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Carlos Taibo diu a la UPEC que la crisi posarà sobre la taula
“la corrosió interna del capitalisme”
El professor de la UAM defensa un decreixement de la producció i del consum i recorda que
vivim en un planeta amb límits
Taibo es mostra escèptic davant la política del govern d’Obama i critica les inversions en
infraestructures de transport de Zapatero
El matí a la universitat d’esquerres de Barcelona ha inclòs un debat sobre la recuperació de les
memòries europees
Barcelona, 7 de juliol de 2009
El professor de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), Carlos
Taibo, ha dit aquest matí a la Universitat Progressista de Catalunya (UPEC) que la crisi que estem patint
posarà sobre la taula “la corrosió interna del capitalisme”. Taibo, molt crític amb les polítiques neoliberals,
ha participat en un debat titulat Crisi i canvis en la geopolítica mundial juntament amb el director de la
Fundació CIDOB, Jordi Vaquer. Taibo ha afegit que ens trobem davant d’una fallida del capitalisme sense
més, i no solament del capitalisme sense regular.
En la seva exposició, seguida per més de 200 persones, el professor universitari ha assenyalat també que
l’arribada de Barack Obama a la presidència dels Estats Units és una noticia més positiva que si hagués
continuat Georges Bush, però s’ha mostrat molt escèptic sobre les expectatives creades entorn a Obama i
ha dit que s’ha d’anar “amb cautela” a l’hora de fer valoracions. Taibo considera que el fet de que el
programa electoral d’ Obama inclogués rebaixes fiscals per aquelles persones amb guanys superiors als
250.000 dollars no convida al optimisme. “Si això ho proposava el candidat progressista no sé que va
presentar MacCain”. I va afegir que el va preocupar força que en el debat electoral televisat entre els dos
candidats no es va mencionar ni a Àfrica ni el problema de la fam.
Tampoc Rodríguez Zapatero es va salvar de les crítiques de Taibo. El conferenciant va atacar la política de
infraestructures de transport del govern d’Espanya i es va preguntar qui les podrà utilitzar quan d’aquí uns
anys el litre de la benzina costi sis o set euros. Al final, Taibo també va posar en dubte les ajudes per
comprar un cotxe, un dels elements menys sostenibles.

La xerrada de Taibo va donar per a molt. L’autor del llibre La Unión Soviética de Gorvachov va afegir que
“vivim un planeta amb limitacions i sembla que no en siguem conscients” i va proposar com a mesura urgent
a prendre per millorar la situació actual als països desenvolupats “un decreixement de la producció i el
consum”. Taibo va criticar que cap dels països emergents que podrien qüestionar la hegemonia dels Estats
Units planteja un model internacional de capitalisme diferent.
Per altra part, el director de la Fundació CIDOB, Jordi Vaquer va a apuntar que anem cap a un món
“multipolar” encara que va posar en dubte que aquesta crisi acabi amb la hegemonia dels Estats Units.
Vaquer va afegir que la crisi no solament és financera si no de models que s’han esgotat. El director del
CIDOB es va mostrar molt crític amb “la inseguretat” amb la que Estats Units ha sotmès a molts països i va
dir que no podia continuar en aquesta línia.
El matí a l’UPEC ha inclòs també una taula rodona sobre les memòries europees en la qual han intervingut el
professor d’Història de la Universitat de Padova, Filippo Focardi; el professor d’Història de la Universitat de
Porto, Manuel Loff, i el professor d’Història de la UAB, Xavier Domènech. Focardi ha fet una revisió
històrica sobre la recuperació de la memòria a Itàlia, Loff s’ha referit al cas de Portugal i Domènech, per la
seva part, ha exposat la situació a Espanya i a Catalunya. Domènech ha dit que la recuperació de la memòria
és un debat obert on encara es viuen conflictes, mentre que Loff ha subratllat les moltes estratègies
polítiques existents al voltant de la memòria. Aquest problema no afecta solament a Espanya, sinó a tot el
món, han recalcat tots tres. La batalla de la memòria és central per la refundació de l’esquerra, donat que
sense referents ni memòria no n’hi ha futur. Xavier Domènech ha recordat que a Catalunya n’hi ha prop de
35.000 persones vives que van patir l’experiència directa de les presons franquistes.
Sala de premsa a www.comedia.cat.
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