
En quin moment tot va deixar 
de semblar possible?

—Quan vam adquirir l’ex-
periència que ens demostrava 

que tot no era possible en aquell mateix 
moment. Podia ser possible en un futur, 
però segurament no de cop. En general, 
allò era una reacció juvenil. Els qui inte-
gràvem el FOC i altres partits vam entrar 
en política quan érem molt joves. Tení-
em el desig d’aconseguir el que no s’ha-
via aconseguit fins aquell moment. Com 
a joves que no sabíem gairebé res, vam 
fer un partit i volíem que hi hagués la 
justícia social, el socialisme, la llibertat i 
la democràcia tot de cop. En aquell ma-
teix moment. I vam descobrir que no es 
podia fer tot de cop.

—La seua generació es fa forta en 
el context de Cuba i el Vietnam, i que-

da desencantada amb la Primavera de 
Praga. El FOC, era un partit revoluci-
onari?

—Sí. El consideràvem revolucionari 
perquè no tenia com a objectiu el man-
teniment de l’ordre establert. Preteníem 
la transformació de la societat i del siste-
ma polític per fer un sistema democràtic 
i de llibertat.

—Pensa que els objectius del FOC 
es compleixen quan s’aproven la 
Constitució espanyola i l’Estatut ca-
talà?

—Mai. Mai no queden complerts els 
objectius d’algú que creu en alguna cosa 
com aquesta. Però cal fer el camí per po-
der acostar-nos com a país i com a socie-
tat a aquests objectius. Després, hi arri-
barem o no. Però els objectius ideals no 
moren mai.
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L’historiador i catedràtic de Dret Constitucional 
Isidre Molas i Batllori (Barcelona, 1940) va 

presidir el PSC entre 2008 i 2011, i va ocupar 
diversos càrrecs amb el partit. Recentment, 
ha escrit ‘Quan tot ens semblava possible’, 
un llibre publicat per Eumo que repassa la 

història del Front Obrer de Catalunya (FOC), 
fundat a inicis dels anys seixanta del segle XX 

pel mateix Isidre Molas —entre d’altres— 
i extingit deu anys més tard.

Per Manuel Lillo / @lillousechi
Fotografies de Jordi Play / instagram.com/jordiplay

ISIDRE MOLAS

«Tots som el país 
i tots ens necessitem»

PALESTRA



→

—I quin és l’objectiu ideal d’Isidre 
Molas ara mateix?

—Recordar que, perquè un país fun-
cioni, ha de tenir aquell punt de verte-
bració i coincidència entra la gent que té 
objectius finals molt diferents. Un país 
sencer ha de ser vist com a tal. I els que 
expressen el país han de saber que no 
només donen veu als que pensen com 
ells, sinó que han de tenir present el que 
pensen uns altres. Això requereix una 
flexibilitat i una intel·ligència suficient 
com per saber que es pot avançar cap a 
objectius concrets malgrat que no sem-
pre hi hagi coincidències totals.

—Pensa que això s’ha desvirtuat?
—La llibertat implica que no em di-

guin el que jo he de fer a la vida. He d’in-
tentar lluitar pel meu ideal, encara que 
sigui petit, i no he de perdre de vista que 
jo no parlo per tots, sinó pels meus. Els 
països complexos, els moderns, estan 
formats per gent molt diferent, amb ide-
als molt diferents, que han convingut o 
que treballen junts en determinades co-
ses i enforteixen els ponts de diàleg. Per-
què si s’afebleixen aquests ponts, els paï-
sos es desplomen.

—En quin estat diria que es troben 
els ponts de què vostè parla a Catalu-
nya?

—En avaries. Però no són impossibles 
de reparar. Tinc la profunda convicció 
que és possible, i seria bo que tinguem 
consciència que un país petit només pot 
resistir a les evolucions bones i dolentes 
que es produiran al món si troba aquesta 
possibilitat que els contradictoris arri-
bin a un determinat nivell d’acord i con-
sentiment. Tots som el país, tots som els 
actors, i tots ens necessitem. Quan algú 
pensa que té el remei i que tothom ha 
de fer el que ell diu, aleshores ja anem 
malament. Aquest pensar el país sencer, 
inclosos els meus enemics, vol dir posar 
fi als conflictes i pensar que hem de fer 
un futur conjunt en un món divers i can-
viant per ser capaços de sobreviure com 
a país.

—Segons vostè, qui té més respon-
sabilitat pel fet que els ponts estiguen 
“avariats”?

—Una determinada concepció que es 
basa a pensar que algú té la veritat i els 
altres no.

—Però qui abusa més d’aquesta 
concepció, segons vostè?

—Tots els qui abusen, abusen. Jo no 
assenyalaré una persona o una tendèn-
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cia política: és una qüestió d’actitud. Hi 
ha qui exclou i s’inventa adjectius pejo-
ratius per apartar els diferents. Això no 
ho fa només una persona o una tendèn-
cia política concreta: això existeix des de 
fa segles. En un país fa falta alguna cosa 
més, que és la capacitat de trobar con-
sensos, evidentment imperfectes, que sí 
que es van trobar anys abans. I cal recor-
dar que llavors tot era més difícil.

—Tornant al FOC, el partit va créi-
xer en una època en què hi havia molts 
altres partits clandestins. En què es di-
ferenciava el FOC?

—En la seva singularitat: el FOC se si-
tuava a l’esquerra, però considerava que 
els catòlics tenien un paper fonamen-
tal, perquè eren una part important de 
la societat que no podia quedar passiva, 
ser oblidada o situar a la contra. Prete-
níem passar pàgina de la Guerra Civil i 
això significava situar en pla d’igualtat 
marxistes, laics i cristians. Tots podien 
ser incorporats al nou món que havíem 
de crear, perquè estava basat en la lli-
bertat. I llibertat vol dir que les creen-
ces són lliures, que la llei s’ha de complir 
si s’aplica democràticament i que, si no 
convenç, la llei s’ha de canviar.

—Els van condemnar per rebel·lió 
militar per organitzar un partit.

—Sí.
—Troba algun paral·lelisme amb la 

situació judicial actual?
—Eren moments absolutament dife-

rents. Llavors no hi havia eleccions, no 
ni havia possibilitat de canviar les majo-
ries ni possibilitat de governar. Era un al-
tre moment. Jo mai no vaig voler ser un 
ex-pres. Jo no vaig buscar anar a la presó: 
a mi m’hi van portar. I, per tant, no tinc 
cap mèrit. En aquell moment jo no tenia 
possibilitats d’expressar-me, ni de gover-
nar ni d’editar un mitjà de comunicació. 
Res. Jo era un jove inquiet que volia can-
viar l’organització social i política, i por-
tar la democràcia i l’autonomia nacional 
al meu país. Res més.

—Alfonso Comín, pare de l’actu-
al conseller a l’exili, era company seu 
al FOC. Quina era la seua relació amb 
ell?

—En teníem poca. Ell era [set anys] 
més gran que jo. Era un home de facilitat 
oratòria, un comunicador poderós. Però 
era més gran que jo. Hi havia un primer 
nucli d’iniciadors del FOC que enraona-
ven molt, tenien idees i convencien. Ell 
n’era un. Nosaltres no teníem un partit 

d’abans de la guerra. Érem completa-
ment nous. No sabíem què era un partit. 
No érem anticomunistes, però no érem 
comunistes. Érem demòcrates i socialis-
tes, però no socialdemòcrates. En aquell 
món, en aquell espai, ens vam començar 
a moure la gent jove de classe mitjana i 
dèiem que volíem perseguir uns objec-
tius concrets. I tots els partits ens volien 
amb ells, perquè ens podien reclamar els 
democristians, els socialistes, els comu-
nistes del PSUC... Aquesta era la nostra 
força i, al mateix temps, la nostra debi-
litat, perquè sempre estàvem pendents 
que algú se n’anés a un altre partit. El 
FOC era un nucli iniciàtic. Una pedrera.

—Miquel Roca també estava per 
allà. Quanta pluralitat...

—Érem molt diferents, però la nos-
tra força era que, tot i així, volíem estar 
junts. Perquè només s’aconsegueixen les 
coses quan anem junts.

—En aquella època, també comença-
va a destacar el nucli de Jordi Pujol des-
prés dels fets del Palau de la Música...

—Ell i uns quants més s’havien orga-
nitzat al voltant del CC, que era un par-
tit sense afiliació explícita. La gent hi era 
perquè hi era. I mai no van saber si allò 
volia dir Crist Catalunya o Cristians Ca-
talans. Però no importava, perquè s’ente-
nien molt bé: eren catalanistes i cristi-
ans.

—I en què es diferenciava allò del 
FOC?

—Hi havia una cosa que ens podia 
acostar: ells mai no van tenir una afili-
ació rigorosa. El FOC tampoc. Simple-
ment, hi érem. No calia més. No hi havia 
butlletins d’adhesió.

—Tornant a l’actualitat, vostè va tin-
dre un paper actiu durant els tripartits. 
Pensa que cal forjar-ne un de nou?

—Per a mi, tot el que sigui trobar de-
nominadors comuns entre amplis sec-
tors de la societat, i que això permeti fer 
un govern que, com tot govern, només 
representarà una etapa de la vida, ho 
trobo bé. No sé si és oportú o no. No sé 
si n’estaran o no disposats. Però en el 

→

FRONT OBRER DE CATALUNYA
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seu dia, aquella confluència va perme-
tre rellevar el president de la Generalitat 
de Catalunya [Jordi Pujol] i posar-ne un 
de nou, que era Pasqual Maragall i que 
tenia noves idees i nous impulsos. Crec 
que va ser una etapa important mental-
ment i econòmicament. I a això cal afe-

gir que ens trobem en un món que can-
via amb la investigació, la recerca i les 
innovacions tecnològiques. Tot avança 
molt ràpidament. Si algú decideix que 
ha de renyar els del costat, aquests ja no 
vindran. I si no venen, què guanyarem? 
Això s’ha notat els últims anys. La força 
de Catalunya, precisament, sempre s’ha-
via basat en el fet que com que són pocs 
hem d’anar junts per aconseguir el mi-
llor per a la nostra gent.

—Com viu vostè la situació actual?
—Des de l’atalaia dels vuitanta anys. 

Es veu tot d’una manera diferent.
—Però com viu el fet que Catalunya 

haja arribat al punt que ha arribat?
—Jo visc bé. Sempre ho he fet. Quan 

em perseguien també vivia bé. Penso 
que les coses podrien anar millor, és clar. 
I tinc la preocupació que les escletxes 
socials i mentals del país siguin insupe-
rables com per arribar als acords pun-
tuals que es necessiten per fer les coses 
que cal fer perquè aquest país no quedi 
endarrerit i empobrit. Això em preocu-
pa, sí. Em sento decebut que no s’hagi 
començat a fer allò que s’ha de fer sem-
pre: conversar, negociar —sempre in-
ternament, no a través de la premsa. I 
ells sabran si el que volen és que tot això 
doni un bon resultat.

—Li ho preguntava, també, per com 
viu el fet que hi haja gent a la presó i a 
l’exili.

—Com tots els ciutadans.
—Però li fa pena? No li’n fa? Li fa 

tristor? Ràbia?
—Em fa tot. Què vol que li digui? En 

un estat democràtic, el que decideixen 
els jutges és el que decideixen els jutges. 
Tinc coneguts i deixebles que no pensen 
com jo i que pensen que m’equivoco. 
Però jo no puc fer res més. La democrà-
cia diu que hi ha unes lleis que marquen 

el que no s’ha de fer, i que si es fa el que 
no s’ha de fer hi ha uns jutges. Què hem 
de fer? Trobar una solució. Els qui fan la 
política l’hauran de trobar.

—Però vostè, per exemple, no esta-
va d’acord amb la sentència del Tribu-
nal Constitucional contra l’Estatut de 
Catalunya.

—I vaig dir que havíem d’aguantar, 
perquè era el que havien decidit. I jo es-
tava en contra, totalment, d’aquella sen-

tència. Vaig dir que alguns havien esco-
pit cap amunt i que sabien que els cauria 
a la cara. I que d’altres mantindríem la 
dignitat. I seguiríem aguantant i mirant 
cap endavant. Perquè el país està per so-
bre de nosaltres. Jo era conscient de la 
gran possibilitat que hi hagués una gran 
reacció en contra. I es va produir. Es pot 
estar o no d’acord amb la sentència. Jo 
no ho estava. Però això no volia dir que 
no existís. I què fem? Doncs si no t’agra-
da una llei, la intentes canviar. I així fins 
a aconseguir-ho. Així és com funcio-
na un sistema democràtic. No funciona 
quan algú fa el que creu que ha de fer al 
marge de tot i de tothom.

—El partit que va presidir, el PSC, 
ha tingut una fugida considerable de 
militants que han anat a parar a l’inde-
pendentisme. Què en pensa?

—És la seva voluntat. Els militants 
no són membres d’una secta ni devots 
d’una confraria religiosa. És gent que 
s’adhereix a una concepció determinada 
i en un moment determinat. Cadascú ha 
de fer el que pensi. Allò important és que 
les decisions no ens aboquin al desastre 
col·lectiu.

—Per acabar, quin futur preveu per 
a Catalunya?

—Depèn del que facin els actors. Crec 
que hauran d’arribar a uns mínims es-
tàndards denominadors que els perme-
tin treballar junts per construir la millor 
alternativa per a Catalunya. Per a mi és 
el federalisme. Jo soc federalista. Això 
sembla que ara no existeixi a Catalunya, 
on sembla que només hi hagi unitaristes 
i independentistes. Jo no soc cap de les 
dues coses. Soc federalista. Perquè és el 
sistema que permet enfocar els temes de 
la manera adequada perquè Europa pu-
gui avançar en el terreny que ha d’avan-
çar, que és el de la unificació. El fede-
ralisme no té cap problema amb això, 
perquè s’adapta a aquestes realitats. El 
federalisme en el qual crec és el federa-
lisme europeu. I segurament, la via de 
crear entitats transfrontereres a Euro-
pa és un camí evolutiu que farà possible 
això. •
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«La força de Catalunya sempre s’havia basat 
en el fet que com que són pocs hem d’anar junts»
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Memòries IsidreMolas reconstrueix enprimera persona
l’alternativa socialista que va derivar en la creació del PSC

Gestació socialista
JORDIAMAT
Un dels processos ideològics més deter-
minantsdelsegleXXvaserlareformula-
ció delmarxisme perquè deixés de tenir
larevoluciócomaobjectiuiesfixéscoma
propòsitguanyarhegemoniaperapunta-
lar un gradualisme al servei d’una deter-
minada decantació de la societat per tal
que fos progressivament més justa. Po-
dríem formular-ho com la redefinició de
l’acció transformadora del socialisme en
el marc d’una democràcia capitalista. I
podríemconvenirqueaquestprocésesva
desenvolupar enuna fase avançada de la
guerra freda, quan les esquerres havien
de trobar unnoudiscurs útil i vàlid per a
unes generacions nascudes en les diver-

d’unaalternativasocialistaqueenlatran-
siciófructificariaamblacreaciódelPSC.
Al text hi tenen presència notable els

debats que mantenien i que van acabar
amblaimplosiódelFOCenl’onaexpansi-
vadel68.AlgunsMolaselshareconstruït
amb textos que ell mateix va prendre a
l’èpocaielssintetitzasensecapautocom-
plaença nostàlgica sinó més aviat amb
ironia vehement. “Les notes de les inter-
vencions en les sessions mostren alhora
una desorientació, un caos intern i una
confusió teòrica que esborronen”. Però
Molas, que com consigna aleshores pre-
parava la seva tesi sobre la Lliga, ha estat
alhora un catedràtic i un polític del tot
conscient del paper fonamental que ju-
guenelspartits enuna societat i sapquin
capital intel·lectual aportaren figures
comella l’horadedotardebase ideològi-
caundelspilarsdelaCatalunyademocrà-
tica. No li cal reivindicar-se ni ho vol. És
evident queha estat una figura clau en la
reconfiguraciódelcatalanisme. |

IsidreMolas
Quantotenssemblavapossible
EUMOEDITORIAL.262PÀGINES.24,50EUROS

el mes de Joan de Sagarra

Aquest 9 de novembre passat es van
complir cinquanta anys de la mort del
general DeGaulle. A França, els diaris
es van ocupar del personatge, encara
que no tant com era d’esperar, proba-
blement a causa de la pandèmia i de
l’assassinat,eldegollament,delmestre
SamuelPatyperunterroristaislamista
que va commocionar els francesos,
precisament quan es complien cinc
anys de la carnisseria dels mateixos
terroristesalsetmanariCharlieHebdo,
el Bataclan... Pel que m’expliquen els
meus amics de Nantes, el general s’ha
prodigat més a la tele que als papers.
Pelquesemblahihadiversessèriesso-
breelgeneral,enlesquals ladocumen-
tació, les imatges del general des de la
resistència fins a la seva retirada de la
políticael1969,esbarrejaamblaficció.
I és comprensible que així sigui. Al
capdavall, els que recorden, elsque re-
cordem el general, conservem d’ell
una imatge, imponent, i una veu. La

veudel 1940,del cèlebremissatgedes
de laBBC,cridanta la lluita, a la resis-
tència contraAlemanya, contra el na-
zisme–quejonovaigenxampar:tenia
dos anyets–, i la imatge del general, a
finals dels cinquanta principis dels
seixanta, a la tele. Aquesta sí que la
vaig enxampar, i recordo com si fos
avui la cara de satisfacció que feia el
president Tarradellas quan, després
desopar, acasasevadeSaint-Martin-
le-Beau,posàvemlateleperveure,es-
coltarelgeneraldirigint-sealsseus,el
seu poble, per no dir els seus súbdits:
“Français, françaises: les caisses (dels
diners) sont pleines!”. El president
Tarradellas sentia, igual com la seva
esposa, l’enyoradaAntonieta, unade-
bilitat pel general. I és que De Gaulle
s’havia apoderat de la màgia del tele-
visor que, en aquells anys, era encara
unanovetat,molt recent.
JovaigdescobrirDeGaulleaParís,

el 1947, ambnou anys. El general feia

un any que estava retirat del poder,
però era present a tot arreu. Lameva
mare era una fan, sí, una fanàtica del
general–elmeupareelveiamésaviat
com un personatge teatral, més pro-
per aRostandque aCorneille–.Quan
sortíemapassejar amb lamevamare,
en més d’una ocasió ens havíem tro-
bat una, dues, tres dones agenollades
a la cantonada d’un carrer, dipositant
flors a terra, sota una placa en la qual
hi havia anotat un nom i a sota aque-
lles quatre paraules: “Mort pour la
France”. I la meva mare m’explicava
que aquell mort era unmembre de la

resistència assassinat en aquella can-
tonada pels nazis o per la policia de
Pétain i acabavaparlant-medelgene-
ral De Gaulle. Un general que també
solia feractedepresènciaquanescol-
tàvem un grup de gent cantant la
Marsellesa en una plaça, unaMarse-
llesa que finalitzava, encara que no
sempre, i menys si eren comunistes,
amb el crit de “Vive De Gaulle!”, al
qual lamevamare hi afegia i em con-
vidava, vaja,m’exigia sumar-m’hi, un
sonor“Vive laFranceéternelle!”.
EntornaraBarcelona jovaigconti-

nuar sent gaullista com lamevamare
fins que el 1954 es van produir “els
fets” d’Algèria i vaig començar a fre-
qüentar lapremsafrancesadegauche,
descaradament d’esquerres. A co-
mençaments dels seixanta, quan es-
tudiava a la Sorbona, vaig deixar de
ser definitivament gaullista, si bé
guardavaunrespecteperaquellgene-
ral de la resistència que m’havia des-
cobert la mevamare. La V República

Charles deGaulle

JOAN DE SAGARRA

Lambert Wilson
interpretant De Gaulle
a la pel·lícula dirigida
per Gabriel Le Bomin
que acaba d’estrenar-
se a les pantalles
espanyoles

ARXIU

Una aproximació a la figura del general francès, també des del seu vessant final coma escriptor,
en elmes que es compleix el cinquantenari de la sevamort

ses postguerres. Els viaranys que acaba-
ren confluint en aquest plantejament
ideològicrenovatforenmúltiples,partint
sovintdeposicionsradicalitzades.
AEspanya un delsmés fecunds va ser

el d’un marxisme no dogmàtic, allunyat
del comunisme idesconnectatd’una tra-
dició socialista fossilitzada. ACatalunya,
en aquests cercles, una de les seves figu-

res de referència fou el professor Isidre
Molas (Barcelona, 1940). Ara rememora
aquest procés –que va ser d’acció parti-
dista i reflexió política– en primera per-
sona.Ho fa ambprecisió històrica i finor
estilística,elegant i irònic, reconstruint la
història interna i les successives contro-
vèrsies dins del partit en què va militar
durant la dècada dels seixanta: el Front
ObrerdeCatalunya–delqualMaragallva
serdirigentialvoltantdelqualvanorbitar
NarcísSerraoMiquelRocaialgunssindi-
calistesdepes–.
Noéslasevaprimeraincursióenelgè-

nere autobiogràfic. Fadeuanys vapubli-
carunllibremoltbosobrelasevaestadaa
la presó després de la caiguda del 1962.
Aquí de nou també són importants els
flaixosdememòria: el serveimilitar a les
Canàries,elrecordd’algunesreunionsde
partit,elsseusexercicispoètics isobretot
els retrats que va intercalant de grans fi-
guresdelsocialismecatalàcontemporani
–de Casares o Urenda a Reventós i Obi-
ols–.AQuantotenssemblavapossibletots
aquests fils es cusen permostrar un dels
vectors encara no prou ben explicats de
l’antifranquisme aCatalunya: la gestació

S’endinsa en la història
interna i les controvèrsies
del partit on vamilitar als
anys seixanta: el Front
Obrer de Catalunya

Francesa, sorgida ambDeGaulle, im-
posadaperDeGaulle, semblavamas-
saunamonarquia,unamonarquiaala
vella usança. Des d’aleshores, De
Gaulle es va convertir per mi en un
personatge, com li va ocórrer al meu
pare, entre teatral i novel·lesc, que va
acabar per fer-se’m familiar, sobretot
a través dels escrits de gent com el
Mauriac del Bloc de notes o les Anti-
mémoires de Malraux, que va ser el
seu ministre, primer d’Informació i
desprésdeCultura,semprealseucos-
tat, a la dreta del general, que parlava
d’ell comel seu“amigénial”.
PeròamésdeMauriac,deMalraux

i demitja dotzenamés d’il·lustres es-
criptors, la meva familiarització amb
el general ve també d’alguna ex-
cel·lent biografia, com és el cas de la
de Jean Lacouture, en tres volums
(prop de 3.000 pàgines), i, sobretot,
dels mateixos escrits del general: les
seves Mémoires de guerre i les seves
Mémoiresd’espoir, queestanpublica-
des,ambaltresescritsseus,aLaPléia-
dedeGallimard.
“Tothomha estat, és o serà gaullis-

ta”, va escriure el general. Pot ser que
tinguésraó.Johovaigserdenen,com
vaig ser seguidor del gegant del Pi –al
qual no descarto algun parentiu amb
el francès– i avui ho socde l’escriptor
CharlesdeGaulle.Unautor que, amb
motiu del cinquantenari de la seva
mort, bé es mereixia l’atenció, ni que
fos una engruna, de la crema de la in-
tel·lectualitat independentista. Un
Charles de Gaulle que, parlant de la
idea de la França, es complaïa a afir-
mar que aquella idea “c’est le senti-
ment qui me l’inspire, plutôt que la
raison”. |

Com li va passar
al meu pare, el general
es va convertir permi
en un personatge entre
teatral i novel·lesc




