
AQUELL LLOC ANOMENAT UTOPIA 

Durant milers d’anys, diferents pensadors han intentat trobar el món ideal defensant 

les seves idees per solucionar els errors dels seus llocs d’origen o el país on viuen. 

Tot i les diferents èpoques en les que aquests pensadors van viure, arriben a una 

utopia molt semblant: un món més just i igualitari. 

Avui en dia, els filòsofs segueixen buscant aquesta utopia que es resisteix tant a ser 

trobada. Per què? Perquè el món canvia i no és el mateix que era durant la Grècia 

Clàssica de Plató, o al segle XVIII durant la Primera Revolució Industrial, on trobem per 

exemple la proposta del socialisme utòpic de Robert Owen, proposta que no es va dur 

a terme per manca de mitjans econòmics. 

Així doncs, tal com queda demostrat al llarg de la historia i des de diferents punts de 

vista, és difícil de trobar una utopia que pugui satisfer a tothom per igual. 

Llavors, què és una utopia? La utopia és aquell lloc que no és enlloc perquè encara no 

existeix, o potser sí que hi és, però no físicament. És un món que en aquests moments 

només pot existir a les nostres ments. 

Quan una persona de la meva edat pensa en una utopia, el que li sol venir a la ment 

són els temps en els que era un nen petit que jugava amb un rasclet al pati de l’escola i 

feia sorra fina. Època en la que no s’havia de fer deures i es podia  jugar tot el dia. 

En canvi, per un nen que comença a desenvolupar la seva capacitat d’aprenentatge, 

una utopia és el món dels grans: un món on no cal anar a l’escola i es pot fer que el 

que cadascun vol perquè és gran. 

Com veiem, no pot existir una sola utopia. Per què no és possible que només n’existeixi 

una? Doncs perquè la gent és diferent, té maneres de pensar diferents i no tenen els 

mateixos objectius en la vida. 

Vivim en un món que cada dia es desglaça una mica més, com els pols, i aquest desglaç 

desvetlla coses de les quals ningú se sent orgullós. Vivim en una distopia. 

Si algú fos capaç d’implantar una utopia, per algú seria la seva distopia. Un projecte 

que no faria feliç a tothom, perquè no tothom té la mateixa idea d’utopia. 

Per mi, una utopia és un invent que té com a finalitat fer-nos sentir millor i ens dóna la 

capacitat de creure que podem arribar a tenir un món millor. Per tant, és només una 

il·lusió i tampoc és real. 

Llavors, per mi, no existeix una utopia. No crec en l’existència d’aquest món millor 

perquè el món és el que és, fred, imperfecte i corrupte. Però sí que penso que podria 

millorar? Com? No ho sé, perquè hi ha moltes possibilitats i el món està en un canvi 

continu, mai sabem el que està a punt de passar. 
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