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Piotr Kropotkin, 1842-1921 
Joan Francesc Pont, catedràtic de Dret Tributari (UB) 

El príncep Piotr Alexeivich Kropotkin va néixer a Moscou l’any 1842 en el si d’una família de 
l’aristocràcia russa: va seguir la carrera militar fins que els seus desacords amb la política tsarista 
el portaren a demanar un destí a Sibèria. En els indrets solitaris d’aquesta part de l’Imperi durant 
els anys 1862 a 1867, Kropotkin va dedicar-se a conrear la seva vocació científica, va deixar les 
armes per ingressar a la Facultat de Matemàtiques de Petrograd l’any 1867 i, finalment, als trenta 
anys la seva formació liberal el va decidir a dedicar-se quasi exclusivament a la difusió de les idees 
anarquistes, sense abandonar la seva activitat científica. 

Des de les seves primeres obres, Kropotkin intueix el nucli essencial del seu pensament llibertari: 
la negació de l’Estat, la comuna com a base de la societat, la necessitat de satisfer el màxim de 
reivindicacions populars des dels primers dies de la revolució i el rebuig dels revolucionaris 
professionals. 

L’any 1874, Kropotkin fou detingut com a membre del Cercle Tchaikovsky, format per joves 
socialistes. Va fugir de forma espectacular i inicià un exili creatiu i activista que el portaria per tota 
Europa –i particularment França i Anglaterra– des del 1876 fins al 1917. 

L’any 1917 Kropotkin torna a Rússia, on es acollit amb respecte, per uns, i amb entusiasme, per 
d’altres. Kerensky, primer, i Lenin, després, li oferiran al vell Kropotkin un càrrec oficial al govern. 
Ho rebutjarà en ambdues ocasions, al mateix temps que expressarà la seva condemna del cop 
d’Estat contra els menxevics. Fins el 8 de febrer de 1921, data de la seva mort, sobreviu amb pocs 
recursos a Dmitrov. Les seves obres, amb excepcions, no tornaran a publicar-se al seu país durant 
cinquanta anys, mentre que arreu del món el seu optimisme social i humanista es difon entre el 
moviment obrer, malgrat l’excomunicació del marxisme clerical. 

L’esquerra dogmàtica no ha tolerat mai la llibertat de criteri de Kropotkin: amic dels seus amics, 
sense prejudicis de partit-religió; amic de Ferrer i Guàrdia, encapçalarà a Londres la protesta 
contra la seva injusta mort; partidari de la no violència no dubtarà en criticar la bomba del Liceu, i 
contra el determinisme històric, no deixarà mai de recordar que a molts països els ha marcat el 
seu 1789. Al Moscou de la pre-perestroika podien visitar-se el Museu i l’Estació de metro 
Kropotkin, però no es trobaven els seus llibres enlloc. 

Entre la seva obra publicada en castellà destaquen La conquista del plan (Río Nuevo, Barcelona, 
1977), Campos, fábricas y talleres (Zero, Madrid, 1972), La moral anarquista i Las prisiones 
(ambdós a la P.B. Calamus Scriptorius, Mallorca, 1977), El apoyo mútuo (Tierra y Libertad, 1947) i 
Ética (Maucci, Barcelona, 1922). 

 


