
Immanuel Wallerstein, unes de les veus més rellevants dels fòrums
socials mundials, raona en Utopística les línies a seguir per construir
un futur creïblement millor i històricament possible.
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Utopística. Les opcions històriques del

segle XXI és una versió revisada per Im-

manuel Wallertein de les Conferències

que Sir Douglas Robb pronuncià a la

Universitat d’Auckland, Nova Zelanda,

els dies 16,22 i 23 d’octubre de 1997.

Publicades en anglès i traduïdes al cas-

tellà en 1998, és enguany quan podem

llegir-les en català gràcies a la publica-

ció de la Universitat de València i a la

traducció de Gustau Muñoz Veiga.

Wallerstien titula el llibre «Utopística»

amb la intenció de recuperar allò que

té de positiva la paraula utopia; així

doncs, al començament del text podem

llegir: «la utopística és la ponderació

seriosa de les alternatives històriques,

un exercici de la nostra capacitat de ju-

dici pel que fa a la racionalitat material

de possibles sistemes històrics alterna-

tius. És l’avaluació serena, racional i

realista dels sistemes socials humans,

dels constrenyiments a què poden tro-

bar-se sotmesos aquests sistemes i de

les zones obertes a la creativitat huma-

na. No pas la faç d’un futur perfecte

(i inevitable), sinó la faç d’un futur al-

ternatiu, creïblement millor i històri-

cament possible (però incert)».

Al llar de la reflexió recupera conceptes

claus del seu pensament, possiblement

familiars per als lectors de Wallerstein,

però introductoris per a qui vulga apro-

par-se a una de les veus més rellevants

dels fòrums socials mundials.

El sistema capitalista, que ell anomena

sistema-món, existeix des del segle XVI.

Gradualment aquesta economia-món ca-

pitalista s’ha estès per cada racó del pla-

neta; els estats que hi ha al si d’aquest

sistema són institucions del mateix sis-

tema i, doncs, tant se val quines siguen

les seues formes particulars, perquè totes

responen a la primacia d’aquesta pulsió

capitalista. Wallerstein argumenta, que

el fet que tots els sistemes històrics ante-

riors hagen estat desiguals i no demo-

cràtics no contitueix cap argument que

impedisca albirar la possibilitat d’un altre

que fos relativament democràtic, iguali-

tari i no capitalista. És aquí on exposa les

alternatives en aquest temps de transició

que estem vivint: «aquesta anàlisi no és

optimista ni pessimista, en el sentit que

no faig cap previsió –ni puc fer-la– sobre

si el resultat serà millor o pitjor. És, tan-

mateix, realista en el sentit que vol pro-

moure el debat sobre el tipus d’estructura

que ens podria convenir realment i sobre

el tipus d’estratègia, o d’estratègies, que

podrien acostar-nos-hi».

Nieves Avilés
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