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MANOLITA SANZ
La Fundació Carulla i Esade
heu presentat l’estudi “Valors
tous en temps durs. La societat 
catalana a l’enquesta europea 
de Valors 2009”. Podríem co-
mençar per dir que som més
individualistes, més hedonistes
i més de dretes?
La tendència de fons és que hi 
ha una preocupació més gran per 
l’autorealització personal. Hi ha 
un conjunt d’aspectes que abans
quedaven molt al marge, com és 
el temps lliure, els amics, les sor-
tides, la vida fora de la feina... 
que guanyen temps i espai. Pel
que dius a ser més de dretes, ens
surt un col·lectiu que representa 
aproximadament el 55% que se 
situarien clarament o a la dreta o 
sobretot al centredreta. D’aquests, 
n’hi ha un 28% que anomenem 
neoconservadors que aquest sí 
que podria ser el model típic de
centre dreta, amb una vinculació
religiosa, cívicament compro-
mesa. Després hi ha uns altres 
que representen el 27% , que els
anomenem individualistes prag-
màtics que són més de centre, i 
aquí podria haver-hi gent que voti
partits de dreta o partits social-
demòcrates. Per tant, tornant a la
teva pregunta, a la tercera carac-

Observant els canvis socials 
Àngel Castiñeira va néixer a Ga-
lícia, l’any 1958 i viu a Catalunya
des de la primera infància. Llicen-
ciat i doctor en filosofia per la Uni-
versitat de Barcelona amb estudis
d’Alta Direcció a Esade, primer va
treballar a un banc durant 6 anys,
“venia d’una família molt humil i 
vaig assumir que volia pagar-me la 
carrera”, diu. Després, en la seva
etapa docent, va exercir com a ca-
tedràtic de filosofia d’ensenyament
secundari, per passar a la Facultat 
de Filosofia de la Universitat Ra-
mon Llull i després a Esade, on ara
dirigeix la càtedra de Lideratges i 
Governança Democràtica. També,TT
va dirigir el Centre d’Estudis de
TemesTT Contemporanis, coincidint 
amb l’elaboració del primer Llibre 
Blanc del TercerTT Sector Social. El
seu primer llibre, Àmbits de la 
modernitat, va ser premit Josep 
Vallverdú d’assaig. VV Amb Ens fan 
o ens fem? La transmissió de va-
lors avui, va obtenir el premi i Ser-
ra i Moret. Ara publica Les fonts 
del lideratge, entrevistes amb 30 e
líders socials catalans.
Li agrada el submarinisme en ap-
nea, l’excursionisme , la natura en
general i... cuinar.

Àngel Castiñeira, codirector de l’estudi Valors tous en temps durs

“Hem canviat el treball per 
l’autorealització personal”

El perfil

terística, una de les conclusions 
del llibre és que cada vegada és
més difícil fer servir la concepció
dretes-esquerres. De fet, nosaltres 
estem fer servir un doble paràme-
tre: hi ha gent que mira més cap
al futur i gent que mira més cap
al passat.

La família segueix sent el pilar de
la societat, però, quina família? 
És la institució més valorada, però
el model clàssic es considera una 
institució decimonònica. Estem 
aplicant a la vida en família el ma-

teix valor d’abans de l’autorealit-
zació personal i per això parlem de
família plàstica. Vol dir que no hi ha
un únic model de família sinó tole-
rància i acceptació de la més àmplia
diversitat possible des del punt de 
vista contractual: casats per l’esglé-
sia, pel civil, reajuntats, divorciats,
separats, parelles de fet, desfetes, 
heterosexuals, homosexuals, gine-
parentals... Una mica la “tunegem”, 
és a dir, fem una família a l’estil i 
la mida de les nostres preferències 
individuals, a banda de les autori-
tats o de les normes. 

M’ha xocat que es parli de que 
la igualtat de gènere és real a la
societat catalana. Què vol dir?
Nosaltres diferenciem entre els va-
lors formulats i els valors practi-
cats. En l’imaginari col·lectiu dels

catalans i de les catalanes hi ha una
simetria de rols i una acceptació de 
la igualtat de gèneres. Tots els col-
lectius de tots els grups de totes les 
tipologies accepten la igualtat com
a valor formulat. Una altra cosa és 
que en la pràctica això representi
una distribució de rols i responsa-
bilitats idèntiques. Semblaria el
mateix que el que ens està passant 
en el tema de la conciliació de la
vida personal i el treball. Aquest 
és un element que s’està introduint 
ja en l’imaginari dels catalans i les 
catalanes però no vol dir que ja si-
gui en la pràctica una veritat. 

Cada dia volem treballar 
menys...
Primer com que som molts de cata-
lans, parlem de 7 milions i mig, se-
ria absurd dir els catalans no volem
treballar.  Ara, dintre de les tendèn-
cies el que sí que notem i això dóna 
peu al títol del llibre “Valors tous en 
temps durs” és que el treball, que 
ha estat nucli central definidor de 
la nostra identitat, cada vegada més
esdevé un mitjà i no un fi. En aquest 
sentit el català seria més postma-
terialista, és a dir, els valors mate-
rialistes, feina, salaris, seguretat i
valors  cedirien als d’autorealització 
personal, qualitat de vida, contacte 
amb el medi ambient, lleure, etc. 

Cinc tipologies de catalans 

Aquesta enquesta de valors s’ha 
convertit en un estudi de referèn-
cia. Es fa a 47 països d’Europa, 
la majoria estats i en el cas espa-
nyol s’ha fet també al País Basc, 
Navarra i Catalunya. El mateix
qüestionari, es va fer l’any 90,
el 2000 i al 2009, amb petites
esmenes en alguna pregunta per 
ajustar-les al present o, en el cas 
català, tant en els anteriors com 
ara, incorporant un grup de 5-10
preguntes últimes que fan refe-
rència a la realitat tant cultural
com política catalana.

L’estudi classifica els catalans en 
5 categories:

Neoconservador, 28,4%, un grup
en regressió implicats socialment i 
defensors dels valors tradicionals.

Neomodern, 20%, són els més
igualitaristes i alhora són liberals
en drets i costums. Grup de pes
fluctuant, més aviat en regressió.   

Individualista cívic, 24,4% Té
consciència cívica i pot anar des
d’una dreta liberal a una esquerra 
moderada. Grup fluctuant en lleu-
gera regressió

La família és la
institució més

valorada, però la 
“tunegem” a la

nostra mida
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Individualista pragmàtic,ndividualista pragmàtic
16,4%. Hedonistes i poc implicats 
socialment Grup aparentment en
creixement.

Individualista egocèntric,  10,8 
%. Presentistes, viuen al dia. Grup 
en clar creixement


