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Clara Ponsatí i Obiols

C lara Ponsatí va néixer a Barcelona el 1957. 

Actualment és catedràtica d’economia a la School of Economics and Finance de la Uni-

versitat de Saint Andrews, a Escòcia. Aquesta és la universitat més antiga d’Escòcia i la 

tercera més antiga del món angloparlant, després de la d’Oxford i la de Cambridge, així 

com la tercera més selectiva del Regne Unit pel que fa a l’admissió d’estudiants després 

de les dues esmentades més amunt; surt a totes les classificacions en els primers llocs 

d’universitats del Regne Unit.

Clara Ponsatí va llicenciar-se en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona 

el 1980. Té el Màster d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona (1982) i es va 

doctorar en economia per la Universitat de Minnesota el 1988. Durant els seus estudis de 

doctorat va gaudir de beques prestigioses com la del Banc d’Espanya, la de La Caixa - Ful-

bright i l’Alfred P. Sloan. El curs 1988-1989 va fer el postdoctorat a Bell Communications 

Research (Nova Jersey, EUA). Es va incorporar a la Universitat Autònoma de Barcelona el 

1989, on va impartir diferents assignatures. Va passar a l’Institut d’Anàlisi Econòmica-CSIC 

el 2001, on va esdevenir professora de recerca (2006) i directora (2007-2012). El 2015 va 

ser nomenada degana de l’Escola d’Economia i Finances de la Universitat de Saint Andrews. 

El 2017 va ser nomenada consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat professora visitant a la Universitat de Califòrnia-San Diego el curs 1993-

1994, a la Universitat de Toronto el curs 2000-2001, i catedràtica Príncep d’Astúries a la 

Universitat de Georgetown el curs 2013-2014. El 2019 ha estat visiting fellow al Fitzwi-

lliam College de la Universitat de Cambridge.

La candidata és tota una referència en el camp de la teoria econòmica, en particu-

lar en la teoria de jocs i en la teoria de la negociació, i també en el disseny d’institucions, 

l’elecció social, l’economia pública i l’economia de la informació. Destaca el seu interès en 

l’anàlisi de la negociació i en la resolució de conflictes, amb contribucions molt rellevants 

sobre mediació. De fet, bargaining (‘negociació col·lectiva’) és el terme que apareix més 

sovint als títols dels seus articles. Les seves contribucions sobre mediació van merèixer 
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l’atenció detallada del periòdic més generalista dels economistes: The Economist (2011). 

Precisament va tractar aquest tema en la seva tesi doctoral, «Incomplete Information Two 

Person Bargaining with a Finite Set of Possible Agreements». 

Ha publicat abundantment, sola i també amb coautories molt variades, a revistes in-

ternacionals de primer nivell, com ara Games and Economic Behavior, International Journal 

of Game Theory, Annales d’Économie et de Statistique, Journal of Economic Theory, Jour- 

nal of Public Economic Theory, Mathematical Social Sciences, Review of Economic Design, 

Social Choice and Welfare, així com en d’altres publicacions espanyoles, entre les quals destaquen 

Cuadernos de ICE, Revista de Economía Pública, SERIEs - Journal of the Spanish Economic 

Society i Spanish Economic Review, a més d’unes quantes contribucions en obres col·lectives.

Són una bona mostra dels seus interessos, i de l’interès general de la seva agenda 

investigadora, alguns treballs com «Juegos de negociación», «The Deadline Effect», «Sta-

ble Multilateral Trade Agreements», «Bargaining in a Changing Environment», «Economic 

Diplomacy» o «Optimism and Commitment: An Elementary Theory of Bargaining and 

War», a més de molts altres, molt més especialitzats.

Cal destacar, també, la seva variada activitat acadèmica com a directora de projec-

tes de recerca competitius, la seva contribució a consells editorials i a la direcció de revistes 

acadèmiques, la seva organització de congressos i seminaris, la seva col·laboració en la 

gestió de facultats i centres de recerca, la seva activitat d’avaluació de recerca, de centres 

universitaris i de centres de recerca a Europa i arreu del món, així com la seva extensa ac-

tivitat docent a tots els nivells, i la seva direcció de tesis doctorals. La seva preocupació per 

la temàtica catalanística o d’interès explícit per Catalunya i els països de parla catalana es 

mostra a publicacions inicials de la seva carrera, com «La financiación de las CCAA: una 

comparación internacional» (1991), o a les darreres, com: «Negotiations and Political  

Strategies in the Contest for Catalan Independence» (2016, amb Enriqueta Aragonès) i 

«Political Conflict in Catalonia and the Limits of Spanish Democracy» (2018), que són 

contribucions a obres col·lectives. Així mateix, és prou ben coneguda per tothom la seva 

implicació en els destins col·lectius de Catalunya, que segueix sent d’intensa actualitat.

Potser val la pena ponderar que viu a l’exili a Escòcia, rodejada de l’afecte públic 

i el reconeixement acadèmic, en permanent contacte amb l’actualitat catalana i amb la 

vida acadèmica, ben activa amb projectes vius, i que —paradoxa ben curiosa— esdevindrà 

automàticament diputada electa del Parlament europeu tan bon punt el Regne Unit surti 

de la Unió Europea, contra la voluntat d’Escòcia!

Resumint: considerem que la candidata que presentem compleix amb escreix, a 

ulls dels qui la proposem, tots els requisits imprescindibles per a passar a formar part 

d’aquest Institut. S’hi implicarà, s’hi dedicarà i ens honorarà.

MEMORIA CURS 2019-2020.indb   83 6/7/21   12:16



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

19
-2

02
0

84

Els quatre signants de la proposta —Jordi Galí, Guillem López-Casasnovas, Andreu 

Mas-Colell i jo mateix— creiem que Clara Ponsatí i Obiols reuneix les condicions ordinà-

ries que el reglament de l’IEC requereix per a poder-la nomenar membre corresponent, 

en residir i treballar fora de territoris de parla catalana. Ens sembla una candidata idònia 

per la seva trajectòria i vàlua professional i acadèmica i també pel seu compromís personal 

envers el país, ben conegut i ben present.

Adaptació del text llegit pel senyor Albert Carreras de Odriozola en el Ple del dia 

13 de febrer de 2020

Perla B. Zusman

P erla Zusman va néixer a Buenos Aires 

(Argentina) l’any 1964 i es va llicenciar en geografia a la Universitat de Buenos Aires. 

També va fer el Màster en Integració d’América Llatina a la Universitat de São Paulo, 

Brasil (1996). Va cursar els estudis de doctorat en geografia humana a la UAB (1996-2000) 

i va presentar una tesi sobre la construcció del territori colonial del Riu de la Plata.2 Pos-

teriorment, va obtenir una beca postdoctoral, també a la UAB, des del 2000 fins al 2003. 

A la seva tornada a l’Argentina va entrar com a investigadora al Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), amb seu a l’Institut de Geografia  

de la Universitat de Buenos Aires. En l’actualitat és vicedirectora d’aquest institut i des 

del 2014 també n’és docent titular. L’any 2010 va tenir una beca Fulbright per a fer una 

estada postdoctoral a la Universitat de Dartmouth, als EUA.

2. El títol de la tesi doctoral era «Tierras para el rey. Tres fronteras y la construcción colonial del Terri-

torio del Río de la Plata (1750-1790)», sota la direcció de Maria Dolors Garcia Ramon.
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