
tema del dia
L’accés a l’ensenyament superior  Pàgines 2 a 5

DIVENDRES
2 1 DE JULIOL DEL 2011Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Van ser dels millors en la selectivitat en el canvi de segle. Els seus 
expedients acadèmics segueixen brillant. La seva vida professional, 
en canvi, respon més aviat al signe d’uns temps marcats per la in-

certesa. Admeten que sobren els motius per indignar-se, però als 
nois que aquests dies coneixen les seves notes d’accés a la univer-
sitat els recomanen vocació i esforç.

La universitat de la vida
PER JOSEP SAURÍ

CRISTINA PULIDO 3 CURS DEL 1999

«No són temps 
fàcils. Tampoc ho 
van ser per a mi»

«Vull ser odontòloga», 
proclamava Cristina Pu-
lido a EL PERIÓDICO el 
juny del 1999, després 

d’haver aconseguit la millor nota 
de Catalunya en la selectivitat. Pe-
rò, com va dir John Lennon, la vida 
és el que ens va passant mentre ens 
dediquem a fer altres coses. «De se-
guida em vaig adonar que la carrera 
no m’agradava prou. M’havia equi-
vocat. Va ser dur», recorda ara en la 
seva acadèmia, a un cop de roc del 
Camp Nou, on dóna classes de re-
forç a estudiants universitaris de ci-
ències.
 La Cristina va corregir el tret. Va 
optar per un cicle formatiu de grau 
superior d’Anàlisi i Control i abans 

d’acabar-lo ja treballava com a tèc-
nica al departament de R+D d’una 
firma farmacèutica. Una feina que 
va compaginar amb la llicenciatura 
de Ciències Químiques per la Uni-
versitat Nacional d’Educació a Dis-
tància (UNED), premi extraordinari 
de final de carrera inclòs. Després va 
venir el màster en Ciència i Tecnolo-
gia Química, i ara cursa Matemàti-
ques. «M’agrada estar fent coses. No 
deixaria d’estudiar mai», diu. 
 I fa un parell d’anys, ja casada,  va 
donar el cop de timó laboral: «Al la-
boratori vaig aprendre molt, però 
va arribar un moment en què vaig 
sentir que m’estancava». La matei-
xa crisi que li tancava les possibili-
tats de promoció en la seva empre-
sa li va fer veure una oportunitat en 
la docència. «El cos em demanava 
més, intel·lectualment i professio-
nalment. Vaig agafar una excedèn-

cia i vaig muntar això», explica.
 «He fet un camí que no era el que 
imaginava, però estic molt satisfe-
ta i no em penedeixo de res», con-
clou la Cristina. «Els temps no són 
fàcils. Tampoc ho han sigut per a 
mi. El món sempre ha sigut compe-
titiu, i en moments de crisi encara 
ho és més. Però les portes s’obren 
a base de formació, d’esforç, i com 
més pals toques, més possibilitats 
tens. Es tracta d’adaptar-se i arris-
car», afegeix. 
 A partir de la seva experiència, 
Cristina vol animar els xavals bri-
llants de la selectivitat del 2011: 
«Que segueixin esforçant-se, per-
què l’única manera de tirar enda-
vant serà ser els millors. Que mai ti-

rin la tovallola, que no es 
deixin desanimar». Les co-
ses  estan canviant, i en al-
guns aspectes, al seu pa-
rer, per bé: «Aquests nois 
estan preparadíssims en 
camps en què en la meva 
època no ho estàvem tant. 

El 1999 jo no estava tot el dia con-
nectada a internet, ni a les xarxes 
socials, ni tan sols tenia mòbil pro-
pi. Amb tantes capacitats tecnològi-
ques desenvolupades, és el moment 
de les oportunitats». 
 ¿I quan amb l’esforç no és sufici-
ent? «Pot passar que hàgim de fer fei-
nes pitjors que les que voldríem. Pe-
rò el que passa és que qui té una ti-
tulació superior pot fer una feina 
inferior; qui no la té, doncs estarà 
pitjor encara, amb menys possibi-
litats». La Cristina recorda el boom 
de la construcció: «Llavors els que 
estudiàvem semblàvem els tontos, 
perquè hi havia gent que guanyava 
moltíssims més diners a l’obra. Sem-
blava que no calia estudiar. Ara en 
tenim la resposta, per desgràcia. La 
clau és formar-se i formar-se, en les 
noves tecnologies i, sobretot, en els 
idiomes». H

«Les portes s’obren  
a base de formació,  
d’esforç. Cal arriscar-se» 

Cristina 
Pulido 9,57

Nota Llicenciada en Ciències Químiques. Dirigeix una acadèmia 
de reforç per a universitaris i estudia Matemàtiques.

JOAN NUALART 3 CURS DEL 2001

«Espero tenir 
oportunitats per la 
meva formació»

«Ja veig la llum al fi-
nal del túnel», diu 
Joan Nualart en refe-
rència a la seva tesi 

doctoral sobre Teoria de Núme-
ros. Al voltant d’això i de les clas-
ses que dóna a la Universitat de 
Barcelona (UB) gira ara per ara 
la vida d’aquest matemàtic de 
Breda (Selva). Després de llicen-

ciar-se i obtenir un Diploma d’Es-
tudis Avançats a la mateixa UB, el 
Joan va aconseguir una beca per a 
la tesi i un contracte de professor 
ajudant per dos anys, renovable per 
dos més. «Em toca que me’l reno-
vin aquest any i suposo que ho fa-
ran», confia. ¿I després? «Hauré de 
demanar una beca postdoctoral, o 
ja ho veurem. La veritat és que no 

em plantejo gaire quines perspec-
tives tinc». 
 Aquesta actitud no és per passo-
tisme. Té a veure amb el fet que tre-
balla en un camp tan específic que 
deixa poc marge a solucions ima-
ginatives. «Sortides professionals 
que siguin una aplicació directa del 
que faig, la veritat és que no en co-
nec cap, més enllà de la docència i 
la recerca en el món acadèmic», ex-
plica. ¿Llavors? «Les places són limi-
tades, les beques surten quan sur-
ten… M’agradaria continuar en ai-
xò, però no em tanco portes a altres 
sortides», explica.
 Això no vol dir que els matemà-
tics no estiguin buscats, matisa el 
Joan. «Hi ha especialitats dins de les 
matemàtiques amb sortides més 
immediates cap a l’economia, l’em-
presa… i altres en què estem més li-
mitats. Fora del camp acadèmic po-
dria trobar feina, però no per fer el 
que estic fent. A mi això m’agrada, i 

Vegeu el videocomentari a
http://epreader.elperiodico.cat
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Cristina 
Pulido 9,57

Nota Llicenciada en Ciències Químiques. Dirigeix una acadèmia 
de reforç per a universitaris i estudia Matemàtiques.

FRANCESC CASALS JOAN PUIG

«És indiscutible que es 
necessita un canvi», 
diu sobre el 15-M

per tant de moment aprofito l’opor-
tunitat. Més endavant no sé què po-
dré fer», raona. 
 Amb tot, el Joan es considera 
afortunat: «No em queixo. Amb el 
que cobro puc viure i disfruto amb 
el que faig. Quan miro cap al futur, 

el Joan diu tenir un únic consell: 
«Que escullin una carrera que 
els agradi i que la disfrutin. No 
té per què ser el camí fàcil, i que 
s’oblidin de si es cobra molt o poc 
o de si té més o menys sortides. El 
mercat és tan variable que si ele-
geixes uns estudis només per les 
seves perspectives laborals, nin-
gú pot garantir que les segueixi 
tenint quan l’acabis. Pots haver 
sacrificat quatre anys de la teva 
vida per a res. Fins ara m’ho he 
passat bé, i a partir d’ara ja veu-
rem. Crec en la vocació».
 Sense oblidar que «la situació 
global és molt difícil i ens l’hem 
d’agafar seriosament», apunta el 
Joan, que declina opinar sobre el 
15-M perquè la imatge que li ar-
riba des dels mitjans al seu parer 
«és massa simplificada». «Però de 
raons per a la indignació n’hi ha, 
i és indiscutible que es necessita 
un canvi», conclou. H

no tinc gaire clares quines poden 
ser les perspectives ni on puc arri-
bar, però tampoc em vull preocu-
par per això. Tindré algun lloc on 
agafar-me. No sé si serà el que vol-
dria, però amb la meva formació es-
pero que sempre tindré algun tipus 
d’oportunitat».
 Per als joves que aquests dies re-
ben les seves notes de selectivitat, 

Joan  
Nualart 9,2

Nota Llicenciat en Matemàtiques, és professor 
ajudant de la UB i elabora la tesi doctoral

EL PERIÓDICO 

FRANCESC FITÉ 3 CURS DEL 2001 

«Seria frustrant 
no poder tornar 
a Catalunya»

«¡Costa de creure que ja 
hagin passat 10 anys!», 
exclama des de Vílnius el 
barceloní Francesc Fité, 

que aquests dies participa en un con-
grés matemàtic a la capital lituana. 
Deu anys sens dubte intensos i ben 
aprofitats: llicenciatura en Matemà-
tiques a la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), doctorat en Teoria 

de Números i una beca d’investiga-
ció de tres mesos a la Universitat de 
Cambridge. «Durant aquest temps, 
he tingut la sort de poder-me dedi-
car al que volia i anar decidint lliure-
ment el meu futur. Naturalment que 
un mai pot complir tots els seus som-
nis i projectes, però si miro cap en-
rere el balanç és molt positiu i me’n 
sento orgullós», reflexiona.

 Encara que la cosa es complica 
quan es tracta de mirar cap endavant: 
«Encara no tinc res lligat per després 
d e  l ’ e s t i u ,  q u a n  t o r n i  d e  
Cambridge». Ha sol·licitat postdoc-
torats d’investigació als Estats Units 
i Alemanya, i està a l’espera de res-
postes. «Si això no surt, el futur serà 
molt incert», admet.
 En el discurs del Francesc no hi 
ha, no obstant, cap espai per al vic-
timisme: «És evident que m’agrada-
ria tenir una mica més de segure-
tat amb vista al futur, però des que 
vaig escollir aquesta professió sóc 
conscient que aquesta incertesa és 
inevitable. I com que ja ho sabia des 
del principi, no em sento amb dret a 
queixar-me».

Indignats sense propostes

Pel Francesc sortir a l’estranger és 
«un imperatiu, una experiència po-
sitiva i necessària. S’ha d’anar als 
grans centres d’investigació mun-
dials a intentar aprendre el màxim 
possible». Ara bé, confia que aquesta 
experiència sigui d’anada i tornada: 
«El meu desig a mitjà o llarg termini 
és desenvolupar la meva carrera pro-
fessional a Catalunya. Sentiria frus-
tració si un dia m’adonés que tornar 
no és possible».
 El jove matemàtic marca distàn-
cies amb el 15-M, tot i que pot «enten-
dre i fins i tot compartir» algunes de 
les seves raons, perquè segons el seu 
parer «no han sigut capaços d’expli-
car alternatives convincents». «Amb 
tots els seus defectes, em sento molt 
més representat pels membres del 
Parlament que pel col·lectiu d’in-
dignats, al qual de moment no veig 
motius per considerar com a repre-
sentatiu de la societat catalana», ex-
plica.
 El Francesc també té un missat-
ge per als que 10 anys després que 
ell emprendran l’aventura univer-
sitària: «Que canalitzin el seu talent 
i la seva motivació per seguir estu-
diant, per seguir fent coses en po-
sitiu, que no es parin. Serà inevita-
ble que s’especialitzin en un camp, 
però que mantinguin l’interès per 
una formació global. Si es dediquen 
a una àrea científica, que no oblidin 
les humanitats ni l’art, i viceversa. I 
que malgrat els auguris d’un futur 
tan difícil, amb esforç i talent se su-
peren totes les dificultats. El futur 
és a les seves mans i, si estan dispo-
sats a lluitar, les oportunitats apa-
reixen». H 

Francesc
Fité 9,64

Nota Doctor en Matemàtiques i becari 
d’investigació a Cambridge


