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EVOLUCIÓ I DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA POBLACIÓ ALS PAÏSOS 

CATALANS 

Sense la pretensió de definir o d’ordenar amb autoritat el territori dels Països Catalans , hom 

inclou aquí operativament en l’àmbit de Catalunya tots i només els municipis inclosos 

actualment en el territori delimitat per la Generalitat de Catalunya. Conselleria d’Economia . La 

Divisió Territorial de Catalunya (Barcelona, 1937). 123 pp, pel que fa als límits exteriors, amb 

les quatre “províncies” del 1833 i amb l’històric Principat. En l’àmbit del País Valencià, el de les 

tres “províncies” actuals. Els de les Illes Balears i Andorra resten ben definits. Quant a la franja 

amb Aragó, hom inclou aquí íntegres les comarques de la Baixa Ribagorça, la Llitera, el Baix 

Cinca, el Matarranya i els municipis de la “província” d’Osca de l’Alta Ribagorça, a més, dels 

municipis de Favara de Matarranya, Maella, Nonasp i Faió afegits als Matarranya. La Catalunya 

Nord inclou les comarques de la Cerdanya Septentrional i Capcir, el Conflent, el Vallespir, el 

Rosselló i la Fenolleda. Les referències comparatives a l’Estat espanyol guarden relació amb 

l’entitat peninsular i insular en conjunt. 

En aquest apartat es limiten a donar les xifres globals en el seu marc de component del 

creixement absolut de la població, sense fer-ne comentaris. 

I. Població dels Països Catalans a l’any 1975: 

Les dades de l’INE per a l’Estat espanyol són les del padró municipal d’habitants, i tenen coma 

data típica el 31 de desembre de 1975. Per a la Catalunya Nord, les dades de l’INSEE francès 

donen una estimació de la població de l’1 de gener de 1976.  

La població dels Països Catalans dins l’Estat espanyol arriba a un 27,11% de la població total de 

l’Estat (que al 1975, pel que fa el territori peninsular i insular, era de 35.899.626 habitants, i 

afegint-hi Ceuta i Melilla: 36.026.319). En canvi, la població de la Catalunya Nord suposa 

només un 0,57% de la població total de l’Estat francès. El peculiar status internacional 

d’Andorra ha permès que la seva exigua població hagi estat per molt temps l’única amb 

reconeixement oficial de la seva identitat cultural catalana.  

II. Els Països Catalans en el seu context de l’Estat espanyol: 

2.1 Creixement de la població absoluta: 

En el quinquenni 1971-1975 els tres Països considerats ocupaven els primers llocs en l’escala 

de creixement de la població absoluta dels països de l’Estat espanyol, precedits només per les 

Illes Canàries (19,5% d’increment) i seguits de prop del País Basc sense Navarra (10,32%). 
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Catalunya, que durant els cinquanta primers anys del segles va créixer a un ritme 

moderadament més fort que el conjunt de l’Estat espanyol, experimentà un creixement 

fortíssim en el període 1951-1975, el moment màxim del qual fou el decenni 1961-1970. El 

País Valencià i les Illes Balears es mantingueren a uns nivells de creixement inferiors als del 

conjunt de l’Estat espanyol durant els primers seixanta anys del segle (tret d’alguna excepció 

decennal). Des del 1961 incrementen bruscament el ritme de creixement i superen el del 

Principat durant el quinquenni 1971-1975. 

2.2 Creixement natural i saldo migratori: 

Conceptes: 

- Creixement absolut: el que s’obté de la resta de dades de població de dos censos o 

padrons corresponents a dues dates diferents. 

- Creixement natural: diferència entre naixements i defuncions. 

- Saldo migratori: diferència entre creixement absolut i creixement natural. 

Teòricament, la xifra obtinguda així seria la mateixa que resultaria de restar la 

quantitat d’immigrats a la d’emigrants, per a la qual fem servir l’expressió migració 

neta. La distinció terminològica palesa el procediment deductiu utilitzat, que 

evidentment arrossega, en cada cas, els marges d’error que es puguin donar en les 

dades base.  

El quinquenni 1971-1975 suposa, per als Països Catalans incardinats a l’Estat espanyol, la 

coronació d’un procés demogràfic de gran transcendència; la consolidació d’un ritme de 

creixement natural important i del mateix nivell, pràcticament, que el de l’Estat espanyol. 

Aquest fet situa les coses en una perspectiva ben diferent de la que, pel que fa al Principat, 

provocà l’alarma expressada per en Vandellós l’any 1935: “Catalunya, poble decadent”.  

És remarcable, també, en aquest quinquenni el saldo migratori produït en el conjunt espanyol, 

que trenca la llarga sèrie de saldos migratoris negatius amb una important xifra positiva.  

Catalunya: 

Catalunya, amb 1.966.382 habitants l’any 1900, augmentà en un 188% en els setanta-cinc anys 

1901-1975. Durant els primers, cinquanta anys del segle, només el 26,16% del creixement 

absolut experimentat per la població del Principat fou causat pel creixement natural; la resta, 

el 73,84%, fou determinada per la immigració. Durant aquest període, la mitjana de 



3 
 

creixement natural fou de 2,8 per mil habitants mentre que, en el conjunt de l’Estat espanyol, 

aquesta proporció fou de 8,2 per mil habitants. 

Al marge dels quinquennis 1916-1920 i 1936-1940 marcats, respectivament, per les epidèmies 

i la Guerra Civil amb creixement natural de signe negatiu, el mínim es produeix a Catalunya 

durant el quinquenni 1941-1945, amb un 1,5 per mil aproximadament de creixement natural 

anual. Des d’aquell quinquenni fins al de 1971-1975 l’augment de coeficient ha estat constant 

fins al punt  que, en aquest darrer, la mitjana de creixement natural de Catalunya ha superat , 

per primera vegada, la del conjunt de l’Estat espanyol. Aquesta situació s’ha produït després 

de dos quinquennis de decreixement d’aquest coeficient del conjunt estatal, des d’un màxim 

de tot el segle, de 12,7 assolit durant el quinquenni 1961-1965.  

País Valencià: 

El País Valencià, que l’any 1900 tenia 1.587.533 habitants de fet, va seguir, durant els 35 

primers anys del segle, un procés de creixement natural lleugerament inferior al del 7 per mil 

de mitjana anual en la major part dels quinquennis, llevat dels de les depressions de 1916-

1920 i 1936-1940. Des d’aquest darrer, on el creixement natural fou només del 2,6 per mil de 

mitjana anual, fins al de 1961-1965, de 10,1, de mitjana estimada, l’escalada fou constant i 

s’estabilitzà després a l’entorn d’aquest coeficient durant els quinquennis 1966-1970 i 1971-

1975. Així, el creixement natural del País Valencià és a prop del Principat i del conjunt de l’Estat 

espanyol.  

Illes Balears i Pitiüses: 

L’any 1900 les Illes Balears i Pitiüses eren habitades per 311.650 habitants. La població s’ha 

duplicat surant els setanta-cinc anys 1901-1975. Aquí el segle XX comença amb uns nivells de 

creixement natural més alts que a la resta dels Països Catalans, i per sobre fins i tot dels del 

conjunt de l’Estat espanyol. La mitjana anual del quinquenni 1901-1905 és de 10,23 per mil 

habitants  no la tornem a trobar fins el quinquenni 1971-1975. La davallada de creixement  

natural fa una mínima de 4,4 per mil habitants com a mitjana anual per al quinquenni 1916-

1920, menys enfonsada que la corresponent al Principat i al País Valencià. El coeficient més 

baix del segle apareix al quinquenni 1936-1940, amb 1,25 de mitjana. Durant el període 1951-

1960, el nivell es manté en un 4,3 de mitjana, en una època en la qual el Principat i el País 

Valencià  superen ja el 7 per mil i el conjunt espanyol es troba a 11,4 de mitjana. És a partir del 

1963 que el creixement natural puja ràpidament. El període 1966-1970 presenta una mitjana 

de 9,4 i el de 1971-1975 de 10,0 coma al País Valencià.  
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La franja limítrof amb Aragó: 

Aquesta zona ha perdut població en tots els seus municipis entre 1970 i 1975, llevat del més 

poblat, Fraga, que ha passat de 10.013 a 10.568 habitants El conjunt de la zona ha passat 

durant aquest quinquenni de 46.469 a 43.563 habitants de fet. Això suposa una disminució del 

6,23%. 

Natalitat i mortalitat: 

La clau del redreçament del creixement natural dels Països Catalans està en l’augment de la 

natalitat. També, hi influeix el descens de la mortalitat, encara que en menor proporció. En els 

primers 50 anys del segle, la mortalitat en els Països Catalans de l’Estat espanyol restà per sota 

de la del conjunt d’Espanya, mentre que a partir dels cinquanta la relació s’ha invertit: als 

Països Catalans la mortalitat, encara que descendent, presenta coeficients superiors als del 

conjunt estatal fins a 1971-1975 període en el qual, i pel que fa a Catalunya, la mortalitat és 

més baixa que la de l’Estat espanyol. 

La natalitat ha tingut les seves cotes més baixes durant el quinquenni 1941-1945 i després ha 

anat pujant fins al 1971-1975. Cal fer una investigació profunda sobre la natalitat i la fecunditat 

actuals en els Països Catalans, donada la transcendència del fenomen massa poc conegut 

encara. Hi ha indicadors que a les zones urbanes industrials amb forta immigració presenten 

una natalitat més elevada que la resta. L’estudi de les pautes de fecunditat en comparació amb 

els països europeus, sobretot, i al llarg del temps, així com les diferenciacions a nivell de 

comarques, poden donar resultats molt interessants. 

III. Andorra: 

La població de les Valls d’Andorra que l’any 1900 superava de poc els 5.000 habitants davallà 

fins a la vora dels 4.000 l’any 1930. Entre 1947 i 1950 passa de 5.385 a 6.176, amb fortes 

oscil·lacions. L’any 1955 trobem una xifra semblant: 6.189. Però a partir d’aquesta data s’inicia 

un fortíssim creixement de l’ordre d’un 429% en vint anys. El contrast amb el ritme de 

creixement dels cinquanta-cinc anys primers anys dels segle és aclaparador. Efectivament, en 

tot aquest llarg període el creixement de la població fou únicament de l’ordre d’un 21% 

IV. Catalunya Nord: 

La diferència en les dates de composició dels censos francesos i espanyols fa difícil una 

comparació homogènia. Per exemple, la data típica pel cens francès de 1975 no va ésser com 

la del padró espanyol, la del 31 de desembre, sinó la del 20 de febrer. És per això que, per a 
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una comparació amb dades espanyoles, és més adient l’ús de l’estimació feta per l’INSEE per 

l’1 de gener de 1976, que dóna per a la Catalunya Nord una població de 302.300 habitants de 

fet. Les dades que segueixen, però, resulten prou significatives.  

Població i creixement absolut: 

Les característiques més sobresortints són aquestes: Estancament de la població en la primera 

meitat del segle, amb un creixement molt per sota del dels altres Països Catalans. Durant els 

anys seixanta es dóna un fort creixement comparable al dels altres Països Catalans. Aquest 

creixement continua a un ritme més atenuat durant la primera meitat dels setanta.  

Creixement natural: natalitat i mortalitat 

La proximitat al nivell zero i l’aparició de xifres negatives de creixement natural resulten molt 

significatives del contrast total en aquest aspecte entre el conjunt de la Catalunya Nord i el 

conjunt de cada un dels altres Països Catalans, amb fort creixement natural en aquests darrers 

anys.  

En acabar aquesta breu síntesi estadística, cal notar que la demografia ha d’ésser alguna cosa 

més que un recull de dades estadístiques. Aquí únicament oferim una petita base descriptiva 

per a una elaboració posterior.  

 


