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Editorial

La revista Lligams va néixer amb una vocació molt ben defi nida: donar una míni-
ma difusió al treball científi c dels joves investigadors, massa sovint menys-
tingut. Amb uns recursos extremament limitats, avui la revista continua en-

davant després de no poques difi cultats. Això es deu, essencialment, a la voluntat i 
tossuderia del grup de persones que la fa possible i que segueix creient en aquest projecte.

Tot i aquesta voluntat ferma, som conscients que l’actual situació de crisi econòmica i 
també política (amb l’abandó de serveis de difusió de l’activitat científi ca com Global Ta-
lent o el camí incert que segueix el Centre d’Història Contemporània de Catalunya, sense 
director des de la dimissió de Josep M. Roig Rossich) no posa les coses gens fàcils. Roig 
Rossich, que va dimitir per expressar la seva disconformitat amb la manca de projecte i 
de perspectives de futur en què es troba el CHCC, va deixar en evidència la inexistència 
d’una política cultural clara en el camp de la Història Contemporània. L’existència de dues 
institucions amb atribucions similars, sinó idèntiques, com el CHCC i el Memorial De-
mocràtic, però amb pressupostos fi ns fa ben poc molt allunyats, posen de manifest l’arrel 
del problema. L’existència de dos organismes en competència i amb projectes diferents en 
el si del govern posa de manifest una manca de projecte i d’idees. Quan els dos organis-
mes es troben, com ara, a la deriva com a resultat de les continues retallades pressupos-
tàries, la problemàtica esdevé un tema d’Estat. Potser per això, el govern s’ha manifestat 
per a una propera solució d’aquesta duplicitat d’organismes i funcions. Caldrà veure en-
cara per quina opció s’acaba optant, car res justifi ca tot el temps que s’ha perdut fi ns ara.

No és banal insistir sobre el fet que aquest tipus d’institucions són les que haurien de pre-
valdre per tal de garantir la unitat del país i promoure noves vies per sortir de la crisi així com 
per recordar el camí a seguir amb l’exemple d’altres moments difícils que han marcat la his-
tòria contemporània de Catalunya i, en defi nitiva, per no repetir sempre els mateixos errors.

Els temps actuals reclamen un esforç de sinceritat que és lluny d’arribar. La mercantilit-
zació de la recerca, provocada per la darrera reforma universitària, ha conduït als rectors 
de les universitats catalanes a reclamar un augment de la producció científi ca, un augment 
dels grups de recerca, dels doctorands, de tesis llegides, de cum laude, de mencions euro-
pees, de màsters europeus, etc. Tot això només té un sentit econòmic i tan sols s’explica 
pels criteris que avaluen i fi nancen els centres en funció de l’activitat desenvolupada per 
aquests. No cal dir que l’avaluació de l’activitat de recerca privilegia el model quantitatiu.

La traducció pràctica d’aquests vicis és que els professors s’esforcen a publicar encara 
que es tracti de temes vells, banals, inacabats o elaborats per subalterns sense verifi car-ne 
prèviament el contingut. Així mateix, empenyen els estudiants a desenvolupar una recerca 
doctoral per interessos propis, ben poc legítims, com el manteniment d’un grup de recerca, 
la valoració davant del Ministeri o davant de l’Agència Catalana de Gestió dels Ajuts Uni-
versitaris. Benaventurat el doctorand que pugui escollir el seu tema de recerca! Així, els 
joves investigadors es troben immersos en una maquinària maquiavèl•lica elaborada per la 
pervivència d’un sistema obsolet. La prova és que després de 5 anys d’estudis i un màster 
emprenen el camí d’una investigació que els portarà a treballar 3 anys amb un sou miserable 
i a realitzar tasques de secretariat que res tenen a veure amb l’objecte de la seva recerca. 
Després d’això és ben fàcil que caiguin en el forat negre que és l’atur en aquest país. Natural-
ment, un petit grup de privilegiats, afortunats o (justos?) guanyadors de la seva sort, reeixirà.

Lligams vol ser el refl ex de la recerca que es genera a la universitat per no deixar-la des-
emparada del contacte amb la societat civil. És per això que volem donar un toc d’alerta 
perquè es tingui ben present que hi ha un bon grapat d’investigacions fi nançades per tots 
els contribuents que passen desapercebudes simplement perquè en aquest país no exis-
teixen els mitjans idonis de difusió (el portal TDXenxarxa no és ni de bon tros l’eina més 
adequada i efi caç essent un calaix de sastre on els investigadors amb un treball seriós re-
fusen de publicar). A més, en el camp editorial res pot ser més incongruent i contradic-
tori que el fet que recerques fi nançades pel govern hagin de ser publicades per editorials 
privades per mitjà d’ajudes públiques. És així com funciona aquest malaurat sistema 
amb l’afegitó que entremig de les ajudes a la publicació de treballs científi cs de quali-
tat s’hi fi ltra una infi nitat de textos de dubtós valor i d’encara més dubtós fi nançament. 
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