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SALVADOR GINER
(Barcelona, 1934)

Llicenciat i doctor en sociologia per la Universitat de Chicago (EUA), llicenciat
en dret per la Universitat de Barcelona i doctor en dret (sociologia) per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Ha realitzat estudis de postgrau a la
Universitat de Colònia (Alemanya). És, a més, catedràtic emèrit de la
Universitat de Barcelona. Ha estat professor a diverses universitats europees i
americanes: Cambridge, Lancaster, Londres, Roma, Pavia, París, Chicago i
Mèxic, entre d’altres.

Ha publicat Sociologia, que ha estat traduït del català a moltes llengües. El seu
primer llibre, del 1961, La societat de masses, fou també publicat en català i es
va traduir i ampliar més tard a l’anglès (Nova York i Londres) i al castellà
(Barcelona). L’assaig L’estructura social de la llibertat aparegué el 1971 i ha
estat posteriorment desenvolupat i publicat de nou en altres llengües. El 1985
publicà el seu aplec d’assaigs sobre la natura i dinàmica de la cultura Comunió,
domini, innovació (molts d’aquests es van traduir després a l’anglès, al castellà
i a l’italià). És autor de l’estudi La societat catalana (Premi del Col·legi
d’Economistes l’any 2000), i director i autor de l’Enquesta de la Regió
Metropolitana de Barcelona el 2003. Fou director i coautor de La cultura
catalana: el sagrat i el profà (1996) i coautor de La governabilitat i l’esdevenidor
de les societats modernes (1990). Va escriure Carta sobre la democràcia
(1996) i va ser coautor de Manual de civisme (1998), tots en català i traduïts
després a diversos idiomes. Va col·laborar des del primer moment en les
revistes del país, com ara Serra d’Or, i ho fa en diaris catalans amb regularitat.

Fou un dels fundadors de l’Associació Catalana de Sociologia, filial de l’Institut
d’Estudis Catalans, des del 1979, i el president d’aquesta en dues ocasions.
Fundà i presidí la Federació Espanyola de Sociologia i ha estat membre del
Comité Executiu de l’Associació Internacional de Sociologia, així com
cofundador de l’European Sociological Association. Fou director i fundador de
l’Institut d’Estudis Socials Avançats del CSIC (Barcelona, Madrid, Còrdova) i
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director del Departament de Sociologia a la Brunel West London i a la
Universitat de Barcelona. Des de l’any 2005 presideix l’Institut d’Estudis
Catalans, la màxima institució acadèmica del país. En l’època de l’anterior
president, Josep Laporte, ja n’havia estat vicepresident primer.

Algunes de les principals distincions que ha rebut són la Creu de Sant Jordi
(1995), el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política del Centro de
Investigaciones Sociológicas (2006) i el Premio Nacional de Ciencias Sociales
(Madrid, 2008). És doctor honoris causa de la Universitat de Valencia
(Veneçuela) i membre permanent del Comitè Científic del Premio Europeo
Amalfi per la Sociologia e le Scienze Sociali (concedit a Itàlia) i del seminari
internacional que l’acompanya.

Entre els seus interessos científics hi ha la història de la filosofia social, les
teories generals sobre les societats modernes, la relació entre la filosofia moral
i la ciència social i l’anàlisi macrosociològica de les societats mediterrànies —
Itàlia, Grècia, Portugal, Espanya, Catalunya— especialment la catalana,
terrenys en els quals ha dirigit i publicat diversos estudis empírics.

