
Carme Molinero i Pere Ysàs:
“La Universitat va tenir un paper clau en la lluita antifranquista”

I la República, catalitzadora 
d’experiències liberals i demo-
cràtiques, era concebuda com un 
perill per a la civilització occiden-
tal. A més, l’anticomunisme va 
permetre a Espanya establir una 
aliança amb els Estats Units en 
el marc de la Guerra Freda, i això 
li va reportar un cert respecte 
internacional. L’anticomunisme 
franquista tenia també una di-
mensió instrumental.

Quin paper va jugar la 
Universitat en la lluita anti-
franquista i en relació amb el 
PSUC?

C.M: La Universitat va tenir 
un paper essencial si tenim en 
compte dos factors clau: va ser 
un escenari de qüestionament 
franquista i una plataforma de 
lluita de primer ordre i, d’altra 
banda, s’hi va produir el pro-
cés de socialització de les no-
ves generacions, que aplicarien 
els nous valors i tarannàs a les 
seves professions i propiciarien, 
mica en mica, un canvi social.

P.Y: Molts dels joves que 
van estudiar a les universitats 
en aquella època van mantenir 
l’activisme social i polític poste-
riorment als col·legis professio-
nals, entre d’altres, que es con-
vertiren en importants actors 
de qüestionament i oposició al 
règim. 

Reconstruir l’oposició a la 
dictadura era difícil en aquelles 
condicions. L’objectiu d’assolir 
la democràcia i d’aprofundir-
la en un procés d’avanç cap al 
socialisme era la peça central 
dels comunistes d’ambdós paï-
sos. 

Adriano Ballone va afir-
mar que l’URSS era un ca-
talitzador d’utopies autòc-
tones i endògenes més que 
no pas un model o un far. 
Quina era la relació amb el 
model soviètic?

C.M: No existeix un model 
comunista únic però sí una 
meta comuna que aplega totes 
les sensibilitats comunistes: 
aconseguir una societat iguali-
tària. Per a la base comunista, 
l’URSS és un referent que mos-
tra la possibilitat de crear una 
societat diferent, però hi ha 
una distància clara en l’acció 
política i la identificació de cada 
partit en relació amb el model 
soviètic que s’anirà eixamplant 
al llarg dels anys. 

Franco assegurava: “jo 
o el caos”. Per què sempre 
s’associa el comunisme amb 
el desordre?

P.Y: El discurs propagandís-
tic de Franco era molt potent. 
Però no s’associava el caos 
només als comunistes. L’ordre 
es relacionava amb el règim. 

Quina va ser la relació del 
PSUC amb les forces comu-
nistes estrangeres i, en es-
pecial, amb el partit comu-
nista italià?

C.M: Les relacions amb al-
tres organitzacions comunistes 
eren de diferent naturalesa. En 
un primer nivell, existia la so-
lidaritat entre partits, sobretot 
amb els francesos, que van aco-
llir comunistes exiliats. D’altra 
banda, la identificació era major 
amb el model proposat pels co-
munistes italians, cada vegada 
més, sobretot des de finals dels 
anys 60. En aquest cas, i degut 
a l’interès del PSUC pel model 
comunista italià, es van produir 
molts reunions i contactes entre 
dirigents d’ambdós països.  

De quina manera va mar-
car el feixisme els imaginaris 
i les trajectòries dels comu-
nistes espanyols i italians?

C.M: Els règims feixistes, 
per definició, intenten ocupar el 
conjunt de l’espai social i no per-
meten l’aparició de cap escletxa 
d’autonomia de la societat civil. 
La dictadura tenia vocació totali-
tària i vetllava pel manteniment 
del capitalisme. 

Amb més de 350 pàgines - que han comportat dos anys 
de feina - i 700 notes derivades d’una profunda recerca, 
Carme Molinero i Pere Ysàs, membres del Centre d’Estudis 
sobre les Èpoques Franquista i Democràtica, han redactat 
el primer esforç bibliogràfic complet sobre la història del 
PSUC compresa entre els anys 1956 i 1981, que van pre-
sentar el passat 24 de gener a la Torre Vila-Puig: Els anys 
del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981). 

El llibre desgrana la trajectòria d’aquesta formació polí-
tica tenint en compte el context en què va maniobrar des 
de la clandestinitat i, més endavant, en la vida pública de 
la Transició Democràtica. 



El PSUC va estendre la mà 
a l’Església perquè es creia 
en la política de reconciliació 
nacional. Quin paper van te-
nir els cristians en el partit?

C.M: El paper dels cristians al 
PSUC va ser important la dècada 
dels 70. El partit va tenir sempre 
un gran interès per atraure els 
sectors diversos que propugna-
ven una societat més justa per 
incorporar-los a la lluita anti-
franquista. En aquells moments 
de repressió, l’Església era l’únic 
actor social que podia oferir una 
certa protecció. La cooperació 
entre comunistes i catòlics es va 
iniciar la dècada dels anys 50. 
En els anys 70 hi va haver un 
moviment ampli en el món del 
catolicisme i hi havia la concep-
ció estesa que es podia ser co-
munista i, alhora, catòlic. Per al 
PSUC la incorporació de cristians 
significava una ampliació del 
camp d’acció del partit i la pos-
sibilitat de mostrar a l’exterior 
que les seves files estaven ober-
tes a tothom que volgués lluitar 
contra el règim. 

P.Y: Més enllà de la 
col·laboració entre activistes ca-
tòlics i comunistes, la incorpora-
ció de cristians al PSUC va ser, 
però, molt lenta. Als anys 50 i 
60 es considerava encara im-
pensable i incompatible la doble 
condició de cristià i marxista. El 
plantejament oficial d’admetre 
plenament la incorporació dels 
cristians al partit va produir-
se a mitjans de la dècada dels 
70. D’altra banda, en aquests 
anys, l’Església, que havia es-
tat un gran aliat del franquisme, 
ja s’havia distanciat del règim i 
propugnava també la reconcilia-
ció nacional. 

Quin va ser el paper de la 
dona al PSUC?

C.M: L’acció d’un partit mai 
no es pot deslligar de la cultura 
imperant. Els comunistes sem-
pre van propugnar l’activisme 
de les dones en tots els fronts 
de lluita, però els rols de gène-
re no van ser qüestionats fins a 
finals dels anys 60. La dona se-
guia associada a la domesticitat 
i al suport als combatents i acti-
vistes masculins. No serà fins a 
mitjans de la dècada dels anys 
60 que la dona començarà a rei-
vindicar la seva igualtat en tots 
els terrenys. 

P.Y: La dècada dels 70 va 
ser decisiva en molts sentits i 
es va evidenciar la necessitat 
d’incorporar la qüestió feminista 
al partit i a la societat en gene-
ral. A Catalunya, aquesta incor-
poració es planteja al PSUC de 
manera particularment decidida 
a meitat de la dècada; altres for-
ces polítiques no s’ho plantegen 
fins ben entrada la democràcia.

C.M: En tot procés de canvi 
s’ha generat un procés de llui-
ta prèvia. En aquest cas, per 
l’avenç en l’alliberament de la 
dona que va quallar en aquests 
anys setanta d’acceleració his-
tòrica, també va ser així. 

Com eren les relacions en-
tre el PSUC i el PCE?

P.Y: Sota la dictadura els 
dos partits operen, de fet, com 
una sola organització Durant els 
anys 60 i 70 no es produeixen 
diferències significatives. Però 
després de la legalització es ma-
nifesten diferències més grans. 
Una part important de les diver-
gències derivaven del context 
divers en què actuaven ambdós 
partits. El PSUC era una força 
amb una gran implantació social 
i una important presència a les 
institucions. 

El PCE tenia un pes molt me-
nor a l’escenari polític espanyol, 
especialment en l’àmbit institu-
cional. 

Quin paper va jugar 
l’Assemblea de Catalunya en 
la lluita antifranquista?

C.M: L’Assemblea va ser 
l’única plataforma unitària con-
tra el franquisme que es va con-
solidar en tot l’Estat espanyol 
abans de la mort de Franco i va 
aplegar una diversitat política 
extraordinària. 

P.Y: Va demostrar que tenia 
una gran capacitat per generar 
alternatives i constituí un refe-
rent d’unitat de diversos sec-
tors socials que no va tenir cap 
homòleg al conjunt de l’Estat 
espanyol i que lluitava per as-
solir un programa de mínims 
que, alhora, era un programa de 
màxims: llibertat, amnistia i Es-
tatut d’Autonomia. 

Quines conseqüències va 
tenir per al PSUC l’arribada 
de la democràcia?

P.Y: Sortir a la llum pública 
significava la fi de la dictadura. 
L’objectiu de la formació, doncs, 
s’havia assolit amb èxit. 

C.M: El nou panorama polític 
que s’esdevé amb l’adveniment 
de la democràcia fa emergir no-
ves forces que, prèviament, no 
havien tingut poca o cap activi-
tat. L’acció política tindrà unes 
noves condicions a les quals 
tothom s’ha d’adaptar. D’altra 
banda, abans de la primavera de 
l’any 1977, els comunistes con-
tinuaven essent perseguits men-
tre altres forces podien actuar de 
forma oberta. El més important, 
però, va ser l’empitjorament de 
la situació econòmica que va re-
duir les expectatives d’una part 
important de la seva base so-
cial. 

Els comunistes van pro-
pugnar l’activisme de les 
dones en tots els fronts 
de lluita, però els rols de 
gènere no van ser qües-
tionats fins a finals dels 

anys 60
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