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INTRODUCCIÓ 

 

Motivacions (per què? Com?): 

Llegim un diari, qualsevol, i ballant entre mentides passem les pàgines. Per cada tres 

articles, documents o notícies que llegim dos són desgràcies, penes i injustícies que, 

més o menys dissimulades, ens mostren el caos en què vivim. Amb la televisió, la 

ràdio i les consultes a Internet i altres mitjans de comunicació passa alguna cosa 

semblant. Potser per això els programes qualificats de teleporqueria (com aquests 

intents d’experiment sociològic consistents a tancar 20 desconeguts- rarament 

normals- durant tres mesos en un mateix habitacle) i les tertúlies de tafaneries tenen 

tant èxit: són el refugi, la falsedat que creiem que ens protegeix, l’oportunitat de no 

enfrontar-se a la cruesa de la realitat. 

El fet que, dissortadament, la meva opinió sobre el món m’entristís i el meu punt de 

vista respecte de la humanitat em desesperés, juntament amb la meva actitud crítica 

i inconformista (sovint perillosa per a mi mateix) i el meu interès per la política va 

fer néixer en mi la següent pregunta: seria possible un món perfecte o ideal? 

Curiosament, en aquell moment (vet aquí una mostra de la transformació que pateix 

la realitat deguda a la ignorància humana, en aquest cas la meva) desconeixia el 

significat de la paraula “utopia”, només en sabia (encertadament o no) que quan 

algú deia “això és una utopia” volia dir que allò de què s’estava parlant era 

impossible. Desconeixia, fins i tot, que d’aquest concepte en deriva un gènere literari. 

Ara puc dir, ja sóc una paraula menys ignorant, que etimològicament “utopia” 

significa alguna cosa com ara “lloc bo” i “no lloc”; sintetitzant-ho, “lloc bo però no 

real, o impossible”. 

El repte que vaig proposar-me va ser dissenyar una utopia objectiva, cosa 

aparentment paradoxal, que reflectís l’opinió dels altres. El fet de viure a Catalunya 

i les conseqüències que això implica (motiu d’orgull per a alguns i de menyspreu per a 

alguns altres) va portar-me a decidir que la societat en què es basaria el meu 

plantejament utòpic seria Catalunya i el moment històric que travessa. 
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Entrevistar una multitud suficientment considerable perquè el meu plantejament fos 

objectiu (tot i que la subjectivitat no és evitable i la gran majoria d’aquest projecte 

presenta un gran grau de subjectivitat) era (i és) impossible, per la qual cosa vaig 

creure que enquestant líders polítics dels principals partits catalans, personalitats de 

l’àmbit religiós i, en el cas de la política, valorar més o menys les respostes en funció 

dels resultats obtinguts pel partit que representa la persona que ha respost les 

preguntes (ignorant els vots en blanc i els vots nuls, ja que vivim en una democràcia 

i qui no vota és perquè no vol o lamentablement no pot) podria permetre’m 

formular, a trets generals, una societat catalana utòpica i un comentari, més o menys 

crític, de la situació actual a casa nostra. A més a més, això em permetria obtenir 

respostes d’un partit polític, factor que podria acabar de traçar les meves opinions i 

ajudar-me a decidir, a partir de la relació entre les meves idees i les dels partits 

enquestats, en quin partit polític em sento més representat, ara que properament 

obtindré el dret de vot. 

Algunes de les meves principals aficions són la literatura, el teatre i el cinema, per la 

qual cosa vaig creure oportú intentar relacionar aquest projecte amb alguna 

d’aquestes arts: redactaria el treball mitjançant relats. En aquests relats es tractaran 

diversos temes sovint tractats per la filosofia (la realitat, l’existència, la importància 

del llenguatge...), sempre amb insinuacions de caire utòpic o tractant temes tristos, 

que puguin avivar sentiments  d’injustícia... Que puguin estimular-nos a desitjar un 

món millor. Un d’aquests relats contindrà el plantejament utòpic que hauré redactat 

en funció de les respostes obtingudes, el relat central. 

En tractar-se el projecte d’escriure un conjunt de relats, la subjectivitat és immensa i 

l’anàlisi de les enquestes, pas previ a la crítica i el plantejament utòpic, és un factor 

secundari alhora que imprescindible. 

Molta gent amb qui he parlat m’ha advertit que aquest treball potser és massa 

ambiciós. Potser sí, potser no... Probablement potser... Quina interès podria sentir en 

dur a terme una tasca senzilla? Aristòtil situava la virtut entre dos extrems. Si és 

cert que aquest projecte és massa ambiciós deu ser que no sóc virtuós. Sóc humà... 
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Voldria aclarir que algunes de les idees polítiques (i fins filosòfiques) que conté 

aquest treball són personals. Tothom pot tenir, i ha de tenir, les seves idees i 

opinions. 

 

Breu incís a la utopia: 

Utopia, un mot genialment introduït per Thomas More (1478-1535), fa referència a 

una obra literària de ficció que consisteix a descriure un sistema de vida polític, 

social i comú. Cal aclarir que prèviament a l’existència del mot el “gènere en si” ja 

havia estat tractat. 

Aquesta concepció de la paraula fa que l’obra no se situï enlloc ni en cap temps, i 

acceptar que una utopia és un gènere literari comporta que no sigui cap realitat 

social ni política. No obstant això, a l’utòpic li són característics la intencionalitat 

política i les criticisme, ja que tot i ser acrònic acostuma a incidir en la realitat 

històrica i a utilitzar elements reals. Per tant, podríem dir que és una alternativa 

fictícia al sistema establert. 

Els ideals constitueixen la història i cal distingir-los d’allò projectiu; com mostra la 

metàfora de Maurice Hauriou “caminar vers l’ideal és com la navegació vers 

l’estrella que, malgrat ésser inassolible, determina i orienta el rumb sobre les aigües 

solcades”. 

L’utòpic es mostra com una ficció irrealitzable i el projectiu com un ideal a realitzar. 

Podria ocórrer que allò que ha estat pensat com utòpic esdevingui realitat i que allò 

que ha estat ideat com a projectiu resulti ser impossible. Això mostra que la 

diferenciació no es fonamenta en la possibilitat d’acabar sent real o irreal  sinó en si 

ha estat pensat per a ser possible o per a ser impossible. Mentre que allò projectiu 

utilitza el passat, és en el present i espera ésser plenament en el futur, allò utòpic no 

arriba a formar part del moment històric. Així, podria considerar-se “La República” 

de Plató un ideal projectiu i no un escrit utòpic, ja que fou una obra concebuda com 

un model possible. 
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Prèviament a More foren descrites moltes societats llunyanes (en illes desconegudes i 

remotes, normalment) socialment millors que les seves contemporànies, però el 

gènere que adquirí el nom amb la “Utopia” de Thomas More (1516) fou especialment 

conreat durant els segles XVII i XVIII amb obres com “La ciutat del Sol” de 

Tomaso Campanella (1623), “Nova Atlàntida” de Francis Bacon (1627), “Oceana “ 

de James Harrington (1656), “Candide” de Voltaire (1718), “République des 

Philosophes” de Fontenelle (1768)...   

Cal destacar els “Viatges de Gulliver” de Jonatan Swift (1726), obra en la qual en 

alguns moments podem trobar una dura crítica i que sovint es considera un llibre per 

a nens. 

A partir de la Il·lustració el concepte “utopia” es transforma, ja que així com es 

començà creient en el progrés indefinit en els àmbits científic i tecnològic, finalment 

aquest progrés fou extrapolat a molts més àmbits. Així la utopia esdevingué 

realitzable en un futur pròxim. Probablement per aquest motiu, creences i ideals 

utòpics que volgueren ser imposats van acabar tràgicament (com per exemple el 

nazisme, la URSS o, més recentment, l’intent per part del món occidental a exportar 

la democràcia a nivell mundial). 

Contra aquest moviment que creu en la utopia realitzable nasqué l’Antiutopia, amb 

obres com “Un món millor” d’Aldous Huxley (1932), “1984” de George Orwell (1949) 

o “Farenheit 451” de Ray Bradbury (1953). 

Realitzables o no, les idees utòpiques han estat el factor que més ha marcat la 

història des del moment en què es va concebre la utopia com a quelcom possible. 

D’ideals se n’ha de tenir, òbviament; d’intencions per a millorar el nostre entorn, 

també. El que s’ha d’evitar és aferrar-nos molt a aquests sentiments i considerar-los 

indiscutibles i forçosament realitzables. Les conseqüències podrien ser, quan fossin 

menys desastroses, frustrants. 
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  Somnis utòpics I  

 

                                                            “Somewhere over the rainbow 
                                  skies are blue 

                                                                          and the dreams that you dare to dream 
                                              really do come true.” 

                                                                                                                E.Y. Harburg 

 

Devia ser tard. Les 3 o les 4 de la matinada. Feia força fred i entre la boira i l’únic 

fanal encès del carrer la sensació gèlida era encara més forta. L’ampolla de whisky 

era gairebé buida i els llumins, entre la tremolor i l’alcohol en sang, no trobaven els 

cigarrets, que s’acabaven consumint sense no ser ni encesos: ara ja plovia, també. 

L’home va començar a córrer, a intentar córrer. Va caure i no es va aixecar fins a sis 

minuts i mig després. Aquest cop simplement va caminar, no rectament, però podia 

mantenir l’equilibri.  

 

Només tenia 26 anys, tot i que qualsevol diria que en tenia 35 com a mínim. Quan en 

tenia 18 va començar a estudiar filosofia; tot un error, ja que des de petit havia estat 

molt pessimista, d’aquelles persones que donen mil voltes a tot i que d’un gra de blat 

en fan 1 pa de quilo. Dels seus dubtes sorgien preguntes noves, cada cop més 

complicades: durant aquell curs  va reunir la poca infelicitat que li faltava per a ser 

un desgraciat.  

Com que la vida encara havia estat massa agradable per a ell, se li va diagnosticar un 

tipus de trastorn bipolar. Greu. D’un dia per l’altre passava de voler ser immortal a 

voler suïcidar-se. 

 

Creia que el món era corrupte, que no es podia viure en societat i ser feliç alhora, que 

els interessos personals sempre superen els col·lectius, que la realitat ( si realment era 

alguna cosa) ens amargava l’existència. 
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Els seus pares havien desaparegut feia quatre anys. Ell era un temut advocat; ella, 

una infermera. El pare tenia un judici a Europa i van aprofitar per a escapar-se un 

parell de setmanetes; un parell d’eternitats, al final. Van viatjar a Nàpols, el lloc 

ideal per a un fanàtic de la justícia, i ni van tornar ni ningú en va saber mai més res. 

 

De diners no els en faltaven i el desgraciat, en veure que durant mesos el capital 

acumulat als bancs no disminuïa, va comprendre els fets. Afortunadament o 

desgraciada, llavors travessava un cicle maníac que va resultar ser més llarg de 

l’habitual. Sabia què havia passat, però no va poder donar al succeït la importància 

que es mereixia. Potser sí, que quan la tristesa el governava altra vegada va plorar 

més encara, si això era possible, però la vida l’havia maltractat de tal manera que les 

desgràcies no eren més que esdeveniments normals i corrents, no l’afectaven 

especialment. 

Aleshores, el desgraciat ja tenia 22 anys i a partir de la fortuna “ heretada” va 

començar a viatjar per tot el món. Volia trobar un país, una ciutat, un poble on la 

gent fos feliç. Això ara encara era més complicat, la paraula utopia era doblement 

real per a ell: si mai trobava un lloc perfecte i patia un cicle depressiu, la perfecció 

deixava d’existir i si contràriament arribava a una zona miserable i passava per un 

cicle maníac podia ser el paradís...i ell n’era conscient, sabia que visqués on visqués 

la felicitat vindria i marxaria, vindria i marxaria, vindria i marxaria, marxaria... i 

tornaria? Tenia por de suïcidar-se durant una de les fases de depressió. 

Paradoxalment, tenia tants problemes al cap durant aquestes fases que no tenia 

temps per a pensar en la mort provocada. 

 

D’aquesta manera van passar quatre anys més, però ell havia caigut en una espiral 

de degradació: drogues, joc, sexe promiscu.../infelicitat, planys, tristesa extrema... 

Va acabar decidint que si no seria regularment feliç enlloc, no valia la pena 

malgastar diners en capricis ni comoditats que tampoc no apreciaria. Va vendre la 
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mansió familiar i es va guardar els diners que en va treure, per tal de passar la vida. 

Els que encara quedaven al banc, una xifra preciosa, els va donar a diferents 

oenegés.  

 

Vivia al carrer, sota els ponts, als portals dels blocs de pisos i , si algun dia feia molt 

fred, potser a alguna pensió...tampoc no gaudiria d’una casa. 

 

Mai va voler medicar-se. Creia que la indústria dels fàrmacs havia estat corrupta en 

moltes ocasions. 

*** 

Aquell dia havia estat rutinari, com tants altres. Es va despertar al carrer i va 

apartar els cartrons que l’havien abrigat i va començar a caminar buscant la felicitat 

que sabia que no trobaria i es va rendir i va comprar licors i va comprar tabac i va 

beure i va fumar i va beure més i va fumar més i va beure encara més; la nit li havia 

caigut al damunt, però ell continuava el seu rumb. Devia ser tard. Les 3 o les 4 de la 

matinada. Feia força fred i entre la boira i l’únic fanal encès del carrer la sensació 

gèlida era encara més forta. L’ampolla de whisky era gairebé buida i els llumins, 

entre la tremolor i l’alcohol en sang, no trobaven els cigarrets, que s’acabaven 

consumint sense no ser ni encesos: ara ja plovia, també. 

L’home va començar a córrer, a intentar córrer. Va caure i no es va aixecar fins 6 

minuts i mig després. Aquest cop simplement va caminar, no rectament, però podia 

mantenir l’equilibri. 

El desgraciat cantava una cançó. “ I’m singin’ in the rain” pensava, però entonava 

una altra melodia i una altra lletra. Pròpia, feta de records, trista. L’alcohol 

dificultava la comprensió de les paraules i el riure i la hiperactivitat de la fase 

eufòrica la feien gairebé impossible, aquesta comprensió. Venia a dir alguna cosa 

així: 
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“ El meu avi sempre deia que el temps dels primers dotze dies de l’any reflecteix el 

que farà cada mes. A mi em passa el mateix: el temps dels primers dotze dies de l’any 

reflecteix el meu estat d’ànim de cada mes...només si és extrem, només si és variat...” 

 

Ara es trobava en alguna ciutat d’aquest món un dia  amarg i el següent dolç pels 

bipolars. Ara es trobava en alguna ciutat d’aquest món no gaire millor per a la resta, 

tampoc. Ara es trobava en alguna ciutat d’aquest món on tothom vivia dels desitjos 

i moria de la realitat. Ara es trobava en alguna ciutat d’aquest món on tothom, algun 

dia, alguna nit o alguna vida ha tingut, té i/o tindrà somnis utòpics. 
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Sorra 

 

“Si som a una habitació fosca i diem  que no hi ha llum 

                                                                                              és perquè alguna vegada l’hem vista, la llum.          

                                                                            Amb la felicitat passa alguna cosa semblant”.         

                                                                                                                                            Swami Tilak, filòsof hindú. 

 

Jo mai, mai…una nit, en una platja, havia vist com un simple joc, una conversa, 

experimentava un canvi tan brusc; ni com les paraules passaven de ser articulades 

per manca d’alguna cosa més interessant a fer, a adquirir tal força i tal importància 

que ens farien recordar sempre aquells moments. 

 

*** 

 

Pels d’hàbits nocturns la nit començava a acabar-se i pels que fan vida durant el dia 

aquest ja s’albirava. Feia fred,hi havia calitja i les gotes queien cada minut més 

abundants, però això no va evitar un bany ràpid. Vam sortir de l’aigua tremolant, 

ens vestírem i ens vam asseure a la sorra.  

Un dels meus companys va desenterrar l’ampolla de licor que havíem amagat per si 

venia algun agent policial i va fer una proposta: 

 

- Per què no fem un “jo mai”?  

- Un què?- va demanar ella. Érem 3, dos nois i una noia. 

- Un per un hem de dir “ jo mai, mai...” i continuar la frase. Aquells pels quals 

el qu han dit no és cert han de beure.  

- Confessions, vaja- aquest era jo. 
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El joc va començar. Al principi, tot i que ens coneixíem des de feia força temps, vam 

ser  bastant tímids. Després, potser per la confiança adquirida,potser per l’alcohol 

ingerit o potser per ambdues coses, la conversa va desenfrenar-se: 

 

“ Jo mai, mai...he fumat porros.” Vam beure tots. 

“ Jo mai, mai...m’he fotut una ratlla de coca.” Ningú va beure, per sort. 

“ Jo mai, mai...he tingut sexe oral.” Aquest cop vam/van beure dos. 

“ Jo mai, mai he tingut somnis eròtics.” Tothom a beure. 

“ Jo mai, mai...mmm...a mi mai, mai...m’ha posat un mestre o una mestra.” Només  

vam beure els nois. 

 

 “ Jo mai, mai...etc”. drink, drank ,drunk. 

La temàtica va evolucionar progressivament, com sempre fa aquest joc, cap a una 

hora i escaig de confessions sexuals i, de sobte, silenci. 

Al carrer, a uns escassos centímetres del començament de la platja, es distingia un 

home sota la llum poc nítida de l’únic fanal encès. Un pobre desgraciat, que 

caminava amb dificultat, que va caure i no es va aixecar. Ningú de nosaltres no va 

reaccionar i sis minuts i mig després s’alçà i cantà una cançó de melodia i lletra 

inintel·ligibles sota les gotes que anaven caient. Mentre les cames se l’enduien. Reia. 

Cridava. 

 

Durant aquells 390 segons tots tres observàrem, analitzàrem, hipotetitzàrem, i 

extraguérem conclusions. Diferents totes. Individuals totes. Pragmàticament 

variables totes. 
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“ Jo mai, mai...he estat feliç...” dos vam/van beure. El tercer va dubtar molt i 

finalment no va saber la resposta. NS/NC. 

 

- Què s’ha de fer per a ser feliç? Ningú no ho és... 

- Hi ha qui ho és. 

- Només són feliços els que no pensen en els altres... honestedat, generositat, 

sacrifici i creure en la bondat humana són sinònims d’infelicitat, que no s’ha 

de confondre amb la gratitud interior per les bones accions. 

- Com més pensis en el món , la gent i la misèria que en deriva més infeliç seràs. 

- Els qui pensen en ells mateixos són feliços. S’ha de ser egoista si es vol ser 

feliç. 

- No! Egoisme no...altruisme! 

- Això és una utopia...l’interès  individual sempre supera el col·lectiu... 

- Però egoisme sona fatal...millor egocentrisme... 

- Acaben sent el mateix. Per a ser feliç has d’acceptar que tothom ha de ser 

egoista i pensar en primera persona. És més, has d’actuar així. És trist ho sé... 

- Però tots som molt dependents! I per a ser egoista s’ha de ser molt 

independent. Més ben dit, per a ser egoista s’ha de ser independent pel que fa 

a les persones, perquè tothom t’odiarà,  però dependent pel que fa al material. 

- Ets dependent de la gent aliena? Jo en sóc independent. M’hi considero. 

- Jo també, diria. I tu? 

- Bé...suposo que dec ser independent dins la dependència...i ho sé que potser 

l’egoisme no ha de ser vist com alguna cosa adversa, però em fa mal introduir 

aquest concepte dins les claus de la felicitat! No ho sé...és igual...no, no és 

igual però...però igualment, mireu el món...això és un caos! La felicitat és 

impossible... 

- Tot és bastant anàrquic,sí...ara mateix “càrrec” és una paraula amb 

significant, però que ha perdut el significat... 

- La llibertat absoluta és impossible, sempre ens influeix alguna cosa; però el 

que ara s’entén per llibertat no és més que el vistiplau per actuar sense 

consciència ni remordiments, i la majoria de les persones se’n prenen massa, 
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d’aquesta llibertat. Si no, com és que la gent gran diu que vivia millor durant 

la dictadura franquista? Ara diuen que tenen por! Els humans som massa  

hedonistes i ens deixem portar per les temptacions més perverses...no som fets 

per a ser lliures...si no se’ns imposa la por, que no vol dir la violència, ens 

corrompem...  

- Cert, la democràcia pot ser un mètode just, però no eficaç...una societat 

estratificada sempre tindrà una organització i un funcionament establerts i 

estables. Tothom sabrà qui, què, com, per què, quan i on. 

- Els revolucionaris comunistes han esdevingut dictadors...perquè el que creien 

el millor sistema, se’ls tornà en contra per manca de control sobre les 

persones. Els va resultar impossible la pràctica del predicat! 

- La realitat és trista i dura...però prefereixo malviure a enganyar-me a mi 

mateix i acceptar les coses sense voler-ne trobar l’essència. Jo m’enfronto a la 

realitat. 

- La realitat no existeix, és subjectiva. Imagina’t un món millor, crea’l a la 

teva ment, fes-lo versemblant i imposa’l a la realitat que ara creus que és la 

realitat pura i vertadera. Llavors seràs feliç. 

- El dia que siguis feliç i no sàpigues per què ho ets, hauràs après a ser feliç.  

- A més, la felicitat és com la sorra: l’agafes i s’escapa...però sempre en pots 

tornar a agafar, si vols. 

 

El rellotge va anar avançant i, entre un gran diàleg que es va anar deteriorant 

progressivament i els silencis creixents, les busques del rellotge van trobar el 6 i el 12. 

El metro ja funcionava i començàvem a tenir son. 

 

Vam marxar. Potser feliços, potser infeliços, potser... 
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Victòria absoluta  

                                                                                      

                                                                                        “Power = organization + education + hardworking”.   

                                                                                                               James Forman 

 

Mai, en unes eleccions democràtiques un sol candidat havia obtingut el 100% dels 

vots. Després del recompte va venir el míting: 

 

“Ni serem mai la ciutat perfecta ni les coses seran sempre fàcils! El sol no sortirà 

cada dia, però quan plogui sabrem aprofitar la pluja!        

La llibertat imperarà entre nosaltres, però aquesta llibertat vindrà d’una estricta 

organització prèvia; l’honestedat i les bones intencions seran sempre presents aquí, 

però seran el fruit d’una educació llarga,contínua i regular. 

Potser algun dia aconseguim reunir les virtuts de l’ésser humà, potser algun dia els 

problemes queden reduïts a un fet casual mentre que la felicitat és un fet causal.  

S’ha de tenir esperança! 

L’única cosa segura és que si tots ens hem posat d’acord per a començar de nou, si tots 

volem aconseguir el que tants han volgut i mai no han tingut, si tots volem fer realitat 

el somni pel qual tants han lluitat i fins i tot han donat la vida, és perquè ja hem patit 

prou repressions, ja hem estat prou manipulats, ja ens han fet prou mal! 

Ha arribat l’hora de transformar aquest desastre en una meravella! Nosaltres serem la 

transició; però els qui vindran després, si saben conservar-ho i si no hi ha motius 

externs que ho impedeixin, tindran tal nivell de vida, que en no necessitar millorar 

afers personals, podran ajudar els altres. I així, serem el primer esglaó cap a un món 

feliç!” 

*** 
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Va obrir els ulls. Tot continuava com sempre, tancat. Hi havia qui deia que la 

bombolla d’aïllament era com un malson. La malaltia ho era, la bombolla no.  

El somni havia estat tan...indescriptible. Ara, més vital que mai, hi pensava i 

una llàgrima (de felicitat, no de tristesa) li relliscava per la galta. 

Era a la bombolla pel trasplantament de medul·la que li havien hagut de fer per 

culpa d’un limfoma... 

 Els metges deien que tot avançava bé, però no mostrava preocupació per com  es 

desenvolupaven les coses. Si igualment havia de ser a la bombolla durant un 

temps valia més la pena imaginar-la com un lloc excel·lent, com una petita 

utopia ( de fet és més fàcil viure sol i aïllat, potser així és com un es troba a si 

mateix, un dels objectius de la vida, si no l’únic). 

 De tranquil·litat no li’n faltava, després de les crítiques i insults que havia rebut 

durant el seu mandat. Sempre reben els qui donen la cara... 

Ara tenia el seu petit món que, tristament, estava immers en una cruenta guerra. 

Una guerra dura i violenta i destructiva i dolorosa i decisiva...entre la vida i la 

mort. 

 

*** 

 

Els metges van tenir la raó, tot va anar bé. 

 

                                                              *** 

 

 Se sol dir que les guerres no les guanya ningú. Aquesta va ser diferent. La vida 

va sortir-ne vencedora; va ser, com ho fou la somiada, una victòria absoluta. 
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Ara el repte ja era un altre: creure que, a curt o a llarg termini, el somni es 

compliria.  
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Situació: orgull i prejudici 

“But one word from you will silence me for ever.” 

Jane Austen,”Pride and prejudice”. 

 

Sovint, al carrer, a la vorera d’un carrer, dues persones segueixen una mateixa direcció 

en sentit contrari. Cap de les dues persones canvia el seu rumb i fins a l’últim moment, 

instant en el qual o algú es mou o es produeix el xoc, els dos individus creuen que serà 

l’altre qui s’aparti i, que si no és així, tindran temps per a reaccionar. 

 

El carrer és bastant transitat. Un home, que duu posat un conjunt de pantalons i 

americana molt elegant, una corbata que hi queda impecable i a la mà dreta porta 

un munt de papers, camina per la vorera amb pressa. Estressat. 

A l’extrem oposat de la mateixa vorera, un jove iranià camina tranquil·lament. Tots 

dos s’han adonat que o bé un dels dos s’aparta o acabaran xocant. Continuen 

caminant. 

 

“ Moros de merda! Com que m’apartaré! Que se’n vagi al seu país el desgraciat 

aquest! Què vol? Fotre alguna bomba per aquí i matar-nos a tots?” Pensa el primer 

home. 

 

Uns escassos 60 cm separen els dos individus. Per tal de permetre el pas, un s’aparta 

cap a la dreta i l’altre cap a l’esquerra. Tornen a ser l’un davant de l’altre. Es 

produeix el moviment invers i la situació es repeteix. Finalment xoquen. Tots els 

documents del primer home cauen i, en comptes de recollir-los, aquest dirigeix la 

mirada a l’iranià; furiosament.  

Quan els ulls d’ambdós homes s’han de trobar, els segon ja és a terra, recollint els 

papers del primer. S’aixeca i els hi torna. 
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- Perdó, perdó, ho sento- diu l’immigrant amablement en un perfecte català-. Tingui 

un bon dia!-exclama somrient, mentre marxa. 
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Palíndrom existencial 

 

 “Tothom aspira a la vida, però ningú sap en què consisteix.” 

Sèneca. 

 

De jove era extremista. Extremista i d’esquerres. Volia la independència. Em sentia 

sol. Volia la independència. Volia que estiguéssim sols. Em sentia sol i volia estar 

més sol. Volia la independència.   

 

Estava sol. No tenia ningú. Em van acollir. Em vaig sentir útil. Em van manipular. 

Sempre ho vaig saber. Mai no ho vaig voler veure. Vaig fer com si res. Vaig fer el que 

em manaven. Vaig trencar famílies. Vaig destruir vides. Vaig matar. Ningú no ho 

hauria dit. Ahir no era ningú. Avui era un assassí. Ahir no era ningú. Avui no era qui 

t’imaginaves. Ahir no era ningú. Avui no era ningú que volguessis conèixer. 

 

Vaig passar de no ser res a no ser res desitjable. Res al cap i a la fi. Escòria. Un 

terrorista. Que matava. Que no negociava. Els polítics no ens donaven el que volíem. 

Nosaltres els matàvem. Punt i final. 

 

Em van detenir. Em culpaven de 13 assassinats. Un nombre curiós. Fa 13 anys que 

sóc a la presó. Molt. Res. El mateix. Al cap i a la fi. Cap i fi. Dos. Antònims. Dos. 

Sinònims. Un. Tot i res. Un altre. Un. 1 + 1 = 2 = 1 = convencions = res. 

 

M’he penedit del que vaig fer. N’estic penedit. Però me n’alegro. He estat molt 

temps sol. Tant temps sol. He tingut molt temps. He pogut pensar molt. He pogut 

aprendre molt. He estat sol. He estat millor que mai. M’he sentit tan sol. M’he sentit 

acompanyat. M’he sentit tan sol que estava acompanyat. Tenia la companyia 



 

22 
 

eterna. La que tenia abans de néixer. I la que tindré en morir. Tenia companyia. 

Estava sol. 

 

Cada matí em vénen a fer una visita. No tinc família. És un guàrdia. Sempre el 

mateix. Té dona i fills. Té pares. Té germans. Té amics. Té molta gent. No té ningú. 

Té tant i no té res. Està sol. Però no està bé amb la solitud. Creu que no és res bo. 

Tots estem sols. Si ho acceptem estarem bé amb la solitud. Estic tan sol que tinc 

sempre companyia. Està tan acompanyat que està sempre sol. 

 

La seva dona li és infidel. Pels seus pares va ser un fill no desitjat. Pels seus fills és 

qui mai no voldran ser. Els seus amics són els de tota la vida. Aquells que considerem 

amics quan en realitat són simples comodins davant la solitud. Davant la solitud 

temuda. Davant la solitud falsa. Davant la solitud ignorada. Està sol. Ho sap. No ho 

vol reconèixer. Cada nit plora. Les llàgrimes li fan companyia. 10 minuts. Després 

torna a sentir-se sol amb la seva solitud. 

 

Jo, un cop, em vaig sentir sol i no va ser agradable. Quan encara no era jo. Quan no 

era ningú. Ara no sóc res. Llavors no era ningú. Tampoc no era res. Però no era 

ningú. Quan no era ningú. Ara soc algú. La gent em coneix. Estic condemnat a mort. 

Això sempre et fa famós. Quan un és famós és algú. Però no és res. Res no és res. Jo, 

un cop, em vaig sentir sol i no va ser agradable. Era la meva onzena víctima. Vaig 

disparar. Entre els dos ulls. Escac i mat. Era un peix gros. Era extremista també. 

Però era de dretes. Pobret. De debò. No és una ironia. I no va ser agradable. No va 

voler que li tapéssim els ulls. Tampoc no va veure venir la bala. Va anar a parar 

entre els dos ulls. La vista humana no és perfecta. No hi veiem entre cella i cella. Jo, 

un cop, em vaig sentir sol i no va ser agradable. Vaig disparar mirant-lo als ulls. Va 

ser una mirada recíproca. Vaig mirar la mort. I la mort em va tornar la mirada. Jo, 

un cop, em vaig sentir sol i no va ser agradable. Vaig veure la mort. Vaig veure... 

Res. Res em va espantar. Res. Res. Res. Llum = foscor. Tot = res. Vida = tot. 
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Vida↔mort. Mort = res. Vida = res. Res = tot. Mort = tot. Tot = res. Res. Res. Res. 

Jo un cop em vaig sentir sol i no va ser agradable. Però si la solitud passa a ser 

agradable. La solitud és agradable. Naixem sols. Morim sols. Néixer = solitud = res= 

= tot = vida = solitud = mort. Vida ↔ mort. Res. Res. Res. 

 

Em queden 5 minuts. Una eternitat. Un instant. Estic sol. Com he estat. Com estaré. 

No tinc por. No tinc res a témer. Res no és res. La vida no és res. La mort no és res. 

Res no és res. Adéu. Hola. Adéu i hola. El mateix. Al cap i a la fi. Cap i fi. Dos. 

Antònims. Dos. Sinònims. Un. Tot i res. Un altre. Un. 1 + 1 = 2 = 1 = convencions =   

= res. L’existència esdevé un palíndrom. Ser. Res. Ser = res. Res. Res. Res. 
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Pràctica experimental de la realitat 

“Una buena parte de los hombres no tiene más vida interior que la de sus palabras,  
  y sus sentimientos se reducen a una existencia oral.” 
                                 José Ortega y Gasset 

 

1 

Durant molts anys, el matrimoni format pel Dr. Iwan i la Dra. Naknow va treballar 

en una poció que un cop aplicada fes que ho oblidéssim tot.  

Tenien una forta obsessió per a conèixer la vertadera realitat. Sempre havien cregut 

que era alguna cosa que ningú no havia assolit mai. 

La poció fou creada, i la van batejar amb el nom dels dos. Es deia Iwannaknow1. 

Vivien en una casa al mig d’un bosc, força aïllats. I van tenir una filla, la Daisy.  

Daisy Iwan Naknow1. 

Creien que si no comprenem la realitat, és perquè des del moment en què naixem 

se’ns injecta tal quantitat de convencions i acords que no tenim temps per a 

conèixer, abans de jutjar i classificar. No obstant això, tenien por d’enfrontar-se ells 

mateixos a la realitat de la realitat. Per aquesta raó tan irracionalment racional van 

voler ser pares. Daisy Iwan Naknow. 

La Daisy va créixer com una nena normal, i tenia paraules per anomenar tot el que 

l’envoltava;però no coneixia res, en realitat, així com ningú no ho feia.                             

Quan va fer 17 anys, sense consulta prèvia, se li va subministrar la creació dels seus 

pares. El seu regal va ser l’oblit. Daisy Iwan Naknow.  

Com si es tractés d’una rata de laboratori, la van treure als boscos que envoltaven la 

casa i, sense que ella se n’adonés, la van seguir per a anotar pas per pas què feia. Van 

creure que un dia seria suficient. Daisy Iwan Naknow. 

                                                 
1 Joc de paraules que es pronunciaria, en anglès, de manera semblant a “ They say I wanna know”, 
que traduït seria “ells diuen que vull saber”. A continuació apareixerà “Dai-said Iwan-ted To-know”, 
similar a “ They said I wanted to know” i traduïble per “ells deien que volia saber”. 
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Quan el sol començava a caure se li van presentar, i ella, que exageradament 

gesticulava, es movia com si tingués espasmes, articulava sons però no paraules i 

semblava boja, va patir un atac de cor fulminant. Dai-said Iwan-ted To-know. 

 

2 

 

Objectius: 

Conèixer (o intentar conèixer) la realitat. 

Material: 

- Un individu humà. Per a evitar problemes, un/a fill/a. 

- Poció iwannaknow. 

- Terreny suficient per a l’alliberament sense perill d’interferències humanes.  

Procediment: 

1. Tenir descendència. 

2. Educar el primogènit com un nen normal. 

3. No comunicar-li mai el motiu de la seva concepció. 

4. Evitar que algú conegui l’existència del nounat. 

5. Quan sigui notori el seu creixement formal i les seves capacitats com a ésser 

humà, subministrar-li la poció iwannaknow. 

6. Alliberar l’ésser d’estudi i analitzar i anotar totes les seves activitats. 

Resultats esperats: 

Desconeguts. 

Resultats obtinguts: 

L’hoste es troba molt exaltat. Tant que té un atac de cor. Mor a l’instant. 

      Sembla que hagi volgut expressar alguna cosa. Li ha estat impossible. 
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Anàlisi dels resultats obtinguts/Conclusions:  

Se n’obtenen dues de molt diferents, aparentment. L’una es deu a l’acceptació de 

la no-realitat (a). L’altra a la impossibilitat de comunicar la realitat per la manca 

del coneixement idiomàtic (b). Tot i així acaben convergint.  

a) La realitat no és res, per això no va poder expressar-la. 

b) La diferenciació de l’home es deu a la seva capacitat de pensar. Pensem 

gràcies al llenguatge. Llavors, som homes gràcies als idiomes? Així les 

llengües són el motiu de la nostra existència; però tenen les llengües 

alguna essència o són essencials per si mateixes? 

Llavors, la nostra realitat no és res sinó el llenguatge, i si el llenguatge és 

una convenció, també la realitat. Per tant, la realitat no és més que un 

simple (però abstracte) acord. I si la realitat és una convenció, podríem 

canviar-la i adaptar-la a la nostra conveniència amb la finalitat 

d’aconseguir un món millor? 

La llengua és viva gràcies a l’ús que en fa el ser humà i, essent la llengua 

la realitat, és l’home el motor de la realitat? Podríem, per tant, ser                   

l’anteriorment citada essència de la llengua i, consegüentment, de la 

realitat? 

Tenint això en compte, un dels grans dubtes de l’ésser humà és respost: 

sempre ens hem preguntat què és Déu, la força exterior que ens mou o 

com se li vulgui dir; és més, una societat materialista com la nostra es 

pregunta per l’aspecte d’aquest Déu. No el podem conèixer. Si som el 

motor de la realitat som una petita gran part del logos, de Déu.  

Som...però si la realitat no existeix, si només la llengua existeix, som 

humans perquè ens hem autoanomenat humans. Som, per tant, alguna 

cosa? Existim? Pot ser que no existim? Probablement potser...  
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Nexe superlatiu 

“Tots els camins duen a Roma”. 

Anònim 

 

1 

L’home, elegant i enfeinat, va arribar a casa. Rutinàriament va penjar l’americana, 

va fer un petó a la seva dona i va deixar la maleta a terra. No rutinàriament, va 

agafar els papers que durant el trajecte de tornada li havien caigut, la qual cosa li va 

incrementar el malestar i la vergonya interns, i es va disposar a ordenar-los. 

- Recordes aquell cas que vas rebutjar a l’últim moment ?- va preguntar-li ella 

amablement- El del terrorista... 

- Eh...sí, per? 

- Ja l’han executat. Aquest matí. A les 6.30. Han dit a les notícies que una de 

les persones que protestava contra la pena de mort a la porta de la presó ha 

disparat dos guàrdies. Un ha mort. Han dit que tenia una família força 

nombrosa. L’assassí era un pobre rodamón, un desgraciat... 

- I què em vols dir amb això? 

- Res. Res. Res...- respon tristament i intrigada pel que creu que és casualitat... 

 

2 

El jove iranià va parar-se al quiosc i, rutinàriament, va comprar el diari. Va 

asseure’s a un banc i es va disposar a llegir-lo. No rutinàriament va sentir-se trist pel 

titular d’un suplement entre les pàgines 6 i 7. 

“ Una pastera ha naufragat a les 6.30 d’aquest matí, aproximadament. Es desconeix 

si hi ha supervivents, però la catàstrofe s’augura.” 

Pobra gent, pensa, creuen que venint aquí tot serà més fàcil. Els mitjans de comunicació 

amb la desesperació els han enganyat. A tots. A mi també... Venim a l’Antiutopia i 
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creiem que ens dirigim al seu antònim... aquests pobres desgraciats potser sí que l’han 

trobada ja, la Utopia... 

Va passar algunes pàgines i va alegrar-se en llegir que l’expresident, greument 

malalt, s’havia recupera. El doctor que havia portat el cas n’explicava els detalls, un 

tal doctor Iwan. 

Va tornar a passar pàgina tot buscant les ofertes de treball. 
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Homo Naufragus, l’era de la simbiosi 

“Fata volentem ducunt, nolentem trahunt”. 

Cleantre 

 

La precària embarcació va partir-se en dos i tots els aventurers desventurats de la 

pastera excepte ella van perdre la vida. Va agafar-se dèbilment, però amb esperança, 

a un tros de fusta vella, va desmaiar-se i va tancar els ulls per sempre més. Unes 

hores més tard, força hores més tard, arribaria a una illa deserta i es despertaria amb 

els ulls infinitament clucs. Quan surava sobre l’aigua, blava i salada, les onades la 

balancejaven, pesadament i plaent, i el sol radiava, intens i incansable, el vel que li 

cobria el cap va desfer-se i li va tapar els ulls. La sal, que amaneix les llàgrimes, i les 

llàgrimes, inconscients, salades i amargues, van resultar, inexplicablement, una 

mescla que esdevindria un mur que com aquell que separa el conegut del desconegut 

separaria el món sensible del racional. 

La senzilla embarcació va arribar a bon port a un lloc sense port. Era una illa deserta 

però recentment habitada. La mateixa però a l’extrem oposat. El desgraciat havia 

patit una fase depressiva que havia culminat amb l’assassinat d’un guàrdia en una 

manifestació contra la pena de mort que va acabar amb dues morts, la del 

condemnat i la del policia. Va escapar a córrer. La depressió va esdevenir mania i 

davant la creença d’immortalitat va robar una barqueta i rems i va llançar-se a la 

mar. No sabia si moriria en l’intent o arribaria a algun lloc. Segurament moriria; ni 

coneixia terres properes mar endins ni tenia coneixements navals.  Només s’havia 

endut quatre queviures, a més a més. Va remar decidit però vacil·lant, a través del 

mar, tan ple i tan buit, i va arribar a una illa, aparentment deserta, a una distància 

de dos dies remant. Paradoxalment era una illa tan propera a la costa com 

desconeguda. 

Va empènyer la barqueta un bon tros dins la sorra i va notar que tenia gana. Va 

veure un cranc corrent i va començar a perseguir-lo. Va córrer i va córrer però mai no 

el va atrapar. Llavors va veure’s l’ombra, les ombres: per algun motiu angular 

respecte a la llum solar tenia dues ombres, una de clara i una de fosca, i va recordar 
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que era bipolar. Va recordar els seus sentiments en remar: decisió i dubte. Oposats, 

bipolars. Va recordar el mar: ple i buit. Oposats, bipolars. Va notar la sorra sota els 

peus: granulosa i suau. Oposats, bipolars. I va adonar-se que tota cosa és aquesta 

cosa i implica el seu contrari. Veient aquesta paradoxa va pensar en el cranc, i en             

l’Aquil·les de Zenó perseguint la tortuga. Si els metres esdevenen decímetres, els 

decímetres centímetres, els centímetres mil·límetres i tot es pot tornar a dividir, la 

distància no s’acaba i el moviment no existeix. Va observar el cranc fins a veure’l 

desaparèixer pel no res, gràcies a un moviment que tampoc no és res i una distància 

infinita, res. Llavors va pensar en els homes, que quan som vius no som res ( una 

casualitat, causal o no, formada per un primer element buit) i que quan som morts i 

ens desintegrem, el nostre cos es va dividint infinitament i no ens acabem mai. Del 

buit surt la pols, que torna a la pols i que és infinita en aquest buit. “Doncs tot és              

- ∞”, va pensar. Aquest descobriment li va produir tal felicitat que va plorar i de 

sobte va tenir ganes de cridar “ menys infinit!”. Havia estat tant temps sense parlar, 

estava sol i ja mai no es cantava a si mateix per a fer-se companyia, que es va adonar 

que d’alguna manera o altra s’havia tornat mut. Atemorit però divertit, va aixecar 

la vista, la va tornar a abaixar i va retrobar-se amb la seva ombra. Sense que ell es 

mogués, ni el sol ho fes suficientment ràpid com per a causar tal canvi, les dues 

ombres, la clara i la fosca, es van ajuntar, formant el terme mig aristotèlic, i en van 

formar una de sòlida i tènue. Ja no era bipolar. 

Va sentir un soroll i es va girar pensant trobar-se una colla de crancs. Va veure una 

dona, amb un vestit llarg i el rostre cobert, en la part superior, per una estranya 

closca. Plorava fortament, se la veia dèbil com si s’hagués d’apagar en qualsevol 

moment i movia les mans i els braços desesperada, donava voltes, queia, s’aixecava i 

tornava a caure. Cíclicament. 

Ell s’hi va acostar sense saber com reaccionaria la desconeguda, no la poda avisar de 

cap manera que no li fes mal o por, va agafar-li les mans i, en veure que ella no tenia 

ulls i ara es movia encara més agitada i aterrida, va col·locar-les-hi sobre el seu cos, 

movent-les per tal que veiés que era un home, només. Ella veient-se perduda com 

estava, ja que no era capaç ni d’obtenir aliments per si mateixa ni de protegir-se, va 

abraçar-lo instintivament i va pronunciar el seu nom. Ell va ajupir-la, va agafar-li 
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l’índex i va escriure el seu a la sorra. Ella va preguntar-li en el seu idioma si no 

parlava i ell, que no l’havia entès però sabia què havia preguntat va agafar-li de nou 

les mans, va col·locar-les-hi sobre el seu cap i va negar. Ella va tocar-li els ulls,  i ho 

va aconseguir al segon intent, i va abaixar-li les parpelles; després va agafar-li les 

mans i les hi va acostar a la closca que li cobria els ulls. Al mateix temps va explicar 

que havia perdut el sentit de la vista (no sabia com) i així es va assegurar que d’una 

manera o d’una altra ell entenia la seva situació. Ell va construir una barraca tan 

rudimentària com l’embarcació amb què tots dos havien arribat a l’illa i va ocupar-

se que no els faltessin aliments. Tots dos van esdevenir un i van unir-se molt 

fortament. Tan fortament  que aquella mateixa nit ella va quedar-se embarassada. 

Durant la gestació ella sovint somiava en la seva família perduda: la nena, lapidada 

als 14 anys per adulteri quan l’havien violada; i el nen, un dels milers de nens soldat 

al món i mort en batalla. Era vídua; el seu marit s’havia col·locat bombes al cos per a 

fer explotar un hotel. 

Mentre van estar units, i per un moment, ella hi va veure i ell va poder parlar. Va ser 

un instant tan efímer que no van ni adonar-se’n. Després ella va tornar a ser cega i 

ell va tornar a ser mut. Tots dos tendien a la sordesa com tots els humans, que només 

parlen i mai escolten; i  tots dos van adonar-se d’alguna cosa: ella, que ara que era 

cega veia la realitat de les coses, la solitud, la ignorància...; ell, que ara que era mut 

es feia entendre; amb actes, no com qui mana al món socialitzat,on només hi ha 

paraules (més inútils que útils, més falses que vertaderes... Però la realitat). 

Van passar dies, setmanes i mesos. Van saber que serien pares i  al cap de  tres quarts 

d’ any (plens de dificultats però de descobriments, durant els quals van comprendre 

que de l’ajut recíproc aporta l’harmonia, durant els quals van adonar-se que tots som 

un i que això exportat al món social afavoriria un món millor) van tenir dos fills, 

bessons: tots dos cecs (coneixerien la realitat de les coses), tots dos muts (mai 

parlarien més del necessari) i tots dos amb tendència a la sordesa (eren humans). 

Aquell mateix dia, al cap de nou mesos, el cicle va tancar-se, i els oposats, 

paradoxalment però irremeiable, van trobar-se.  El mar va trencar aigües, un 

tsunami suficientment feble per a ser ignorat per la massa humana però 
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suficientment fort per a empassar-se els nàufrags i la seva novella descendència. La 

vida va esdevenir mort i aquells que van néixer en trencar aigües després de nou 

mesos, van morir en trencar-se les aigües després de nou mesos. I així es va esborrar 

tot rastre d’un esglaó evolutiu de l’home que hauria aconseguit el món tal com 

hauria de ser. 
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Somnis utòpics II (la decadència)2 

"Los hombres, cuando reciben un mallo escriben sobre un mármol; 

más si se trata de un bien, lo hacen en el polvo." 

                                                                                               Thomas More 

 

L’expresident va sortir de l’hospital, va abandonar la seva petita bombolla utòpica i 

va veure la terra que tant havia enyorat, va respirar l’aire que tant li havia faltat i 

va adonar-se que la pau, el benestar i la tranquil·litat que l’havien acompanyat no hi 

eren presents... 

El seu país, la seva nació...aquell punt geogràfic que gairebé podia emmarcar-se en 

un triangle rectangle: recte, fort, inflexible...com els seus habitants, els seus 

patriotes...aquell poble tan humil que celebra, en el seu dia, una de les seves pitjors 

derrotes. 

El Triangle pertany, políticament, a l’Estat, però se’n diferencia amb moltes 

evidències: la parla és diferent; conviu amb la de l’Estat però ho fa fraternalment; 

Les tradicions i actes culturals són, en la seva majoria, diferents també. Hi ha qui 

creu que la resta del país els rebutja i els menysprea  immerescudament i hi ha qui no 

ho creu, però el que és segur és que els d’aquí no els han fet cap mal, encara que 

tampoc no ho han fet tot bé...només volen ser una nació plena. Últimament la 

política tampoc no va gaire bé a la Nació: com permet la constitució si un partit no 

guanya per majoria el poder el prenen coalicions, i això sempre crea conflictes... 

Hi ha qui vol independitzar-se: motius històrics, ideals rebels, tedi nacional... Però 

ara mateix la majoria no ho desitja. Altres creuen que ens tracten com a estrangers 

tot i voler-nos subordinats, com si fóssim una de les seves colònies perdudes23... 

                                                 
2 La descripció de la nació i la utopia que se li aplica han estat elaborades a partir de 
dades extretes d’enquestes respostes per Artur Mas i Gabarró, Josep A. Duran i Lleida, 
Josep Grau i Seris, Laura Vilagrà i Pons, Joan Saura i Laporta, Alícia Sánchez-Camacho i 
Joan Canongia i Gerona. 

3 Cita de Mn. Jesús Huguet. 
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Això l’entristeix, però un cop més els oposats es troben i la més bella de les terres no 

viu la més bella de les organitzacions socials... rumia, però té poques forces... 

s’abaixa les ulleres de sol per a dissimular els ulls plorosos i camina cap al seu pis 

solitari. Dorm, dorm i un cop més somia...somia el seu triangle, que ara 

somriu...deixa enrere les cabòries i els maldecaps i s’il·lumina infinitament; 

s’il·lumina...tothom és feliç: 

“El seu petit país, que conté gairebé una desena de milions d’habitants, viu dins l’Estat, 

al qual pertany, però en harmonia. Ell el coneixia sota una monarquia constitucional, 

però ara era una república democràtica... per a passar a aquest nou règim no hi havia 

hagut conflictes; la monarquia era el règim històric per excel·lència però semblava que 

pacíficament s’hagués transformat en el seu oposat (tot tornava a ser cíclic...); tothom 

tenia garantida la sanitat i l’ensenyament, qui volia pagava, però a ningú li era imposat; 

ningú no matava ningú, i tampoc no s’executaven els criminals, cada cop menys 

freqüents, que eren sotmesos a un màxim de temps de reclusió; tothom qui arribava 

d’altres països o regions s’integrava fàcilment i ben aviat estimava la nova terra, que ara 

també ajudava els països d’on venien els nouvinguts, que si confessaven diferents 

religions se’ls toleraven els seus rituals i creences; la ciència i la tecnologia, factors clau 

en els nostres temps, progressaven èticament i legal, ajudant sempre la nostra espècie i el 

món...” 

Un simple somni utòpic potser, però la història es fa d’utopies (o d’intents 

d’utopia)...  

En llevar-se se sent enèrgic, amb ganes de canviar el món, o si més no la Nació... No 

sap si ho aconseguirà, però se sent obligat a lluitar per la causa, si més no a aspirar-

hi. Al govern ja no ocupa cap càrrec, fàcilment i hipòcrita el van substituir, però 

tampoc ho enyora...avui és 14 d’abril, dia de la República, com havia somiat; i en 

poc més d’una setmana torna a haver-hi una gran festa, la de la rosa i el llibre. És 

al·lèrgic a les roses, esplendoroses i nobles, però per a ell tan verinoses. La seva fe són 

els llibres, font de coneixement i cultura. “ S’acosta el dia del llibre...llibre, lletres, 

escriure...realitat, ficció, realitat fictícia o ficció realista...escriuré, escriuré el triangle 

tal com l’he somiat...”. Falta poc per al dia que espera però no li fa falta que li 
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publiquin l’escrit; té una idea esbojarrada, molt esbojarrada, però escriu el somni, la 

senzilla utopia i en fa alguns milers de còpies, totes en paper reciclat. 

És el dia, 23 d’abril. És a la plaça amb el nom de la terra que tan estima i 

s’encamina, recte avall, cap a un carrer llarg, llarg, llarg; gairebé infinit, també. A un 

costat té por, les roses, i a l’altre hi té l’antídot, els llibres. De nou el seu país grata la 

perfecció, la virtut, el punt mig. Camina carregat amb dos sacs de fotocòpies. Les que 

falten ja les ha deixades al lloc concret. Durant el llarg camí pensava utopies en 

poques paraules i alguna s’havia empescat: “un món sense cap pobresa”, 

“fraternitat, equitat, justícia, llibertat i responsabilitat”, “més respecte per a 

tothom”, “necessitats bàsiques cobertes per a tothom”, “un país pròsper, lliure i 

igualitari”, “llibertat, justícia, oportunitats, respecte i protecció”, “respecte, amor, 

llibertat, pau i benestar”, i per als més religiosos, místics i els espirituals “ conèixer el 

secret de la nostra existència” o “fraternitat, llibertat, benestar, cultura i 

espiritualitat”. També li havia passat pel cap la idea que, tal com diu la paraula 

“utopia”, això no pot ser real i que potser li suscitaria falses esperances i posterior 

frustració4... 

Ha arribat a lloc. Una alta torre vigilada per lleons de pedra i culminada per 

l’escultura d’un aventurer. Fa molts viatges, però ho té tot a dalt de tot ja. “ Avui és 

un gran dia, i plouran manuscrits utòpics”. Curiosament no hi ha ningú més, i troba 

una finestreta. Comença a escampar somnis de felicitat, d’harmonia i d’amor pel seu 

país, que volen lliures, com un colom blanc que porta la pau. Tristament s’adona que 

on cauen no hi ha ningú, tothom està pendent dels llibres i... de les roses. Si algú veu 

els escrits ni se’ls mira, creu que són publicitat desesperada. Ja només li queden unes 

poques còpies, les seves últimes esperances... desesperadament se les empesca per a 

sortir a l’exterior, on hi ha l’estàtua, a molts metres de terra. Porta un saquet a 

l’esquena i ja és sobre el braç de l’aventurer. Camina cap al punt que va marcar la 

tria d’aquest lloc. El dit, el dit que assenyala el nou món, el món que ell volia, el món 

                                                 
4 Les breus utopies han estat formulades (inclòs el comentari referent a la impossibilitat 
de realització del concepte “utopia”), per ordre d’aparició, per Artur Mas i Gabarró, 
Josep A. Duran i Lleida, Josep Grau i Seris, Joan Canongia i Gerona, Laura Vilagrà i 
Pons, Alícia Sánchez-Camacho, Mn. Jesús Huguet, Khalid Boghel i Bachiri i Joan Saura i 
Laporta. 
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que somiava millor... ja és a la punta. Ell mateix se sorprèn de la seva gosadia i del 

seu equilibri. Es despenja el sac de l’esquena i aboca les últimes redaccions. Volen, 

volen com les altres, però potser seran vistes i tot, aquestes. Podria cridar per tal que 

se n’adonés la multitud, però la seva posició de perill causaria un escàndol. 

Aigua; font de vida, font de vida i de destrucció. Plou; plou i tot es desfà. Aigua; 

aigua ara més salada. Llàgrimes; ara necessita plorar. Capcot torna endarrere, per a 

tornar a casa i tancar-s’hi, com si fos una bombolla (anar i tornar). Ara sí que se sent 

ferit i malalt. Pensa; pensa i pensa que utopia vol dir, alhora que “lloc bo”, “no lloc”, 

i que no pot ser real. Com tot, no és res... gira el cap de nou, direcció al nou món, 

l’enyora, l’enyora i el vol; l’enyora, el vol i el perd. Camina per sobre el canell pedrós 

i l’aigua, de nou font de destrucció, fa que rellisqui i s’esfuma. Avall amb la seva 

utopia. Res. Res. Res...   
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Abstracció concreta 

 

Sempre vaig ser cec, quan obria els ulls i hi veia; 

Sempre vaig ser mut, quan de ma boca sortien paraules. 

Vaig néixer,  em van tapar els ulls i en parlar deia bestieses. 

 

El món és un camp, un camp ple de roses; 

Vermelles, fresques i suaus, però jo hi sóc al·lèrgic. 

Per això vaig voler parlar, per això vaig voler veure les coses. 

 

Sempre vaig riure, i ho feia mentre plorava; 

Caminava per un bosc verd, i es tornava cendra. 

Tot era bipolar, i volia el món que somiava. 

 

Vaig obrir els ulls i vaig començar a parlar. 

Dibuixí una cara feliç i en una ampolla la vaig llençar al mar. 

Vaig obrir els ulls i vaig començar a parlar. 

Esperant que a l’altra banda allò fos realitat... 

 

Volia canviar el món, però ja era massa tard. 

Tenia idees, i eren massa innocents; 

Tenia esperança, i corrien molt mals temps. 

 

Em vaig aïllar dins d’una bombolla; 

Sense vius ni morts i on res no fos res. 
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I la punxa d’una rosa la va rebentar per sempre més. 

 

L’ampolla va arribar, a alguna platja; 

I algú que no era feliç la va trobar. 

Va canviar el dibuix i la va tornar a llençar. 

 

Vaig obrir els ulls i vaig començar a parlar. 

Dibuixí una cara feliç i en una ampolla la vaig llençar al mar. 

Vaig obrir els ulls i vaig començar a parlar. 

I els de l’altra banda me la van tornar plorant. 

 

I  tot això,  són només paraules; 

Però les paraules no són més que                      la realitat. 

                                      i tant com 

Així doncs, canviem els discursos i potser...probablement potser. 
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“ Mirando mi calavera 

un nuevo Hamlet dirá: 

he aquí un lindo fósil de una 

careta de carnaval.” 

 

Antonio Machado 
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UTOPIA? PROBABLEMENT POTSER... (GLOSSARI) 

 

En aquest apartat, primerament relat per relat i després conjuntament, es citaran els 

temes que s’han volgut tractar a cada narració, la simbologia i les relacions entre els 

textos. També s’explicarà el significat de la portada. 

 

Simbologia de la portada: 

El fet que hi hagi un pardal mort i atrapat entre el vidre d’una finestra i el porticó i 

un altre de viu i fora de la imatge central permet moltes interpretacions: la meva 

intenció ha estat mostrar, amb el reforç de la frase de Víctor Hugo precedent als 

relats, la teoria de l’ànima de Plató. El fet que l’ocell de l’exterior de la imatge 

central sigui un dibuix i no una fotografia exagera el fet que desconeixem la 

vertadera realitat, puix representa l’ànima i es mostra aparentment més fals que el 

que percebem sensitivament, el cos que queda inert, atrapat i desemparat. Molts 

consideren que l’ànima no existeix i em divertia el fet de poder-la representar 

aparentment més artificial que el cos. 

Somnis utòpics I 

Aspectes principals: 

- La filosofia no soluciona els dubtes, en crea més. 

- La vida en societat. 

- La realitat, d’existència dubtosa. 

- Referent a la utopia:  el desig de trobar un lloc millor i  la impossibilitat de 

trobar-lo (les utopies no són realitzables).  

Aspectes secundaris: 

- El trastorn bipolar ( canvis cíclics i extrems de l’estat d’ànim). 

- La corrupció de la indústria dels fàrmacs. 

- La màfia napolitana. 

- Tot és cíclic ( la narració acaba on comença). 
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Sorra 

Aspectes principals: 

- La felicitat. 

- Altruisme o egoisme? 

- La llibertat i l’hedonisme. 

- La realitat, subjectiva i individual. 

- Política: la democràcia, el comunisme, les dictadures, la societat 

estratificada... Es podria canviar el caòtic món en què vivim? En què s’ha 

convertit la política? 

- Acceptar la realitat i enfrontar-s’hi o bé enganyar-se a un mateix. 

Aspectes secundaris: 

- Sexe. 

- Drogues. 

-  Dependència respecte dels altres. 

Tot i que no sembla versemblant que una conversa entre joves utilitzi un llenguatge 

mínimament elaborat, la conversa d’aquesta narració fou real. 

Victòria absoluta 

Aspectes principals: 

- La felicitat constant ( o la manca de problemes). 

- La utopia: un plantejament utòpic (un somni que desapareix), la petita 

utopia individual ( la bombolla) i l’aspiració a un món millor.  

- Trobar-se i conèixer-se un mateix. 

Aspectes secundaris: 

- Organització social, educació i esforç. 

- Llibertat i repressió. 

- Altruisme. 

- Càncers i altres malalties greus. 
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Situació: orgull i prejudici 

- Prejudicis respecte de la immigració. 

- Integració social i cultural dels nouvinguts. 

Palíndrom existencial 

Aspectes principals: 

- La realitat (el que creiem que és la realitat) és una convenció. Tot són 

convencions. Negació de la realitat. Negació de tot. Nihilisme. 

- La solitud, bona o dolenta? 

- La implicació del contrari de qualsevol cosa en l’ésser d’aquesta. 

- La vida i la mort. 

Aspectes secundaris: 

- La pena de mort. 

- El terrorisme polític (referència discreta a ETA). 

- Evolució cíclica: el relat acaba tornant enrere en ell mateix, repetint un 

fragment. 

Pràctica experimental de la realitat 

Aspectes principals: 

- La realitat. És alguna cosa? Què és? Possibilitat que no sigui res i possibilitat 

que sigui el llenguatge. 

- La utopia: podem crear un món millor a partir de la subjectivitat de la 

realitat (si aquesta és alguna cosa)? 

- La importància del llenguatge:Les paraules són la realitat? 

- El logos ( Déu, el destí...). 

- Existim? 

Aspectes secundaris: 

- L’avenç científic no ètic, sense escrúpols. 
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Nexe superlatiu 

Aspectes principals: 

- Ens movem per l’atzar o tot és causal? Defensa de la causalitat. 

- Les idees falses inculcades als emigrants respecte del lloc on van. 

Aspectes secundaris: 

- L’atur. 

- Els mitjans desesperats per a fugir d’un país ( pasteres...). 

- En morir anem a un lloc millor? 

Homo Naufragus, l’era de la simbiosi 

Aspectes principals: 

- Paradoxes inevitables i implicació dels contraris. 

- El racionalisme i la concepció sensible. 

- La impossibilitat del moviment (les convencions científiques acaben sent, com 

eren els déus en l’antiguitat, un intent de conèixer). 

- La utopia: la “simbiosi humana” considerada el factor clau en la societat 

perfecta.  

- La imperfecció humana. 

- - ∞: si en vida no som res i un cop morts no desapareixem som menys  infinits. 

- La concepció cíclica del temps. 

Aspectes secundaris: 

- El trastorn bipolar. 

- Els mitjans desesperats per a fugir d’un indret. 

Somnis utòpics II (la decadència) 

Aspectes primaris ( pel que fa a la utopia): 

- La situació actual de Catalunya. 

- La utopia formulada per a Catalunya. 

- La creença cega en un ideal utòpic i la frustració que provoca. 
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- La impossibilitat de la realització d’una utopia. 

Aspectes secundaris: 

- El nacionalisme i l’amor envers la pròpia terra. 

- El fet que el temps evoluciona cíclicament. 

Abstracció concreta 

Relació, a partir de l’allunyament dels relats, establerta entre els diversos elements 

simbòlics que hi són presents. 

Punts d’unió generals: 

Al llarg de l’obra, si puc així anomenar el projecte, s’estableixen diversos enllaços (la 

majoria dels successos es produeixen entre el 6 i el 7, la insistència en la concepció 

cíclica del temps i la implicació del seu contrari intrínseca a tot concepte -molt 

marcada pel trastorn bipolar i que culmina en el fet que el primer relat i l’últim es 

titulen igual i, per tant, tot comença on finalitza -, el sentiment de tristesa pel que fa 

al món, la necessitat de creure que tot pot ser millor, el dubtes que no són respostos, 

la defectuositat humana...). Tots els relats són encapçalats per cites que estableixen 

una relació (més o menys directa) amb la narració corresponent. 

El fet que les citacions siguin escrites en un idioma o en un altre rau en el fet que si 

s’han pogut escriure en el seu idioma original així s’ha fet, ja que cada traducció 

implica una pèrdua de significat.  
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CONCLUSIONS 

 

La política, aquella ciència que va néixer per necessitat humana, ha esdevingut un 

joc. Les discussions polítiques i els desacords dins d’un mateix partit polític o en 

relació amb algun altre són actes, justificats o injustificats, coherents o incoherents, 

majoritàriament de campanya propagandística, una eterna campanya electoral. He 

pogut confirmar que les opinions i actituds de cada un dels partits polítics que he 

enquestat no són, en molts dels casos, tan divergents com se’ns fa creure. No vull, 

amb aquests mots, ofendre ningú. 

M’he adonat que filosofar és una tasca molt àrdua, que m’ha fet patir i capficar en 

laberints sense sortida; tot i així, un cop acceptada la ignorància m’he sentit bé: trist 

pel fet de no poder conèixer allò que m’intriga, però content d’haver après a pensar i 

a raonar. Per tant, la conclusió més objectiva que puc extreure d’aquest treball és 

que la filosofia crea dubtes i no ofereix respostes, però que si s’accepta aquest 

desconeixement, filosofar pot ser un plaer. 

A més a més, haver redactat la part més important en narrativa m’ha permès 

millorar la meva capacitat d’escriure i d’expressar-me. Poques vegades se’ns presta 

l’atenció que requerim en voler aportar unes idees. Amb aquest projecte, aconseguiré 

que les persones que el llegeixin m’entenguin, comprenguin molts dels meus 

sentiments. Com tota obra literària, els meus relats es fonamenten en les meves 

vivències, òbviament camuflades, i els meus sentiments més íntims. Amb les 

paraules que aquests fulls reciclats contenen qui vulgui conèixer-me em coneixerà. 

Un dels meus objectius, com he exposat a la introducció, era perfilar les meves idees 

polítiques; ho he aconseguit. 

Finalment, i si m’és permès, voldria oferir un avís: una utopia no esdevindrà real, pel 

nostre bé no hauria de fer-ho, però això no significa que ens haguem de limitar a 

acceptar les adversitats i allò en què no estiguem d’acord. Hem de tenir clar el que 

volem i lluitar per a aconseguir-ho. Probablement potser així ho aconseguirem. 
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1 
                  MODEL D’ENQUESTA 

 

BLOC I    Catalunya 

 

1- El català, actualment, és una llengua perseguida? 

- Sí. 

- No. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

2- La llengua oficial a Catalunya hauria de ser: 

- El català. 

- El castellà. 

- Ambdues, a triar. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

3- Actualment, a Espanya, s’està duent a terme una “campanya” anticatalanista? 

- Sí. 

- No. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



3 
 

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

4- A Catalunya, s’ha realitzat, durant el transcurs dels darrers anys, cap activitat que 

hagi pogut molestar el conjunt estatal i, conseqüentment, hagués pogut motivar o 

hagi motivat un conjunt d’actituds o actes contra la societat catalana? 

- Sí.  

- No. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

La següent pregunta no hauria de ser tractada amb exclusivitat dins l’àmbit de 

Catalunya, però degut a les actuals circumstàncies i per agilitzar la part final del 

qüestionari, hi ha estat inclosa. 

 

5- Recolza el fet que tot i que un partit polític guanyi unes eleccions, si no és per majoria 

absoluta, una coalició d’altres partits pugui prendre el poder? 

- Sí. 

- Sí, sempre que els partits que s’ajuntin tinguin uns ideals mínimament semblants. 

- No. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

- Quin sistema electoral i de distribució de poders és el més just i acceptable? 

- El vigent a Espanya. 

- L’actualment estipulat als EUA. 
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- L’utilitzat a França. 

- Altres. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

6- Catalunya hauria de ser independent de l’Estat espanyol? 

- Sí. 

- No. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Si la resposta ha estat “sí” respongui la següent pregunta: 

- El millor mitjà per a aconseguir ( o en el cas de la primera resposta proposar) la 

independència seria: 

- Un referèndum a la població catalana i, depenent dels resultats obtinguts, s’actuaria 

d’una manera o d’una altra. 

- El terrorisme. 

- Manifestacions massives i boicots al conjunt estatal. 

- Negociacions amb el govern estatal. 

- Altres. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 
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BLOC II          Qüestions generals 

 

Pensant en una societat  políticament perfecta: 

 

1- Elegeixi una forma política de les proposades per Aristòtil: 

- Monarquia. 

- Tirania. 

- Aristocràcia. 

- Oligarquia. 

- República. 

- Demagògia. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

2- Triï un règim polític: 

- Règims monocràtics, monarquia autoritària. 

- Règims monocràtics, monarquia cristiana. 

- Règims monocràtics, cabdillisme. 

- Règims monocràtics, monarquia absoluta. 

- Règims monocràtics, dictadura totalitària/democràcia popular. 

- Règims democràtics, monarquia constitucional. 

- Règims democràtics, república. 

- Règims democràtics, presidencialisme. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 
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En un país ideal: 

 

3- La sanitat seria: 

- Pública. 

- Privada. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

4- L’ensenyament seria: 

- Públic i obligatori. 

- Públic i opcional. 

- Públic, i opcional a partir de certa edat: __ anys. 

- Privat i obligatori. 

- Privat i opcional. 

- Privat, i opcional a partir de certa edat:__ anys. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

5- La pena màxima per conductes criminals seria: 

- Desterrament. 

- Cadena perpètua. 

- Pena de mort. 

- Altres. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 
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6- La immigració il·legal i massiva: 

- Com indica la pregunta és il·legal i, per tant, s’haurien d’imposar sancions i penes als 

immigrants il·legals. 

- Aquests immigrants haurien de ser deportats al seu país originari. 

- S’hauria de facilitar i agilitzar l’obtenció de nova documentació per tal d’introduir 

aquestes persones a l’estat com a nous habitants i, per tant, haurien d’acceptar tots 

els drets i deures derivats de la nova situació. 

- Per tal de disminuir els fluxos migratoris, els països amb recursos haurien d’invertir 

part del seu capital en crear infraestructures als països més necessitats i crear-hi així, 

nous llocs de treball, més nivell econòmic i per tant una millor qualitat de vida. 

- Altres. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

- La ciència i la tecnologia: 

- No tindrien límits. 

- No tindrien límits sempre i quan les novetats permetessin una millor qualitat de 

vida. 

- Tindrien limitacions ( clonació, creació d’intel·ligència artificial...). 

- Altres. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 
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7- En l’àmbit religiós: 

- No hi hauria religió oficial. 

- Hi hauria una religió oficial, a imposar. 

- Hi hauria una religió oficial i majoritària, però s’acceptarien altres religions. 

- La religió no tindria cap importància. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

8- Les bases econòmiques: 

- Es regirien per un sistema capitalista. 

- Es regirien per un sistema comunista. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Preguntes de conclusió: 

 

9- Creu, tot i la contradicció semàntica, que una utopia podria esdevenir una realitat i 

que això podria suposar el primer esglaó per a aconseguir un món feliç? 

- Sí. 

- No. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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10- Proposi una utopia utilitzant cinc paraules: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lloc i Data:*                                                      Signatura i nom:** 

 

____________________                                                           

____________________                                                        

                                                                       ____________________________________ 

 

*/**: simplement per a assegurar la validesa. 
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2 
2.1- ANÀLISI DELS RESULTATS  

 

A partir d’enquestar personalitats de diferents partits polítics catalans (els 

principals- CiU, ERC, PSC, PPC i ICV-), un representant de la religió catòlica i un 

altre de la islàmica, l’objectiu central d’aquest projecte és fer un plantejament utòpic 

aplicat a Catalunya per a poder-lo introduir en un relat. Per a dur a terme aquesta 

tasca, es va decidir passar un mateix conjunt de preguntes amb diverses opcions de 

resposta a totes aquestes persones per a posteriorment donar-los més o menys 

importància depenent dels resultats obtinguts a les eleccions autonòmiques catalanes 

del dia 1 de novembre del 2006 i dissenyar, així, una organització política i social 

acceptada per la majoria, una utopia.  

Cal aclarir (insisteixo) que no es tindran en compte ni els vots en  blanc,  ni els vots 

nuls ni el percentatge de la població que no va voler votar, puix que no col·laborar en 

un sistema democràtic és lliure elecció i s’ha considerat que això comporta la 

impossibilitat de queixar-se o fer reclamacions durant la legislatura en qüestió. 

Seguidament de cada pregunta de l’enquesta s’hi van incloure unes línies per a 

completar la informació, matisar-la i/o justificar-la, però a l’hora d’interpretar les 

respostes i elaborar els gràfics per a dissenyar la Catalunya utòpica aquestes 

explicacions seran o bé molt resumides o bé ignorades, ja que augmentaria el grau de 

subjectivitat (que ja és prou elevat en respondre una persona i no el partit i en 

interpretar les respostes jo, aliè a la situació de cada un dels partits polítics 

enquestats). No obstant això, es va considerar que la informació extra aportada 

podria tenir un gran grau d’interès, per la qual cosa ( i si es creu oportú o sorgeix 

l’oportunitat a la posterior redacció del relat en què s’exposaran els resultats 

obtinguts d’aquesta anàlisi, es comentarà alguna d’aquestes anotacions). Un altre 

projecte que es podria dur a terme a partir d’aquests qüestionaris seria comparar les 
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respostes obtingudes i fer una reflexió dels partits enquestats i l’actual situació de 

Catalunya, però això comportaria molta feina i no és l’objectiu del treball que 

realitzo. Per tant, tothom pot treure les seves conclusions respecte de les respostes. 

Per aquests motius, les explicacions només es tindran en compte irremeiablement si 

la resposta marcada ha estat “altres”, s’especifica una dada concreta o es creu 

oportú. 

L’enquesta consta de dos blocs: el primer, “Catalunya”, servirà per a poder redactar 

uns mots que facin referència a la situació que viu Catalunya actualment; el segon, 

“Qüestions generals”, permetrà dissenyar la utopia. 

Les persones que respongueren l’enquesta foren, en l’àmbit religiós el solsoní Mn. 

Jesús Huguet, rector de Sant Just Joval, teòleg, escriptor i conegut pel seu activisme 

polític i , Khalid Boghel i Bachiri, solsoní. 

En l’àmbit polític les respostes han estat aportades per la senyora Alícia Sánchez- 

Camacho, presidenta del PPC;  el senyor Joan Saura i Laporta, president d’ICV i 

Conseller d’Interior a la Generalitat de Catalunya; la senyora Laura Vilagrà i Pons, 

diputada al Parlament de Catalunya, alcaldessa de Santpedor i secretària Nacional 

de Política Territorial i Medi Ambient d’ERC; el senyor Joan Canongia i Gerona, 

diputat al Congrés i 1r Secretari de la Federació XI del PSC; el senyor Josep A. 

Duran i Lleida, president d’Unió Democràtica de Catalunya; el senyor Josep Grau i 

Seris, president de la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya i militant 

de CiU; i el senyor Artur Mas i Gabarró, president de CiU. 

També es volia entrevistar el partit “Ciutadans”, deguda la seva recent incorporació 

al nostre govern i els seus resultats obtinguts a les darreres autonòmiques tot i ser 

novells, però els intents per a contactar amb ells mai van ser respostos. En la seva 

primera aparició van aconseguir el 3% dels vots.  

La resta de partits no seran tinguts en compte, ja que els seus resultats no eren 

superiors al 0,7% dels vots, i són molts partits (segons dades del departament de 

governació i administracions públiques de l’adreça web www.gencat.net).  
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En el cas d’ICV,  a les darreres autonòmiques es va presentar juntament amb EUiA, 

però em limitaré a l’enquesta del partit principal, ICV, ja que són el partit principal 

de la unió i no s’ha pogut contactar amb Esquerra Unida i Alternativa. El PSC va 

presentar-se com a PSC-CPC, però com en el cas anterior l’enquesta es limita al PSC. 

En el cas de CiU s’ha tingut l’oportunitat d’entrevistar tres personalitats. En ser 

Artur Mas president de Convergència Democràtica de Catalunya i Duran i Lleida 

president d’Unió Democràtica de Catalunya, prèviament a elaborar els gràfics per a 

l’anàlisi de les respostes es farà un estudi d’aquests partits intentant englobar una 

mateixa resposta. En cas de dubte es recorreria a les respostes de Josep Grau i si 

encara no hi ha una resposta clara tindrà predilecció la resposta del senyor Mas, com 

a president de CiU. Com es pot observar aquest factor augmentarà la subjectivitat... 
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2.2 INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 

 

Segons dades del departament de governació i administracions públiques de 

l’adreça web www.gencat.net el percentatge de vots obtinguts per cadascun 

dels partits enquestats fou: 

 

 

CiU PSC-CPC ERC ICV-EUiA PPC 

31.52% 26.82% 14.04% 9.52% 10.67% 

 

El total correspondrà a un 92,57 % dels vots emesos en les eleccions autonòmiques de 

Catalunya del 2006. 

Per tant, i aplicant aquestes dades a les respostes de les enquestes respostes per les 

personalitats polítiques: 
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2.3 DISSENY DE LA UTOPIA CATALANA I DE LA DESCRIPCIÓ 

CRÍTICA (a partir dels gràfics de les enquestes) 

 

Considerant el 92,57% dels vots continguts pels partits que respongueren les 

enquestes el 100%. 

En l’ordre dels gràfics, que simplement correspon a l’ordre en què apareixien al lloc 

web on es van corroborar els resultats, i arrodonint els resultats per a evitar els 

decimals: 

CiU: obtingué un 31,52% dels vots; però considerant el 92,57% el 100% esdevé, per 

proporcionalitat directa,  x 100= 34, el 34 % dels vots. 

PSC-CPC: el seu 26,8% passa a ser,   x 100= 29, un 29%. 

ERC: d’un 14,03% es passa a tenir,  x 100= 15, un 15%. 

ICV-EUiA: el 9,52% dels vots es converteix en un,  x 100= 10, 10%.  

PP: passem de tenir un 10,67% a tenir un,  x 100= 12, 12%. 

A continuació, i combinant aquestes dades en funció dels gràfics es procedirà l’anàlisi 

de cada pregunta: 

Bloc I, Catalunya: 

1. Situació del català: el 100% dels resultats correspon a que no és una llengua 

perseguida, actualment. 

2. Llengües oficials a Catalunya: el 85 % afirma que tan el català com el castellà 

han de ser oficials a Catalunya. Només ERC, amb un 15%, enuncia que 

només el català ha de ser oficial. 

3. Anticatalanisme a Espanya?: el 59 % creu que sí i el 41% restant que no. 

Aquí sorgeix la polèmica, ja que els partits que neguen aquest fet són els que 

tenen presència a nivell espanyol. 
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4. Catalunya ha motivat un moviment contra la nostra societat?: el 100% ho 

nega. 

5. Recolzament o rebuig a les coalicions: el 54% (l’actual tripartit) les accepta 

totalment; el 46% (l’oposició) l’accepta quan es fa per projectes comuns...  

        5.2- Sistemes electorals: el 27% defensa l’espanyol. El 73% restant, l’alemany o                      

l’espanyol amb modificacions com les llistes obertes, la 2a volta electoral..., 

semblants.                                                                            

6. Independència: un 15% dels vots la desitja i la vol, un 75% l’evita davant 

una nació catalana plena (en el cas de CiU) o inclús la rebutja directament 

(PSC i PP) i un 10% voldria una república federal. En aquest tema és gairebé 

impossible arribar a una conclusió que englobi resultats. En tot cas, el 85% 

no desitja la independència. 

 

Bloc II, qüestions generals: 

1. Formes polítiques d’Aristòtil: el 88%, modificant-les per a aplicar-les als 

nostres temps, elegeix la república. El 12 % restant no creu que siguin 

aplicables, avui en dia. 

2. Règims polítics: el 88% defensa la república; el 12% que queda l’actual 

monarquia constitucional. Tot i desitjar la república com a model utòpic en 

alguns casos no es nega la monarquia degut als motius històrics. 

3. Sanitat: el 54% defensa la sanitat pública i el 46% la pública però amb l’opció 

d’iniciativa privada. En tots dos casos es creu que la pública hi ha de ser, 

necessàriament. Per tant aquí hi ha un resultat global. 

4. Ensenyament: en aquest cas passaria alguna cosa semblant a la sanitat. Tots 

concorden en la necessitat de l’ensenyament públic i obligatori. Com abans un 

46% defensa també la possibilitat de la iniciativa privada. A més a més en 

alguns casos es parla de l’edat mínima per a deixar els estudis o continuar-los 

opcionalment. Aquí és molt difícil justificar-ho matemàticament. 

5. Pena màxima per a fets criminals: el 34% acceptaria la cadena perpètua. El 

66% que queda defensaria un temps de reclusió màxim ( el legalment vigent a 
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Espanya o no). El terme mig estaria en penes més o menys llargues en funció 

del crim comès, però personalment ( aquí interfereixo) més elevades que les 

actuals segons la constitució. En el cas dels partits que no han matisat la 

informació qui calla atorga. 

6. Immigració il·legal o massiva: el 12% opta per a agilitzar i imposar la 

integració i adaptació; el 29% per a millorar les condicions dels països 

emisors; el 25% vetllaria per la unió entre les opcions d’agilitzar i imposar la 

integració i la d’ajudar els països en mal estat per a què els seus habitants 

puguin viure-hi plenament; el 34% restant defensa la immigració, aplicant 

però el fet de la integració obligada i la capacitat màxima d’acollida de cada 

país. Crec que aquestes opcions es complementen i totes en fan una: tothom 

té dret a emigrar, però això comporta la integració al nou país, del qual se 

n’ha de valorar les capacitats d’acollida; s’hauria d’ajudar més els països 

subdesenvolupats i/o en mal estat social, polític, econòmic, militar... 

7. Ciència i tecnologia: el 29% defensaria un desenvolupament il·limitat si hi ha 

algun benefici biològic..., el 27% limitaria el progrés per valors ètics i el 44% 

pels valors ètics i la legislació vigent. Les darreres dates es podrien englobar 

en una, formant el 71%. És difícil concloure objectivament, però en aquest 

cas em guiaré per la majoria, ni que no satisfaci el total dels votants, i , com 

que no hi ha més remei, deixo que hi intervinguin les opinions personals. Per 

tant, ens limitaríem per l’ètica. 

8. Religió: el 85% no creu que sigui necessària una religió oficial. No obstant 

això defensa plenament la tolerància en aquest àmbit i creu que si les nostres 

tradicions estan estretament relacionades amb la religió s’han de conservar 

alguns d’aquests valors. El 15% restant nega la importància d’aquest aspecte 

en la societat. 

Aquí podem deduir que la religió no ha d’influir en la nostra societat utòpica, per 

tant les enquestes fetes a les personalitats religioses i les seves respostes no poden 

influir en la proposta d’utopia que farem. Tot i així, i com vaig dir dels matisos i 

les informacions complementàries de les enquestes fetes als polítics si surt 

l’oportunitat i/o alguna citació és interessant se’n farà menció en el relat. 
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9. Economia: el 90% defensa, dins el capitalisme, l’Estat del Benestar. El 10% 

que queda desitjaria una nova societat no capitalista, plena, lliure, amb 

igualtat... 

 

Preguntes de conclusió: 

10- Utopies reals?: el 61% creu que podrien esdevenir-hi; el 39% no. no obstant això, 

tots convergeixen en què s’ha de tenir ideals i creure que el món pot millorar. 

 

Pel que fa a les breus utopies proposades, no faré anàlisi de resultats, puix és 

impossible. Seran utilitzades en el relat.  

 

 

Ara, a partir d’aquestes dades extretes i analitzades es redactarà el relat central. 
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