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Vius en el millor dels 

mons possibles? 

Una selecció de llibres i pel·lícules que 

conviden a la reflexió sobre les estructures 

econòmiques, socials i polítiques del món en 

què vivim; sobre com es podrien millorar i 

sobre com podrien evolucionar 

negativament. 

 



Vivim en el millor dels mons possibles? La reflexió crítica sobre la realitat política i social que 

envoltava el filòsof grec Plató (427-347 aC) a la polis atenenca el va portar a inaugurar un nou 

gènere de reflexió filosòfica consistent a dissenyar un model de societat ideal: és el que avui 

en diem l’elaboració d’una utopia. 

La paraula utopia la va inventar en el Renaixement el filòsof anglès Thomas More (1477-1535) 

per designar l’illa on s’hauria de situar el seu estat ideal. Significa “enlloc” en grec perquè 

marca l’horitzó, l’aspiració última, d’una societat perfecta a la qual mai es podrà arribar d’una 

manera completa. Molts són els problemes existents en les societats humanes i diverses les 

solucions proposades pels filòsofs al llarg de la història. A l’exposició n’hem seleccionat les deu 

més destacades.  

Aquesta reflexió crítica sobre les estructures polítiques i socials en què vivim també ens pot 

portar a imaginar com podria ser la societat futura si els problemes i les injustícies en comptes 

de millorar, s’accentuessin i s’agreugessin. Descriure com seria la societat resultant si 

l’evolució del nostre món es produís en aquests termes és el que en diem la confecció d’una 

distopia. 

És al filòsof anglès John Stuart Mill (1806-1873) a qui se li atribueix la invenció d’aquest terme, 

però va ser als inicis del segle XX quan aquest gènere de filosofia política es va desenvolupar de 

manera més fecunda. A l’exposició hem escollit també les deu distopies més importants. 

Si les utopies són un reflex de les nostres esperances, les distopies expressen les nostres pors; 

si les primeres ens mostren les possibles solucions als problemes, les segones ens assenyalen 

quins poden ser els perills i les amenaces futures. 

Com a punt de partida de l’exposició fem ús de les reflexions del filòsof il·lustrat francès 

Voltaire (1694-1778) a la seva obra Càndid o l’optimisme. En aquesta novel·la el protagonista 

es pregunta si efectivament viu en el millor dels mons possibles tal com li havia ensenyat el seu 

mestre Pangloss que alhora seguia la filosofia de l’optimisme metafísic del filòsof alemany G. 

W. Leibniz (1646-1716). 

Càndid es debat entre l’optimisme que li han ensenyat i el pessimisme que es deriva de 

l’infortuni que presideix el conjunt de peripècies que conformen la seva pròpia vida. Però la 

qüestió de fons no és tan simple com ser optimista o pessimista respecte al possible ordre 

dels fets que configuren el món i el porten sense remei cap a una millora o un empitjorament. 

La reflexió de fons que s’amaga al darrera de la proposta de tota utopia o de la previsió de tota 

distopia gira al voltant dels valors últims sobre els quals volem fonamentar el nostre ordre 

polític i social: la justícia o la injustícia, la pau o la violència, l’opressió o la llibertat... 

Cap persona pot evitar l’haver de triar i mostrar les seves preferències. En l’elecció d’aquests 

valors fundacionals no només defineix el sentit del nostre futur sinó que també defineix com 

és ella com a persona. Quins són els valors que tu defenses i practiques? 

José Vidal González Barredo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mira, escolta, pensa!  

Voltaire 
(1694-1778) 

“Pangloss ensenyava la metafísico-teòlogo-cosmologia. 

Demostrava d’una manera admirable que no hi ha mai 

efecte sense causa, i que, en aquest món, el millor dels 

mons possibles, [...] totes les coses lliguen entre si 

necessàriament i tot està disposat de la millor de les 

maneres.” 

Voltaire: Càndid o l’optimisme (1759) 



 

 

Utopia: concepció imaginària d’un govern ideal. 

El seu ús es remunta a l’ humanista anglès Thomas More, que en 

la seva obra Utopia (1516) descriu una situació ideal i imaginària, 

amb una forta intencionalitat crítica de la societat del seu temps. 

En aquest sentit la inspiració platònica hi és evident, 

especialment de La República i Les Lleis, on Plató descriu “el 

millor estat de coses possible”. També hi és ben clara la 

influència augustiniana (La ciutat de Déu), que és present també 

en l’italià T. Campanella (Civitas Solis, 1602) i en l’anglès F.Bacon 

(New Atlantis, 1626). 

Enciclopèdia.cat 

  



Quins valors volen assolir 

les utopies? 
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      Mira, escolta, pensa!  

Plató (427-347 aC) 

“...i vaig acabar adquirir el convenciment que tots els 

estats actuals estan, sense excepció mal governats; [...] 

i que no cessarà en els seus mals el gènere humà fins 

que els que són rectament i vertaderament filòsofs 

ocupin els càrrecs públics, o bé els que exerceixen el 

poder en els estats arribin, per especial favor diví, a ser 

filòsofs en l’autèntic sentit de la paraula.” 

Plató, Carta VII, 326b 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

         Mira, escolta, pensa!   

Christine de Pisan 
(1365-1431) 

“Em preguntava quines podrien ser les raons que porten a 

tants homes, clergues i laics, a vituperar a les dones, 

criticant-les bé de paraula, bé en escrits i tractats. [...] Jo, 

que he nascut dona, em vaig posar a examinar el meu 

caràcter [...] Em vaig proposar decidir, en consciència, si el 

testimoni reunit per tants barons il·lustres podria estar 

equivocat. Però per més que intentava tornar sobre això, 

apurant les idees com qui va pelant una fruita, no podia 

entendre ni assimilar com a bé fundat el judici dels homes 

sobre la naturalesa i conducta de les dones.” 

Christine de Pisan, La ciutat de les dames (1405) 



         Mira, escolta, pensa!  

  

Thomas More (1477-1535) “Per tot això, he arribat a la conclusió que, si no se 

suprimeix la propietat privada, és gairebé impossible 

arbitrar un mètode de justícia distributiva ni administrar 

encertadament les coses humanes. Mentre la propietat 

privada subsisteixi, continuarà recaient tot el pes sobre 

l’esquena de la més gran i millor part de la humanitat, 

l’anguniós i inevitable flagell de la pobresa i de la 

misèria.” 

Thomas More, Utopia (1516) 

Thomas More 
(1477-1535) 



      Mira, escolta, pensa!  

  

Thomas More (1477-1535) “Finalment realitzem determinats circuits o visites a les 

principals ciutats del regne, en les quals donem a conèixer, 

segons jutgem convenient, les més noves i profitoses 

invencions. Anunciem també les prediccions versemblants 

de malalties, plagues, invasions d'animals nocius, anys 

d'escassetat, tempestes, terratrèmols, grans inundacions, 

cometes, les temperatures de l'any i altres fenòmens 

diversos; per consegüent, els aconsellem sobre el que han 

de fer per evitar els mals i posar-hi remei.” 

Francis Bacon (1561-1626), Nova Atlàntida (1626) 

Francis Bacon 
(1561-1626) 



      Mira, escolta, pensa!  

  

Thomas More (1477-1535) 
“La meva ment pot expressar tant coratge per lluitar 

com Hèctor i Aquil·les [...] Però en el món que he creat 

he preferit la pau abans que la guerra, l'enginy a la 

política, l'honestedat a la bellesa. I si alguns voldrien ser 

els meus súbdits, poden imaginar i ser-ho en la seva 

fantasia. I si no poden suportar ser súbdits, poden crear 

els seus propis mons i governar-se a si mateixos com els 

vingui de gust..., però els adverteixo que no siguin 

injustos usurpadors i em robin el meu.” 

Margaret Cavendish, El món resplendent (1666) 

 
 

Margaret Cavendish 
(1623 -1673) 



     Mira, escolta, pensa!  

Thomas More (1477-1535) 
“«Trobar una forma d’associació que defensi i 

protegeixi amb la força comuna la persona i els 

béns de cada associat, i per la qual cada un, unint-

se a tots, no obeeixi, però, ningú més que a si 

mateix i quedi tan lliure com abans.» Aquest és el 

problema fonamental que soluciona el contracte 

social.” 

Jean-Jacques Rousseau, El contracte social (1762) 

Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) 



        Mira, escolta, pensa!  

  

Thomas More (1477-1535) 
“Tot home i tota dona desitjarien tenir un harem, 

si la dependència i la llei ho permetessin. Els greus 

holandesos, tan morals a Amsterdam, posseeixen 

a Batavia els seus harems, assortits de dones de 

tres colors, blanques, negres i mestisses. Aquest és 

el secret de la moral: només és hipocresia que 

s'adapta a les circumstàncies i es treu la màscara 

quan pot fer-ho impunement.” 

Charles Fourier, El nou món amorós (1818) 

Charles Fourier 
(1772-1837) 



       Mira, escolta, pensa!  

  

Thomas More (1477-1535) “El comunisme no pren a ningú el poder d’apropiar-se 

productes socials, només pren el poder de subjugar amb 

aquesta apropiació el treball d'altri. S’ha objectat que 

amb l’abolició de la propietat privada desapareixerà 

tota activitat i hi haurà la irrupció d’una ociositat 

general. Segons això, la societat burgesa s’hauria hagut 

d’arruïnar per l'ociositat; perquè aquells que hi treballen 

no guanyen res, i aquells que hi guanyen, no treballen.” 

Karl Marx i Friedrich Engels, Manifest comunista (1848) 

 

Karl Marx (1818-1883) 



         Mira, escolta, pensa!  

  

Thomas More (1477-1535) 
- “Walden dos” no necessitava geni! [...] Només he seguit una 

idea en la meva vida, una autèntica idea fixa. 

- ¿Quina idea és aquesta? 

- Per ser sincer: la idea de fer les coses com em doni a mi la 

gana. Em sembla que la paraula "controlar" és la que millor 

l’encerta. El control de la conducta humana, Burris. En els 

meus primers dies de treball experimental sentia un desig 

frenètic i egoista de dominar. Recordo la ràbia que solia 

embargar-me quan em fallaven les previsions. 

B. F. Skinner, Walden dos (1948) 

B. F. Skinner (1904-1990) 



      Mira, escolta, pensa!  

 

Thomas More (1477-1535) 
“1r principi. Cada persona ha de tenir un dret igual al sistema 

total més ampli d’iguals llibertats bàsiques, compatible amb un 

sistema similar de llibertat per a tothom.  

2n principi. Les desigualtats socials i econòmiques s’han 

d’articular de manera que al mateix temps:  

a) siguin en el benefici més gran dels menys afavorits, consistent 

en el principi dels estalvis justos, i  

b) estiguin adscrites a càrrecs i posicions obertes a tothom en 

condicions d’igualtat equitativa d’oportunitat.” 

John Rawls, La justícia com a equitat (2001) 

John Rawls (1921-2002) 



Quan la 

utopia es vol 

dur a terme 

sense 

l’aplicació del 

dubte esdevé 

distopia. 



 

     Mira, escolta, pensa!  

“Us he de confessar que en donar un cop d’ull a la bola del 

món, per no dir la boleta, m’afiguro que Déu l’ha abandonat a 

un ésser malfactor; [...] Arreu els febles malparlen dels 

poderosos, encara que s’arrosseguin davant seu; i els 

poderosos tracten els febles com si fossin un ramat d’ovelles, 

que només és bo per la llana i per la carn. [...] Les penes 

secretes encara són més cruels que les misèries públiques. En 

poques paraules, n’he vist tantes i he experimentat coses tan 

horribles, que per això sóc maniqueu.” 

Voltaire, Càndid o l’optimisme (1759) 



 

Distopia: un estat o societat imaginària en què hi ha un 

gran sofriment o injustícia, típicament totalitària o post-

apocalíptica.  

Ja hem descrit a la introducció d’aquesta exposició quin va ser 

l’origen d’aquest terme, la definició del qual, curiosament, no 

apareix ni el diccionari de l’Enciclopèdia catalana ni en el de la 

RAE. La paraula prové del grec antic, en concret de la composició 

entre el prefix de sentit negatiu «δυσ-» (dolent, dur) i «τόπος» 

(lloc, paisatge). La distopia és presenta com una utopia invertida 

en què es descriu la concepció imaginària d’una societat que 

apareix com a indesitjable i aterradora perquè està governada 

per sistemes totalitaris i corruptes, està deshumanitzada i 

assetjada per les guerres i els desastres mediambientals. 

Oxford Dictionaries 

  

Quin futur 

ens espera? 



Quins valors volen imposar 

les distopies? 
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SOTMETIMENT 

DESIGUALTAT 

UNIFORMITAT 
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INFELICITAT 

INJUSTÍCIA 

 



        Mira, escolta, pensa!  

Aldous Huxley 
(1894-1963) 

“A mesura que la llibertat política i econòmica 

disminueix, la llibertat sexual tendeix, en compensació, 

a augmentar. I el dictador (a menys que necessiti carn 

de canó o famílies amb les quals colonitzar territoris 

deserts o conquistats) farà bé a afavorir aquesta 

llibertat. En col·laboració amb la llibertat de somniar 

desperts sota la influència dels narcòtics, del cinema i 

de la ràdio, la llibertat sexual ajudarà a reconciliar els 

seus súbdits amb la servitud, que és, el seu destí.” 

Aldous Huxley, Un món feliç (1932) Pròleg 

Un altre món 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mira, escolta, pensa!  

Karin Boye 
(1900-1941) 

“Un portador de gèrmens pot ser desinfectat -va dir el jutge 

en un solemne to d’ordre-. Però un individu que, amb la 

seva actitud, amb el seu alè mateix, difon la insatisfacció 

amb totes les nostres institucions, la desconfiança en el 

futur, el derrotisme pel que fa als intents de l'estat veí per 

envair les nostres regions..., en un individu de tal mena no 

és possible la desinfecció. És nociu per a l’Estat on sigui que 

es trobi i sigui quin sigui el treball que hi ocupi, i no pot 

neutralitzar-se més que amb la mort.” 

Karin Boye, Kallocaina (1940) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mira, escolta, pensa!  

George Orwell 
(1903-1950) 

George Orwell, 1984 (1949) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mira, escolta, pensa!  

Osamu Tezuka 
(1928-1989) 
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      Mira, escolta, pensa!  

Ray Bradbury 
(1920-2012) 

-¿Que li sap greu que li faci preguntes? ¿Quan temps fa que 
treballa de bomber? 
-Des que tenia vint anys, ara en fa deu. 
-¿Llegeix mai cap dels llibre que crema? 
Ell va riure.  
-¡Va contra la llei! 
-Ah.  És clar. 
-És una bona feina. «Dilluns crema Millay, dimecres 

Whitman, divendres Faulkner, converteix-los en cendra, 

després crema les cendres”. Aquest és el nostre eslògan 

oficial». 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (1953) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mira, escolta, pensa!  

Anthony Burgess 
(1917-1993) 

- I ara què farem, eh? 

Érem jo, l’Álex, i els meus tres drugs, en Pete, en Georgie i el 

Talòs, el Talòs que realment ho era, de talòs, i sèiem al Korova 

Milkbar, esprement-nos els rassudocs per veure què faríem 

aquell vespre, d’un hivern malparit, obscur i glaçat, per bé que 

sec. El Korova Milkbar era un mesto en el qual servien moloca-

plus, I potser vosaltres, oh germans meus, heu oblidat com eren 

aquests mestos, car les coses canvien molt escorri avui dia, i 

tothom oblida molt depressa, a part que ningú no llegeix massa 

els diaris tampoc.” 

Anthony Burgess, La taronja mecànica (1962) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mira, escolta, pensa!  

Philip K. Dick 
(1928-1982) 

“Mai no havia pensat en això abans, mai no havia sentit 

cap empatia de part seva envers els androides que matava. 

Sempre havia assumit que, a través de la seva psique sentia 

els androides com a màquines intel·ligents... Tal com en la 

seva actitud conscient. I tanmateix, en contrast amb Phil 

Resch, s’havia manifestat una diferència. I va sentir 

instintivament que tenia raó. Empatia envers una 

construcció artificial?, es va preguntar. Envers una cosa que 

només fingeix que està viva?” 

Philip K. Dick, Els androides somien xais elèctrics? (1968) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mira, escolta, pensa!  

  

Margaret Atwood 
(1939) 

“Res canvia en un instant: en una banyera en la qual l'aigua 

s'escalfa a poc a poc, un podria morir bullit abans de saber-ho. Per 

descomptat, als diaris apareixien notícies: cadàvers a les rases o al 

bosc, dones assassinades a pals o mutilades, humiliades, solien 

dir; però eren notícies sobre altres dones, i els homes que feien 

semblants coses eren altres homes. Cap d'ells era conegut de 

nosaltres. Les notícies dels diaris ens semblaven somnis, malsons 

somiats per uns altres. Que horrible, dèiem, i ho era, però era 

horrible sense ser versemblant. Eren massa melodramàtiques, 

tenien una dimensió que no era la dimensió de les nostres vides.” 

Margaret Atwood,  El conte de la Criada (1985) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mira, escolta, pensa!  

José Saramago 
(1922-2010) 

“Malauradament, aviat es va demostrar la inanitat de 

tals vots, les expectatives del Govern i les previsions de 

la comunitat científica se les va emportar l'aigua. La 

ceguesa s’anava estenent, no com una marea sobtada 

que ho inundés tot i tot ho arrossegués, sinó com una 

infiltració insidiosa de mil i un bulliciosos rierons que, 

després d’amarar lentament la terra, sobtadament la 

neguen per complet.” 

José Saramago, Assaig sobre la ceguesa (1995) 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mira, escolta, pensa!  

Veronica Roth (1988) 

“Abnegació i Intrepidesa han quedat destrossades i els 

membres de totes dues faccions escamats arreu. Ara 

som com els sense facció. No sé com serà la vida a 

partir d’ara. Sense una facció, la vida sembla aïllada, 

com una fulla que penja separada de l’arbre que 

l’alimenta. Som éssers de dolor; ho hem deixat tot 

enrere. No tinc casa, ni camí ni certesa. Ja no sóc la Tris, 

l’altruista, ni la Tris, la valenta. 

Suposo que ara em toca ser alguna cosa més que això.” 

Veronica Roth, Divergent (2011) 
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