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“El TTIP durà com a conseqüència la pèrdua 
de drets socials, laborals i ambientals”

gència social, de necessitat i po-
bresa, simultàniament, però, es 
dóna un altre tipus d’emergència 
social en sentit positiu, caracterit-
zada pel renaixement de pràcti-
ques i d’espais llibertaris. Hi veis 
cap relació directa entre aquests 
dos fets?  
Jo crec que la crisi ha generat mo-
viments de perfil crític que respo-
nen genèricament a una vocació 
d’autonomia, el principal d’aquests 
moviments és el 15-M. I em sembla 
que existeix una estreta relació en-
tre la irrupció del 15-M i l’aparició 
paral·lela d’espais autònoms auto-
gestionats, desmercantilitzats i 
despatriarcalitzats. Estic pensant, 
per exemple, en els grups de con-
sum, les ecoaldees, les cooperatives 
integrals, les formes de banca èti-
ca i social, i en l’incipient moviment 
de treballadors que, en règim auto-
gestionari i cooperatiu, s’han fet se-
va la direcció d’empreses que esta-
ven a una passa de la fallida. Crec 
que hi ha una consciència creixent 
entorn de la idea que si deixam en 
mans de l’Estat la resolució dels 
nostres problemes, tindrem pa per 
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C
arlos Taibo (Madrid, 
1956) és professor de Ci-
ència Política a la Univer-
sitat Autònoma de Ma-
drid. Compromès amb la 

causa anarquista, es defineix a si 
mateix com un llibertari decreixen-
tista. És l’autor de més de 30 llibres, 
la majoria dels quals tracten de te-
mes relacionats amb la geopolítica 
i els moviments socials. En la con-
versa que mantinguérem a Palma, 
aprofundírem en la concepció an-
arquista de la política, sense des-
cuidar-nos de parlar també d’algu-
nes qüestions més conjunturals re-
lacionades amb la complicada situ-
ació política que es viu a Espanya.  

Heu vingut a Palma convidat per 
l’Ateneu Llibertari de Mallorca 
per presentar el vostre darrer lli-
bre sobre el Tractat Transatlàntic 
de Comerç i Inversions, el TTIP. 
Ens podríeu explicar què repre-
senta aquest acord i per què haurí-
em de rebutjar-lo? 
El TTIP és, en primer lloc, un acord 
de lliure comerç que aspira a fer 
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desaparèixer els aranzels que gra-
ven els productes nord-americans 
a Europa i els productes europeus 
als Estats Units. És també un acord 
que respon a l’objectiu de permetre 
la cancel·lació de duplicacions i de 
mecanismes burocràtics, però per 
sobre de tot el seu objectiu més im-
portant és aconseguir unificar les 
legislacions dels Estats Units i de la 

Unió Europea en benefici de les 
empreses transnacionals, propor-
cionant-los un nou instrument de 
dominació que durà com a conse-
qüència la pèrdua de drets socials, 
laborals i ambientals.  

Com a conseqüència de la crisi, 
àmplies capes de la població espa-
nyola viuen en un estat d’emer-

“El col·lapse és 
més a prop del 
que en una 
primera 
lectura podem 
creure”
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avui i fam per demà, i que convé co-
mençar a valorar si el vell projecte 
llibertari d’autogestió des de baix, 
d’acció i democràcia directa, de su-
port mutu, no mereix una oportu-
nitat.  

De les vostres paraules es pot de-
duir que no sou gaire partidari 
d’una sortida electoral a la crisi. La 
vostra aposta seria més aviat se-
guir la via anarquista, que consis-
teix a construir cada vegada més 
espais autònoms, autogestionats 
i desmercantilitzats. Però no creis 
que la via anarquista és insuficient 
per fer front al capitalisme global 
i al seu avanç? 
Preferesc invertir la pregunta: l’ac-
ció des de les institucions, des de 
l’Estat, es pot pensar que pugui 
qüestionar d’alguna manera la lògi-
ca del capitalisme? Al meu parer, 
això no és possible. Allò que ens es-
pera, repetint processos ja cone-
guts, en els propers anys, és una ab-
sorció de moviments socials, d’es-
tructures polítiques aparentment 
crítiques per aquestes estructures 
institucionals en profit de la lògica 
del capital. En aquest sentit, he de 
recordar que l’escenari actual és 
distint en relació al del passat, per 
què? Perquè el col·lapse està bas-
tant més a prop del que en una pri-
mera lectura podem creure. Des de 
les estructures institucionals no 
veig més que una mena de sortida 
cap endavant camí del col·lapse, 
quelcom que tanca l’horitzó insti-
tucional i ens obliga a cercar des de 
baix la resolució dels nostres pro-
blemes.  

És evident que veis amb mals ulls 
el fet que una part de l’extrema es-
querra anticapitalista hagi elegit 
seguir la via institucional i hagi ac-
cedit a certes quotes de poder en 
l’àmbit municipal. No creis, però, 
que era una passa necessària per 
minimitzar els efectes socials de la 
crisi?  
El primer que em preocupa és que 
aquesta esquerra de la qual parlau 
el que estigui fent sigui resoldre 
molts dels problemes que el capita-
lisme mateix, en virtut de la seva lò-
gica, no està en disposició d’afron-
tar. En segon lloc, el que sembla que 
està propiciant aquest fet és la inte-
gració de molta gent que en els dar-
rers temps semblava que seguiria 
camins diferents. Però més enllà 
d’aquestes observacions, aquest ti-
pus de formacions polítiques o de 
persones d’esquerres el que plante-
gen, ho he dit sempre, és una dis-
cussió interessant sobre el règim, 
però malauradament no ens diuen 
res sobre el sistema. El règim és el 
bipartidisme, la corrupció, la dis-
cussió mateixa sobre la república o 
la monarquia. El sistema, en canvi, 
és el capitalisme, el treball assalari-
at, la mercaderia, la societat patri-
arcal, les guerres imperials, la cri-
si ecològica, el col·lapse...   

Com es poden combatre els dis-
cursos hegemònics que confonen 
interessadament igualtat amb 

igualitarisme, que promouen va-
lors com l’individualisme o que 
afirmen que les desigualtats són 
bones perquè són font de riquesa 
i de progrés?  
No és una tasca senzilla, aquesta 
que proposau. És veritat que en els 
darrers 30 anys, que són els anys 
d’eclosió de la proposta neoliberal, 
s’ha reflectit una imatge de l’ésser 
humà com un animal competidor, 
sense més, sostinguda sobre la infe-
rència que progressam quan do-
nam colzades a qui tenim a la vora. 
Que aquesta dimensió competitiva 
existeix és evident. Seria absurd 
negar-la, però convé que posem el 
contrapunt sobre la idea que 
també hi ha una altra dimensió 
assentada en la solidaritat, la 
col·laboració i el suport mutu. 
Em remet al vell llibre de Kro-
potkin que assenyalava amb 
evidències empíriques que 
hi ha nombrosos exemples 
de societats animals que 
progressen a través de la co-
operació i la solidaritat. En 
qualsevol cas, com feim 
front a l’hegemonia cultu-
ral i ideològica dels qui sos-
tenen un sistema lamenta-
ble? Hi ha un vell concepte 

llibertari que jo maneig moltes ve-
gades, el de la propaganda, perquè 
és molt interessant, i que suggereix 
que no hi ha res més remunerador 
que dur a la pràctica en la realitat 
econòmica i social les nostres ide-
es, amb la voluntat que reflecteixin 
que és possible fer les coses de ma-
nera distinta. Preferesc això a les 
perorades ideològiques que ens 
omplen de plaer però que impedei-
xen que la gent vegi que hi ha un 
món diferent i una possibilitat dis-
tinta de fer front als fets.  

Encara que heu dit que preferiu 
parlar de pràctiques i no de teori-
es, ens agradaria conèixer quins 
autors us semblen més interes-
sants a l’hora de fer un diagnòstic 
acurat del que succeeix i de propo-
sar-ne alternatives.  

Més que d’autors, preferesc 
parlar de corrents. Jo som 
un llibertari. Això vol dir 
que el marc teòric del meu 
pensament me’l continuen 
proporcionant les regles 
mestres del pensament lli-
bertari, però és necessari 
actualitzar aquesta pro-
posta. Des de quines pers-
pectives fer-ho? Per exem-

La paraula anarquia etimològicament 
vol dir absència de poder. Gràcies a 
Proudhon, el pare de l’anarquisme 
modern, el concepte va passar a for-
mar part del llenguatge polític com a 
ideologia. En línies generals es pot dir 
que l’anarquisme és un pensament 
polític basat en el rebuig de la propie-
tat en el terreny econòmic; el rebuig a 
l’Estat en el terreny polític; el rebuig a 
l’església com a referent moral; i la de-
fensa d’una organització de l’econo-
mia i la vida social des de baix mitjan-
çant el suport mutu i el federalisme. 
Entre els clàssics anarquistes del se-
gle XIX hi ha tres autors de referèn-
cia: Proudhon (1809-1865), Bakunin 
(1814-1876) i Kropotkin (1842-1921). 
De Proudhon destacam la seva obra 
La filosofia de la misèria i el pamflet 
Què és la propietat? L’obra més repre-
sentativa de Bakunin seria Déu i l’Es-
tat. Kropotkin fa de la cooperació el 
gran nucli de l’organització social en 

L’anarquisme en els seus textos clàssics
la seva obra més representativa El su-
port mutu. Finalment, recomanam 
als lectors més joves Libertarios, una 
antologia de textos breus de pensa-
dors anarquistes i afins, ordenats per 
matèries, en una edició preparada per 
Taibo.

ple, des de la perspectiva del decrei-
xement, des de la perspectiva de la 
reruralització i de la desurbanitza-
cíó de les nostres societats, des de la 
perspectiva de la crítica a les tecno-
logies, des de la perspectiva de la 
contestació a la societat patriarcal 
o des de la perspectiva de la urgèn-
cia de desenvolupar societats 
menys complexes. Crec que si el 
pensament llibertari aconsegueix 
ser vivificat de manera no dogmàti-
ca des de perspectives com aques-
tes, tindrem un panorama teòric 
que almanco ens oferirà un dia-
gnòstic encertat dels riscos immi-
nents del col·lapse al qual em refe-
ria abans.  

Podríeu fer un balanç de les llui-
tes emancipadores d’aquest se-
gle? Em referesc a les lluites pro-
tagonitzades pel moviment alter-
globalitzador, el zapatisme o als 
moviments socials com el 15-M i 
les marees multicolors en el cas 
espanyol. En quin moment es-
tam? Què podem esperar en el fu-
tur?  
Heu posat exemples de realitats 
que al meu parer són molt dispars. 
Jo preferesc establir una línia de 
separació entre aquells moviments 
que mostren preocupació per l’au-
togestió i pel col·lapse i aquells que 
estan més centrats en el més im-
mediat i que m’interessen menys. 
Probablement la fita principal en-
tre nosaltres és el 15-M, en el ben-
entès que en el 15-M hi eren pre-
sents aquestes dues posicions, en-
cara que intuesc que el que ha que-
dat del 15-M és més a prop de la 
primera que de la segona. Heu ano-
menat un altre moviment que 
m’interessa molt, que és el zapatis-
me, i m’interessa sobretot en el pla 
teòric. Jo crec que és molt sugge-
rent recordar que en els darrers 
anys assistim a un renaixement de 
moviments espontàniament lli-
bertaris en els països del sud. No 
són moviments ideològicament lli-
bertaris que beguin de la lectura o 
de la reinterpretació dels escrits de 
Bakunin o de Kropotkin. Tenc la 
intuïció que aquest tipus d’inicia-
tives proliferaran en el planeta 
contemporani.  

Finalment, m’agradaria saber què 
pensau de la proposta d’il·legalit-
zació del Partit Popular, planteja-
da recentment a causa dels casos 
de corrupció generalitzada que 
afecten aquest partit? 
Bé, està bé, simpatitz amb aquesta 
iniciativa, però jo entenc que el pro-
blema no és que hi hagi un partit, 
el Partit Popular, que sigui corrup-
te. És el sistema en si mateix que és 
corrupte. Amb això vull dir que 
il·legalitzar un partit no resol res, 
simplement generaria una il·lusió 
òptica que estam afrontant el pro-
blema de fons, malgrat que simple-
ment el deixaríem enquistat. O 
contestam la lògica del sistema, que 
és la lògica de la corrupció, o esta-
rem esquivant simplement la con-
testació del que hi ha per darrere 
del Partit Popular.e

L’obra de Carlos Taibo 
s’ha centrat en una prime-
ra etapa en qüestions de 
política internacional, es-
pecialment en l’estudi de 
les transicions contempo-
rànies en l’Europa de l’est; 
però des de fa uns anys els 
seus interessos s’han des-
plaçat cap a qüestions i te-

mes més relacionats amb 
els moviments socials, les 
eines de transformació, 
l’actualitat del pensament 
llibertari i la política espa-
nyola. De manera puntual, 
Taibo desconnecta de les 
matèries que tracta habi-
tualment indagant en la vi-
da i la condició humana 

d’autors concrets com 
Fernando Pessoa i Walter 
Benjamin. En el futur es 
mostra interessat a treba-
llar sobre el concepte de 
col·lapse, en el marc d’una 
discussió de perfil planeta-
ri, a més d’indagar en la 
vinculació de l’anarquisme 
amb el decreixement.    

 Trajectòria intel·lectual de Carlos 

”Què és la poesia? Jo no ho sé. Jo crec 
que hi és i la intentam agafar. Una 
mica com el vent. Si el vent passa i 

ens escambuixa i ens mou la faldilla i 
mou els arbres, tot allò hi és. Però el 

veus, el vent? No, i la poesia jo la 
veig una cosa molt semblant”  

 
Entrevista d’Anna Ballbona a ‘El Temps’ 

(22/06/2015)   

“No hi ha  
res més 
remunerador 
que dur a la 
pràctica les 
nostres 
idees”
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