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La “utopistica” ^s, segons Wallers- 
tein, “la ponderació seriosa de les 
alternatives històriques”. El tema 
del llibre és precisamént l ’anàlisi i 
la valoració dels factors econòmics 
i politics que operen en e| nostre 
temps amb vista a Pesdevenidon 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L
a referència del titol d’aquest lli
bre a Les opcions històrìques 
del segle XXI no és baldera: in
dica l’objectiu de l’autor, Imma
nuel Wallerstein, que consisteix en 

l’“avaluació serena, racional i realista 
deis sistemes socials humans”, tant pel 
que fa a les limitacions que pateixen 
com a les possibilitats obertes que com
porten. Es tracta d’un assaig, d’un exer-

cici que té a veure, alhora, amb la cien
cia, la política i la moral. La discussió 
gira necessáriament en referencia al 
concepte de racionalitat material que va 
proposar Max Weber en oposició a la 
racionalitat formal.

L’autor analitza, de manera paral-lela, 
els fenómens de la revolució francesa 
i de la revolució soviética, així com, 
entre les dues, la del 1848, i entre

la russa i el nostre temps, la de l’any 
1968.
Aquest examen aclareix i ressegueix la 

generació de les idéologies politiques, 
de les posicions conservadores, libérais 
i socialistes, de les seues estratègies 
segons els canvis socials i econòmics.

Per a Wallerstein, “vivim en la transi- 
ció del sistema-món existent, l’econo- 
mia-món capitalista, a un altre sistema- 
món (o sistemes)”. Creu que aquest pé
riode será molt difícil per a tots els que 
els visquen,-tant per ais poderosos com 
per a l’home coment. S’interroga sobre 
“la viabilitat i continu'itat del model de 
producció capitalista, sempre orientât a 
l’acumulació incessant de capital, mobi- 
litzada per l’obtenció del màxim de 
beneficis, segons els costos, el preu, 
i la pressió de la competència”.

Les paradoxes i contradiccions que 
s’hi generen fan que s’esgote el model 
actual. Aqüestes limitacions estructuráis 
están créant una situació caòtica, amb 
una trajectória imprevisible, però que 
l’autor tracta de pensar en la seua 
“utopistica”. Josep Iborra

Carta al fili

J
an Olav descobreix un dia una jo- 
ve molt bonica, la noia de les ta- 
ronges. Obsedit pel seu rostre, la 
busca per tot Oslo decidit a capti- 
var-la, si bé ignora que ella ja ho està. 

Després de tres trobades breus, la noia 
li riemana un temps abans de deixar 
fluir l’amor, però eli no pot esperar i va 
al seu encontre abans d’hora. Tanma- 
teix, un colom blanc mori a la vora del 
carni deixa, mentre passegen, un signe 
de mal auguri. Tot i aixi, el conte s’a- 
compleix feli?ment fins que Jan Olav 
cau maiali en un carni sense retom. 
Mentrestant, George ha arribat al món.

Gaarder ha escrit al voltant d’aquesta 
història un llibre punyent on, simultà- 
niament a la lectura de la carta que Jan
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La noia de les taronges és un 
llibre colpidor sobre la fragilitat 
de la vida i la necessitai humana 
de recordar als altres que els 
estiment abans de dcixar-los.
Com la pel-licula d’Isabel Coixet, 
Mi vida sia mi, que en aquests 
moments es pot veure als cinemes 
i que rep bona critica, aquest és un 
relat subliin, ultim i inoblidable.

escriu al seu fili abans de morir,
(re)crea una trabada intima entre el pa
re, desaparegut ara fa onze anys, quan 
George era una criatura, i un noi ja ado
lescent. Les preguntes que Jan ha escrit 
a George són tan doloroses i complica
dos que ni cil n’ha trobat resposta. Anys 
després, George, esperonat per T amor 
i per la nécessitât d’entendre un passât 
llunyà, se sent ferm i decidit a llegir 
fins al final per respondre-hi.

A través del gest intim, tendre i imper- 
torbable de la lectura d’una carta fautor 
recrea l’espessor dels silencis d’una llar 
carregada d’absència que accepta la 
força dels records per sobreviure-hi, en 
un relat que pénétra l’ànima dels perso- 
natges i del lector. Lourdes Toledo


