
Salvador Cardús i Ros

s per a mi un honor, i un plaer, presen-

tar davant aquest Ple la candidatura de Salvador Cardús com a membre de l’Institut

d’Estudis Catalans. Afegiré immediatament que aquesta tasca hauria pogut recaure, amb

tota justícia, en qualsevol dels nombrosos col.legues de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials que amb llur signatura van voler avalar la seva candidatura. Si m’ha estat encoma-

nada a mi —i per això dic que és un honor— és probablement per l’estreta i especial re-

lació que em vincula a la figura del doctor Cardús des de fa més de trenta anys, i per això

dic que és un plaer.

Salvador Cardús és sens dubte el millor estudiant que he tingut mai en els meus

ja gairebé quaranta anys d’activitat docent. Immediatament després de llicenciar-se, co-

mençà a treballar en l’equip de recerca ISOR (Investigacions en Sociologia de la Reli-

gió), creat l’any 1974. Foren els anys de la seva formació com a investigador, allò que

ell mateix anomena la seva etapa «d’aprenentatge de l’ofici». Els anys també de les se-

ves primeres publicacions, els primers articles i els primers llibres —Plegar de viure: Un

estudi sobre els suïcidis (1981) i Les enquestes a la joventut de Catalunya (1984)—,

signats col.lectivament. Però poc després Salvador Cardús començà a volar sol, i, tal com

era desitjable i previsible, el deixeble volà molt més alt i més lluny que no pas el seu an-

tic mestre.

El doctor Cardús va néixer a Terrassa l’any 1954. Estudià sociologia en una de les

primeres promocions de la Universitat Autònoma, quan no existia encara la Facultat de

Ciències Polítiques i Sociologia i la carrera havia de fer-se com una miniespecialitat en el

marc de la Facultat de Ciències Econòmiques. Llicenciat l’any 1977, es va doctorar cinc

anys més tard, amb una tesi sobre l’ús del temps i la significació del calendari en la so-

cietat moderna, defensada davant un tribunal presidit pel professor Aranguren i en el

qual hi havia igualment el doctor Bricall.

Des de l’any 1980 és professor del Departament de Sociologia de la Universitat

Autònoma. Les seves principals línies de recerca han estat les següents: 1) l’epistemologia

de les ciències socials, àmbit en el qual imparteix docència, ha dirigit l’obra col.lectiva La
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mirada del sociòleg (1999) i ha traduït al català el llibre de Bourdieu Per a una sociolo-

gia reflexiva; 2) la sociologia de la religió, sobre la qual ha treballat des del començament

de la seva carrera acadèmica, ha publicat nombrosos articles i va escriure el cèlebre se-

guit de cròniques sobre el Concili Provincial Tarraconense de l’any 1995 al diari Avui, re-

collides posteriorment en un llibre; 3) la identitat i la cultura nacional, temàtica sobre la

qual ha escrit nombrosos articles, tant en diaris i revistes com en publicacions especialit-

zades de sociologia; 4) els mitjans de comunicació, àmbit en el qual cal destacar el seu lli-

bre Política de paper: Premsa i poder a Catalunya (1981-1992) (1995), així com la di-

recció de la recent posada en marxa del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, i 5) la

immigració i els models d’integració social, terreny en el qual és a punt de culminar una

gran investigació duta a terme durant els darrers anys.

Es tracta sens dubte d’un dels sociòlegs de major prestigi del país, i gaudeix tan-

mateix de reconeixement internacional, com ho proven les freqüents invitacions a pro-

nunciar conferències a moltes universitats estrangeres, d’Anglaterra, Escòcia, Alemanya i

els Estats Units. Amb la seva presència, la Secció de Filosofia i Ciències Socials serà, sen-

zillament, molt més rica. Efectivament, no voldria cloure aquesta presentació sense es-

mentar fins a quin punt la trajectòria del doctor Cardús encaixa bé amb la diversitat que

és tan característica de la nostra Secció de Filosofia i Ciències Socials. Salvador Cardús és

bàsicament un sociòleg, però és llicenciat i doctor en ciències econòmiques; és conegut per

la majoria de la població com a periodista (sotsdirector del diari Avui entre 1989 i 1991,

Premi Nacional de Periodisme l’any 1994, Premi de Periodisme Serra i Moret l’any

1995), i ha estat molt notable l’èxit de dos llibres seus dedicats a temes educatius (El des-

concert de l’educació, 2000, i Ben educats, 2003).

Text llegit pel senyor Joan Estruch i Gibert en el Ple del dia 31 de març de 2008

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

07
-2

00
8

56

 Memòria 2007-2008 - 2  3/7/09  06:41  Página 56


