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TESTIMONI DIRECTE

La ficció de ser una professora universitària

El decret de graus del ministre Wert va buidar dijous les aules universitàries. El '3+2' que s'ha tret de la màniga graus de tres
anys més dos de màster suposarà, a judici dels estudiants, un augment del cost de la carrera inassumible per a molts. Però el
professorat també té el seu via crucis. Elena Fraj, professora associada al Departament de Disseny i Imatge de la Facultat de
Belles Arts a la UB, relata aquí la seva precarietat.

un futur 'en venda' Protesta d'estudiants a València
contra la reforma universitària del '3+2' del ministre Wert.
Mig centenar de manifestacions van ocupar el centre
d'algunes ciutats espanyoles.

DIUMENGE, 1 DE MARÇ DEL 2015

¿Saben aquells edificis de totxo de cara vista dels 70 i 80 que es van construir per als obrers?
Doncs d'aquí vinc jo. Malgrat la duresa d'aquest tipus de totxo i sobretot que és molt lleig, a
cobert d'ells es va donar miraculosament la vida. I és que la vida, com sol dir la meva amiga
Glòria Mèlich, prolifera. És com les plantes que surten a vegades a l'asfalt, que lluiten per
créixer fins que troben una esquerda i aquí les tens, traient el cap als marges de les voreres o al
costat d'una claveguera, com dient ¿què passa? Doncs així som els fills i filles de la generació
del totxo de cara vista, que vam buscar les esquerdes entre els murs i vam brotar amb més
força que si ens ho haguessin posat fàcil. Vam emergir gràcies a l'energia que van guardar els
nostres avis i àvies a l'estar callats durant els anys del franquisme, i també gràcies a l'energia
produïda per la feina de formigues que van fer els nostres pares i mares. Tota aquesta energia es va emmagatzemar a les cases com si fossin
grans acumuladors. Nosaltres la vam agafar i així vam poder tirar endavant. Per això podem dir que els fills i filles del totxo de cara vista
venim de lluny.

Una de les esquerdes per on vam aparèixer va ser la universitat, que havia estat reservada durant anys als que la podien pagar. Aquesta
vegada els murs no eren de totxo sinó de pedra vella. En el meu cas vaig poder estudiar amb beca completa en els temps en què l'Estat del
benestar encara es creia que ho estava fent molt bé perquè ens garantia, més o menys, uns drets (educació, sanitat) mentre deixava que el
neoliberalisme se'n carregués d'altres (la vivenda, per exemple). Però a l'Estat del benestar al final se li va veure el llautó i es va descobrir
que era una ficció, perquè no era més que un mur de contenció que no podia parar el tsunami de les polítiques neoliberals. Estic segura que
aquest mur de contenció també estava fet de totxo de cara vista.

Les polítiques neoliberals han deixat anar el capitalisme, un animal ferotge que necessita alimentar-se contínuament per a la seva
reproducció. Una de les coses que li agrada més és la precarietat. La precarietat, per tant, no és una conseqüència del capitalisme, sinó que
és el seu centre i motor. I m'explico.

Si és cert que vaig estudiar amb beca gràcies a l'Estat del benestar ara sóc professora precària a la universitat gràcies al capitalisme. Fa vuit
anys que tinc un contracte denominat d'associada, que és parcial, i parcial no només per les hores que treballo sinó per quant em paguen. I
parcials són els criteris que justifiquen aquesta situació. Faig tres quartes parts del que seria una jornada completa de docència d'un
professor titular i imparteixo el mateix tipus d'assignatures, troncals i treballs de final de grau. ¿Què ens diferencia? Que cobro cinc
vegades menys. Atenció, que van els números: 540 euros bruts davant 2.500 euros que cobren els titulars pel cap baix. I com jo, milers.
Només a la UB en som 2.000. En termes pràctics, el professorat precari suporta la majoria de la docència però no se'ns reconeix caràcter
acadèmic. Molts de nosaltres estem fent el doctorat, altres ja l'hem acabat, altres fins i tot formem part de grups d'investigació. Conec
companyes associades que coordinen màsters, com si res.

El professorat precari no és una conseqüència de les retallades i de la mala gestió sinó que és un pilar central que sosté la universitat des de
fa temps. Una universitat que posa al servei d'empreses privades les infraestructures, els investigadors i les investigadores que hem pagat
amb diner públic. Una universitat que apuja les matrícules i imposa el 3+2 perquè només hi puguin accedir els estudiants de rendes altes,
tal com passava abans dels temps del totxo de cara vista.

Si l'Estat del benestar és una ficció, la universitat pública n'és una altra. La primera ficció apareix quan et contracten com a associada. Et
diuen que no és la manera de començar la carrera acadèmica però que és de les poques maneres de començar la carrera acadèmica. I com
que no tens cap més opció i tampoc saps gaire bé com funciona la cosa, doncs dius, d'acord, firmo. Sóc, sense ser. Aparento, però després
no.
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Quan em pregunten a què em dedico, em ficciono com a professorad'universitat però per dins penso, mentida, que cobres una merda. La
segona ficció és la que sosté que la docència i la investigació són feines privilegiades perquè comporten una aura d'intel∙lectualitat, de
prestigi econòmic i social. Hi ha un aire classista en el fons de tot això, no em digueu que no. Aquests valors són com una capa invisible que
et posen a sobre i que jo intento treure-me-la fent un gest així amb la mà dient ¡ai, fora! I l'última ficció, que és la que sosté el sistema
cultural que posa en marxa tota aquesta maquinària, és la de pensar que el professor universitari és un subjecte independent i amant de la
seva vocació a la qual es dedica completament.

Per desenvolupar aquesta carrera aquest subjecte ha d'estar lliure de lligams, s'ha de poder moure per les millors universitats del món,
realitzar estades d'investigació i destinar hores per publicar articles en revistes estrangeres. Si no, no pot competir entre els millors. Si hi
donem una ullada comprovarem que hi ha moltes dones a les universitats, però poques poden desenvolupar una carrera d'èxit i molt
poques tenen alts càrrecs.

La trobada internacional de rectors Universia, organitzada pel Banco Santander, és un camp de naps. Així mateix. No us vull avorrir amb
estadístiques, la cosa ja està ben documentada, i no tornaré a discutir sobre que sí, que hi ha homes que són molt bons tios que cuiden les
seves criatures mentre les seves parelles brillen en la fama laboral. N'hi ha, però són moltíssims menys. Punt. A més, les dones ja sabem
que la igualtat no passa només perquè ens hagin deixat accedir al mercat laboral.

Mobilitat, competitivitat i autonomia són els valors que componen aquesta ficció. I la denomino ficció perquè en realitat passen altres
coses que no se solen destacar. Per exemple, que el coneixement no es desenvolupa de forma individual sinó en equip. Si no et connectes
amb altres, si no hi ha cooperació, no es pot produir coneixement. ¿Potser no tenim g-r-u-p-s d'investigació? ¿O és que els investigadors ho
fan tot ells solets? La universitat genera riquesa, i no parlo només de l'econòmica, gràcies a la interdependència entre persones i equips i
no a la feina individual. Però també som interdependents fora del lloc de treball. Necessitem xarxes afectives, familiars i amics que ens
ajudin a tirar endavant la nostra tasca quotidiana. ¿O potser perquè un investigador fa una estada a l'estranger no ha de deixar la seva
família i les xarxes afectives a càrrec d'altres? Algú es queda a casa perquè, quan torni, tot estigui com quan ho havia deixat. Dèiem que la
docència se sosté gràcies al professorat precari associat, però també gràcies a les xarxes que ens sostenen en la dificultosa vida quotidiana
on hem de combinar dues feines o més. Els tàpers no s'omplen sols.

La universitat pretén fingir que existeix una cosa que es diu carrera acadèmica i que si t'hi esforces, entres al grup dels intel∙lectuals i
científics guais, excel∙lents, els millors de. Seria més interessant construir un relat on es visibilitzés que el coneixement es produeix per la
cooperació i no per la competitivitat, que no hi ha estrelles ni mediocres, que construir i finançar amb diner públic per regalar la riquesa a
la privada és perdre amb tot l'equip. Que guanyar és tornar-li a la societat, gràcies a la qual existeix la universitat pública, el coneixement
produït i tornar-li també l'accessibilitat a la formació per a tots els estudiants. Ara, als treballadors precaris ens obliguen a col∙laborar cap
amunt, però ¿i si cooperem cap avall i cap als costats, què us sembla? Segurament així la universitat no seria de pedra vella ni tampoc de
totxo de cara vista. Si els murs fossin de materials vius, la vida afloraria sense problema. En aquesta universitat no hi hauria cap
possibilitat que hi sortissin esquerdes, perquè les esquerdes, ja se sap, surten només en els materials durs.

A EL PERIÓDICO

A ALTRES MITJANS
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