
ón pocs els llibres que facin un recor-
regut per la història del pensament
utòpic sense preguntar-se quina seria

la utopia d’avui dia. El llibre de Ferran Aisa fa
un repàs per les aportacions fetes pels grans
utopistes, des de l’antiguitat fins als nostres
dies, fent-nos reflexionar sobre el nostre fu-
tur, el nostre esclavatge i sobre la manca de
llibertat que ens espanta. Aisa analitza i co-
menta de forma didàctica les aportacions fe-
tes al llarg de la història pels pensadors que
imaginaven altres mons, naturalment mi-
llors que el que vivien.

L’autor comença el recorregut per Plató i
Epicur a l’antiguitat, per passar després per
sant Agustí, Campanella i More a l’edat mit-
jana i el Renaixement, grans personatges a la
recerca de societats igualitàries i harmòni-
ques. La Utopia de Thomas More serà el ter-
me utilitzat per “denominar els somnis igua-
litaris o idearis de societats perfectes de la hu-
manitat.” A continuació, Ferran ens descriu
els escriptors a la recerca del paradís perdut.
HI fa desfilar La Boétie, John Milton, Tho-
mas Hobbes, Winstanley, així com el mite del
Dorado i les comunitats americanes. Arri-
bant a la Revolució Francesa hi trobem Dide-
rot, Voltaire, Rousseau i William Godwin
entre d’altres. Ferran no s’oblida de comen-
tar els novel·listes utòpics com són Jonathan
Swith, amb Els viatges de Gulliver i Daniel
Defoe amb Robinson Crusoe.

Al segle XIX arriben els socialistes utòpics
als quals Aisa dedica una part important del
llibre, s’ho mereix el tema. De fet, nosaltres,
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bevem sobretot de tots aquests utopistes, se-
gurament dels que hem rebut més influèn-
cies. Sant-Simon, Fourier, Owen i Cabet van
tenir molts seguidors a la península ibèrica.
Fernando Garrido va estar considerat el Fou-
rier espanyol i, a Catalunya, Cabet va calar
fort en un incipient moviment obrer. El seu
llibre, Viatge a Icària, va tenir un gran èxit i de
resultes d’ell van fundar-se nombroses socie-
tats cabetianes. Icària, com diu Aisa, “és l’es-
pai imaginari on la utopia es fa realitat”. Ca-
betians van ser Narcís Monturiol, inventor
del submarí Ictineu, Anselm Clavé i el repu-
blicà Abdó Terradas.

La Revolució Industrial és un altre dels
plats forts del llibre on els filantrops i les seves
cooperatives donen pas a un Willian Morris
que és l’iniciador d’una sèrie de pensadors
contraris a la idea de progrés capitalista. T.
Dézamy, comunista igualitari, amb el seu
Codi de la Comunitat estableix les normes
per organitzar les comunes, les relacions hu-
manes, la higiene i l’educació. Diu Ferran
que les contrautopies són conseqüència del

poder i de l’autoritarisme al segle XX. Aquest
corrent negatiu de l’ànima humana pot estar
contrarestat pels escriptors distòpics, com
seria el cas d’Aldoux Huxley amb la seva obra
Un món feliç, o potser la més coneguda de
George Orwell 1984. Aquestes últimes obres
són en part una denúncia contra aquesta
brutalitat del mon capitalista “basat en la
violència... en la supressió del passat... i on la
memòria ha estat segrestada per l’Estat per-
què no quedi res que recordi les generacions
anteriors”.

D’acord amb l’anterior premissa no puc
deixar de pensar també en les utopies realis-
tes, és a dir, aquelles que han estat fruit d’una
experiència real, com seria el cas de la revolu-
ció espanyola del juliol de 1936. Sense ella no
hi hauria tram per a l’esperança, per saber
que en qualsevol moment pot tornar a sortir
una nova utopia realista, o potser dues, que
contrarestin les utopies negatives, les que
diuen que ja no hi ha futur. Aisa en aquest
sentit ens trasllada a un món que lluita per
“la il·lusió per la llibertat”, tal i com es ano-
menat per Lévi-Strauss, a un món per avan-
çar cap a la llibertat “que és l’única raó per
crear un altre (nou) món”.

Aquest és, al meu entendre, el missatge que
ens vol deixar Ferran Aisa en aquest viatge
fascinant pel món de les utopies i amb la in-
tenció de desmuntar aquest vent negatiu que
nega qualsevol avanç cap a una societat igua-
litària. Us recomano que feu un viatge al més
enllà, segur que aquest llibre us ajudarà a
aconseguir-ho. ❋
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Michael Radford va realitzar la versió cinematogràfica del ‘1984’, d’on sorgeix el Gran Germà ARXIU
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