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Laia, Lídia i la contrareforma universitària

Coneixen la Laia? El 2010 
es doctorà en ciències po-
lítiques a Yale. Tornà a 
Barcelona, i treballà a 
l’IAE-CSIC i UPF un pa-

rell d’anys. Tanmateix, les retallades 
van mostrar l’efecte amarg de les esta-
bilitzacions “obús” a les universitats 
públiques catalanes d’inicis dels 2000: 
plantilles saturades. Sense espai, la 
Laia no va tenir la seua oportunitat. 
Però no es va atrinxerar en un con-
tracte pervers d’associat aconseguit 
per un mentor local, esperant el mo-
ment propici. Marxà el 2012 a Duke, 
i ara és professora a Georgetown. A 
més d’excel·lent persona, és investiga-
dora amb publicacions de primer ni-
vell, però no ha tingut oportunitats 
per tornar al sistema universitari ca-
talà. Ara ja no hi pensa; és mare, i s’ha 
organitzat la vida a Washington DC. 

Hi hagué un temps, fa un parell de 
dècades, en què el sistema universi-
tari rebé un fort impuls per millorar 
la qualitat de la recerca, amb efec-
tes positius sobre la docència. L’ob-
jectiu era reduir l’endogàmia (que és 
col·locar candidats criats a la matei-
xa universitat promoguts pels caps 
locals), millorar la qualitat dels pro-
cessos de selecció i promoure la con-
tractació de personal provinent d’al-
tres universitats. Per això, la llei 
d’universitats de Catalunya (LUC), 
a l’article 46, estableix les figures de 
professor agregat i de catedràtic, i a 
l’article 47 prescriu que per concur-
sar-hi cal obtenir una acreditació de 
recerca expedida per l’Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universita-
ri de Catalunya (AQU). Com és cone-
gut, les seues acreditacions són bas-
tant més exigents en recerca que les 
de l’agencia estatal ANECA. 

Fou un gran ajut per als grups que 
intentaven obrir portes, renovar ai-

re i reduir l’endogàmia. 
Per exemple, a Economia 
de la UB es va acabar la 
contractació de doctors 
propis el 2010; fins i tot 
abans, en alguns departa-
ments. Aquests canvis, 
que van tenir aplicació di-
versa, van contribuir a 
millorar la productivitat 
científica de molts depar-
taments, i van facilitar la 
contractació de doctors 
formats fora de Catalunya. També 
van millorar el funcionament dels 
departaments, perquè la principal fi-
nalitat de no contractar doctors pro-
pis no és contractar-ne altres de mi-
llors. Per sort, molts doctors formats 
aquí tenen qualitat equiparable als 
que contractem. La principal finali-
tat era trencar les dinàmiques de llui-
ta interna, perquè la selecció de per-
sonal postergava els mèrits en bene-
fici de fidelitats internes i servei al 
poder. O sia, feudalisme acadèmic. 

Però fa temps que corren vents de 
contrareforma universitària, a Cata-
lunya. La polèmica dels professos as-
sociats n’és una mostra. L’ús pervers 
d’un contracte exclòs de la dedicació 
a temps complet, utilitzat de forma 
molt diferent segons els centres 
(d’ací que el problema no sigui gene-
ralitzat), ha generat demanda d’esta-
bilització a l’estil antic. Irònicament, 
els caps locals que van promoure l’ús 
pervers en seran els beneficiats, ara. 
I les regularitzacions presents gene-
ren els mateixos incentius que les 
amnisties fiscals: anuncien futures 
regularitzacions. Fot-li, pou! 

Més símptomes: en universitats 
com la UB (però no en totes), les dar-
reres convocatòries de contractes per-
manents obvien l’exigència d’acredi-
tació de l’AQU, i accepten també la 

tunitats d’una generació, la que s’es-
tà formant o comença a produir. No 
es pot fer reculada. Per això cal acla-
rir què es vol de la universitat públi-
ca, i regular aspectes que en països 
més avançats no necessiten regula-
ció, perquè s’apliquen de costum, 
com la prohibició de contractar doc-
tors propis. I fer reformes en la selec-
ció de personal, i en la governança, i... 

Per cert, coneixen la Lídia? Es 
doctorà en economia a l’European 
University Institute el 2006. Des-
prés de treballar a la Universitat 
d’Alacant i a l’IAE-CSIC, la UB la 
contractà el 2013 com a professora 
visitant. Des d’aquell mateix any ja 
té la certificació d’agregada per 
l’AQU. A més d’excel·lent persona, 
també és investigadora amb publi-
cacions de gran impacte mundial. 
Però li toca completar la processó 
de vuit anys fins que la UB li facili-
ti l’oportunitat de concórrer a un 
concurs de professor agregat. Ha sa-
but que hi ha afortunats que han sal-
tat directament –de fet– d’associat 
(mitjançant un ús pervers de la ca-
tegoria) a agregat (contracte amb 
perfil de recerca), amb una produc-
ció acadèmica estrictament casola-
na i amb 0 (zero) cites als índexs in-
ternacionals amb què es mesura 
l’impacte de la recerca. L’efecte so-
bre la motivació és devastador. 

Però la Lídia estima la docència 
i la recerca, i probablement seguirà. 
I si ho féssim millor, potser tornaria 
la Laia. Si més no, s’hauria d’inten-
tar. I també per la Marta, que va ha-
ver de marxar a Göteborg el 2017; i 
per l’Albert, que va haver de marxar 
a Copenhaguen el 2018; i per l’Anto-
nio, i per tants altres excel·lents in-
vestigadors, a més d’excel·lents per-
sones, que ni hi han tingut part, ni hi 
tenen veu.

certificació de professor 
contractat doctor d’ANE-
CA. Això és contrari al que 
disposa l’art 47 de la LUC. 
I més greu: la certificació 
ANECA exigeix una quali-
tat molt inferior a la 
d’agregat AQU (fins i tot 
inferior a la de lector). I les 
autoritats responsables al 
Govern efectiu miren a un 
altre cantó. Com van fer 
quan es convocaven con-

cursos restringits no previstos per llei 
(per exemple a la UB el 10 de febrer 
del 2017, per sort impugnats pel go-
vern central). Aquestes actuacions, 
resultat d’acords entre equips recto-
rals i sindicats, ens retornen les for-
mes velles, quan per progressar so-
vint era més important endevinar a 
qui s’havia de ser fidel que acumular 
mèrits acadèmics. 

Ara s’estan prenent decisions que 
poden hipotecar, novament, les opor-
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La cortina de fum de la “lluita definitiva”

Em va produir una nota-
ble perplexitat el dis-
curs de Carles Puigde-
mont a Perpinyà, en què 
va animar els més de 

cent mil assistents a l’acte a prepa-
rar-se per a la “lluita definitiva” per 
la independència. El moment de la 
independència, va venir a dir, és ara. 

El lector segur que recorda que el 
mes d’octubre del 2017 Carles Puig-
demont va proclamar la independèn-
cia de Catalunya en forma de Repúbli-
ca i va procedir a la seva suspensió gai-
rebé sense solució de continuïtat. La 
República catalana tot just va tenir un 
minut de vida. Es reconeixia, d’una 
banda, que s’havia produït una mani-
festació de la voluntat dels ciutadans 
de Catalunya l’1 d’Octubre, però es re-
coneixia també que no es donaven les 
condicions perquè aquesta voluntat 
pogués fer-se efectiva. La República 
catalana com a desideratum, però no 
com a realitat. Aquesta va ser la con-
clusió que va treure el llavors presi-
dent de la Generalitat dels esdeveni-
ments de setembre i octubre del 2017. 

Què ha passat en els dos anys i mig 
transcorreguts des de llavors perquè 

es pugui considerar que 
ens trobem ja en el mo-
ment de la “lluita definiti-
va” per la independència? 
Si el 2017, sent Carles 
Puigdemont president de 
la Generalitat, no va con-
siderar que el moment 
posterior a la celebració 
del referèndum, basant-
se en el qual es va fer la 
proclamació de la Repú-
blica, era un moment “de-
finitiu”, per què conside-
ra que aquest sí que ho és? 
Què ha canviat substancialment en la 
relació entre Catalunya i l’Estat per 
arribar a aquesta conclusió? ¿Està el 
nacionalisme català en condicions 
d’imposar-li a l’Estat avui la indepen-
dència de Catalunya i d’obtenir reco-
neixement internacional d’aquesta 
independència a diferència del que va 
passar el 2017? La resposta a aquest 
interrogant tothom sap quina és. El 
nacionalisme català no “s’ha rendit”. 
No és poca cosa. Però l’agenda inde-
pendentista no ha avançat gens ni mi-
ca. No s’ha fet ni un sol pas en aquests 
dos anys i mig que permeti entreveu-

sembre del 2017. I en les pròximes 
eleccions no tindrem al govern de 
l’Estat l’expressió reaccionària més 
que conservadora del nacionalisme 
espanyol, que és el que va suposar el 
govern de la majoria absoluta del PP, 
sinó que hi haurà el primer “govern 
de coalició d’esquerra” sota la Cons-
titució del 1978. Un govern que va ser 
possible per la participació de tot el 
nacionalisme català en la moció de 
censura del 2018 i de part d’aquest 
nacionalisme en la investidura del 
2019. Tant en el seu origen com en la 
seva configuració actual, el govern 
presidit per Pedro Sánchez no s’expli-
ca sense el nacionalisme català. 

Amb aquest govern espanyol hi ha 
en marxa una negociació. I al voltant 
de la naturalesa d’aquesta negociació 
i del seu contingut i abast girarà la 
pròxima campanya electoral. La 
perspectiva no és l’heroica de la “llui-
ta definitiva”, sinó la més prosaica 
del pacte que permeti una convivèn-
cia democràtica digna de tal nom. 

La “lluita definitiva” és una corti-
na de fum, i una expressió de descon-
cert i de manca de projecte de govern. 
I les eleccions són a tocar.

re la proximitat de la Re-
pública catalana. 

El nacionalisme cata-
là continua tenint avui el 
mateix problema que va 
tenir l’octubre del 2017: 
que no té un “projecte 
compartit de país” ba-
sant-se en el qual pugui 
justificar la seva preten-
sió de constituir una Re-
pública catalana. La dis-
tància que separa ERC i 
l’espai polític que presi-
deix Carles Puigdemont 

és visible per a tothom. Més ara del 
que ho va ser entre el 2015 i el 2017. 
I des d’aquesta distància no es pot en-
taular la “lluita definitiva” per la inde-
pendència. Aquesta distància condi-
cionarà la competició en el si del na-
cionalisme català en les pròximes 
eleccions al Parlament, se celebrin 
quan se celebrin. El moment electo-
ral serà el moment de la veritat per al 
nacionalisme català. Molt lluny que-
da el miratge de les eleccions “plebis-
citàries” del 2015 i també el de la uni-
tat “forçada” de les eleccions del 155 
convocades per Mariano Rajoy el de-
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