
 

 

 

 

Entrevista: 

 

 Marcel·lí, fins a quin punt hereta l’esperit revolucionari del seu pare? 

El meu pare era un catalanista molt radical. Que va trencar amb en Macià quan 

aquest va acceptar l’Estatut. Que va prendre part a l’aixecament popular del 6 

d’octubre. Que va ser republicà, i després anti-franquista aferrissat, però no es va 

compromet del tot amb la Guerra Civil, perquè pensava que no era ben bé la seva. Jo, 

per raons generacionals, però, creia que l’important era l’alliberament social. Les 

nacions eren superestructures burgeses que, amb la revolució, desapareixerien. 

 Un nacionalista i un internacionalista topaven?  

 Quan jo em vaig fer comunista, el meu pare ja havia mort. Estic segur, però, que 

no li hagués agradat gens. Ell tenia una actitud molt crítica amb el paper del PSUC 

durant la Guerra. En tot cas, el meu punt de vista va començar a canviar en contacte 

amb romanesos, quan descobreixo que les nacions tenen una existència consistent, que 

va més enllà del sistema social. 

D’on neix la força del moviment estudiantil mexicà?  

Nosaltres, a la universitat, estàvem amb les nostres coses, en continua agitació 

política i cultural. El moviment va ser com una erupció que creix per la desmesura de 

la repressió de la policia.   

La imatge que ha quedat, tant del 68 francès, com del nord-americà, hippy, 

pacifista, és que era un moviment alegre, vital... El mexicà era també així? 

Sí, també a Mèxic. Amb la Segona Guerra Mundial, el mon havia quedat 

traumatitzat. Era un mon en blanc i negre: la televisió era en blanc i negre, tots els 

llençols eren sempre blancs, els telèfons negres... I, de sobte, als seixanta, va esclatar el 

color, als telèfons, als llençols i també a les consciències. Durant els mesos que va 

durar la mobilització estudiantil, els autobusos de la capital anaven plens de graffitis. 

Als molts gossos de carrer se’ls va pintar amb un text que deia “Mis hijos son 

policías”. Llavors, una pintada deia: “Es más digno leer un perro que un periódico”. 

L’anècdota més divertida que recordo és la que es va produir al pas d’una manifestació 

davant d’un hotel molt luxós. “¡Este hotel será un hospital! cridaven els manifestant i 



algú va afegir: “y sus putas, enfermeras”. Sí, els seixanta són de colors, però van morir 

com el cant del signe i van venir els setanta que són uns anys color sèpia. 

 L’any 1969 vostè es va veure amb els líders del Maig del 68 francès... 

 Sí, em veig amb Daniel Cohn-Bendit i amb Alain Krivine. No hi ha pas gaire 

sintonia. El nostre moviment, el mexicà, era un moviment molt més organitzat, i encara 

que no reivindicàvem la democràcia, sí teníem una estructura democràtica i piramidal 

molt seriosa. A França el moviment era molt més llibertari,  anti-burocràtic, molt més 

espontani i per totes aquestes raons, a criteri meu, molt més estèril, vulnerable i efímer. 

 

  

   

 

 

 

 

 


