




Aquesta edició facsímil del llibre 
“Demografi a  de Catalunya” 

de Josep M. Tallada imprès el 1918 
s’edita amb motiu dels 20 anys

de l’Institut d’Estadística de C atalunya





E l desembre de 1989 s’aprovava el Decret de creació de l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya (Idescat). Aquest fet tenia una signifi cació especial, 

en l’àmbit estadístic, perquè equiparava Catalunya amb la majoria de països 
en dotar-se d’una agència nacional d’estadística, com a instrument de conei-
xement de la realitat al servei del conjunt de la societat.

La creació de l’Institut era una fi ta més en un procés que al llarg del segle 
XX havia vist com el treball estadístic era una part de la història del país. Així, 
la tasca de molts professionals i tècnics i de diverses institucions, com el 
Museu Social, l’Institut d’Investigacions Econòmiques de l’època republica-
na, la Comissió Mixta de Coordinació Estadística o el Consorci d’Informació 
i Documentació de Catalunya, poden considerar-se antecedents de l’Idescat. 
El projecte polític del catalanisme sempre ha volgut partir d’una base sòlida i 
rigorosa de coneixement del país, en els seus diferents vessants.

Al llarg d’aquests 20 anys l’Idescat s’ha consolidat com el referent clau de 
l’estadística ofi cial i com a organisme coordinador del sistema estadístic ca-
talà. La seva producció abasta més de 300 operacions estadístiques anuals 
que inclouen els àmbits demogràfi c, econòmic i social, així com una tasca 
d’estadística instrumental (nomenclatures i classifi cacions) i estadística de 
síntesi que són una eina de coneixement i de treball per a moltes administra-
cions, empreses, universitats i ciutadans en general.

L’Idescat ha volgut signifi car de manera especial aquest 20è aniversari amb 
l’edició facsímil del llibre Demografi a de Catalunya, editat el 1918. L’autor, 
Josep M. Tallada, va ser director precisament del Museu Social, una de les 
institucions precedents de l’Idescat, i va ser també professor d’estadística de 
l’Escola d’Administració Pública de la Mancomunitat.

Amb aquesta edició facsímil volem contribuir a la commemoració del 
nostre 20è aniversari, i fer-ho tot reconeixent la trajectòria històrica de les 
institucions i les persones que han treballat en l’àmbit de l’estadística ca-
talana. Amb la convicció que el coneixement rigorós de la realitat és la base 
imprescindible sobre la qual es construeix l’acció de govern i es formulen els 
projectes polítics que volen mirar més enllà.

Antoni Castells 
President de l’Institut d’Estadística de Catalunya





JOSEP M. TALLADA I EL MUSEU SOCIAL DE BARCELONA, 
UNA EMPRESA PÚBLICA SEMINAL 

Francesc Roca

El Museu Social de Barcelona (MSB), dirigit per Josep M. Tallada, fou 
una institució pública creada el 1909 per la Diputació de Barcelona 

(presidida aleshores per Enric Prat de la Riba) i l’Ajuntament de Barcelona. 
Va durar 10 anys, fins al 1919. Les seves instal·lacions s’ubicaren dins el 
campus de la Universitat Industrial de Catalunya. En concret, a l’antiga 
fàbrica Batlló, una obra mestra de Rafael Gustavino, que, en aquells anys, 
ja havia construït centenars de Catalan Vaults als Estats Units. 

Els models que explícitament va tenir en compte el nou Museu Social de 
Barcelona eren: el Musée Social de París (fundat el 1894), l’Institut Solvay 
de Sociologie de Brussel·les (1902), el Centralverein für Arbeitnachweis 
de Charlottenbourg, a Berlín (1893). L’UMSA (Universitat Museu Social 
Argentí) de Buenos Aires, inspirada, en part, en el model de París, fou un 
xic posterior (1910). 

L’MSB fou una institució seminal: va generar publicacions, exposicions i 
institucions, que han assajat de fer més comprensible –i més habitable– el 
món contemporani. Algunes de les institucions filles de l’MSB han estat 
presents –de forma, a vegades, soterrada– a la societat catalana del segle 
XX, i s’enfilen al XXI . Una institució que es pot considerar filla, o néta, de 
l’MSB és l’actual Institut d’Estadística de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, que gaudeix d’una excel·lent salut.

Els models
L’MSB pretenia unir els trets que millor definien els seus models foranis. 
L’MSB seria: a) un centre de documentació i d’elaboració d’estadístiques, 



com el museu de París; b) un centre de recerca sobre la població, com 
l’Institut de Brussel·les, i c) una exposició permanent sobre higiene la-
boral i sostenibilitat urbana, com la institució de Charlottenbourg (i com 
l’Institut für Gewerbehygiene de Frankfurt, que també era conegut per la 
direcció de l’MSB).

L’equip
El 1908, el president Enric Prat de la Riba nomenà un joveníssim Josep 
M. Tallada i Paulí (Barcelona, 1884-1946), que tot just acabava d’obtenir 
el títol d’enginyer industrial, director de l’MSB. Josep M. Tallada reunia 
perfectament les condicions formals per ser-ho, car era llicenciat en dret i 
enginyer. Havia estudiat a l’única –durant decennis– Escola d’Enginyeria 
Industrial de l’Estat espanyol: la de Barcelona. 

L’equip de Tallada era excepcional: el secretari de l’MSB seria un jove 
Josep Ruiz-Castellà (Ciutadella, 1892 - ?) i el bibliotecari documentalista, 
Cebrià Montoliu i Togores (Palma de Mallorca, 1873 - Albuquerque, Nou 
Mèxic, 1923), onze anys més gran que Tallada. 

Ruiz-Castellà, a desgrat de les seves interessants publicacions, continua 
sent desconegut. Cebrià Montoliu ha estat recuperat per l’Ajuntament de 
Barcelona (amb una biografia de la col·leció “Gent de la Casa Gran”, dirigi-
da per Maria Aurèlia Capmany i Joaquim Horta), i per la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori (que l’ha situat com a gran urbanista català, al 
costat d’Ildefons Cerdà i Josep Torres-Clavé/Josep Lluís Sert ).

Tallada, director 
De Josep M. Tallada només en tenim notícia gràcies a un volum col·lectiu 
sobre el pensament econòmic dels anys trenta publicat el 1976 (de F. Artal, 
E. Gasch, C. Massana i F. Roca), a una antologia de textos de pensament 
econòmic català editada per la Universitat de Barcelona el 1994 amb un 
pròleg d’Antoni Serra Ramoneda, i gràcies als actuals analistes de l’ende-
mà de 1939. Aquest quasi-oblit té, possiblement, una explicació: la seva 
obra escrita (que es conserva a totes les grans biblioteques) és massa 
complexa, i massa plena de matisos. Obligaria a una lectura lletra per lle-
tra, a una discussió sense presses, a una revisió de les pròpies –i, sovint, 
poc explícites– conviccions. 

D’altra banda, Josep M. Tallada fou un brillant diputat del partit libe-
ral (Lliga Regionalista) al Parlament de Catalunya. El 1939, però, Tallada 



no escollí, com molts altres diputats, el camí de l’exili, i donà suport a 
l’antiliberalisme de la dictadura militar implantada al conjunt de l’Estat 
espanyol.

Tallada, autor
Josep M. Tallada, resumint molt, és autor d’un bon nombre de llibres es-
pecialment consistents. En síntesi, els llibres més interessants publicats 
per Tallada són: 
1. Una breu síntesi –una de les primeres– de la demografia de   
 Catalunya:  la que el lector té a les mans.
2. Un estudi sobre el model social de P. J. Proudhon, que tant havia  
 influït ja els federalistes catalans i espanyols.
3. Un breu resum –també un dels primers– del moviment social a la  
 Catalunya del segle XIX.
4. Un treball sobre els verins industrials en el treball a domicili, i una  
 ponència sobre l’assegurança dels accidents de treball.
5. Una presentació completa i acurada del taylorisme (Cebrià Montoliu  
 també en fa una) i de l’organització científica de la indústria.
6. Un estudi sobre les transformacions econòmiques de la Rússia  
 soviètica, que mereixeria l’elogi de l’enginyer socialista Estanislau Ruiz   
 i Ponseti, futur sotsconseller d’Economia del Govern de la Generalitat.
7. Una aproximació molt pedagògica a l’economia monetària espanyola,  
 i als problemes monetaris de la primera postguerra (la que segueix  
 la Primera Guerra Mundial).
8. La presentació d’una nova edició de la traducció de l’obra bàsica  
 d’Adam Smith: The Wealth of Nations.
9. Un assaig matisadíssim i especialment lúcid sobre les conseqüències  
 a llarg termini del crack iniciat el 1929: sobre la crisi d’una civilització.
10.  Un llibre de text d’economia política, força reeditat, tal com succeeix,  
 encara, amb alguns llibres d’aquest tipus.

   
L’obra de l’MSB
L’obra de l’MSB sembla un miracle. Va fer molta feina, amb pocs mitjans, 
amb un equip reduït, dins un entorn indiferent (o hostil), i, a més, amb 
el successor de Prat de la Riba a la presidència de la Mancomunitat, l’ar-
quitecte Josep Puig i Cadafalch, en contra. Hi hagué recerca, publicacions, 
una mostra permanent (el Museu), exposicions temporals, conferències, 



relacions internacionals. I, a més, va tenir la capacitat d’engendrar, o d’ai-
xoplugar, institucions importants. Algunes, canviant de nom, serien de 
llarga durada.

D’entre les exposicions de l’MSB, cal parar-se davant de dues: l’Exposició 
d’Economia Social (1911-19) i l’Exposició de Construcció Cívica i Habita-
ció Popular (1911-19). Són les primeres d’una llarga llista d’exposicions 
de presentació tant del tercer sector, com de l’urbanisme i l’ordenació 
del territori. A Catalunya, i arreu. Aquestes primeres exposicions de 1911, 
encapçalen una llista de mostres que ha anat creixent, i que avui (2009) 
sembla més oberta que mai.

 
Les institucions continuadores
Entre 1909 i 1919, del treball intern de l’MSB, i de la seva bona sintonia amb 
la política del moment, sorgiren cinc institucions o agències públiques 
que es poden qualificar –cadascuna dins del seu àmbit– com a importants 
per la societat catalana. Encara que, sovint, hagin estat ignorades. 

En primer lloc, l’Institut d’Orientació Professional (IOP), creat el 1918, 
que seria dirigit per Josep Ruiz i Castellà i pel metge Emili Mira, com a 
Institut Psicotècnic. Una institució capdavantera, que ha difós, molt àm-
pliament, les tècniques de coneixement de les capacitats laborals de la 
població adulta. De la mà d’Emili Mira, i forçat per l’exili de 1939, les pro-
postes de l’IOP travessaren, l’endemà de 1939, l’oceà Atlàntic.  

En segon lloc, l’IPSE, l’Institut de Política Social i Econòmica de la Man-
comunitat de Catalunya, amb l’economista Manuel Reventós i Bordoy al 
capdavant. Fou el precedent de l’IIE, l’Institut d’Investigacions Econòmi-
ques de 1930, dirigit pel demògraf Josep A.Vandellòs, i de l’SCE, el Ser-
vei Central d’Estadística de la Generalitat de Catalunya dels anys trenta. 
Actualment (2009), la continuació de l’SCE és l’Institut d’Estadística de 
Catalunya. Vandellòs, exiliat des de 1936, va bastir una institució semblant 
a la república de Veneçuela. 

En tercer lloc, l’MSB aixoplugà la Societat Cívica ‘La Ciutat Jardí’ de 1912, 
amb els urbanistes Cebrià Montoliu i Nicolau M. Rubió i Tudurí, com a se-
cretaris successius. Aquesta associació fou promotora d’una empresa mu-
nicipal: l’IMHP, l’Institut Municipal de l’Habitatge Popular, que fou fundat el 
1915, i desaparegué pocs anys després. L’IMHP, però és l’origen de les futu-
res institucions públiques de foment de l’habitatge protegit, o a bon preu.

En quart lloc, l’MSB organitzà, el 1917, el I Congrés Català de Treball a 



Domicili. El treball a domicili era ja molt important, era sovint clandestí i 
era –fonamentalment, però no de forma exclusiva– una activitat femenina. 
Al Congrés, es reflexionà obertament, i per primer cop, sobre el treball no 
reglat, submergit, i sobre alguns aspectes de la situació de la dona treba-
lladora en el món contemporani.

En cinquè, lloc, una part de les peces de l’MSB (clausurat el 1919) foren 
reubicades, gràcies a Nicolau M. Rubió i Tudurí, al Pavelló de la Ciutat de 
Barcelona de l’Exposició Internacional de 1929. I una part del Pavelló no-
driria els fons del futur Museu de la Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona.

Demografia de Catalunya
Josep M. Tallada, director de l’MSB, fou professor d’estadística de l’Escola 
d’Administració Pública de la Mancomunitat. El 1918, en la introducció a 
Demografia de Catalunya, Tallada afirmava que encara calia lluitar contra “el 
descrèdit amb que molts esperits superficials la miren (a l’Estadística)”. 

La idea de fer una presentació en forma de síntesi de la demografia de 
Catalunya tenia com a objectiu “donar una idea de les característiques de 
la nostra regió”. Explicar Catalunya quantitativament. Començant per la 
població. El marc de referència, però, no seran altres regions econòmi-
ques hispàniques o europees, sinó alguns estats europeus independents 
(i, doncs, amb estadístiques pròpies) amb una extensió semblant: Dina-
marca, Bèlgica, Països Baixos.

Segons Tallada, el 1910, Catalunya, amb 2 milions d’habitants censats, 
tenia una densitat (64,8 hab/km2) semblant a Dinamarca (71 hab/km2), 
superior a la mitjana de l’Estat espanyol (39,6), però molt inferior a la de 
Bèlgica (252) i Països Baixos (252). Per explicar-ho, el director de l’MSB 
apunta que “no podem oblidar les excepcionals circumstàncies que es re-
uneixen a Bèlgica, i que l’han feta una de les regions més poblades del 
món”. La Bèlgica dels ferrocarrils, els canals i la gran indústria diversifica-
da serà un dels referents de la Mancomunitat de Puig i Cadafalch.

Petites i grans descobertes
Analitzant, amb molta cura, les xifres de la població catalana, l’MSB i Josep 
M. Tallada fan petites i grans descobertes. Per exemple, la distribució per 
sexe els permet definir la immigració espanyola a Catalunya com a lleu-
gerament més femenina que masculina, i la immigració catalana interior 
amb destí a l’àrea de Barcelona com a més masculina. 



Un altre exemple, l’analfabetisme català, el 1910, era del 48,37 %. A la provín-
cia fortament urbanitzada (i, en part, escolaritzada) de Barcelona és més baix 
(el 34,98 %) que al conjunt de Catalunya. A desgrat de la forta immigració que 
rep Barcelona procedent d’àrees amb altíssims percentages d’analfabetisme. 

L’analfabetisme del conjunt de l’Estat espanyol era més de 10 punts supe-
rior al català: el 59,35 %. I, encara, per fer-ne el càlcul s’hi inclouen les xifres 
de Catalunya. Ara, atès que el 31,43 % dels habitants de Barcelona eren nas-
cuts fora de l’àmbit de Catalunya, l’analfabetisme català sense immigració 
seria inferior a aquell 34,98 %. 

L’estudi de l’MSB i Tallada analitza les fortes diferències entre els 10 dis-
trictes municipals de la ciutat de Barcelona. L’analfabetisme dels districtes 
obrers “en que viuen principalment treballadors nascuts a altres provín-
cies” arriba al 52,13 % (districte I) o al 49,60 % (X). A altres districtes, el 
percentatge és molt inferior: 22, 98 % (districte VI), o 22,06 % (III). 

Pel que fa a l’estat civil, la xifra de casats a la Catalunya de 1910 (40,7 %) 
és superior a la del conjunt d’Espanya al mateix moment (36, 93 %). El pes 
dels casats a les províncies de Girona (40,9 %), Lleida (41,5 %) i Tarragona 
(42,6 %), però, és superior a la mitjana catalana. L’explicació de Tallada 
és que a Barcelona hi ha menys nupcialitat, perquè rep l’impacte d’una 
immigració on els solters tenen un pes relatiu important. Ara bé, Tallada 
explica, també, l’existència d’una certa correlació entre nupcialitat i “situ-
ació econòmica”. D’on, el relativament fort creixement dels matrimonis, a 
Barcelona, entre 1910 i 1916.

En alguns casos, l’evidència de la poca fiabilitat de les dades obliga Talla-
da a explicitar dubtes. Començant per les xifres del cens. Així i tot, hi ha un 
esforç per presentar conclusions. Per exemple, pel que fa a les morts per 
suïcidi, a Barcelona, el 1914-15:

1) “el suicidi és més freqüent entre els homes que entre les dones”,
2) “la cultura sembla agravar la importància quantitativa del fet”, car hi  
 ha més suïcidis entre els que “sabien de llegir i escriure”,
3) “en canvi, la bona situació econòmica disminueix el fenòmen”.

Les migracions
L’estudi sobre la demografia catalana dedica el seu últim capítol a les mi-
gracions. L’emigració catalana el 1915 “no té la importància que (té) per a 
altres regions espanyoles”. Per bé que, avui, sabem que abans, el 1830-70, 
havia estat la més forta.



Les estadístiques sobre el destí dels emigrants catalans per mar confir-
men la hipòtesi de Francis Delaisi (1929) sobre les Europes d’Ultramar: 
l’emigració catalana es dirigeix, sobretot, a les dues Europes d’Ultramar 
americanes: a la del Sud –Argentina-Uruguai-Brasil (São Paulo-Rio)– i a 
la del Nord (Estats Units). Més, al cas d’una economia de plantació molt 
especial: Cuba. 

Les migracions dins de Catalunya i dins de l’Estat espanyol mereixen, 
també, una secció de l’estudi de l’MSB. La capital, Barcelona, “és un focus 
d’inmigració”: el 1910, el 41,8 % dels seus habitants no hi havia nascut. 
D’altra banda, ja es detectava que un significatiu 1,38 % dels barcelonesos 
havia nascut “a l’estranger”. Tècnics, ben segur, de les empreses multi-
nacionals establertes a Catalunya. Afinant més, Josep M. Tallada afegeix 
que l’existència d’una “inmigració temporal” a Barcelona és important. I, 
conclou que en “tractar de molts fenòmens demogràfics i econòmics es fa 
precís no oblidar aquesta gran població flotant de la nostra ciutat”. 

Curiosament, aquest interès de Tallada, i de l’MSB, per l’estadística de la 
població flotant, al costat de l’atenció a la nupcialitat o a l’anàlisi del suïci-
di, pot servir per augmentar la sensació de contemporaneïtat que dóna la 
lectura de Demografia de Catalunya.

Francesc Roca
Barcelona, abril del 2009
















































































































































































