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L'ACORA José Antonío Zarzaiejos 

L'esquerra i Catalunya 
Javier Cercas s'ha anat conver

tint a cop d'encert literari, 
que va culminar amb el magní
fic Anatomia de un instante 

(2009), un relat sobre el cop d'Estat 
frustrat del 23-F del 1981, també en 
un analista polític amb gran capacitat 
de referència per a l'esquerra espa
nyola en general i la catalana en parti
cular. En la diatriba actual sobre el 
PSC, cal recordar la peça que va es
criure sobre aquest tema al diari El 
País el 15 de gener del 2011 sota el con
tundent títol d'"El fracàs de l'esquer
ra a Catalunya". Segons el nostre 
autor, l'esquerra catalana hauria lliu
rat l'hegemonia al nacionalisme "de 
tal manera que de vegades es diria 
que a Catalunya no és possible no ser 
nacionalista: o s'és nacionalista català 
o s'és nacionalista espanyol. També 
es pot resumir així: sorprenentment, 
a Catalunya és possible ser nacionalis
ta i d'esquerres". 

Cercas considera que es tracta de 
dos "disbarats complementaris", 
perquè el nacionalisme és una "ideolo
gia reaccionària, incompatible amb 
els principis més elementals de l'es
querra". Anant al fons de l'assumpte, 
l'escriptor defineix el repte de l'es
querra de Catalunya: "Ha de 
trencar amb el seu dis
curs tradicional i 
construir, a canvi, 
un discurs que, 
abans que català o 
espanyol, sigui 
d'esquerres, ca
paç d'en
frontar-se 
sense am
bigüitats a 
l'hegemo
nia del 
discurs 
naciona
lista". 

I la veritat 
és que, depurant 
una certa intensitat provocadora en 
aquestes afirmacions taxatives, els 
fets estan donant la raó a Cercas. 
Perquè el PSC -la genuïna esquerra 
catalana- se situa com escrivia el 
professor De Carreras dimecres pas
sat en aquestes pàgines "en el terreny 
de ningú". Efectivament, amb la seva 
aposta federal -a la qual el respectat 
sociòleg de l'esquerra Ignacio Sotelo 
s'adhereix però no creu viable pel 
desafecte federalista del PP i dels 
nacionalistes- el PSC surt del terreny 
de joc. D'una banda, es remet ad ca-
lendas graecas a un improbable 
procés constituent federal. I, de l'al-
tra, fa seu el dret a decidir, arrece
rant-se així sota el paraigua de la polí

tica estandarditzada majoritària a 
Catalunya. 

La seva gran tragèdia és que ni el 
seu federalisme no es considera creï
ble, ni la seva adhesió al dret a deci
dir, sincera. Així, la seva comparei
xença electoral el dia 25 està abocada 
a un fracàs, sense que s'hagi comprès 
que, en cas que Convergència i Unió 
no obtingui la majoria absoluta, es 
podria convertir en el suport del na
cionalisme, ajudant-lo a recompon
dre els danys de la seva mal calcula
da cavalcada independentista. 

Després que hagin passat 
molts anys des de la fase funda-
cional de l'autogovern català, el 
PSC -amb les seves dues àni
mes desequilibrades- ha 
anat anteposant els fac
tors d'identitat nacional 
de Catalunya a les con
notacions dels seus crite
ris ideològics. Si era 

models socials que intenten la trans-
versalitat en les classes mitjanes cen
trals a Euskadi i Catalunya, amb una 
pulsió confessional i una gamma de 
valors socials de naturalesa liberal-
conservadora. 

Però tot aquest patrimoni se supedi
ta tant a la nació catalana i basca (que 
totes dues ho són en termes sociolò
gics i culturals, encara que sense l'atri-

Al PSC el seu federalisme 
no és creïble, ni tampoc 
sembla sincera la seva 
adhesió al dret a decidir 

comprensible en aquell període histò
ric per la fusió de diversos afluents 
del catalanisme d'esquerres, la fossilit
zació del seu discurs -alternatiu però 
no superador en l'àmbit identitari al 
de CiU, com es va demostrar amb els 
tripartits amb ERC i ICV-, l'ha portat 
a un fracàs ideològic. Els nacionalis
mes basc i català són burgesos, amb 

but de la sobirania residenciada en el 
conjunt dels ciutadans espanyols) 
com -abans o després- a l'assoliment 
de l'estatalitat pròpia, molt per da
vant de la dogmàtica socialista que an
teposa valors ben diferents. 

No es poden desconèixer -ni socia
listes ni conservadors tampoc- les 
aspiracions dels catalans, però són 
unívoques?, se satisfan irremissible
ment amb la independència de Catalu
nya?, les satisfa un Estat propi?, no és 
la Catalunya real, a la qual s'ha referit 
Carme Chacón, sotmesa a estretors i 
penúries, la que s'ha convençut que la 
independència és un remei tauma-
túrgic per superar la crisi actuant 
aquesta com a detonador de la marea 
sobiranista, segons l'enquesta 
d'aquest diari de diumenge passat? So
bre l'anàlisi d'aquests interrogants de 
caràcter social i ideològic, hauria 
estat possible oferir una rèplica des 
del PSC al plantejament segons el 
qual Catalunya, per mantenir la seva 
identitat i resoldre les seves mancan
ces socioeconòmiques, ha d'empren
dre, sí o sí, un procés secessionista. 
En la dialèctica entre el nacionalisme 
burgès i l'esquerra social, el PSC hau
ria tingut discurs propi i unes possibi
litats electorals més bones. 

Duran Lleida i els dubtes 
Abans que Duran Lleida, va ser Jordi Pujol qui va consi
derar "gairebé impossible" la independència de Catalu
nya. El fet que el líder d'UDC hagi assumit la impossibi
litat que un Estat català a Europa formés en sortir part 
de la UE i que el seu ingrés se sotmetria a l'acceptació 
unànime dels estats membres actuals, debilita la posició 
inicial de CiU. La dualitat d'ànimes -com al PSC- tam
bé es produeix en el nacionalisme. Duran Lleida era, 
paradoxalment, el polític més ben valorat a les enques
tes i assumeix una posició institucional rellevant: és al 
capdavant de la comissió d'Exteriors del Congrés, cosa 
que suscita, a ell i a molts altres, contradiccions. 1 
d'aquestes contradiccions en sorgeix el dubte i del dub
te, les incerteses. Cada vegada més grans. 

Les empreses, en silenci 
No només guarden silenci els executius de les 
empreses catalanes (tret d'excepcions) sobre el procés 
polític a Catalunya. També les de la resta d'Espanya. 
Els empresaris estan incòmodes i fugen. Àngel Cano, 
conseller delegat del BBVA, va declarar dimecres que 
"el tema de Catalunya, com a banc, no ens preocupa". 
No és cert- preocupa totes les companyies de certa enti
tat De moment, la consigna és el silenci o l'elusió de la 
qüestió davant els mitjans. Encara que comença a pro
duir-se un cert debat sobre si el silenci és, en termes 
empresarials i de mercat, més eficaç i convenient que 
una calculada loquacitat. Molts empresaris no es volen 
sotmetre a l'advertiment de Mas, que ha demanat silen
ci com a resposta. 

DEBAT. Dona i universitat 

Imma Pastor Cosàlbez 

Dones i 
científiques 

En els nostres dies la discrimina
ció per gènere en la ciència no 
es tradueix en la impossibilitat 
de les dones per accedir als es

tudis universitaris. Al contrari, les dones 
han optat per accedir a la universitat i de
mostrar que els antics prejudicis i creen
ces sobre les capacitats intel·lectuals i ci
entífiques de les dones no tenien fo
nament. 

Tanmateix, la situació de les dones que 
es dediquen com a professionals a la cièn
cia presenta diferències respecte als ho
mes: elles tenen més dificultats per a la 
promoció que els seus col·legues mascu
lins, així com també tenen menys accés a 
recursos per a la investigació, reben sala
ris més baixos i menor reconeixement en 
forma de premis i d'altres. Els estudis que 
es fan sobre aquesta qüestió cada vegada 
aporten un coneixement més detallat so
bre la forma que pren la desigualtat entre 
homes i dones. 

Així, sabem que els tribunals no parita-
ris prenen un caire que perjudica les do
nes i sabem també que a les dones se'ls 
exigeix més mèrits per accedir a les pla
ces d'investigació i de professorat univer
sitari. Altres investigacions també ens 
han mostrat que el mateix currículum és 
avaluat amb una puntuació més baixa 
quan porta nom de dona. Són moltes i di
ferents les evidències sobre la realitat de 

Elles tenen més dificultats 
per a la promoció i menys 
recursos i reconeixement que 
els seus col·legues masculins 

la desigualtat. Alguns països estan desen
volupant iniciatives per garantir que les 
dones puguin desenvolupar la seva carre
ra investigadora sense traves per raó de 
gènere. Algunes d'aquestes iniciatives es 
dirigeixen a les dones per animar-les a 
participar en disciplines tradicionalment 
masculines i d'altres les animen a no aban
donar la carrera científica un cop acon
seguits els títols. Són iniciatives interes
sants però que, tot i així, no estan donant 
els resultats esperats. 

Quines són les actuals barreres per a la 
igualtat en la ciència? Sabem que no és un 
problema d'una única solució sinó que 
requereix un enfocament multidimen-
sional. Les universitats l'estan enfrontant 
posant en marxa plans d'igualtat que 
aborden el problema i proposen mesures 
per aturar-lo. Els plans d'igualtat res
ponen al reconeixement que la desigual
tat no és un problema de les dones sinó, 
segurament, la conseqüència d'un fun
cionament no prou meritocràtic i trans
parent. 

Les polítiques d'igualtat en la ciència 
són un camí que està donant resultats po
sitius i que la Unió Europea està impul
sant també en altres països. Un exemple 
és el projecte Equality, finançat pel pro
grama ALFA III i que està fent possible 
que 17 universitats llatinoamericanes des
envolupin polítiques d'igualtat 

Polítiques d'igualtat necessàries per
què no aprofitar la inversió educativa en 
dones és malgastar recursos humans i 
econòmics, i també perquè milloren el 
benestar de tota la societat: els països 
més igualitaris estan millor posicionats 
en la societat del coneixement i presen
ten millors indicadors de benestar.# 
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