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Productividad tóxica: cuando nada 
de lo que hacemos es suficiente

EMILIA ANDUEZA 2n de Comunicació Audiovisual
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“No estoy haciendo lo suficiente”. Si eres un 

estudiante universitario, lo más probable es que 

en algún momento hayas tenido, o tengas, este 

pensamiento.

Parece que cada vez más, a nuestro alrededor, 

todos están involucrados en proyectos que 

trascienden las barreras de las aulas de la 

universidad. La mayoría tenemos compañeros 

con papeles administrativos en organizaciones 

estudiantiles, colegas que hacen voluntariado en 

diversas ONGs, conocidos que tienen proyectos 

de emprendimiento propio y amigos que ya se 

están insertando en el mercado laboral, mientras 

que tú no tienes ni idea de cómo funciona una 

pasantía. Cada día Instagram me recomienda 

nuevos perfiles artísticos que gente de mi edad -o 

peor aún, más joven- usa para colgar sus 

proyectos. Películas, podcasts, bandas, revistas… 

Conozco incluso a gente que vende trajes de 

baño o tiene negocios de repostería artesanal.

En condiciones como estas es extremadamente 

fácil sentirse abrumado. Siento que la forma en la 

que actualmente vivimos los jóvenes se mueve a 

un ritmo vertiginoso. Es como si todos avanzasen 

a cien kilómetros por hora. ¿Cómo es posible que 

la gente tenga tiempo para hacer todas estas 

cosas, estudiar una carrera universitaria y, 

además, mantener una vida social? Para mí la 

respuesta no está del todo clara, lo único que sé 

es que mis intentos por alcanzar al resto de mis 

compañeros se sienten más como un “sujétate 

que te caes” que un verdadero avance de mi 

parte. Acabo de cumplir veinte años y siento que 

ya me estoy quedando sin tiempo. ¿Suena 

familiar?

Algunos académicos han identificado este 

fenómeno y lo han denominado “síndrome de la 

productividad tóxica”, que describe la sensación 

de insuficiencia que uno puede llegar a sentir con 

respecto a su vida laboral -o estudiantil, en 

nuestro caso- y que causa niveles de 

autoexigencia muy elevados y una obsesión por la 

superación personal. En términos más 

coloquiales: es la emoción que nos embarga 

cuando, a pesar de nuestros esfuerzos, sentimos 

que no estamos haciendo lo suficiente.

Pero, ¿cómo hemos acabado así? Bueno, la 

sociedad en la que vivimos no nos lo ha puesto 

fácil. Constantemente escuchamos cómo la 

economía del país es cada vez más inestable, que 

los niveles de desempleo van en aumento, que no 

hay trabajo para la gente joven y cómo la COVID-

19 empeorará aún más el panorama. Las propias 

empresas también son culpables, con sus 

exigencias absurdas para aquellos que buscan 

ingresar al mercado laboral. Ya no es suficiente 

contar con un grado, sino que también debemos 

ser el mejor de la clase, hablar tres idiomas, haber 

participado en actividades extracurriculares y 

además venir con experiencia previa. Es por eso 

que muchos jóvenes se están decantando por ser 

autónomos e iniciar sus propios negocios; pero 

en ese camino también hay trampa y es que, con

“Ya no es suficiente contar con un grado, 
sinó que también debemos ser el major de 
la classe, hablar tres idiomes [...]”
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tanta competencia, parece que cada segundo que 

no inviertas produciendo es tiempo perdido. Las 

redes sociales solo magnifican el problema 

bombardeándonos a todas horas con los 

proyectos de nuestros compañeros y 

proyectando una imagen de éxito que solo 

aumenta nuestra sensación de no estar haciendo 

lo suficiente.

Es una situación de pérdida-pérdida. La 

productividad tóxica genera ansiedad, baja 

autoestima, depresión y envidia o resentimiento 

hacia los demás. Entonces, ¿cómo gestionarla? Si 

tuviese la respuesta supongo que no estaría 

escribiendo este artículo -que, debo admitir, 

decidí hacer después de ver a demasiadas 

personas publicando sus proyectos en Instagram-. 

Sin embargo, hay algo que me brinda calma y es 

que, por más que a veces lo sienta así, no estoy 

sola. Hablar con amigos sobre esta sensación me 

ha hecho entender que muchos estamos en lo 

mismo. Personas que, a primera vista, parecen 

estar involucradas en miles de proyectos y que 

aparentan tener su vida en orden me han 

confesado estar igual de perdidas que tú o yo. 

Todos estamos plagados de inseguridades y 

hemos pensado en algún momento que no 

somos suficiente.

Por eso, y aunque suene cliché, relajémonos 

todos un poco, que aquí ninguno tiene la vida 

descifrada.



Una nueva oportunidad para 
reformar España

CARLA HERRERO 3r d’IBE

España tiene tres problemas fundamentales: un 

sistema educativo poco innovador, unas 

instituciones mejorables con un mercado laboral 

caracterizado por los contratos temporales y 

parciales, y una tasa de desempleo estructural 

mayor que la media europea. Este párrafo podría 

haberse escrito en 1992, 2008 o en 2021; 

tenemos los mismos problemas desde antes de 

la entrada en el euro. Por tanto, la pregunta es 

por qué no se han reformado.

En la crisis de 1992, España devaluó la peseta y 

ganó en competitividad con el resto del mundo, 

pero vía el cambio de moneda sin mejorar un 

ápice la productividad del país. Con la llegada del 

euro en 1999, España experimentó un fuerte 

crecimiento alentado por los bajos tipos de 

interés que generaron una burbuja inmobiliaria 

que sumergió a todo el país en un espejismo de 

grandes beneficios. La bajada del precio del 

dinero no se aprovechó para financiar las 

reformas pertinentes sino para alimentar los 

mayores desequilibrios macroeconómicos.

Los problemas se hicieron visibles con la crisis de 

2008. España ya no podía devaluar la moneda 

pues pertenecía a la unión monetaria europea 

pero tampoco realizó las reformas necesarias 

para ganar en competitividad. Lo hizo vía 

devaluación interna: paro masivo y bajada de 

salarios. En 2010 España recibió 100.000 millones 

de euros para la reestructuración bancaria, 

epicentro de la crisis económica y soberana. De 

nuevo, se evitaron las reformas que el país 

necesita, entre otras, el sistema público de 

pensiones.

Cada vez que se genera crecimiento, los 

problemas estructurales se camuflan. Y no solo 

eso, sino que las ayudas de recuperación solo 

retrasan las reformas como vimos en 2010.

Ahora, la Unión Europea ha programado un 

paquete de ayudas para la recuperación post-

pandémica y España recibirá 140.000 millones de 

euros de los cuales 80.000 millones son ayudas 

directas. Además, la Comisión Europea ha dado 

unos consejos claros a España sobre cómo 

utilizar estas ayudas: reformar el mercado laboral 

(reducir los contratos temporales a la mitad), la 

educación y la transición hacia una economía 

sostenible.

Si seguimos el ejemplo de otros países europeos, 

lo ideal para llevar a cabo reformas con éxito, 

estables y de largo plazo, sería que surgieran de 

un fuerte consenso interno, pero, actualmente, 

hay una gran inestabilidad política en el país: los 

partidos de derecha están enfrentados entre sí y 

la coalición de gobierno entre PSOE y Unidas 

Podemos se desmorona con lo que retrasa la 

aprobación del paquete de ayudas.

Afortunadamente, hay una diferencia con la crisis 

de 2008 que es esperanzadora. Por primera vez, 

cada seis meses Bruselas podrá bloquear el 

acceso a los fondos europeos si el país no cumple 

con los acuerdos.

La verdadera pregunta es: ¿está el gobierno 

dispuesto a reformar? ¿O debemos llegar a un 

punto de no retorno para que éstas se hagan?
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“Por primera vez, cada seis meses Bruselas 
podrá bloquear el acceso a los fondos 
europeos si el país no cumple […]”



La llei trans, a debat

El Ministeri d’Igualtat del govern espanyol ha 

presentat l’esborrany de la coneguda com a 

“llei trans”. A diferència del text vigent, 

aquesta llei permetria el canvi de nom i sexe 

legalment sense necessitat d’un informe 

mèdic. Aquest fet ha desfermat la polèmica, 

generant debat dins el propi govern. 

ADRIÁN AGENJO 4t de Dret i Criminologia

A FAVOR DE LA LLEI TRANS. ADRIÁN AGENJO/ 

Tras más de una década desde la aprobación de 

la Ley 3/2007, reguladora del cambio registral de 

sexo, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de 

España ha presentado el borrador de la Ley para 

la igualdad real y efectiva de las personas trans. 

Conocida también como la ley trans, resulta una 

iniciativa más que necesaria para asegurar que las 

personas transexuales puedan expresar su 

identidad de género, elemento fundamental del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad 

según el TC (STC 99/2019), como cualquier otra 

persona.

La cuestión más criticada de la ley ha sido la 

incorporación de la autodeterminación de género, 

elemento que pasa por eliminar la necesidad de 

someterse a una terapia hormonal y a un 

diagnóstico de disforia de género antes de 

cambiar el sexo que figura en tus documentos 

(según la Ley 3/2007).

En cuanto a lo primero, requerir a las personas 

transexuales un tratamiento o cirugía de cualquier 

índole constituye una injerencia en el derecho a 

su vida privada, como ha reconocido el TEDH en 

dos ocasiones (AP, Garçon y Nicot c. Francia; X y Y

c. Rumanía). Esto es así no solo porque muchos 

de estos tratamientos causan efectos secundarios 

(como la infertilidad), violando también su 

derecho a la integridad física, sino porque obliga a 

las personas trans a someterse, aunque ellas no 

lo deseen así, a modificaciones corporales para 

poder presentarse con su género 

correspondiente ante todas las instituciones. Al fin 

y al cabo, supone someter a una validación 

externa el ejercicio del derecho al libre desarrollo

IKER FREIRA Màster d’accés a l’advocacia

“[…] necesaria para asegurar que las 
personas transexuales puedan expresar 
su identidad de género […]”
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de la personalidad, obligando a las personas trans 

a enfrentarse a una encrucijada que nadie tendría 

que experimentar: elegir entre que se respete su 

integridad física e intangibilidad corporal o su vida 

privada y la expresión de su personalidad.

Respecto al diagnóstico de disforia de género, 

como indica la OMS, la transexualidad (por 

evidente que parezca) no es un trastorno mental, 

por lo que requerir un diagnóstico resulta 

arbitrario y solo sirve para patologizar algo que no 

es una patología. Así lo han reconocido el Experto 

Independiente de Naciones Unidas para la 

Orientación Sexual y la Identidad de Género, el 

Consejo de Europa (en la Recomendación 2048) y 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos.

La Ley trans extenderá, además, el derecho a la 

autodeterminación de género a los menores y a 

los extranjeros, quienes podrán recibir, en 

cualquier caso, el asesoramiento del Sistema 

Nacional de Salud, tanto al inicio como a lo largo 

de su transición. En este sentido, el mismo TC (STC 

99/2019) declaró inconstitucional que la Ley 

3/2007 solo permitiese efectuar el cambio de 

género a los mayores de edad.

Otros críticos argumentan que la Ley trans ‘’borra’’ 

a las mujeres y desdibuja su opresión. ¿En qué 

momento la atribución de derechos a un colectivo 

minimiza los derechos de otros? ¿Acaso el 

matrimonio homosexual ha borrado la categoría 

de matrimonio? Creer que son solo mujeres las 

que han nacido con ciertos rasgos fisiológicos y 

que esto es la base de su opresión implica asumir 

un esencialismo biológico que ignora que la 

discriminación hacia las mujeres se sustenta en el 

género como una construcción sociocultural. 

Paradójicamente, otro sector alega que las 

personas trans perpetúan los roles de género 

(¡cómo si las personas cisgénero no lo hiciéramos 

diariamente!), entendiendo, parece ser, que las 

personas trans tienen una especial obligación de 

abolir el género.

Por último, algunos arguyen que con esta ley los 

violadores decidirán ‘’hacerse’’ trans para tener 

mayores facilidades para agredir a mujeres. Sería 

insólito que, de entre todas las facilidades que los 

hombres disponen para atacar a una mujer, estos 

decidiesen cambiarse una categoría del DNI para 

hacerlo. Además, en caso de que un hombre 

decidiese hacer esto para evitar (solo) el agravante 

de género, nuestro ordenamiento tiene 

mecanismos suficientes para evitar tales 

supuestos: no cabría la inaplicación retroactiva del 

agravante porque así lo estipula el mismo 

proyecto de ley en su artículo 14, así como los 

principios del derecho penal, que dictaminan que 

los hechos se juzgarán conforme las 

circunstancias del momento concreto en que se 

dio el delito (por no hablar que sería suficiente con 

aplicar la doctrina del fraude de ley).

Curiosamente, ninguno de estos quiméricos 

peligros se ha plasmado en la realidad de aquellos 

lugares donde se han aprobado leyes de este tipo: 

ni en países como Bélgica, Dinamarca, Francia, 

Malta, Portugal, Uruguay o Costa Rica, ni en las ya 

14 Comunidades Autónomas dónde hay leyes que 

reconocen la autodeterminación de género.

Con suerte, aquellos argumentos que buscan 

privar a un colectivo tan vulnerable de un derecho 

del que nosotros disfrutamos cada día desde el 

momento en que nacemos —el de ver nuestra 

identidad de género debidamente reconocida—, 

pasarán al anacronismo de la historia y la ley trans 

se abrirá paso.

EN CONTRA DE LA LLEI TRANS. IKER FREIRA/ 

No me n’amago, més que definir-me o sentir-me 

home, sóc un home. També sóc heterosexual, 

blanc i catòlic. Aparentment sembla que sigui la 

persona menys indicada per opinar al respecte. 

Malgrat tot, crec que seré capaç d’argumentar 

amb total respecte, sense ferir sensibilitats ni 

crear una animadversió automàtica per tot allò 

que sóc i aparentment represento.

Si hagués de resumir en una frase el contingut de 

l’esborrany diria que aquest és un esforç deliberat 

i arbitrari d’esborrar una realitat tan objectiva com 

el sexe, ja no només com a categoria jurídica -

afortunadament només poden incidir en això, sinó 

també com a categoria biològica i, en 

conseqüència social. És el clar exemple que el

“[...] és un esforç deliberat [...] d’esborrar 
una realitat tan objectiva com el sexe” V
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“¿En qué momento la atribución de 
derechos a un colectivo minimiza los 
derechos de otros?”



fanatisme ideològic es creu capaç, fins i tot, de 

negar la realitat, pretenent canviar el paradigma 

del verb “ser” pel dels verbs “definir-se” i “sentir-

se”. El subjectiu és converteix en l’objectiu.

A continuació i de forma argumentada, exposaré 

les raons que, al meu humil parer, fan d’aquest 

esborrany un text que no s’hauria de convertir en 

Llei. 

En primer lloc, es pretén la creació d’un nou dret a 

la identitat de gènere lliurement manifestada 

sense necessitat de prova mèdica o psicològica, la 

conseqüència jurídica del qual és també el dret al 

canvi de sexe registral sense que hi pugui mediar, 

entre d’altres coses, expressió de gènere ni 

referència a les característiques sexuals del 

sol·licitant, amb la voluntat de no patologitzar-lo.

Això vulnera un principi registral bastant bàsic que 

és el de la certificació, imprescindible per garantir 

una mínima seguretat jurídica. Aquesta laxitud 

registral podria suposar la porta d’entrada al frau, 

pertorbant la voluntat de l’esborrany que se 

suposa que és la protecció del col·lectiu trans. Cal 

afegir que, en aplicació de les recomanacions de 

l’OMS al respecte, el canvi de sexe registral ja està 

permès i regulat, mitjançant, però, certificat mèdic 

o psicològic.

En segon lloc, es pretén, en el relatiu als menors i 

en l’àmbit educatiu, que els menors de 12 a 16 

anys puguin sol·licitar el canvi registral de sexe 

mitjançant una simple declaració de voluntat 

expressa sense necessitat de prova mèdica o 

psicològica a través d’un dels seus representats 

legals -pares- en el cas que hi hagi discrepància 

entre ambdós al respecte, obrint la porta a la 

discòrdia familiar en un tema tan complex i amb 

conseqüències de caràcter psicològic pel menor 

en qüestions tan adverses.

En l’àmbit educatiu es pretén la difusió d’aquest 

nou paradigma, sense fonaments objectius i amb 

greus conseqüències pel que fa a la confusió i la 

manca de fonaments objectius pel lliure 

desenvolupament de nens i adolescents.

En tercer lloc, es pretén, pel que fa a la salut, situar 

els endocrins a càrrec dels tractaments de canvi 

de sexe en una complicada situació, sense massa 

a dir sobre la idoneïtat i la quantitat de fàrmacs 

hormonals (els quals afecten de manera notable la 

salut) a subministrar als pacients que estiguin en 

tractament. Aquesta facilitat a l’hora d’accedir als 

esmentats tractaments hormonals i la 

inconsistència de la legislació al respecte ha 

provocat que al Regne Unit, amb una regulació 

aplicable semblant a la pretesa a l’esborrany, hagi 

augmentat un 4.500% el nombre de nenes 

derivades a clíniques de gènere on se les sotmet a 

tractaments de bloqueig hormonal com a 

conseqüència de la promoció d’idees acientífiques 

a les escoles davant de malestars entre algunes 

d’elles que poc tenen a veure amb la 

transsexualitat. Com afirma el col·lectiu Feminista 

Ilustrada al respecte, una nena que juga a futbol ni 

és una nena lesbiana ni es una nena transsexual, 

és una nena que juga a futbol.

En quart lloc, es pretén a nivell esportiu que el 

sexe registral pels majors de 16 anys i la identitat 

de gènere per als menors de 16 anys i els 

immigrants que no satisfacin els requisits per 

sol·licitar la rectificació del sexe registral, sense 

que en cap cas es puguin fer verificacions del sexe 

dels esportistes, sigui el que defineixi si juguen a la 

secció masculina o femenina, el que comportaria 

situacions d’avantatge competitiu injustificat en 

favor d’esportistes trans.

Un es pregunta si participar amb l’esmentat 

avantatge a determinades disciplines esportives és 

un “dret trans” o una arbitrarietat camuflada de 

dret. En tot cas, això donaria pas a la confusió 

entre els joves esportistes, particularment entre 

les nenes, sobre l’origen de les seves incomoditats 

en relació als rols de sexe, el que podria abocar-

les, com indicava en relació al precedent britànic, 

al consum de bloquejadors hormonals. És també 

això un “dret trans”?

Finalment, cal preguntar-se quin sentit té que, sota 

el pretext de protegir i emparar el col·lectiu trans, 

es pretengui d’una forma tan tortuosa i arbitrària a 

negar una realitat biològica i social tan objectiva 

com el sexe. No es pot fer de cap altra forma més 

constructiva? Afortunadament, però, si Déu vol, si 

finalment els impulsors segueixen sense disposar 

dels suports parlamentaris necessaris, tot plegat 

només quedarà en una confrontació d’arguments 

favorables i contraris en relació a un text, un 

simple text i no una Llei. Hi ha marge a 

l’esperança.
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A dia d’avui, seria estrany, fins i tot sospitós, que 

qualsevol ciutadà de Barcelona o voltants no 

tingués cap mena d’experiència vers un 

monopatí (skate, pels no boomers). La moda dels 

anys noranta en va portar un a gairebé cada llar, 

cosa que va provocar que els nascuts durant 

aquella dècada els tinguéssim fàcilment a l’abast.

Tot i això, pocs de nosaltres - i m’hi incloc - vam 

aconseguir superar la gran barrera que 

l’aprenentatge d’aquesta activitat suposa. El vam 

deixar aparcat a algun racó de casa i no el vam 

tocar més. Bé, en el meu cas va ser diferent. Hi 

vaig recuperar l’afició durant el meu peak de 

rebel·lia adolescent i va ser llavors quan les 

portes de la complexa i peculiar cultura de 

l’skateboarding es van obrir davant dels meus 

ulls.

Per què complexa? Si els trucs són feixucs 

d’aprendre, la nomenclatura és encara pitjor. 

Kick-flip, tres-flip, backside cent-vuitanta heel-flip… 

Encara que sembli mentida, qualsevol skater sap 

quin moviment s’amaga darrere d’aquestes 

paraules aparentment aleatòries. Tot i això, hi 

segueix havent molta confusió amb alguns dels 

trucs més complexos inclús quan parles amb 

gent que porta més de deu anys dedicant-hi 

dues hores cada tarda. De fet, encara és molt 

controvertit parlar d’un truc anomenat frontside

overcrook, l’existència del qual - tot i ser evident -

és negada per skaters d’arreu, cosa que 

demostra que ni en els racons més remots de la 

nostra societat ens podem lliurar de teories 

conspiranoiques.

Per què peculiar? A l’endisar-se al món de l’skate, 

és molt probable que gent nova i extravagant 

comenci a formar part de la teva vida. L’skate

serveix de nexe entre persones de llocs i 

situacions molt diferents, convertint-se en un 

catalitzador de la multiculturalitat. Això és 

possible gràcies a que tenir l’skate com a punt en 

comú significa compartir una sèrie de valors que 

en pocs altres llocs es poden aprendre tan 

bruscament. L’automotivació, per estar disposat 

a aprendre coses que semblen impossibles; la 

resiliència, per aixecar-se de cada caiguda; la 

solidaritat, per ajudar i ser ajudat; Però el valor 

que jo considero central de l’skate és la rebel·lia.

Aquesta ens ha portat molts problemes al llarg 

dels anys. Els estereotips que van lligats a la 

figura de l’skater no són precisament positius 

però, tot i que no puc negar que encasellen bé 

alguns dels skaters que pots trobar a les places, 

no són ni de lluny representatius de tot el 

col·lectiu. La rebel·lia que l’skate - juntament amb 

altres esports urbans - t’ensenya no és 

destructiva sino constructiva. Com jo ho veig, no 

s’aprèn a destrossar mobiliari urbà, sinó a 

reinterpretar els espais per crear trucs nous.

Els esports urbans no només serveixen per 

cremar calories. Estimulen la creativitat d’una 

forma que cap altra activitat pot emular i són una 

eina integradora difícilment igualable. Cal posar 

de manifest que també són cultura.

L’skate també
és cultura

FRANCESC BOIX 3r de Màrqueting
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“l’skate serveix de nexe entre persones 
[...], convertint-se en catalitzador de la 
multiculturalitat”



Entrevista a Lluís Orriols
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Lluís Orriols és una de les cares conegudes de 
l’anàlisi política a Espanya i sovint el veiem a 
tertúlies televisives comentant l’actualitat. 
Especialista en comportament electoral, 
després de passar per la UPF i doctorar-se a 
Oxford, Orriols és professor i vicedegà dels 
estudis en Ciències Polítiques a la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Podríem considerar-lo un dels primers fills de 
la UPF. Com va acabar estudiant polítiques en 
una universitat acabada de néixer? 

Sí, jo formo part de la segona promoció de 

Ciències Polítiques i l’elecció de la Pompeu Fabra 

és poc laboriosa, la veritat. Jo en realitat, no volia 

anar a la Pompeu. Prèviament havia fet 1r de 

periodisme a la UAB, però em vaig adonar que no 

era per a mi; volia ser periodista i necessitava 

especialitzar-me més. Llavors, volia fer Ciències 

Polítiques a l’Autònoma -on tenia els amics- però 

la meva mare em va convèncer d’anar a la 

Pompeu. Em va dir: “Tu repeteixes carrera, 

deixa’m almenys aconsellar-te que hauries de 

canviar d’universitat”. I li vaig fer cas.

Com era ser estudiant de la UPF abans que el 
campus de la Ciutadella existís?

Quan va començar la Pompeu Fabra, el meu 

primer any, vèiem l’entrada dels trens mentre es 

feia classe perquè estàvem a l’Estació de França. 

Part de l’edifici i les finestres donaven a l’interior i 

nosaltres preníem els cafès al bar de l’estació. Es 

notava que era un campus provisional. L’any 

següent ja ens van portar a l'Edifici Jaume Primer, 

on vam viure un període de transició en què les 

instal·lacions no eren del tot òptimes.

Creu que la institució ha canviat gaire al llarg 
del temps? Quina percepció se’n té des del món 
acadèmic?

Quan jo era estudiant hi havia més incertesa. Tot i 

així la UPF apuntava com a universitat puntera, de 

qualitat i diferenciada de la resta. Jo soc de la 

segona promoció i no sé com serà ara, però sí 

que recordo molt d’entusiasme per part del 

professorat, que era conscient que aquest era un 

projecte nou i especial. Jo això ho valoro molt, 

havent estudiat també un any d’Econòmiques a la 

UB i Periodisme a l’Autònoma, la diferència en la 

docència respecte al que vaig tenir a la Pompeu 

va ser abismal. Ara bé, de tot això fa vint anys i 

avui dia hi ha politòlegs molt bons a la Pompeu, a 

l’Autònoma i a la UB.

Per què considera que el món laboral necessita 
politòlegs? De què serveix exactament un 
politòleg?

És una pregunta difícil. Un advocat pot fer un 

màster i fàcilment exercir l’advocacia o opositar 

per ser jutge… El cas del politòleg és molt més 

eclèctic, no té una sortida òbvia. Ara bé, quin 

perfil et facilita ser politòleg? Coneixes les 

institucions, coneixes els actors polítics i, per tant, 

pots aspirar a entrar al cos funcionarial i ser un 

servidor públic. Pots entrar a la consultoria, pots 

entrar a l’activisme polític o pots entrar a la 

investigació. És una carrera que requereix que 

cada estudiant traci el seu propi camí, i això 

genera molta inquietud. l contrari que altres 

carreres, el camí està molt poc pautat. Què volia 

ser jo quan era estudiant? Jo em volia dedicar al 

periodisme especialitzat en ciències polítiques.



Pel meu càrrec a la UC3M tinc més contacte del 

normal amb els estudiants i soc molt conscient de 

la incertesa que pateixen. Jo sempre els recomano 

que no es deixin portar per la inèrcia sinó que 

tinguin un pla. Després aquests plans els vas 

acomodant, però és millor això que no deixar-se 

endur pel corrent ja que no duu enlloc.

Què és el que més i el que menys li agrada de la 
seva feina, del dia a dia?

El que menys m’agrada és la gestió. Els professors 

d’universitat tenim gestió associada i a molt poca 

gent li agrada. Però, de debò, no imagino millor 

professió en el món que la meva. Ja sé que 

tothom diu el mateix (riu), però jo soc dels que els 

diumenges no tenen depressions. Les 

depressions dominicals de “Demà és dilluns?” no 

les tinc des de fa molt de temps. De fet, l’única 

vegada que m’ha passat ha estat durant la 

pandèmia. Fer de docent durant la pandèmia ha 

estat molt dur. En general, però, és una professió 

molt gratificant: investigues el que vols, llegeixes, 

ets propietari de la teva feina, no hi ha ningú que 

et digui el que has de fer, les classes d’universitat 

són molt gratificants gràcies als estudiants… Una 

segona cosa negativa que també he de 

mencionar, però, és la solitud. Et passes moltes 

hores sol al despatx. Ser professor d’universitat 

requereix moltes hores de solitud.

Algun consell per als estudiants de polítiques 
que ens llegiran en uns dies? Per exemple: on 
fer pràctiques, orientació laboral, com 
aconseguir ser doctor per Oxford…

El consell principal és que has de tenir un pla, has 

de pensar en com crear-te el propi camí. Què vols 

fer? Què vols ser? A partir d’aquí, has de treballar 

per a això; no pot ser inercial. Una altra cosa en 

què jo insisteixo molt és que els estudiants sou 

molts i, per tant, sou un número, una sol·licitud 

més de centenars. En conseqüència, el que ha de 

fer l’estudiant és treballar-se un valor afegit, 

treballar allò que et diferencia dels altres i 

potenciar-ho. 

Això pot fer-se a base de treure molt bones notes, 

però el meu expedient no era precisament brillant 

i això no em va impedir entrar a Oxford. Una bona 

opció són les pràctiques, entrar al món de la 

investigació… En el meu cas, va ser aconseguir 

entrar de becari a la Universitat d’Edimburg, cosa 

que em va facilitar accedir al Parlament escocès 

treballant per l’Scottish National Party.

Quina ha de ser la conjunció entre el discurs de 
tipus normatiu i el de tipus positiu a 
l'acadèmia en l’àmbit de les Ciències 
Polítiques?

En això jo crec en l’especialització. La disciplina no 

“ha de ser”, sinó que alguns acadèmics són bons 

en un terreny i altres acadèmics són bons en un 

altre terreny molt diferent. Fa anys, es va tenir una 

discussió quan Pablo Iglesias encara no havia 

format Podemos; els lectors ho poden llegir en un 

article titulat Politólogos: ¿Putas o militantes? en 

què Pablo Iglesias es feia ressò d’una discussió 

que vam tenir el meu col·lectiu -molts dels quals 

estem aquí a la Carlos III- i el seu col·lectiu de la 

Complutense. Ell va exposar una dicotomia del 

que havia de ser la ciència política: havia de ser un 

estudi científic objectiu amb dades quantitatives, o 

havia de ser el compromís, la militància i l’aposta 

per idees? A mi, sincerament, em sembla una 

discussió estèril. A mi Pablos Iglesias i Íñigo 

Errejón m’encanten com a politòlegs. Ara bé, no 

tinc res a veure amb ells. Jo sempre em dedicaré a 

una ciència més positivista i anglosaxona, i la 

disciplina ha d’abraçar les dues coses. Íñigo 

Errejón ha de de fer el seu camí i jo el meu, 

perquè la disciplina ha de ser precisament la 

suma de les parts. En conclusió, és una falsa 

dicotomia.

Sovint els politòlegs treballen amb models, 
conceptes, etc. que no es fan presents a les 
converses de carrer sobre política. Considerant 
que compta amb 87.000 seguidors a Twitter, té 
vostè algun truc per comunicar la feina de 
l’analista polític de manera planera i 
comprensible per a tothom?

Sí, jo li dic el test Vanessa. La Vanessa és la meva 

dona, i sempre abans de publicar algun contingut 

li ensenyo a ella i en funció de la seva reacció sé si 

funcionarà o no. Una recomanació a una persona 

que vulgui sortir de les parets de la universitat és 

que, quan escrigui, prengui com a referent algú 

que no hagi passat per aquestes parets: pot ser la 

mare, la germana, el germà… qui sigui. Moltes 

vegades els politòlegs escrivim pensant en la 

reacció dels nostres col·legues, però depenent de 

quina és la nostra audiència aquest és un

“[...] el que ha de fer l’estudiant és 
treballar-se un valor afegit [...]”
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enfocament totalment erroni. Aquesta por que els 

nostres companys politòlegs considerin que el 

missatge és simple o no té els matisos necessaris 

pot acabar destrossant el missatge de cara a la 

teva audiència.

Amb el terrabastall polític de Madrid de ben 
segur que les seves cèlebres llibretes treuen 
fum. S’ha plantejat mai publicar un llibre 
recollint-ne els continguts?

Ostres, serien molt tristes ja que estan plenes 

només de dades… Jo crec que els analistes 

cometen un error important quan van a la 

televisió, que és portar l’ordinador o la tauleta per 

tenir accés a dades. Quan tens accés a tota la 

informació, acabes no tenint informació de res. Jo 

ho faig del revés, anticipo de què es parlarà i 

quines seran les preguntes rellevants i me les 

preparo a la llibreta resumint la informació al 

respecte. En Sergi Pàmies va especular a un article 

que les llibretes eren un recurs retòric però que 

en realitat estaven buides, i en defensa pròpia vaig 

publicar algunes pàgines, però vaja, només tenen 

dades. D’aquests cinc o sis anys que fa que vaig 

als mitjans dec tenir unes set llibretes i les 

segueixo fent servir. Són la meva Viquipèdia 

personal.

Parlem de política. Com es van viure les 
eleccions catalanes des de Madrid? Alguna 
reacció a destacar?

En el meu cas, si bé visc a Madrid, gran part del 

meu entorn és català, i la política catalana la visc 

molt des de dins amb la família i els amics... Per 

tant jo no sé ben bé què vol dir viure-ho des de 

fora. Crec que hi ha una forta incomprensió 

mútua entre Madrid i Catalunya: el debat de si 

Espanya és una democràcia sona a marcià, i des 

de Madrid no s’entén el nacionalisme. A Madrid la 

identitat espanyola ve per defecte i els sembla 

exòtic o fins i tot irritant que algú reivindiqui un 

“demos” de referència diferent, des de la 

superioritat moral de pensar que el nacionalisme 

és insolidari, retrògrad o irracional. Tot això sense 

ser conscients que a Madrid es té un altre 

“demos” de referència. Aquí incomodaria donar 

pensions no contributives al Marroc amb els 

mateixos drets que a Espanya. Però aquí, “los 

nacionalistas son otros”...

EN
TR

EV
IS

TA
a

b
ri

l 2
0

2
1

11



Quina és la seva valoració dels resultats 
electorals?

Es manté la política bipolar entorn a les 

formacions nacionalistes, costa veure pactes 

transversals a l’identitarisme, com hi havia fa deu 

anys. El vot dels ciutadans segueix molt 

estructurat entorn a la qüestió identitària. S’ha 

reduït la polarització respecte a l’últim resultat en 

el sentit que els dos partits que lideren cadascun 

dels blocs identitaris estan més a prop. La 

distància entre JxC i Cs és major que la que separa 

ERC i PSC, però la irrupció de Vox al Parlament 

clarament marca un augment de la polarització 

dins del bloc unionista. Se segueix dins d’aquesta 

política de blocs que causarà inestabilitat política 

donada, per una banda, la batalla entre JxC i ERC 

que tot i el nou resultat no està resolta ni molt 

menys i, per l’altra, la dependència de la CUP, un 

partit incòmode per tenir com a soci.

Han estat uns dies intensos a la capital. Ens 
podria fer un resum del que ha passat “per a 
dummies”?

La tempesta política inicialment es trobava a 

l’esquerra en el període 2014-2015. Ara, però, ja 

tenim un domini clar del PSOE. Per tant, la 

tempesta s’ha anat desplaçant a la dreta. El que 

hem vist en els últims dies és la culminació de la 

pugna a l’espai de la dreta. La lleialtat dels votants 

conservadors vers el Partit Popular es trenca el 

gener del 2018 degut als casos de corrupció i a la 

crisi catalana, i el vot conservador comença a anar 

també vers Ciudadanos i, després, a Vox. Aquesta 

pugna estava per resoldre. Entre les eleccions 

generals a l’abril del 2019 i les de novembre del 

2019, el principal moviment que vam veure en 

aquell espai va ser l’ensorrament de Ciudadanos. 

Ciudadanos havia de reaccionar, havia de 

reinventar-se. Què va passar fa unes setmanes? 

Que Ciudadanos va decidir reinventar-se i buscar 

un nou perfil. Van utilitzar Múrcia com a primer 

escenari. Aquest escenari, que hauria pogut 

ajudar Ciudadanos a definir el seu nou projecte, 

va precipitar les fugues internes que ja hi havia. És 

important recalcar que tot això ja estava latent, 

venia d’abans. Simplement, estem veient la 

culminació de la debacle del primer rival del PP a 

l’espai de la dreta, el rival més dèbil.

L’altre dia vostè va dir a Al Rojo Vivo de La 
Sexta que la situació dels diputats díscols de 

Ciutadans a Múrcia no té res d’excepcional. Per 
què?

Jo considero que aquí hi ha hagut un debat -el 

transfuguisme- que és molt estèril. Mentre estem 

discutint sobre si ets trànsfuga o no, no estem 

veient el fenomen principal: el desmembrament 

d’un partit polític. Si un partit polític és inestable i 

està a la vora de la desaparició, quina capacitat de 

disciplina de vot té? No en té. L’amenaça 

d’excloure al díscol de les llistes electorals ja no és 

creïble. Quan això passa, la direcció del partit perd 

molt poder i els polítics comencen a sentir-se 

lliures per voltar sense costos i a buscar carreres 

alternatives per quan desaparegui la seva 

formació política. El fenomen que estem veient és 

definitivament el col·lapse d’un partit, i la discussió 

terminològica -fugues, transfuguismes, 

desercions...- és secundària.

A altres indrets d’Europa o als Estats Units els 

polítics depenen més directament dels votants de 

la seva circumscripció que no pas del partit, i 

tenen més marge per incomplir la disciplina de 

vot.

Considera que la decisió d’Ayuso de convocar 
eleccions ha sigut encertada? Per què?

És una operació arriscada, pot sortir malament. 

Ara bé, si surt bé aquest fet pot tenir 

conseqüències importantíssimes per al Partit 

Popular. En primer lloc, perquè ha precipitat la 

crisi de Ciudadanos; si Ciudadanos acaba no 

entrant a l'Assemblea de Madrid, això haurà 

ajudat a aniquilar un rival. Un segon avantage és 

que des de les eleccions catalanes sempre veiem 

que Vox està en una fase ascendent; amb unes 

eleccions ara mateix sobre la taula on el Partit 

Popular és molt competitiu i farà uns resultats 

extraordinaris en comparació a Vox, aquest fet 

podria posar fi a la tendència a l’alça de Vox i 

retornaria el PP a la posició de ser el cavall fort. 

No obstant, si Ayuso no aconsegueix la majoria 

d’escons, haurà estat una operació molt 

lamentable per part del Partit Popular. Jo soc molt 

conservador en aquest sentit (riu) i si hagués estat 

assessor no ho hagués aconsellat.
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“El fenomen que estem veient és 
definitivament el col·lapse d’un partit 
[Ciudadanos]”



Creu que la jugada d’Iglesias tindrà un efecte 
mobilitzador positiu sobre l’electorat 
d’esquerres? Com la valora?

Si bé és un moviment precipitat i inesperat, penso 

que és un moviment audaç en el sentit que no em 

sembla personalista, sinó justament el que 

necessitava el partit. Primer, perquè Podemos no 

es podia quedar fora de l’Assemblea de Madrid, i 

per tant havia de buscar un candidat fort. I, segon, 

ja que urgia un relleu al lideratge del partit. 

Yolanda Díaz és la persona indicada perquè té 

molt bones valoracions entre els votants 

socialistes, que poden fer tornar votants que es 

debaten entre el PSOE i els liles. A més, és un 

moviment que s'anticipa al risc d’una convulsió 

semblant a l’actual entre les dretes però dins del 

govern de coalició. És per aquests motius que jo 

aprovo les implicacions d’aquest moviment i sí 

que obtindria el “Segell Orriols”.

Escoltant-lo sembla que la política només va de 
cops d’efecte i moviments electorals en lloc de 
centrar-se a millorar la vida de la ciutadania.

És clar.. dit d’una altra forma; es parla molt de 

politics i poc de policies. I sí, estic d’acord amb 

aquesta crítica. El que passa és que jo em dedico 

a això, a l’anàlisi del comportament electoral. No 

tinc gaire més idea que el ciutadà mitjà sobre 

quines polítiques són millors en vivenda, 

economia… Que la ciència política i els mitjans de 

comunicació han de parlar més de policies? 

Segurament. Però no serà Lluís Orriols.

Des de la revista l’Universitari volem donar les 
gràcies als estudiants de Ciències Polítiques de 
la UPF per fer-nos arribar les seves preguntes, 
als delegats per facilitar-nos el contacte i a la 
Facultat per la seva complicitat.

Entrevista realitzada per Musta Capdevila i Pol 
Villaverde.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR
Rebràs mensualment la revista 
dels estudiants amb veu.

luniversitari.cat
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