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Introducció

L'anarquisme és probablement el corrent polític sobre el que s'han dit més estupideses. En 
realitat, no té res a veure amb creure en el caos, la mort i la destrucció. Els anarquistes no van 
carregats de bombes ni els sembla cap virtut anar emprenyant velletes.

No és  accidental  que la  sinistra  imatge  de l'anarquista  boig hagi  cobrat  tanta  acceptació. 
L'Estat,  la premsa i  tot  tipus d'institucions autoritàries  utilitzen tots els mitjans  a la seva 
disposició per a presentar l'anarquisme com un estat impensable de caos i assassinat.  Poc 
podem esperar dels "traficants" de poder que, per una altra part, poc poder tindrien en les 
seves mans si ens sortíssim amb la nostra. Necessiten creure en l'essencial de la seva autoritat 
i  la  seva  obediència  per  a  autojustificar  els  seus  crims.  La  TV,  la  premsa i  la  indústria 
cinematogràfica  prediquen  l'obediència,  i  si  l'anarquisme  és  esmentada,  apareix  com  a 
destrucció descerebrada.

L'esmentada  necessitat  d'autoritat  està  tan  arrelada  en  la  ment  del  ciutadà  mig,  que 
l'anarquisme, que simplement significa "falta de govern", resulta impensable per a la majoria 
de  la  gent.  La  mateixa  gent,  per  una  altra  part,  admet  que  els  reglaments,  regulacions, 
impostos,  intromissions  i  abusos  de  poder  (per  anomenar-ne  alguns)  són  com  a  mínim 
emprenyadors. Per regla general es pensa que no hi ha cap altre remei que aguantar en silenci 
perquè l'alternativa de "falta de poder, d'autoritat i tot el món fent la seva pròpia voluntat" 
seria horrible. Seria l'anarquia.

Malgrat tot existeix una varietat il·limitada de societats possibles sense Estat, i no totes elles 
serien desagradables. Tot el contrari! Qualsevol tipus de societat anarquista ens estalviaria les 
terribles  distorsions  que  produeix  l'estat.  La  "part  negativa"  de  l'anarquisme,  és  a  dir, 
l'abolició de l'Estat, es veurà equilibrada pel que la substitueixi? una societat lliure i de lliure 
cooperació.

Hi ha diversos tipus d'anarquisme, i les seves idees difereixen respecte a l'organització d'una 
nova societat. Tots tenen en comú que l'estat ha de ser substituït per una societat sense classes 
i sense violència (força restrictiva, repressió). És precisament a causa de la nostra creença en 
la llibertat que ens neguem a establir pautes molt tancades. Només oferim models possibles 
que es donen suport en l'evidència del dia a dia. De fet la societat anarquista ja ha existit 
històricament i va fer falta poc menys que un assassinat en massa per a aturar-la.

Un  altre  error  típic  d'aquells  que  saben  alguna  cosa  més  sobre  el  tema,  és  pensar  que 
l'anarquisme és una utopia, una idea bella però impracticable. De fet, el moviment anarquista 
té un llarg recorregut històric i no va sorgir de teòrics tancats en les seves torres d'ivori sinó 
directament  de  la  lluita  per  la  supervivència  de  masses  de  gent  corrent  i  oprimida. 
L'anarquisme sempre ha estat intensament pràctic en les seves pretensions i en la seva forma 
de fer les coses.  El moviment  ha estat  molt  prop d'abraçar l'èxit  en diverses ocasions. Si 
realment és tan totalment inviable, per què s'obstina l'Estat a exterminar l'anarquisme?



Anarquisme elemental

Molt poca gent sembla entendre l'anarquisme malgrat que és una idea molt senzilla i clara. 
Bàsicament vol dir "dirigir les nostres vides en lloc que ens manipulin".

No hi ha res especialment complicat en l'anarquisme, excepte les terribles discussions que 
comporta, com per exemple, "imagina't el caos que hi hauria si tot el món fes el que volgués". 
No obstant això, ara mateix vivim en el caos. Milions de persones estan a l'atur, mentre unes 
altres estan sobrecarregades de treball, d'un treball per altre banda repetitiu i rutinari. Hi ha 
gent que es mor de fam alhora que s'està llançant menjar al mar per a mantenir els preus. 
L'aire es troba contaminat a causa del fum que desprenen cotxes moltes vegades ocupats per 
una sola persona.

La llista de bogeries i situacions caòtiques en la societat actual és interminable.

Fins  i  tot  els  "beneficis"  de  l'Estat  són  en  realitat  perjudicials.  La  Seguretat  Social,  per 
exemple, es dedica a posar pegats com un taller de reparació industrial, i en el fons és alguna 
cosa semblant. Aquests serveis ens fan dependents de l'Estat i el pitjor de tot, ens compren 
per molt poc. Frenen la nostra pròpia iniciativa de crear una Seguretat Social autogestionada i 
enfocada cap a les nostres necessitats, no cap a les seves.

L'autoritat, per la seva pròpia naturalesa, només pot interferir i imposar coses. Segur que la 
gent corrent pot imaginar-se alguna forma d'organització que impedeixi a l'Estat la destrucció 
de les seves llars per a construir blocs buits d'oficines. És un principi bàsic de l'anarquisme 
que només aquelles persones que viuen en una determinada zona tenen dret a decidir sobre la 
seva organització, i sobre els assumptes que afecten a aquesta zona.

Tot el caos, al nostre parer, deriva de l'autoritat i de l'Estat. Sense classes dirigents i la seva 
necessitat  de  mantenir-nos  esclavitzats  no  hi  hauria  Estat.  Sense  Estat  ens  trobaríem en 
situació  d'organitzar-nos  lliurement  segons  les  nostres  pròpies  finalitats.  No  creiem  que 
poguéssim donar peu a una societat tan caòtica com aquesta en la qual ens ha tocat viure. La 
lliure organització esdevindria una societat molt més tranquil·la i equilibrada que l'actual, que 
només li interessa el robatori sistemàtic i l'extermini de la majoria dels seus membres.



Arguments típics contra l'anarquisme

Sovint ens pregunten com una societat anarquista tractaria als assassins. Qui els pararia sense 
policia?
La major part dels assassinats són crims passionals i per tant ni la policia ni ningú els pot 
prevenir. Esperem, no obstant això, que en una societat més entenimentada i menys frustrant 
no hi haurà tanta criminalitat.

Els nostres governants diuen protegir-nos als uns dels altres. En realitat només volen protegir-
se a si mateixos i a la seva propietat.

Si nosaltres, com a membres d'una comunitat local, esdevinguéssim amos de tots els recursos 
i els col·lectivitzéssim seria absurd robar. Un important motiu delictiu desapareixeria.

Aquestes comunitats necessitarien organitzar algun mitjà amb que tractar a aquells individus 
que perjudiquessin als altres. En lloc de diversos milers de policies professionals, tots ens 
protegiríem mútuament.

Les  presons  són  un  fracàs  a  l'hora  de  millorar  o  reformar  als  presos.  Els  veïns  d'una 
comunitat,  coneixent  millor les  circumstàncies  personals  de cadascú,  aportarien solucions 
millors i més adequades tant per a la víctima com per a l'acusat. Per una altra part, l'actual 
sistema penal  és el  responsable  de la  creació d'un comportament  delictiu.  Els presos que 
compleixen una condemna llarga sovint es converteixen en éssers incapaços de sobreviure 
fora d'una institució que prengui totes les decisions per ells. Com pot arribar-se a la conclusió 
que tancar a unes persones amb altres de caràcter antisocial (els pitjors són els carcellers) 
desenvoluparan  en  l'individu  un  model  de  comportament  responsable  i  raonable? 
Naturalment, el que ocorre és tot el contrari? la majoria dels presos reincideixen.

Una altra de les preguntes amb les quals s'ha hagut d'enfrontar l'anarquisme durant anys és 
Però qui  faria tot  el  treball  brut? Imaginem que tota la  comunitat  dissenyaria  un sistema 
rotatiu. Què té d'impossible?

Una altra pregunta: i què passaria amb aquell que es negués a treballar? Es pot aplicar pressió 
social, per exemple, condemnar a l'individu en qüestió a l'ostracisme. En casos dràstics la 
comunitat podria veure's obligada a expulsar a algú.

No obstant això, la gent necessita treballar. La gent té una veritable necessitat creativa. Fixeu-
vos en la quantitat de gent que passa hores arreglant el seu cotxe, o la seva moto, o cuidant el 
seu jardí, fent peces de vestir, creant música. Totes aquestes activitats creatives poden ser 
molt entretingudes. Hi ha qui les considera aficions més que treball, però és que se'ns ha 
ensenyat a considerar el treball un torment que no tenim més remei que aguantar.

En aquesta societat el treball és efectivament un torment, i naturalment ho odiem. Això no 
vol dir que siguem gandules per naturalesa sinó que no ens agrada que ens tractin com si 
fóssim màquines,  obligats a fer un treball en la seva major part faltat de significat,  per a 
benefici d'un altre.  El treball no té perquè ser així, i si estigués controlat per la gent que 
l'ocupa, no ho seria.



Per suposat hi ha treballs que és necessari fer, i hi ha poques formes de fer que la recolecció 
d'escombraries sigui una ocupació divertida. Tot el món hauria d'ocupar-se d'això quan et 
toqués el torn i seria feina de tots controlar que ningú no ho fes.

Un altre punt important és assenyalar que l'atur és només un problema creat pel capitalisme. 
En un món més raonable no hi hauria atur. Tot el món tindria menys hores de treball perquè 
només es produirien els articles necessaris. Si ens desféssim de la paràsita classe dirigent, ens 
alliberaríem de gran part de la pressió econòmica que ens obliga a treballar.

Si encara no estàs convençut que una societat anarquista podria resoldre el problema de la 
gent que s'escaqueja de les seves responsabilitats, imagina't a tu mateix obligat a enfrontar-te 
a una assemblea de la teva comunitat, on es discutís que tu representes un problema. Què et 
sembla?

Una  altra  objecció  típica  és?  "Bé,  això  potser  funcionaria  a  petita  escala,  en  un  poble 
camperol,  però com pots dirigir  una societat  altament  industrialitzada sense necessitat  de 
dirigents?" En primer lloc creiem que la  societat  necessita  ser  dividida en nuclis menors 
sempre que sigui possible, perquè puguin ser dirigits per grups petits de gent corrent. És un 
tret notable quant a teoria de l'organització, així com un principi bàsic de l'anarquisme, que 
els grups petits treballen junts de forma eficaç i són capaces de coordinar-se amb altres grups 
semblants, mentre que els grups a gran escala són fàcilment manipulables. Dintre d'aquest 
mateix punt és interessant assenyalar que recentment, les famoses "economies d'escala" que 
justifiquen  per  exemple  les  fundicions  que  cobreixen  quilòmetres  quadrats,  estan  sent 
altament  qüestionades.  Arriba  un  cert  punt  en  què  les  fàbriques,  granges,  els  sistemes 
administratius i altres, perden eficàcia a mesura que es fan més grans.

S'ha de produir  i  consumir  a  escala local  mentre sigui  possible.  No obstant  això,  alguns 
serveis  haurien de tractar-se a  nivell  regional  o fins i  tot  a major escala.  Això no és un 
problema irresoluble, de fet la classe treballadora de l'Estat Espanyol va trobar solucions en 
els  anys 30.  La  Companyia  d'Autobusos  de Barcelona va doblar  els  seus  serveis,  va fer 
generoses  contribucions  al  col·lectiu  d'"Entreteniment"  Ciutadà  (activitats  lúdiques)  i  va 
produir  armes  per  al  front  en  els  tallers  d'autobusos.  Tot  això es  va aconseguir  amb un 
nombre de treballadors bastant reduït, ja que molts se n'havien anat al front per a combatre el 
feixisme.  Aquest  increïble  augment  de  l'eficàcia,  malgrat  la  guerra  i  de  l'escassetat  de 
materials,  no  és  tan  sorprenent  després  de  tot,  perquè  qui  pot  dirigir  una  companyia 
d'autobusos de la forma més idònia? Òbviament els seus treballadors.

Tots els treballadors de Barcelona estaven organitzats per sindicats -grups de treballadors del 
mateix gremi, subdividits en grups de treball. Cada grup prenia les seves pròpies decisions 
referent al treball dia a dia i nomenava a un delegat que representava els seus punts de vista 
en temes més generals que afectaven a tota la fàbrica o fins i tot a tota la regió.

Els delegats eren portaveus de les decisions preses en assemblea per tots els companys i el 
càrrec de delegat es era rotatiu amb freqüència.

Els delegats podien ser revocats immediatament en cas que no complissin amb la seva tasca 
de ser mers portaveus de l'assemblea (principi de revocabilitat). Aquesta és una bona mostra 
dels principis anarquistes de la lliure federació duta a la pràctica.

Afegint més nivells  de delegació és possible  aconseguir una activitat  a gran escala sense 



abandonar  la  llibertat  de  treballar  en  la  línia  que  cada  individu  triï.  Aquesta  idea  de 
"federalisme"  tornarà  a  ser  il·lustrada  en  una  secció  posterior  anomenada  "Acció  i 
organització local".

Seguim amb més  objeccions.  Una  societat  sense  Estat  no  estaria  indefensa  davant  atacs 
exteriors?

El fet de viure en una societat estatal no ens ha salvat de l'imperialisme. De fet, el nostre 
exèrcit i forces armades són utilitzades en la nostra contra com un exèrcit d'ocupació. L'Estat 
no ens defensa. Ens utilitza com carn de canó per a defensar als nostres dirigents que, posats 
a revelar la veritat, són els nostres veritables enemics.

Tornant a la pregunta, una resposta anarquista clàssica és la d'armar al poble. Les milícies 
anarquistes  espanyoles  van  estar  prop  de  guanyar  la  guerra  civil  malgrat  l'escassesa 
d'armament,  de la traïció estalinista i de la intervenció d'Alemanya i Itàlia. L'error va ser 
deixar-se integrar en l'exèrcit regular de la República. Una població armada seria difícil de 
sotmetre.

Però sí, és cert, ens podrien destruir. Creiem que nosaltres constituïm la veritable "amenaça 
nuclear". Els dirigents nord-americans probablement ens exterminarien abans que permetre'ns 
viure en llibertat.

Contra l'amenaça  de destrucció la  nostra  millor defensa és  el  moviment  revolucionari  en 
altres països. Dit d'una altra manera, la nostra millor defensa contra la bomba atòmica russa 
és el moviment dels treballadors polonesos.
(NOTA de la traductora de l'anglès: aquesta anàlisi va ser escrit abans de la caiguda de la 
URSS, pel que ha quedat desfassat)

En el cas de l'Estat, la seva major esperança de no ser exterminats es basa en que nosaltres 
destruïm la nostra pròpia "bomba" (La CND encara no s'ha adonat que prohibir les armes 
"megadeath" significa abolir l'Estat).

Cal tenir en compte que la Revolució Russa es va salvar d'una intervenció britànica massiva 
gràcies a una sèrie de motins i boicots dels obrers britànics.

Podríem garantir-nos un veritable sistema de seguretat si els nostres contactes internacionals 
evolucionessin  fins  a  tal  punt  que  els  treballadors  de  cada "país  enemic" fossin  capaços 
d'impedir que els seus dirigents ens ataquessin.

Les pàgines anteriors han estat una breu introducció al pensament anarquista. Hi ha moltes 
més idees i detalls en llibres que tracten el tema, però bàsicament s'entén l'anarquisme vivint-
lo, i treballant en projectes comuns amb altres anarquistes. Aquest és el tema que tracta la 
major part d'aquest llibre: acció anarquista.



L'ANARQUISME EN ACCIÓ

Si has llegit aquest pamflet fins a aquí t'hauràs fet ja una idea raonable del que és una societat 
anarquista. El problema és com arribar a ella.

Dintre de l'anarquisme hi ha moltes idees diferents però totes elles estan relacionades. Hi ha 
sistemes  complets  de  teoria  política  anarquista  denominats  federalisme,  mutualisme, 
individualisme, sindicalisme, comunisme llibertari, feminisme anarquista, situacionisme, etc.
Els debats entre les distintes branques de l'anarquisme s'han succeït durant molt temps i són 
massa complexos per a exposar-los en un pamflet introductori.

No obstant això, si pensem en termes del que l'anarquisme diu que ha de fer-se ara, resulta 
que hi ha molts punts en comú entre totes les branques. Cada corrent emfatitza la importància 
de l'acció en un àrea determinada de la vida.

Si comences a posar en pràctica les idees exposades en les següents pàgines, començaràs a 
crear  la  teva  pròpia  versió  d'anarquisme.  Al  fer-ho  estarà  afegint  un  nou  membre  a  un 
moviment que sempre necessita nous membres, especialment gent que es qüestiona idees i 
reflexiona  sobre  elles.  Discuteix  les  teves  idees  amb  els  teus  amics,  llegeix  més  sobre 
l'anarquisme, parla amb altres anarquistes!

Pensa de forma independent. És l'única manera.

Organitzar-se en el treball

Tradicionalment, els anarquistes sempre han pensat que el problema fonamental és que el 
món està dividit en "esclaus assalariats" i caps. Si poguéssim lliurar-nos dels caps i dirigir les 
nostres indústries nosaltres mateixos, en benefici de les nostres necessitats i no de les seves, 
milloraríem i transformaríem clarament cada àrea de la nostra vida.

No obstant això, hi ha anarquistes que pensen que la classe obrera està tan acostumada a estar 
esclavitzada que caldrà buscar algun camí alternatiu a la revolució.

En  qualsevol  cas,  una  anarquista  sempre  intentarà  que  els  seus  companys  si  més  no, 
s'organitzin  en  el  treball.  Intentem  difondre  la  idea  que  si  ens  unim  evitarem  que  ens 
manipulin. El millor és parlar amb els companys de treball,  que ens acceptin i confiïn en 
nosaltres  en  lloc  de  pressionar  a  la  gent  amb  sermons.  La  millor  forma  d'aprendre  la 
solidaritat és a través de l'acció.

Els  anarquistes  han  d'anar  a  la  vaga  si  aquesta  té  lloc.  Per  norma general,  la  tasca  més 
important en aquests casos sol ser tractar de minvar el poder del sindicat majoritari i propagar 
l'acció directa en lloc de delegar tot el poder en el sindicat oficial. la finalitat de l'anarquisme 
és  controlar  les  nostres  pròpies  vides,  no  lliurar-les  al  "representant  oficial"  perquè  ens 
traeixi.  L'acció  directa,  sense  intermediaris,  és  la  forma  més  eficaç  de  guanyar  batalles 



laborals. La unió és la força.

Per a l'anarquista, les vagues encaminades a aconseguir petites reformes, les baralles entre 
distints grups de treballadors, etc., no són especialment revolucionàries. Per a nosaltres, la 
finalitat  principal  d'aquestes  accions  és  que  arran  d'elles  la  gent  comenci  a  aprendre  a 
organitzar-se i guanyi confiança en la força col·lectiva. Aquesta experiència podria ser útil a 
l'hora de capacitar als treballadors per a desafiar amb eficàcia l'estructura del poder industrial 
i edificar un control de la producció per part dels obrers.

Tenim una llarga història de la qual treure profit i moltes tècniques útils que han funcionat en 
altres  llocs.  Idees  com  anar  disminuint  progressivament  el  ritme  de  treball  fins  que 
s'equiparés amb l'equivalent al nostre salari. O "vagues del bon treball", és a dir, fer un bon 
treball sense reparar en el temps que costi fer-ho (encara que baixi el ritme de producció). 
Aquestes  accions  només  tenen sentit  si  es  realitzen  en  grup  i  amb unitat.  Són exemples 
d'acció  directa.  No els  preguntem als  caps el  que  cal  fer,  l'hi  diem nosaltres.  El  mètode 
indirecte (l'anomenat democràtic), pel contrari, significa esperar quatre anys i assenyalar amb 
una creu el nom d'un "candidat d'esquerra", perquè després resulti que pertany a la mateixa 
lògia masónica que el candidat de l'oposició.

Esperem que l'autoorganització obrera torni (com en altres moments de la història recent) a 
aconseguir el punt d'unitat en l'acció que li permeti enfrontar-se definitivament a l'Estat. Si en 
la  pròxima  ocasió  es  disposa  de  l'experiència,  organització,  preparació  i  consciència 
adequades serà  possible  destruir  i  Estat  i  als  seus  dirigents,  i  avançar cap a  una societat 
anarquista i un món anarquista.

Hi ha diverses anàlisis anarquistes que exposen com podria arribar-se a aquesta situació. Hi 
ha els que donen suport a la idea de construir sindicats dirigits per les bases i no per la classe 
dirigent, com és l'habitual. Aquest tipus de sindicalisme és una clara estratègia revolucionària 
que  ha  provat  la  seva  eficàcia  en  el  passat.  El  sindicat  inclou  a  tots  els  treballadors  de 
qualsevol  lloc amb la  finalitat  de desenvolupar  l'autoorganització  fins al  punt  en què els 
obrers puguin prendre les fàbriques. Allà on sigui necessari, les vagues poden rebre el suport 
d'obrers d'altres gremis o llocs que se solidaritzin amb ells.

Finalment,  s'hauran unit suficients  obrers per a posar en marxa una vaga general.  L'Estat 
quedarà paralitzat i no podrà fer res llevat que confiï en l'exèrcit, que no s'aixecarà contra els 
seus familiars. La vaga general serà un aixecament general, o desembocarà en un. A partir 
d'aquí es pot començar la construcció d'una Utopia real.

Alguns  anarquistes  rebutgen  aspectes  d'aquest  pla.  Desconfien  de  l'abast  dels  sindicats, 
encara  que  siguin  sindicats  descentralitzats.  Els  preocupa  la  possible  aparició  de  líders 
professionals.  També  existeix  el  perill  de  perdre's  en  l'embull  dels  petits  assoliments 
quotidians.

En qualsevol cas, aquesta diferència no ens impedeix treballar junts. Les condicions per a 
crear sindicats anarquistes a nivell mundial, especialment en alguns països on el sindicalisme 
s'ha neutralitzat completament, no són molt encoratjadores.

En aquestes circumstàncies, el millor és promoure llaços entre els treballadors que s'enfronten 
als  sindicats  majoritaris  que  monopolitzen  la  informació  per  a  mantenir  el  poder.  Ha  de 
promoure's tota acció que posi el control en mans dels treballadors, com per exemple els 



piquets.

Seria d'utilitat que els anarquistes que treballin en la mateixa fàbrica es posessin en contacte. 
Si no existeixen contactes, una conferència seria un bon punt de partida.

Qüestions a nivell nacional
Campanyes a gran escala.

Els anarquistes no solen tenir molta influència en campanyes a gran escala, en part perquè 
solen  estar  copats  per  cristians,  liberals,  diversos  grups  d'esquerra,  etc.  i  sovint  les 
converteixen  en  alguna  cosa  tan  descafeïnada  que  cap  anarquista  s'apropa  a  un  conte 
semblant.

De fet, veiem el sistema de lideratge d'aquests grups com una part important del sistema, la 
funció  del  qual  és  la  de  controlar  el  moviment  de  protesta  i  canalitzar-lo  cap  a  nivells 
inofensius.

Un exemple pràctic d'aquest confusionisme va ser el creat per l'organització "Amics de la 
Terra" al qüestionar la investigació pública que s'estava duent a terme sobre la planta de 
reciclatge  nuclear  de Windscale.  El  resultat  va ser  que un munt  d'energia  i  diners  es  va 
malgastar en la discussió entre dos experts rivals. El govern va crear la il·lusió que havia de 
ser just i raonable, i que tenia dret a emetre el seu propi judici. El veredicte, per suposat, ja se 
sabia de abans, i es va donar llum verda al projecte. L' "efecte real" era el de confondre la 
protesta contra el programa d'energia nuclear i fer-la difusa.

Per altra banda, molts anarquistes creuen que és positiu involucrar-se en campanyes  com 
CND (Campanya pel Desarmament Nuclear), la Lliga AntiFeixista i el Front d'Alliberament 
Animal, etc. L'argument és que, gràcies a això, algunes persones podrien arribar a conèixer 
l'anarquisme. Una presència anarquista podria afavorir aquest procés. A més, les campanyes 
que aporten temes essencials a l'atenció pública generen oportunitats de mostrar que els mals 
particulars estan relacionats amb repressió general i la necessitat d'una revolució. En alguns 
casos és recomanable que hi hagi una presència anarquista en aquestes organitzacions per a 
evitar la manipulació per part de certs grups polítics bastant nocius. De vegades és fins i tot 
possible introduir formes de funcionament anarquistes.

Per exemple, un anarquista involucrat en un grup anti-nuclear intentarà assenyalar la relació 
entre  l'armament  nuclear,  l'energia  nuclear,  el  militarisme,  l'Estat  i  la  societat  de classes. 
Assenyalaríem la inutilitat d'anar pregant continuament a l'Estat i recomanaríem als obrers 
que  construeixen  armament  que  facin  alguna cosa  més  útil  en  lloc  d'això.  Faríem tot  el 
possible perquè els partits parlamentaris d'esquerra no es dediquessin a domesticar tots els 
moviments de protesta populars.

També hem d'intentar difondre més mètodes organitzatius descentralitzats i basats en grups 
petits federats entre si. Això tindria l'avantatge d'aconseguir una major flexibilitat i de donar a 
cada membre més oportunitat  d'auto-desenvolupament,  així com d'impedir que es generés 
una classe dirigent.

Pocs anarquistes afirmarien que moviments com els antinuclears, etc. siguin revolucionaris; 
probablement  ni  tan sols  aconsegueixin el  desarmament  nuclear.  No obstant  això, podem 



esperar que gràcies a ells es vagi despertant la consciència pública i molts s'adonin de com 
funciona aquesta societat realment.

Relacions interpersonals

Com hem dit anteriorment, l'anarquisme comporta una preocupació pels drets de l'individu. 
No té sentit estar teoritzant ni programant activitats si finalment no servirà per a millorar la 
vida d'individus com tu i jo.

A  diferència  dels  marxistes  i  altres  pseudo-socialistes,  creiem  que  com  a  mínim  hem 
d'intentar posar en pràctica els nostres principis en el dia a dia. Si creus en la igualtat, tracta 
als altres com iguals sempre que puguis. Pot ser que a un marxista li resulti més fàcil que a un 
anarquista oblidar el maltractament al que Marx sotmetia als seus criats i a la seva dona.

La forma en què ens tractem els uns als altres reflecteix la totalitat de la societat. En una 
societat desequilibrada la gent es tracta malament.

Per  desgràcia,  els  hippies  estaven equivocats.  No és cert  que "tot  estigui  en el  teu cap". 
Solucions  individuals  com l'àcid  lisèrgic  i  la  vida  al  camp resulten  no  ser  solucions  en 
absolut, sinó simplement escapisme. Abans de la revolució no és possible decidir viure com 
si fossis lliure; aquesta societat no t'ho permetrà.

Abans de la revolució és responsabilitat  de cadascú creure,  com si fóssim éssers  humans 
raonables, en un món raonable. És difícil, però no impossible, amb l'ajuda dels teus amics, 
evolucionar a un estat més avançat que el simple estat de dependència en què aquesta societat 
intenta mantenir-nos.

La família autoritària

Un mite comú, tant en el feixisme com en l’antihumanisme quotidià, és la "santedad" de la 
família i la "santa" institució de la maternitat.

Moltes dones avui dia lluiten contra el paper que els han imposat de ser mares i res més, i 
contra la dominació diària de dones i nens per part dels homes, que és en el que consisteix la 
família.

La realitat de la vida familiar difereix bastant de la idea sentimental. Maltractaments a dones, 
violacions  i  abusos  infantils  no  són  successos  accidentals  ni  aïllats;  són  el  resultat  d'un 
condicionamient dintre de la família i per part dels mitjans de comunicació.

Fins que no tinguem llibertat i igualtat en les nostres vides diàries, no tindrem llibertat ni 
igualtat en absolut.

Només has de mirar els patrons de "senyor i esclau" de qualsevol revista pornogràfica per a 
comprovar que la repressió sexual duu a la dominació i a la submissió. Si el poder és més 
important que la realització en la teva vida sexual, també ho serà en els altres aspectes de la 
teva vida.
Dóna suport a l'amor lliure. Si no és lliure, no és amor.



La dreta parla molt sobre el tema sexual i el que ells anomenen "moralitat" i "puresa" sexual. 
Fins i tot la "puresa racial" és una idea en gran mesura relacionada amb el sexe. Està basada 
en el temor a la sexualitat de les "races inferiors", temuda per que amenaça el seu propi poder 
i control sexual.

Els racistes pregunten: "Deixaries que la teva filla es casés amb un d'ells?" Qui ets tu per a 
decidir el que "la teva" filla ha de fer amb la seva vida sexual?

Generalment , els anarquistes no estan d'acord amb el matrimoni convencional. No accepten 
que les relacions sexuals es converteixin en un negoci de l'estat o de l'Església. La veritable 
seguretat  emocional  tant  per  als  fills  com  per  als  adults  no  es  troba  tant  en  una  unió 
artificialment mantinguda i legalment vigent, com en una xarxa més extensa de relacions que 
poden tenir un component sexual o no.

Molts anarquistes consideren que viure en una comuna és una forma de canviar la societat, 
però  viure  en  la  mateixa  casa  que  altres  nou  individus  no  és  la  clau  del  futur  ideal. 
L'important  és  canviar  les  nostres  actituds:  obrir-se  més,  ser  més  generosos  i  menys 
competitius i temerosos dels altres.

La majoria dels anarquistes es limita a ser una mica més sociable que la major part de la gent. 
Fem el que podem conscients que la perfecció és impossible en una societat represiva. No hi 
ha sants anarquistes.

(NOTA de la traductora de l’anglès: Sí, San Buenaventura)

Canviant el dia a dia

Llevat que puguem ajudar a la gent, i també nosaltres mateixos, a perdre la por, l'ansietat i la 
inseguretat,  no  té  gaire  sentit  esperar  que  ens  comportem amb sensatesa  i  comencem a 
construir una societat lliure i creativa. Les idees autoritàries i l'odi irracional a caps de turc 
com els negres o els homosexuals són part de la bogeria col·lectiva.

Afortunadament, hi ha personal que ja està treballant en honor d'aconseguir una major salut 
mental, i els anarquistes haurien de fer tot el possible per donar suport a aquests moviments.

D'aquests, l'exemple més clar és el moviment de psicoterapia radical. A grans trets, els grups 
d'aquest moviment intenten rebutjar la vella idea del psiquiatra expert que resol els problemes 
dels seus pacients, en favor d'un mètode en què la gent s’autoajuda. Per desgràcia, són les 
classes  mitges  neuròtiques  les  que  s'han  beneficiat  d'això.  Les  tarifes  d'aquests  grups  de 
trobada són massa altes per a gent com nosaltres, i grups de trobada centrats en els problemes 
organitzatius de la indústria no són la millor via per a edificar una societat nova.

Existeixen grups de teràpia d'autoajuda, malgrat tot, que prometen, i podrien servir. Els de 
major èxit semblen ser aquells amb un tipus específic de membres, tals com depressius, grups 
de dones, etc. La gent no té perquè ajustar-se a situacions impossibles i han d'aprendre a 
autoafirmarse i a expressar-se per si mateixos.

Gran  part  del  caos  psicològic  que  pateixen  els  éssers  humans  té  molt  a  veure  amb  les 



relacions  injustes  entre  ambdós  sexes;  els  anarquistes  esperen  molt  del  moviment 
d'alliberament  de  la  dona.  I  no  és  que  totes  les  feministes  siguin  revolucionàries. 
L'Organització Nacional de les Dones, per exemple, estava emocionada davant la perspectiva 
que les dones tinguessin per fi accés als espais de control de míssils nuclears. No obstant 
això,  hi  ha  un  gran  corrent  anarquista  dintre  del  moviment  feminista,  que  emfatitza 
l'assemblea,  l'autoajuda  i  la  importància  que  les  dones  acceptin  i  comprenguin  els  seus 
sentiments cap als altres. Desafiar la dominació masculina hauria de conduir-nos a desafiar 
tot tipus de dominació.

El moviment  d'alliberament  de la dona també il·lustra una altra evolució prometedora:  la 
tendència a organitzar-se en grups petits i col·lectius. Si treballen bé poden ser de gran ajuda i 
crear  autoestima  als  individus  que  el  formen.  Altres  moviments,  com el  moviment  gai, 
associacions de demandants,  squatters, grups d'autoajuda sanitària, etc. són positius per la 
mateixa raó. Aquesta forma d'organitzar-se tendeix al desenvolupament de la salut mental.

Tot el que animi a la gent a adquirir responsabilitats i a examinar les seves relacions amb la 
resta  del món se li  ha de donar suport.  Finalment,  esperem que les actituds canviaran el 
suficient per a permetre a la gent que torni a prendre les regnes de la seva pròpia vida.

Acció i organització local

L'acció  directa  pot  utilitzar-se  per  a  canviar  les  condicions  de  cases,  carrers,  col·legis, 
hospitals  i  altres  instal·lacions.  Les  reformes,  en  si  mateixes,  no  representen  una  gran 
contribució  a  la  construcció  de  la  societat  anarquista,  però  és  important  que  la  gent  es 
conscienciï de la importància del potencial de l'acció directa. Aquestes accions poden arribar 
a  promoure  sentiments  d'esperit  col·lectiu  i  d'autoorganització.  Desperten  la  consciència 
política. Si surten malament, poden dur a la desesperació i a una desil·lusió total respecte a la 
raça  humana.  Aquests  sentiments  poden  conduir-te  al  suïcidi  polític.  Hi  ha  exemplars 
d'aquests desencantats en els mítings dels partits majoritaris.

De quin tipus d'accions estem parlant? Si et fa falta un habitatge, ocupa’n un. Així desafíes a 
les  autoritats  i  a  la  propietat  privada.  L'ocupació  demostra amb eficàcia  la  injusticia  que 
existeixin cases buides alhora que hi ha gent sense llar. Per desgràcia, el prejudici popular 
impedeix que l'ocupació obtingui el suport generalitzat necessari per a un canvi real.

La vida comunitària del carrer pot millorar-se mitjançant festivals, teatres de carrer, etc. Per 
suposat, llevat que siguis el tipus d'anarquista que té contactes per les altures, aquest tipus 
d'acció pot tenir els seus inconvenients.

Els anarquistes han participat i  sovint han somiat també tot tipus d'esquemes d'autoajuda, 
incloent  un  millor  aprofitament  de  la  terra,  esquemes  rotatius  de  treball,  esquemes  de 
col·lectivització dels productes... Aquests esquemes són una mostra d'independència i de la 
viabilitat  de  formes  alternatives  d'intercanvi  econòmic.  Desconfieu  dels  alliberats  que 
intenten professionalitzar la idea i destruir els seus beneficis reals fent-la part del sistema.

Una altra àrea principal de l'activitat anarquista és la d'involucrar-se en campanyes locals. 
Aquestes  poden  resultar  útils  a  l'hora  de  desenvolupar  la  consciència  publica  i  la  seva 
capacitat organitzativa, i poden tenir la virtut de convidar a la gent a pensar sobre qüestions 
polítiques.  Una campanya  contra el  tancament  d'un hospital  local,  per  exemple,  fa sorgir 



qüestions com qui controla els hospitals i per a qui és el benefici. Per desgràcia, la gent sovint 
es deixa confondre per les seves il·lusions de "democràcia" i política parlamentària, i acaben 
desvinculant-se de la campanya o enganyats per les promeses. Això pot dur a la desil·lusió i a 
l'apatia.  El  paper  de l'anarquista  és intentar assegurar-se que el  resultat  d'una acció és el 
rebuig a les autoritats i la promoció de l'acció directa.

És difícil trobar l'equilibri entre involucrar-se per a aconseguir reformes immediates ( així 
promoure una creença falsa en l'Estat com a força benevolent) i examinar les implicacions a 
llarg termini de les teves accions. Si deixes que els teus sentiments es desmadrin acabaràs 
creient  en  el  reformisme,  desesperat  per  arrencar  la  corrupció  de  la  societat.  Això  és 
comprensible, però és contraproduent a l'hora d'arrencar-la d'arrel.

Fer millores en el sistema significa reforçar-lo, i a la llarga, augmentar la misèria humana.

Quan les condicions locals es tornen insostenibles, es generen avalots. Els avalots esporàdics, 
nascuts  de  la  frustració  i  no  de  l'organització,  no  són  particularment  revolucionaris.  Si 
haguessin estat organitzats, hauria estat una insurrecció, que és una altra cosa. Llavors, com 
s'organitzen els anarquistes?

Els individus s'uneixen a grups anarquistes per a coordinar les seves accions amb uns altres, 
no perquè els diguin el que han de fer. El grup al complet discuteix una acció particular, però 
només aquells que estiguin a favor la duran a terme. Això contrasta per complet amb els 
grups trotstkistes en els quals l'individu ha d'acceptar la línia del seu partit.

La discussió en un tema important, o en una acció comuna, simplement significa l'aparició 
probable d'un nou col·lectiu. En cada país existeixen federacions de col·lectius llibertaris, que 
d'aquesta forma romanen coordinats (per suposat, de forma no-autoritària).

Aquest model d'organització ja s'ha generalitzat en altres corrents de l'activitat política, com 
per exemple, en grups de dones i en algunes associacions de veïns. Si l’anarquisme creix, 
esperem que augmenti aquesta forma d'organització.

Grups de persones en un carrer o en un lloc de treball poden organitzar-se així per a prendre 
decisions  que  els  afecten.  Poden manar  delegats  a  trobades  a  major  escala,  però  sempre 
instruint-los  en el  que han de dir,  fent  el  càrrec  rotatiu  i  revocant-los  si  algun intentava 
autoinstituir-se en líder. Una idea utòpica? Ja funciona en molts grups, a petita escala. Què és 
el  que sembla tan difícil? Tot el  que necessitem és una revolució total en la consciència 
quotidiana.  D'aquesta forma, un sistema anti-autoritari  d'organitzar  tots  els  aspectes  de la 
nostra vida des del bressol a la tomba podria sorgir. Seria un tipus federalista de societat 
anarquista.

L’anarquisme troba vital educar a la gent per a una nova societat. Alguns fins i tot dirien que 
és tot el que raonablement podem fer. Intentar fer la revolució amb una minoria molt petita 
no  té  sentit,  i  fins  i  tot  amb  les  millors  intencions  només  podria  conduir  a  una  nova 
esclavitud. Una veritable revolució només pot fer-se si una gran majoria la vol i participa 
activament en la creació d'un món nou. Per suposat, tindríem moltes més oportunitats si l'ens 
s'hagués  organitzat  prèviament,  i  hagués  reflexionat  sobre  els  consegüents  problemes  i 
qüestions. El que significa que una de les nostres prioritats és la difusió de les nostres idees.

No obstant això, és millor evitar pressionar a la gent amb sermons. No volem mers seguidors. 



Un altre perill fins i tot pitjor és que fem de les nostres vides un dogma. Finalment, no volem 
predicar, sinó parlar amb la gent.

Aquest últim punt és important. Probablement, el símptoma més clar de la degeneració de la 
societat  moderna  és  que  la  comunicació  cada  vegada  es  fa  més  impersonal,  més 
estandaritzada i més subjectiva. La comunicació s'ha convertit en un article adquirible, "sons" 
que es compren en cintes de plàstic. Tots els mitjans de comunicació moderns tenen dues 
coses en comú: has de pagar per ells i no hi ha forma de participar en ells, o mires, o escoltes, 
no se't demana res més.

La nostra creença en la llibertat ens porta a exigir llibertat d'expressió i llibertat de premsa. 
Això podrà sonar estrany, com si es tractés d'una manifestació dels liberals del s. XIX. Ara 
els liberals semblen bastant satisfets d'haver aconseguit aquestes preuades llibertats.

El  que  volen  dir  és  que  ells  tenen  aquestes  llibertats,  els  comuns  mortals,  i  menys  els 
"extremistes perillosos" com nosaltres, no les tenim. Podem dir (gairebé) tot el que vulguem, 
però no en hores de màxima audiència; podem escriure el que vulguem, però es publicarà en 
la premsa oficial? Llevat que tinguem una veritable oportunitat que ens escoltin, la llibertat 
d'expressió poc significa, i no els preocupa concedir-nos-la.

Hi ha qui diu que el cop d'estat de Tejero va fracassar perquè els guàrdies civils tenien un 
concepte desfassat del poder polític i, per tant, van prendre el parlament. Per a la pròxima 
vegada ja ho saben: el que cal prendre són les emissores de ràdio.

Els periodistes, els impressors, els escriptors, tècnics i actors potser hagin de jugar un paper 
molt important en la lluita per una nova societat. Està en les seves mans dir la veritat. Haurien 
d'estar tan avergonyits de la porqueria que, obedientment, segueixen produint, que a aquestes 
alçades ja haurien d'haver dimitit. És urgent que la indústria de la comunicació es posi al 
servei de l'agitació política, i que els treballadors controlin els continguts de l'emissió.

A causa de que els mitjans de comunicació estan tan controlats per una oligarquía que sap 
molt bé de la importància del seu poder, hi ha poques probabilitats de que puguem difondre 
les nostres idees a través dels mitjans establerts.  Necessitem trobar alguna altra forma de 
difondre les nostres idees fins que arribi el moment que puguem apoderar-nos dels mitjans de 
comunicació.

Ens han empès als límits del social. Ens veiem obligats a crear els nostres propis mitjans per a 
expressar-nos. Naturalment, tot això a petita escala, per això aconseguim a un grup reduït de 
gent amb cada pamflet, revista, etc. Esperem que cada petita acció es vagi sumant. Després 
de tot,  mil  pamflets  no són un desaprofitament  si  assoleixen convèncer a  només un nou 
anarquista.

Difondre la idea és important, s'ha intentat en moltes ocasions i de moltes formes distintes. 
Heus aquí diversos mètodes utilitzats pels anarquistes per a comunicar les seves idees:

La paraula impresa

El moviment anarquista ha produït una gran quantitat d'articles, revistes, periòdics, llibres i 
pamflets al llarg de la seva història, alguns amb una tirada excepcional. Molts van ser llegits 



només per uns pocs i han caigut en l'oblit per a sempre.

L'esforç ha estat una pèrdua de temps. Cada vegada necessitem material anarquista en major 
quantitat  i  millor  escrit.  Aquells  que  estan  receptius  han  de  poder  tenir  possibilitats 
d'informació al seu abast.

Les octavetes, sovint passades ràpidament a multicopista per a una acció concreta, són la 
possibilitat més barata i la més senzilla. L'estil ha de ser senzill i directe. Il·lustracions, fins i 
tot les fotografies poden fer-se a clixé amb un cost lleugerament superior.

Els  pamflets  barats  sobre  temes  concrets  sempre  poden  tenir-se  a  mà quan sorgeixi  una 
conversa sobre el tema. Aquest, per exemple, està dissenyat per a tots aquells que insisteixen 
en les típiques preguntes sobre la viabilitat de la societat anarquista com "i què passaria amb 
els assassins?"

Les revistes i  periòdics poden ser de dos tipus: aquells  dirigits o d'interès  només per als 
anarquistes, i aquells que apunten a una multitud no compromesa. Sembla que hi ha moltes 
publicacions per a anarquistes convençuts, però molt poques amb la finalitat d'agitar a les 
consciències dormides. Hi ha unes quantes publicacions anarquistes de gran qualitat: a més, 
molts anarquistes treballen en publicacions locals sobre temes que afecten a la comunitat.

La publicació de llibres i la seva distribució són també una part important del moviment. Pots 
encarregar  llibres anarquistes  en la  teva biblioteca local.  També queden molts llibres per 
escriure. Necessitem més treballs sobre teoria anarquista, més anàlisi de la societat actual i de 
les estratègies adequades, per a variar. La ficció o la poesia també entren en l'esfera d'acció. 
Escriure un llibre no és alguna cosa tan impossible com sembla al principi. Molts escriptors 
són perfectes idiotes, de fet.

Teatre 

Aquest mitjà de comunicació no ha estat suficientment explotat pels anarquistes. Escriure i 
assajar  obres  pot  dur  a  la  formació d'un col·lectiu.  El  procediment  legal  és  sol·licitar  un 
"permís de planificació" (Assegureu-vos de posar-vos un nom inofensiu). Per una altra part, 
l’ "Exèrcit de Santa Claus" que envaïa els departaments de joguines en els grans magatzems 
d'Amsterdam i repartia joguines als nens també estaven fent teatre, encara que d'una forma 
menys legal. Algun tipus d'actuació semi-teatral que dugui a la gent a reflexionar és una bona 
alternativa a les manis de sempre.

Trobades públiques

Va haver-hi una època en què les trobades anarquistes aplegaven a trenta o quaranta mil 
persones.  Les  trobades  públiques  s’han  esvait  a  favor  dels  entreteniments  de  masses. 
Cinquanta persones és un bon nombre avui dia. Trieu un tema, seleccioneu portaveus, llogueu 
un local i feu publicitat. Pot suposar molt esforç però de vegades apareixen nous membres o 
almenys suscita interès. La gent us prendrà més seriosament

.



Mitjans de comunicació alternatius

Aquest títol tan genèric vol cobrir mitjans de comunicació heterodoxes des de les xapes i les 
pintades  a  spray fins  als  vídeos.  Petits  missatges  dirigits  a  la  difusió poden escriure's  en 
portes de vàters o escriure's aspray en les parets de l'autopista. El vídeo no és molt car, ni és 
molt difícil aconseguir càmeres llogades. També hi ha la possibilitat de les emissores de ràdio 
pirates, i no hi ha perquè prescindir de la dansa o el mim o altres idees per a transmetre un 
missatge. Utilitza la teva imaginació.

Encara que estem excluits del mercat de mitjans de comunicació per a les masses, hi ha altres 
formes de transmetre les nostres idees.

Finalment, la forma en què una idea es comunica és gairebé tan important com la idea en si. 
Si  permet  o  promou  la  participació  de  la  gent  perquè  aquesta  deixi  de  ser  una  simple 
audiència i pugui expressar-se per si mateixa, és un desafiament directe al sistema de poder 
que necessita mantenir-nos dòcils.

Música

La música rebel o revolucionària té una història molt més antiga que la que els moderns joves 
d'avui o els hippies d'ahir puguin imaginar. T’ho creguis o no, moltes òperes giren entorn de 
temes revolucionaris.  En el  s.  XVIII,  en  la  dècada dels  30,  la  possessió  d'un instrument 
musical a Anglaterra estava prohibida per als estaments socials més baixos, ja que els músics 
errants eren veritables agitadors del descontent social.

Molts anarquistes trien la música com a mitjà de comunicació amb la gent. És una forma 
d'activitat útil per als anarquistes, i a més és divertida. Per desgràcia, molta de l'actual música 
anarquista, ni és anarquista ni és música, però n’hi ha alguna bona, i alguna fins i tot molt 
bona. Qüestió de gustos.

La música té la força d'apel·lar a les emocions directament. És possible comunicar-se d'una 
forma més bàsica. També es pot utilitzar per a hipnotitzar i manipular a la gent, cosa que 
espero que evitem fer.

Per tant, el que necessitem fer és que la música arribi a la gent, animar-los a intentar-ho i a 
treure  a  relluir  la  seva  creativitat.  Les  possibilitats  de  l'enregistrament  casolà  són  molt 
interessants.

Necessitem crear una música alternativa que desafïi a la indústria musical. Que xisclin quan 
s'assabentin que les seves cintes s'estan gravant il·legalment. Els hem posat les coses fàcils 
massa temps.



L'art

Els quadres exposats en les galeries han estat descrits com a art de museu; això vol dir que 
són objectes per a ser admirats, comprats i venuts. Separen l'art de la vida i de la gent. L'art 
com un article en venda és el millor que aquest sistema pot oferir.  L'art com activitat no 
podria ni entendre's ni permetre's.

Hi ha una necessitat vital que la gent corrent alliberi les seves capacitats creatives. Almenys 
això es pot intentar posar en pràctica quan parlem amb la gent. Es poden trobar formes de 
treballar  per al  moviment  i  divertir-se  al  mateix  temps.  A través de la  creativitat  podem 
arribar a parts ocultes de la gent que altres idees no aconseguirien.

Difondre  la  idea,  és  a  dir,  fer  "propaganda",  ha  de  ser  un  dels  objectius  primordials  de 
l'estratègia anarquista. Per sobre de tot, una revolució anarquista requereix que la gent sàpiga 
el que fa i perquè ho fa. Ningú pot ser obligat a ser lliure: o es tria i es pren, o no és veritable 
llibertat. La nostra labor és més dura que la dels testimonis de Jehovà que van de porta en 
porta. No n'hi ha prou que diguem a la gent el que ha de pensar: o pensen per si mateixos, o 
no són veritables anarquistes.

L'escola i l'educació

Encara que desconfiem en principi de la institució escolar, els anarquistes tenim una gran 
esperança en el poder de l'educació. Una de les majors fonts d'esperança per a un món millor 
és que la pròxima generació, amb l'ajuda necessària, creixi menys neuròtica que l'anterior. 
Alguns diuen fins i tot que educar als nens per a la llibertat és l'única esperança real de crear 
una societat anarquista.

Les escoles s'ocupen principalment de seleccionar i dividir als nens en nivells per al seu futur 
paper  en  una  societat  jerarquitzada,  i  assegurar-se  que  internalitzen  la  competitivitat,  la 
jerarquia i el respecte a l'autoritat. Aquest sistema exigeix que la majoria dels nens, i dels 
adults,  se  sentin  inferiors.  Els  anarquistes  pensem  que  les  proves  acadèmiques  són  una 
mesura insignificant respecte al potencial d'una persona per a jugar un paper important en la 
societat. El culte a l'expert professional està dissenyat per a destruir la nostra autoestima en 
les nostres possibilitats i en la nostra capacitat de judici.

Els anarquistes ens oposem al càstig corporal i a totes les formes d'obligació en l'educació. 
L'assistència a classe hauria de ser voluntària. L'obligatorietat destrueix l'entusiasme natural 
per saber i comprendre. La veritable educació és el contrari a l'escola obligatòria, on s'aprèn 
principalment  a  témer  i  respectar  l'autoritat.  Necessitem,  en  canvi,  que  els  nostres  fills 
desenvolupin  una capacitat  crítica  per  a  entendre  el  món,  per  a  veure  els  canvis  que és 
necessari fer per a crear un lloc millor per a tots, i ser capaços de dur a terme aquests canvis.

Els anarquistes ens oposem a l’adoctrinament religiós en els col·legis. La por i la superstició 
no tenen lloc en una educació ètica. L'educació religiosa hauria d’abolir-se i substitüir-se per 
una classe enfocada a discutir qüestions morals i filosòfiques basades en la preocupació i el 
respecte als altres.

És una bogeria pensar que l'educació actual només consisteix a passar deu anys o més de les 
nostres vides en col·legis que no tenen res a veure amb el món exterior.  Seria molt més 



saludable per a la nostra educació que aquesta integrés aspectes del treball quotidià i la vida 
social. Així, les habilitats de cadascun podrien ser reconegudes per la societat i utilitzades per 
a l'educació d'uns altres. Necessitem destruir les línies divisòries entre treball, joc i educació. 
L'educació hauria d'estar disponible en qualsevol moment de les nostres vides, en lloc d'estar 
confinada arbitrariament a aquesta part de la vida que passem en l'escola. Tots som alumnes i 
professors potencials,  tots tenim habilitats que desenvolupar i que ensenyar durant tota la 
nostra vida.

Els  anarquistes  estem generalment  d'acord  en  què  el  complet  alliberament  de  l'educació 
depèn de la creació d'una societat anarquista. No obstant, això no ha estat impediment per a 
intentar crear entorns més lliures on els nens puguin créixer i aprendre, aquí i ara. Alguns 
anarquistes han educat als seus fills a casa. Uns altres els han educat conjuntament amb altres 
pares i fills. Han treballat junts en lloc de romandre en nuclis familiars aïllats. En les últimes 
tres dècades diverses escoles lliures s'han establert basant-se en principis llibertaris,  i han 
ofert un servei molt valuós demostrant de forma pràctica que hi ha alternatives possibles. No 
obstant això, han hagut d'enfrontar-se a constants problemes econòmics i  a tots els altres 
problemes que suposa viure en una societat com la nostra intentant crear una societat lliure.

Alguns anarquistes i uns altres que comparteixen els seus punts de vista sobre l'educació han 
arribat a la conclusió que en un futur previsible,  la majoria dels nens assistiran a escoles 
estatals i, per tant, han intentat canviar aquestes escoles des de dintre, així com als pares i 
professors.

Encara que cap als anys 60 la  institució escolar  havia acceptat  els  mètodes llibertaris  en 
l'escola britànica de S. Neill's Summerhill, es tractava d'una escola privada a la qual només 
tenien accés nens de pares rics, que es van horroritzar al veure que mètodes similars s'estaven 
adoptant en escoles públiques per a nens de classe obrera. Els intents més fructífers es van 
donar en la Risinghill School i a la William Tyndale School de Londres, però van ser avortats 
per l'autoritat educativa local i els professors van ser expulsats.

La lliçó a extreure per a aquells que tornin a intentar-ho en el futur és que és essencial trencar 
l'aïllament al que se sotmet a les escoles respecte a la comunitat, perquè els pares entenguin i 
donin suport activament a la implantació de la pedagogia llibertària en els col·legis.

Conclusió

Esperem que tu trauràs les teves pròpies conclusions. Els anarquistes sempre creen la seva 
pròpia opinió.
Si estàs interessat, llegeix més, parla amb els anarquistes de la teva localitat, reflexiona sobre 
les idees. Hi ha molt per fer.
Se t'acudeix alguna bona excusa per a no ser anarquista? Bé, doncs llavors, endavant!


