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Resum: En aquesta comunicació s’apunta, en primer lloc, la necessitat de trencar amb 

la tant comuna preocupació entre els sociòlegs del nostre país, inspiradora de 

nombrosos estudis —ja siguin «quantitatius» com «qualitatius»— empresos per les 

més diverses instàncies (universitats, col·legis professionals, etc.), sobre la 

professionalització i la inserció professional dels sociòlegs, si es vol dur a terme 

l’estudi rigorós del procés d’institucionalització de la sociologia a Catalunya, que 

podria servir (com a possible aplicació) per localitzar els veritables problemes que 

tenen a veure amb el mercat sociològic allà on realment s’originen. En segon lloc, 

s’apunten algunes de les hipòtesis més comunes sobre el procés d’institucionalització 

de la sociologia a Catalunya, prenent-ne tres, apuntades de forma explícita per 

coneguts sociòlegs catalans i que giren a l’entorn de la opressió de la nació catalana, 

les contradiccions del capitalisme tardà, i el procés de conquesta de les llibertats 

durant el final del franquisme. A continuació, i en tercer lloc, aquestes hipòtesis són 

discutides de forma reflexiva per desentrellar què desvetllen, en realitat, sobre el camp 

sociològic a Catalunya. Es palesa que parlen, sobretot, de l’alt grau de politització de 

la sociologia practicada a Catalunya. En quart lloc, es presenta el model d’anàlisi 

aplicat a l’hora de definir l’objecte d’estudi. Gràcies a l’ús d’aquest model es desvetlla 

la principal hipòtesi sobre la politització del camp i es configura el sistema d’hipòtesis 

que constitueix el cos d’aquest treball. Com es veurà, la presentació del model i del 

sistema d’hipòtesis s’efectuen en el mateix moment, ja que aquests dos processos són 

indestriables. El model d’anàlisi utilitzat ha estat desenvolupat per Pierre Bourdieu al 

llarg de diverses recerques, i es basa en la necessitat d’aplicar al mateix camp 

sociològic les troballes més comunes de la sociologia del coneixement i de la ciència. 

En donar a conèixer aquest sistema d’hipòtesis i emprar la perspectiva desenvolupada 

per Pierre Bourdieu, la intenció explícita del treball és, finalment, fomentar el debat a 

l’entorn d’aquest tema per part de la comunitat sociològica, ja que l’estudi de la 

gènesi del camp sociològic a Catalunya pot molt bé ser una ocasió no només per 

reflexionar sobre la història passada, sinó molt especialment per preguntar-se sobre de 

quina manera aquesta història condiciona les pràctiques sociològiques presents, 

donant-los la seva forma característica. D’aquesta forma, a l’hora d’assolir aquest 

propòsit, és indispensable comptar amb les aportacions de tots aquells i totes aquelles 

que, formant part de l’objecte d’estudi, considerin que el seu punt de vista mereix ser 

conegut i reconegut, ja que únicament així s’assolirà el propòsit que presideix aquesta 

recerca. 

 

Paraules clau: Catalunya, institucionalització, model d’anàlisi, sistema d’hipòtesis, 

sociologia. 
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1. MIRADES POSSIBLES A L’ENTORN DE L’ESTUDI DEL CAMP SOCIOLÒGIC 

A GRANS TRETS, la qüestió de la institucionalització de la sociologia a Catalunya pot 

plantejar-se des de dos punts de vista diferents que poden ser considerats 

complementaris en certa forma. El primer es refereix a la professionalització de la 

sociologia. Els estudis que s’emprenen des d’aquest prisma solen consagrar-se a 

intentar resoldre la pregunta sobre la «demanda i la inserció» del sociòleg en el mercat 

de treball (Torrijos López; Martínez Melo, 2006; GRET, 2004), així com també la 

pregunta sobre quina ha estat tradicionalment la oferta de productes sociològics (línies 

de recerca i investigacions empreses) (Vilà Bosqued, 2006; Morell Blanch, 2003). És 

el punt de vista més comú però, també, el més parcial —en el sentit d’incomplet— ja 

que no té en compte el fet que la relació que s’estableix entre les institucions que 

produeixen sociòlegs (els organismes que imparteixen ensenyament superior en 

sociologia) i les que en demanden (els diferents organismes públics i privats que 

contracten els seus serveis, demandant «estudis sociològics» o altra mena de tasques) 

està mediatitzada per una instància que en condiciona la relació: es tracta del camp 

sociològic, un univers que, constituït pel conjunt dels «sociòlegs» —una altra cosa és 

delimitar qui són aquests: i no és precisament aquesta una tasca fàcil (Bourdieu, 

1984)—, inclou també aquelles organitzacions que tenen el poder de definir i 

controlar tant el mercat de producció de sociòlegs (en què són molt importants les 

organitzacions científiques que defenen l’«estatut científic i professional» dels seus 

socis) com el mercat de producció de produccions sociològiques (col·legis 

professionals que solen reivindicar el monopoli del mercat de produccions 

sociològiques pels seus col·legiats). És a dir, si bé els estudis adscrits a aquest punt de 

vista són adequats per finalitats descriptives, no són capaços de proporcionar cap 

mena de resposta que doni raó d’allò que descriuen ja que no és possible entendre 

causalment cap mercat sociològic sense que abans s’hagi entès la dinàmica de 

relacions que domina el camp sociològic —Durkheim (1995: 123) ja va afirmar al 

1895 que «L’origen primer de tot procés social de certa importància ha de cercar-se 

en la constitució del medi social intern»—, i, molt especialment, la història de la 

gènesi d’aquesta dinàmica
1
, que actua com un veritable inconscient sense que els 

agents en percebin el seu influx, que actua en tots els aspectes que tenen a veure amb 

la seva acció, d’entre els quals aquells que tenen a veure amb la seva pròpia producció 

i reproducció (universitat, associacions científiques) i amb la raó de ser dels sociòlegs 

(és a dir, amb els seus llocs de treball i amb les instàncies encarregades de reivindicar 

el monopoli del mercat sociològic per als seus membres, com els col·legis 

professionals) no són precisament perifèrics, sinó més aviat centrals (Bourdieu, 2000: 

66-67). 

Això significa que la qüestió sobre la professionalització i la demanda de 

sociòlegs per part del mercat de treball només pot ser contestada un cop s’hagi 

contestat la pregunta sobre quin és el procés de creació (institucionalització) del camp 

sociològic. I per fer-ho és indispensable lligar la història social d’aquest procés amb 

els processos socials, polítics, demogràfics, econòmics, etc. que han dibuixat la 

fesomia de Catalunya. En aquest sentit es parteix d’una triple hipòtesi que proposa 

que el procés d’institucionalització està íntimament connectat amb 1) el procés de 

conquesta de les llibertats que té lloc durant les darreres etapes del franquisme 

                                                   
1. Durkheim (1995: 126) emfasitza explícitament la idea que és l’estat anterior del camp l’únic 

element capaç de donar compte causalment de la seva evolució posterior: «Aquesta concepció del medi 

social com a factor determinant de l’evolució col·lectiva és de la major importància. Doncs si es 

prescindeix d’ella, la sociologia es troba incapacitada a l’hora d’establir qualsevol mena de relació de 

causalitat.»     
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(Álvarez-Uría; Varela, 2000: 51-52; Picó, 1987: 62), amb 2) “les contradiccions del 

capitalisme tardà que afecten una societat en vies d’industrialització i modernització” 

(Picó, 1987: 62) i amb 3) el “problema històric d’opressió cultural (nacional)” (Picó, 

1987: 62), percebut, des de Catalunya, amb certa preocupació per part d’alguns 

sociòlegs (Giner, 1979: 19-21). 

Com apunten aquestes tres hipòtesis, el procés es caracteritza per la seva doble 

direccionalitat: és a dir, les condicions del context social afecten al procés 

d’institucionalització de la sociologia a Catalunya —un exemple d’això pot ser vist en 

les dificultats que certa sociologia va patir a l’hora de ser acceptada per les autoritats 

franquistes (DD. AA., 1993: 121-124)—, però aquest procés també intenta incidir 

sobre el context social, modificant-lo —un exemple clar d’això podria ser vist en la 

utilització de la sociologia com a forma de contestació política o com a forma de 

resposta a la «opressió nacional» (DD. AA., 1993: 121-124)—. És a dir, abordar 

l’estudi de la sociologia a Catalunya requereix entendre que la sociologia és una 

pràctica social producte d’un context social, i que, per tant, canvia d’acord amb 

aquest, perquè està exposada als condicionaments socials (Bourdieu, 2001: 168-169). 

Però, a la vegada, la sociologia, com a pràctica social que és, contribueix, també, a fer 

que el context social canviï d’una manera molt particular: com a forma de lluita 

simbòlica és una eina per a la transformació social (Picó, 1987: 76), ja que tota 

sociologia és un instrument que contribueix a la producció de definicions de la realitat 

(Bourdieu, 2001: 139; 172-173) que són posades en joc en la lluita per la conservació 

o la transformació de la realitat.   

Subjacent a les anteriors tres hipòtesis també apareix el fet que s’estableixen 

certes relacions funcionals (Elias, 1999: 90-93; 151-153) entre els diversos agents que 

participen, directa o indirectament, en el procés d’institucionalització. És a dir, cal 

escatir quins són els lligams existents entre els productors de símbols de la realitat (els 

sociòlegs) que tenen el poder per dir «com són les coses» i els agents polítics que usen 

els coneixements que produeixen els sociòlegs per a les seves pròpies finalitats en la 

lluita per la conservació o la transformació de la realitat. 

Aquestes relacions funcionals representen, per tant, les relacions que s’estableixen 

entre la sociologia i el poder. Més concretament, es refereixen a la jerarquia de 

relacions territorials (Torns, 1986: 18; 1989: 176-177) —de 

dominació/subordinació— establertes entre la sociologia i el poder. Pel cas d’aquesta 

recerca aquests agents principals que impulsen, des de fora de l’àmbit de la 

sociologia, la sociologia com a forma de lluita simbòlica seran identificats, tal com és 

assenyalat per diversos autors (Estruch; Cardús, 1984: 41; Noguera; Miguel Quesada; 

Rambla, 1996: 407-408; Álvarez-Uría; Varela, 2000: 109-110), amb «Espanya» i 

«Catalunya».     

2. EL MODEL D’ANÀLISI I EL SISTEMA D’HIPÒTESIS PLANTEJAT 

Pel que fa als tres eixos analítics que seran considerats a l’hora de dur a terme la 

recerca seran apuntades, a continuació, diverses hipòtesis. El primer eix d’anàlisi és 

l’afiliació científica i institucional en el camp sociològic dels agents productors. És a 

dir, es refereix a «qui fa sociologia i d’on ve» i, per tant, a l’oferta de produccions 

sociològiques (Poupeau: 23). El que capta aquest eix és una retraducció científicament 

més acceptable de les fílies i de les fòbies polítiques i socials dels diversos agents 

implicats en la oferta de béns de legitimació sociològics —Isabelle Kalinowski (2004) 

ha provat la robustesa del model que ofereix Max Weber (als seus estudis sobre 

sociologia de les religions) de cara a comprendre la dinàmica dels camps de producció 

simbòlica, d’entre els quals el camp sociològic n’és un—. Diversos dels indicadors 
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que farien referència a aquest primer eix analític serien: els subjectes d’investigació i 

la seva adscripció institucional en el camp científic; els mitjans de difusió relacionats 

directament amb el treball dels agents productors (revistes científiques, però no només 

aquestes —més endavant es parlarà d’aquest tema—); la trajectòria acadèmica i 

professional, la classe social, el gènere, l’edat, el circuit de pertinença i de referència 

—més endavant s’aclarirà aquest concepte—, la trajectòria social dels subjectes 

productors; els conceptes explicatius adoptats, considerats en relació als sistemes 

teòrics en què s’insereixen; les metodologies emprades; els objectes d’estudi i les 

problemàtiques tractades; i les subdisciplines i les especialitats cultivades (Chubin, 

esmentat per Bourdieu, 2001: 128). 

Pel que fa a la classificació dels productors de sociologia arran de la consideració 

d’aquest primer eix, s’hipotitza que podria ser adequat considerar quatre móns socials 

quan comencen a produir-se els primers moviments pel que fa a la institucionalització 

de la sociologia a Catalunya (aproximadament durant la dècada dels 60): el de la 

«sociologia progressista d’arrel catòlica» (Casañas, 1989: 295; Busquets, 1993: 38; 

40n; Bonal, 1996: 397; 399; 401-402; ICESB, 1974; 1979; Carrasco, 1980; Vendrell, 

1986; Estivill, 2008: 6), el de la «sociologia marxista» (Estruch; Giner; Salcedo, 

1979: 452-453; Picó, 1987: 62), el de la «sociologia acadèmica» (Álvarez-Uría; 

Varela, 2000: 70; 79; 89-95; Busquets, 1993: 37-38; DD. AA., 1993: 115; 118; 

Alsius, 1974; Crespán, 1974), i el de la «sociologia oficialista» (Álvarez-Uría; Varela, 

2000: 71-72; 79; 96-103; Torns, 2003: 2; Busquets, 1993: 39; Estruch; Giner; 

Salcedo, 1979: 455; Crespán, 1973). Els dos darrers universos socials són directament 

promoguts per l’Estat franquista (Estivill, 2008: 6).  

La influència de la 1) sociologia acadèmica espanyola es deixa sentir a Catalunya 

a través de Salustiano del Campo i Enrique Martín López, que ocuparen la càtedra de 

sociologia de la Universitat de Barcelona de 1962 a 1967, i de 1967 a 1976, 

respectivament. Al voltant de Del Campo s’hi aplegaren figures indispensables per a 

la institucionalització de la sociologia a Catalunya com ara Juli Busquets, oferint, a 

més, oportunitats (principalment de cara a la publicació de treballs) a sociòlegs tan 

influents com Salvador Giner o Joan Estruch. Pel que fa a Martín López, va recolzar 

la carrera de sociòlegs com Carlota Solé (Busquets, 1993: 37-38). La influència de la 

2) sociologia oficialista sobre el camp sociològic català es deixa sentir a través de 

l’acció de l’Institut de Ciències Socials (creat el 1963 i dirigit per Jordi Xifra), de 

l’Escola de Sociologia de la Diputació de Barcelona (creada posteriorment), i de la 

Revista de Ciencias Sociales de la Diputación de Barcelona (Torns, 2003: 2; 

Busquets, 1993: 39; Estruch; Giner; Salcedo, 1979: 455). Per altra banda, la influència 

de la sociologia espanyola sobre el procés d’institucionalització de la sociologia a 

Catalunya també s’ha fet sentir d’altres formes. 3) En aquest sentit alguns analistes 

esmenten de passada el protagonisme de sociòlegs com Amando de Miguel al llarg 

d’un procés no massa conegut: la creació del Departament de Sociologia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (DD. AA., 1993: 115; 118). Aquests tres 

exemples recolzen la hipòtesi que afirma que no és possible entendre el procés 

d’institucionalització de la sociologia practicada des de Catalunya sense fer referència 

explícita i directa a la sociologia practicada «des d’Espanya», ja que aquest procés 

depèn en gran part de l’Estat espanyol i de la sociologia practicada a l’entorn 

d’aquesta òrbita (Álvarez-Uría; Varela, 2000: 109-110). 

El segon eix és l’afiliació política i la posició en el camp del poder dels agents 

comandataris. D’aquesta manera, aquest eix intenta captar «qui encarrega i sufraga 

béns sociològics»; és a dir, la demanda de sociologia (Poupeau: 23). Es podrien 

considerar diversos indicadors en aquest sentit. Exemples: subjectes comandataris i 
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adscripció institucional; trajectòries històriques; filosofies dominants i concepcions 

eticomorals; i interessos socials i problemàtiques pràctiques. 

Pel que fa a aquest eix, cal considerar que els principals àmbits en els quals cal 

situar als clients que encarreguen i es serveixen de la sociologia són tres (Álvarez-

Uría; Varela, 2000: 79; 122): l’Estat, el mercat, i la societat civil; tot i que cal 

hipotitzar que, possiblement, el paper del mercat, a Catalunya, sigui ben secundari. 

Més aviat es parteix de la hipòtesi que 1) la societat civil (determinats integrants de la 

societat civil catalana que cal identificar adequadament) serà un àmbit que tindrà un 

especial interès en el procés d’institucionalització de la sociologia a Catalunya, i que 

aquest àmbit s’oposarà a 2) l’Estat (a determinats individus, grups i institucions que 

seran identificats amb Espanya i amb l’Estat espanyol) que també tindrà un especial 

interès en aquest procés. Cal pensar també que 3) aquesta relació d’oposició marcarà 

fortament el procés d’institucionalització de la sociologia, la lògica de funcionament 

del camp sociològic a Catalunya i el seu model de relacions global en el llarg termini. 

El tercer eix és l’autonomia del camp sociològic, i vindria a captar la relació entre 

els altres dos eixos. Però no és possible parlar d’autonomia sense analitzar les 

pràctiques concretes. En aquest sentit es poden considerar fonamentalment quatre 

pràctiques sociològiques que són plenament operatives en el cas de la sociologia de 

Catalunya: la «ciència fonamental», la «ciència aplicada» (Estruch; Cardús, 1984: 47-

50), la «divulgació» i els «dictàmens-assessorament tècnic/Informes sociològics» 

(Cardús, 2002: 15; Álvarez-Uría; Varela, 2000: 85-86). Aquesta conceptualització és 

paral·lela a la que empra Raymond Boudon a l’hora de proposar una classificació de 

les pràctiques sociològiques que s’han donat al llarg de la història de la sociologia 

(Boudon, 2004: 216-223). Aquest analista distingeix quatre possibles pràctiques 

sociològiques que es corresponen amb quatre tipus ideals: el cognitiu o científic 

(ciència fonamental), el crític, compromès o militant (ciència aplicada), l’estètic o 

expressiu (divulgació) i el descriptiu o de consultoria (dictàmens, assessorament 

tècnic, informes) (Boudon, 2004: 222). 

En general, es pot considerar que aquest tercer eix és, en realitat, una forma 

d’abastar la relació entre els altres dos; és a dir, és una forma de captar la capacitat de 

control que o bé els oferents o bé els demandants tenen en relació als béns produïts 

pel camp sociològic. Una possible estratègia a l’hora de mesurar aquesta capacitat de 

control consisteix en copsar la capacitat que té el camp de redefinir (Merton, 1973: 

82-83), en termes científicament pertinents (lògica científica), les «preguntes» 

(demandes) que fan els demandants (en aquest cas, clients externs al camp), que 

aquests adrecen als científics sempre des de la lògica imperant en l’àmbit en què es 

situen (lògica política, econòmica, social, etc.), i que constituiran la base de moltes de 

les recerques dels científics professionals (Bourdieu, 1997: 15-16), els quals obtindran 

així finançament i d’altres recursos que els permetran fer recerca. 

Però la capacitat de redefinició o retraducció no és independent del capital 

científic que posseeixen els científics. Hi ha dues espècies de capital científic: el 

capital científic institucional (o polític), i el capital científic pur (ídem: 28-31). 

L’autonomia de la ciència depèn de 1) la relació entre aquestes dues espècies de 

capital i de 2) la capacitat del camp a l’hora de produir, distribuir, i reproduir aquestes 

dues menes de capital científic. Tant la relació entre aquestes dues espècies de capital 

com la relació d’aquests capitals amb l’autonomia científica són qüestions complexes 

(ídem: 31-35). 

En aquest sentit, cal apuntar que el camp sociològic es caracteritza per una molt 

feble autonomia (Bourdieu, 2001: 95; 96-97; 170-173), i és possible que el camp 

sociològic català —per causes que seran apuntades, properament, en forma 
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d’hipòtesi— sigui molt menys autònom del que caldria esperar. Així, cal pensar que 

la divulgació científica serà especialment important (potser, molt important) en 

l’àmbit de la sociologia catalana i que aquesta pràctica es farà des de mitjans de gran 

difusió (o no especialitzats) com la ràdio, la televisió o la premsa (revistes, llibres i 

diaris) (Couldry, 2003: 656-657) i des d’altres mitjans que operen en el cas del camp 

sociològic català i que cal investigar
2
 (ídem: 670, punt 1). La divulgació s’hipotitza 

que tindrà una gran importància al camp sociològic català, en tant que suposarà una 

forma d’aconseguir el metacapital mediàtic (ídem: 657; 659; 664-671) que pot 

proporcionar la possibilitat de transformar aquella espècie de capital simbòlic que és 

valorat en el camp mediàtic
3
 en l’espècie de capital simbòlic que és necessari i valorat 

en el camp científic
4
 (ídem: 668-671): és a dir, proporcionant el capital científic 

institucional que s’hipotitza que el camp sociològic català no té massa capacitat de 

generar de forma autònoma. D’aquesta manera, aquesta «activitat política» dels 

agents productors s’hipotitza que serà especialment freqüent en el camp de la 

sociologia catalana. Es considerarà que aquesta activitat mediàtica (contemplada en 

un sentit molt ampli) dels sociòlegs és una activitat política en tant que s’hipotitza que 

aquesta serà la forma com es faran visibles i oficials, donant, per tant, el seu fruit, les 

relacions funcionals d’intercanvi establertes entre els productors (sociòlegs) i els 

demandants (clients dels sociòlegs): així els clients aconseguiran la legitimació 

científica del seu discurs i del seu punt de vista mentre que els productors 

aconseguiran una clientela que els necessitarà, justificant la seva existència simbòlica 

i proporcionant-los els recursos necessaris (capital científic institucional) per a 

acomplir, entre d’altres, aquesta finalitat legitimadora. 

3. EL PROBLEMA DE L’AUTONOMIA DEL CAMP SOCIOLÒGIC A CATALUNYA  

Però el problema de l’autonomia del camp sociològic a Catalunya presenta una 

dificultat afegida que constitueix la qüestió central a què ha de donar resposta aquesta 

recerca: què cal entendre per «camp sociològic català»? I per «capacitat del camp 

sociològic de generar, distribuir i conservar de forma autònoma els capitals científic 

pur i institucional»? En la seva formulació original, el problema de l’autonomia del 

camp científic es resol partint d’un supòsit tàcit que mai s’explicita i que determina 

clarament la validesa de l’anàlisi i la seva possible aplicabilitat al cas de Catalunya: 

s’entén per «camp científic» tot aquell camp institucionalitzat a nivell d’Estat-nació. 

D’aquesta manera, el problema de l’autonomia del camp científic no es manifesta mai 

com a reivindicació pel control dels circuits en què es produeixen, es distribueixen i 

es reprodueixen les dues espècies de capital científic, ja que si aquestes dues espècies 

de capital es produeixen, es distribueixen i es reprodueixen en circuits que són 

nacionalment autònoms de forma oficialment reconeguda (Estats-nació), només es 

manifesta el conflicte entre les demandes externes al camp i les demandes científiques 

del camp, que resol el balanç adequat entre els respectius capitals científic pur i 

científic institucional (Bourdieu, 1997: 31-35). Però pel cas de la sociologia 

practicada a Catalunya es plantegen tots dos conflictes, que condicionen la percepció i 

la valoració del camp per part dels agents, la pràctica sociològica dels agents, i el 

model de relacions operatiu en el camp sociològic català, que cal hipotitzar que es 

                                                   
2. S’hipotitza que les conferències públiques seran especialment importants pel que fa a aquesta 

segona forma d’exposició mediàtica.   

3. Es tracta, principalment, de la visibilitat i el prestigi que el camp mediàtic atorga a determinats 

agents, portaveus de determinades formes de veure i d’explicar el món que són consagrades com a 

«possibles», «vàlides» i «oficials» des de diferents «mitjans de comunicació».   

4. Ja que “El capital científic és una espècie particular de capital simbòlic” (Bourdieu, 2001: 70).   
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caracteritza per una forta divisió dels circuits on es produeixen, distribueixen i 

reprodueixen les dues espècies de capital científic. Sembla que ja hi ha algunes 

anàlisis que apunten cap a la plausibilitat d’aquesta hipòtesi (Gimeno, 2006: 86-92). 

Es partirà, conseqüentment, d’una hipòtesi principal que consistirà en afirmar l’alt 

grau de “«politització» en el sentit ordinari del terme” (Bourdieu, 1997: 61) (o 

politització política) (ídem: 65-67) del camp sociològic català. Aquest fenomen        

—sempre present, ja sigui d’una o d’una altra forma— es manifesta en el seu grau 

més extrem en l’oposició que s’observa entre els sociòlegs «nacionalistes catalans» 

del camp sociològic català i els sociòlegs «espanyols» provinents del camp sociològic 

espanyol (DD. AA., 1993: 118; Bonal, 1995: 19, nota 4; Estruch; Giner; Salcedo, 

1979: 459). Aquest fet ocorre en tant que —considerant com a estructura de 

referència el «circuit sociològic català versió Països Catalans», «que ha de ser 

necessàriament el propi» de tots aquells sociòlegs que fan sociologia des de 

Catalunya— els que fan sociologia des del «circuit sociològic català versió 

espanyola» o des del «camp sociològic espanyol» esdevenen un grup de referència 

negatiu (Merton, 1992a; 1992b). Una altra manifestació d’aquestes oposicions 

polítiques extremistes, que en aquesta ocasió té una retraducció científica, s’hipotitza 

que és el fenomen de l’inexistent grau de debat científic que es va palesar clarament 

en les pàgines de revistes com Papers (Marín; Miguel; Noguera; Rambla; Taguenca, 

1993: 81-84; 95). Cal pensar que ambdós fenòmens es relacionen amb l’existència 

d’un doble circuit en el camp sociològic català: el «camp sociològic català versió 

Països Catalans» i el «camp sociològic català versió espanyola». Cal investigar 

convenientment aquests i altres fenòmens, així com també altres possibles 

manifestacions i retraduccions científiques d’aquestes oposicions polítiques.   

Així doncs, seria plausible pensar que l’alt grau de politització política del camp 

sociològic català (especialment intensa i visible en els primers moments de la seva 

institucionalització) ha suposat la institucionalització d’un model de relacions 

(polítiques) contrari a l’autonomia científica, del qual els anteriors fenòmens 

s’hipotitza que en són alguns indicadors. Això significa que s’ha trasplantat la lògica i 

el model de relacions propi de l’àmbit polític a l’àmbit científic (Bourdieu, 1997: 61). 

A més, la institucionalització d’aquest model de relacions dins del camp sociològic 

cal conjecturar que tindrà repercussions pel que fa a les relacions del camp sociològic 

amb altres camps. Així, també es partirà de la hipòtesi que l’alt grau de dependència 

política (o politització política) i l’alt grau de mediatització (alt grau de dependència 

del metacapital mediàtic) del camp en relació al seu baix grau d’autonomia científica 

han generat, conjuntament amb l’actuació d’altres factors que cal investigar 

adequadament, determinats efectes de camp que s’expressen, principalment, a nivell 

professional i social: l’endogàmia regnant en el camp sociològic, per una banda; i per 

l’altra, l’amicalisme i els padrinatges (no basats en la competència acadèmica i 

professional) com a vies per a trobar una feina en un mercat laboral sociològic que es 

caracteritza, en finalitzar el procés d’institucionalització del camp sociològic català 

als anys 90, pel seu tancament i la seva migradesa (Bonal, 1995: 26-29). Es podria 

hipotitzar que aquest tancament i aquesta migradesa del mercat laboral sociològic a 

Catalunya són el producte de 1) l’alt grau de selectivitat del mercat, basada en els 

padrinatges i les «cartes de recomanació» (politització del camp), i de 2) l’associació 

d’aquest perfil professional —fenomen afavorit per determinats sociòlegs que 

s’exhibeixen constantment en els mitjans de comunicació (mediatització del camp)— 

amb capacitats poc tècniques i gens especialitzades, associació que acaba originant 

una escassa demanda de sociòlegs per part del mercat de treball. 
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