 102.128 18.948 121.076 
Santa Coloma de Gramenet 98.519 17.493 116.012 
Mataró 95.191 16.688 111.879 
Reus 79.736 14.671 94.407 

Font: IDESCAT Renovació Padronal 2003 

 
Les pautes de distribució territorial poden semblar resultat simple de l’escasa 

movilitat territorial de la gent gran. Tanmateix aquesta, com tantes altres, és una “falsa” 
característica si es considera resultat directe de l’edat, i està a punt d’enfonsarse devant 
els canvis que les noves generacions produeixen en la vellesa. Ja han arribat als 65 anys 
les primeres generacions del “600” i les vacances laborals, amb carnet de conduïr i 
vehícle privat modificant molt ràpidament les pautes d’us del transport públic.  

Per altre banda, la baixa mobilitat residencial dels majors, que semblava una de 
les seves característiques inherents, també porta camí de subvertir-se radicalment, 
novament com resultat del factor generacional; els jubilats recents en pertanyen a les 
generacions més migratòries de la nostra història, molts d’ells nascuts a d’altres 
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Comunitats Autònomes [Rodríguez, Egea & Nieto, 2002]. Sovint titulars de segona 
residència, comencen a seguir pautes de canvi residencial com les ja observades a Estats 
Units o als països més rics de la UE [Puga, 2002]. Si afegim que entre els nostres veins 
comunitaris ja era freqüent el desplaçament estacional o definitiu de la residència a 
zones de costa i millor clima, ens trobem devant un factor transformador de primer 
ordre al poblament futur de la costanera i mediterrània Catalunya . 

 

Conclusions 

L’envelliment demogràfic a Catalunya forma part d’un procés de canvi més 
general, que afecta tota la població mundial. Catalunya pot no haver estat entre les 
poblacions més precoces en experimentar-lo, però sí forma part plenament d’aquest 
procés des de fa més d’un segle. Tal com passa a tota Espanya i, en general, a les 
poblacions del Sud d’Europa, el procés ha estat molt accelerat l’últim quart de segle, i ens 
ha situat ja en indicadors molt similars als dels països més antics en el seu inici. En aquest 
moment, però, hi ha un breu parèntesi en el creixement del pes de la gent gran, a causa de 
l’arribada als 65 anys de generacions d’escàs volum inicial a causa de la baixa natalitat en 
temps de la guerra civil. Tant mateix, els propers anys seran d’envelliment accelerat fins a 
arribar al màxims amb la jubilació de les generacions del baby-boom. 

El fenomen és presenta quasi sempre amb colors negres i previsió de tota mena de 
desastres, però la realitat és que la vida social, econòmica i institucional a Catalunya no ha 
fet més que progressar de forma paral.lela a aquest canvi en l’estructura per edats.  

Estem davant d’una autèntica revolució de les estructures no només 
demogràfiques, sinó socials, revolució que implica especialment una remodelació de gran 
envergadura en la significació social de les diferents edats i etapes del cicle vital. 

Els canvis futurs de la gent gran es poden anticipar atenent a les característiques 
generacionals dels que encara no han arribat a aquestes edats. De moment, les recents 
generacions de jubilats ja han transformat considerablement les pautes anteriors, 
subvertint l’imatge tradicional de la vellesa en adquirir funcions fonamentals en el 
benestar dels seus ascendents i descendents. Canvis com aquest jus han començat a 
succeir, i s’accentuaràn encara a mesura que el pes i el paper de la gent gran al conjunt de 
la societat catalana vagin augmentant. L’envelliment demogràfic de Catalunya, doncs, no 
és només un resultat dels seus canvis sociodemogràfics; s’ha convertit ell mateix en un 
fenomenal agent de canvis. 
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