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FRANCESC MELCION

“La utopia és
pròpia de la
degeneració
del pensament
progressista
des de la
revolució
francesa”

“Crec en l’ordre
públic perquè
crec en
l’anarquia
privada amb un
sistema de
drets, seguretat,
llibertat”

F.B.V. Al seu nou llibre intenta aca-
bar amb les utopies...
V.P. A Por un futuro imperfecto hi
ha la idea que l’obsessió ma-
ligna i perversa del segle XX va
ser creure que hi havia siste-
mes que podrien arribar a crear
societats perfectes, i és reco-
manable que al XXI deixem de
creure això perquè aquesta ob-
sessió per la perfecció sempre
ha acabat en el terror i l’horror.
Si el que s’ha imposat en la
política de cada dia és el para-
digma reformista i s’ha acabat
la idea de revolució vol dir que
potser hem après alguna cosa.
Això no vol dir que precisa-
ment pel fet que som imper-
fectes, com a societat i com a
persones, no ens esperin uns
altres horrors, però hauríem de
procurar no caure en els errors
del XX, ja en vindran uns altres,
tot i que potser seran pitjors.
F.B.V. Sovint s’ha pensat en la utopia
com a motor del món, i en els es-
criptors i sobretot en els poetes en-
cara és més habitual...
V.P. La utopia és pròpia de la
degeneració del pensament
progressista des de la revolució
francesa fins a la caiguda del
Mur, i ha estat pròpia de les
ideologies que han arribat al
totalitarisme. El totalitarisme
comunista consisteix a creure
que arribaràs al món perfecte a
través d’una lluita de classes en
la qual una classe escollida
produeix el paradís proletari
en què tothom és perfecte, i la
utopia de Hitler és que la raça
ària, segons ell perfecta, pot
arribar a crear un món perfecte
sempre que liquidi totes les ra-
ces que no ho són.
F.B.V. Assegura que “l’utopisme és
una actitud covarda i pueril”, però
hi ha molts utòpics al món...
V.P. Sí, hi ha persones amb pro-
pensió a comportaments uto-
pistes. Les últimes utopies són
les verdes, pensar que si tots
deixem de fumar i d’anar amb
cotxe tot anirà millor. De tota
manera, les utopies, com les
que provenen de la Revolució
Francesa i d’abans, que es con-
verteixen en artefactes totali-
taris ja s’han acabat. A partir de
la caiguda del Mur queden
vestigis de totalitarisme, com la
Xina, que avança rapidíssima-
ment cap a una economia de
mercat sense Estat de dret, hi
ha Estats autoritaris que han
evolucionat cap a la democrà-
cia i n’hi ha que estan entre-
mig, com Singapur, però d’al-
tres continuen amb l’arcaisme
absolut, com a Cuba, però el
socialisme com a utopia es va
acabar amb la caiguda del Mur.
El que ara discutim són distints
models de capitalisme, petites
correccions, però sempre ope-
rant sobre el model capitalista.
La caiguda del Mur implica

com a fet positiu que la idea de
llibertat s’imposa a tots els pa-
ïsos que eren de l’Est, que es-
taven involucrats en el col·lec-
tivisme. Tornen als fets fona-
mentals per a la naturalesa
humana, que van lligats tot i
que de vegades no els posem
junts: la llibertat i la propietat.
El desig de propietat és part de
l’instint humà i del sentit de la
llibertat: posseir no és avarícia,

sinó que és una manera de
transmetre l’esforç del teu tre-
ball als teus fills, i això és un
incentiu per viure, i viure cada
vegada millor tu i els teus, cre-
ar riquesa. Això estava prohibit
per la utopia, quan era un ins-
tint bàsic.
F.B.V. ¿Europa també és una
utopia?
V.P. Una cosa és una utopia i
l’altra és un cert ideal. Sabem
que mai no aconseguirem l’i-

deal humà, però en canvi es
pretén portar a terme les uto-
pies, i aquest és el fet malsà i
delirant. Europa és un ideal,
però que prové d’un pragma-
tisme absolut. Europa és el ter-
ritori de la gran cultura hu-
mana, però també de les guer-
res i la destrucció entre veïns.
Tampoc fa tants anys que es va
acabar la Segona Guerra Mun-
dial i, per dir-ho amb el tòpic,
encara fumejava el búnquer de
Hitler quan els francesos i els
alemanys, gràcies al pragma-
tisme i no a la utopia dels pares
fundadors d’Europa, es van dir:
“El nostre problema és que ens
estem enfrontant contínua-
ment. Hem de trobar un siste-
ma que ens lligui”. I creen una
cosa que algunes vegades criti-
quen els utopistes, que en di-
uen injustament l’Europa dels
mercaders, perquè fan un pool
del carbó i de l’acer. Qui podia
pensar que Europa seria un
gegant econòmic tan articulat
com és ara i amb una moneda
única i amb tot de gent que vol
entrar-hi? Abans la gent mar-
xava d’Europa i ara volen en-
trar-hi. I molts països es posen a
la cua per ingressar-hi, només
cal veure l’última ampliació,
tan aparatosa i que és una altra
demostració del final de les
utopies: els països que havien
estat sota el motlle soviètic de-
cideixen participar en aquesta
tan criticada Europa dels mer-
caders, perquè és l’Europa de la
prosperitat i de les llibertats.

F.B.V. ¿L’economia és el motor del
món, doncs, i no la ideologia?
V.P. Sí, i tampoc no és dolent. El
diner no és una creació diabò-
lica. El que permet progressar a
la humanitat és passar de l’e-
conomia d’intercanvi a la de la
moneda, si no encara estaríem
baratant cabres per sacs de pa-
tates a les cruïlles dels camins.
La moneda és un dels grans
invents de l’home. De l’inter-

canvi al paper moneda, i d’aquí
al plàstic, i d’aquí a pitjar un
botó en el món vertiginós de
l’economia global. Tot això té
riscos immensos: els grans
cracs, les grans crisis... Però hi
ha més gent que viu bé ara que
quan l’economia era d’una al-
tra manera, especialment quan
estava planificada. L’economia
de la llibertat genera més ri-
quesa tot i que, com tot, és
imperfecta.

F.B.V. La riquesa o el treball són va-
lors que, amb el temps, la societat
entén de manera diferent...
V.P. A Espanya, tot i que ara ha
canviat, la feina no ha estat un
valor, era una pena o un càstig,
però les noves generacions, so-
bretot després de la psicosi de
l’atur, han redescobert la feina.
En canvi, la idea de riquesa a
Catalunya sempre ha estat res-
pectada. La competitivitat
també sembla passada de mo-
da, però competim tot el dia.
L’autoritat és producte de la
psicologia antiautoritària dels
60, i també producte negatiu
del franquisme quan s’identifi-
cava autoritat i autoritarisme,
però hi ha una autoritat legíti-
ma que és la del mestre, i una
moral que és la dels pares. Vi-
vim en un món de telepredica-
dors on tot està relativitzat. És
difícil que algú parli de la idea
del bé i del mal sense provocar
un somriure irònic, quan és
una cosa que ha fet funcionar
la civilització occidental, i no
ha anat malament. El relativis-
me era inevitable però ha durat
massa. De la mateixa manera
que en aquesta ciutat que cul-
turalment és tan progressista
tot s’equipara. Una simfonia de
Beethoven no és exactament
igual que el tam-tam africà. Un
Velázquez no és igual que un
grafit, perquè ha d’haver-hi un
sentit jeràrquic de les formes,
dels valors estètics, morals.
Hem pecat del contrari.


