
3. Saint Simon, Fourier, 
Owen, Tristan: 

sociologia i utopia

Saint-Simon

Fourier

Owen

La tradició 
sociològica: les 
aportacions dels 
clàssics
2n curs
Grau de Sociologia

Prof. Ernest Garcia

Universitat de 
València, 2015



Els «socialistes utòpics»

Henri de Saint-Simon, 1760-1825
Charles Fourier, 1772-1837
Robert Owen, 1772-1858

-Van fer prediccions sobre el futur i van tractar de construir-lo 
mitjançant el convenciment de llurs contemporanis, per tal que la 
societat perfecta fóra acceptada pacíficament, sense conflicte i 
sense sang.
-En conjunt, van inventar un nou vocabulari de pensament social, 
un mapa semàntic fet de: crisi, moral, social, socialisme, progrés, 
l’harmonia, el moviment, l’escola, la felicitat, el sistema, la 
revolució, l’atracció, l’antagonisme, la repulsió, l’amor, la passió, 
l’instint, allò mutu, l’associació, la capacitat, la necessitat, 
l’educació...
-Van considerar-se profetes del nou món, nous messies (Saint 
Simon va veure’s com una síntesi de Sòcrates i Carlemany; Fourier 
va «demostrar» amb la Bíblia que la seua vinguda estava 
anunciada; Owen va identificar-se amb Jesús i Cristòfor Colom).
-Van tenir una influència enorme en el pensament social i polític al 
llarg de tot el segle XIX.

Utopia, colònia fourierista a Ohio (USA)

New Lanark, Escòcia



Newton i la mecànica com a ideal de 
coneixement:

El bon tret de la societat era l’amor o 
l’atracció per als saint-simonians, l’atracció 
passional per a Fourier, la caritat o l’atracció 
per a Owen.
El tret negatiu l’antagonisme per a Saint-
Simon, la repulsió per a Owen...

Van estar influenciats per la mateixa imatge 
científica newtoniana, amb les metàfores de 
les forces d’atracció i repulsió i els assajos de 
matematitzar el pensament social (els 4 
moviments de Fourier (1808).



La pretensió científica:

Cal considerar-los precursors de la sociologia perquè van 
tractar de fonamentar les seues doctrines en l’observació 
del món real, en coneixement detallat dels fets, no en les 
grans construccions conceptuals dels «filòsofs» de la 
Il·lustració i contemporanis.

Van pensar que llurs troballes eren científiques perquè 
estaven basades en «fets demostrables» (Owen), en 
«fets positius» (Saint-Simon), en «observacions reals»
(Fourier).

Important pel que fa a la construcció extra o 
antiacadèmica de la sociologia. Els clàssics no van ser, en 
general, professors ni «intel·lectuals», sinó reformadors 
pràctics amb pretensió científica.

[Encara al principi del segle XX, a Òxford, la sociologia s’ensenyava al 
Ruskin College, institució lligada al moviment obrer, però a la 
Universitat hi havia només la teologia.]

Ruskin College



Van creure en l’exemple: un sol experiment podria convèncer 
el món (Fourier a la recerca d’un mecenes, els experiments 
reals d’Owen i les pràctiques saint-simonianes a 
Ménilmontant).

Van tenir una gran fe en la motivació psicològica.

Van rebutjar l’acció revolucionària en general i l’acció 
violenta en especial.

Van creure en l’educació.

Van donar molt poca importància a l’Estat i al poder (els 
canvis i les lluites polítiques eren irrellevants per a la gran 
transformació que s’apropava).

Owen i Fourier tingueren en comú un rebuig 
total del sistema industrial de l’època, que 
van conèixer en la pràctica, com a fabricant 
el primer i com a viatjant de comerç el 
segon (l’arròs destruït com a exemple).



Claude Henri de Saint-Simon

Tombes de Saint-Simon i Bourdieu, al cementiri de Père Lachaise, París

Obres
Lettre d’un habitant de Genève à ses contemporains (1803) [Carta d’un habitant de Ginebra als seus 
contemporanis] 
L’industrie (1816-17) [La indústria] 
Le politique (1819) [El polític]
L’organisateur (1819-1820) [L’organitzador]
Du système industriel (1822) [Sobre el sistema industrial]
Catéchisme des industriels (1823-1824) [Catecisme dels industrials]
Nouveau christianisme (1825) [El nou cristianisme]

«Si França perdera els 
seus principals físics, 
químics, banquers, 
negociants, llauradors, 
ferrers, etc., seria un cos 
sense ànima; en canvi, si 
perdera tots els homes 
considerats més 
importants de l’Estat, el 
fet no comportaria més 
pena que la 
sentimental» 
(de l’Organisateur).



Saint-Simon. Nota biogràfica

Aristòcrata, comte.
Als 17 anys, com  a militar, va participar en la guerra de la independència dels EUA (I va tractar de 
promoure un canal en Centreamèrica i la connexió de Madrid amb el mar a Espanya).
Participà en la revolució activament, i va fer diners com a especulador immobiliari i financer (es va 
dir que havia intentat apropiar-se de Nôtre Dame). Es va fer molt ric.
El 1793 va ser detingut (potser per error), però va sobreviure al Terror.
Es va casar el 1801 i divorciar el 1802. Va escriure Lettres d’un habitant de Genève.
El 1805 ja no tenia ni un cèntim (un antic criat seu, Diard, el va protegir).
Des del 1810, uns anys d’extrema misèria. Teoritzà sobre els fonaments de «les ciències de 
l’home».
1814: «resurrecció». Amb 54 anys, es recuperà, abandonà els escrits científics i aconsegí una pensió 
de la seua família per a viure. I per a contractar secretaris (un d’ells, Auguste Comte). 

Entre els anys 1816 i 1824 escrigué les 
seues obres més importants per a la 
sociologia. Cap al 1820 caigué en 
desgràcia entre els grans industrials pels 
seus atacs a la religió. Desesperat per ser 
pobre de nou, intentà suïcidar-se i es 
disparà un tret a l’ull. Cap al final de la 
seua vida, alguns deixebles començaren a 
aplegar-se al seu voltant, convocats 
sobretot per Rodriguès, molt influït per le
Nouveau Christianisme. Saint-Simon morí 
el 1825.



Les aportacions de Saint-Simon a les ciències socials

Saint-Simon va exercir una influència considerable sobre 
molts dels actors i dels corrents de la societat industrial 
naixent. En particular, pel que fa al món de les idees, fou 
clarament un precursor: 

-del positivisme,

-de la sociologia de la societat industrial (i de la tecnocràcia),

-del socialisme. 

Al positivisme va aportar elements tan diversos com la consideració de la mecànica 
newtoniana com a model de coneixement, l’aspiració a la formalització matemàtica i la 
recerca d’una ciència unificada. Una gran influència sobre Comte van tenir les tesis sobre 
la transició a la societat industrial, la visió de les ciències en un ordre de complexitat 
creixent acabant en les ciències humanes i la idea d’una nova religió «científica». 
A les doctrines de la societat industrial va aportar la visió que el millor govern seria el 
format per científics i artistes (i unes altres prefiguracions de les teoritzacions sobre els 
tècnics i intel·lectuals com a «nova classe»), l’embrió d’una teoria de l’estructura social 
confrontant productors i grups parasitaris o improductius i, també, la subordinació de la 
política a l’economia.
Al socialisme va aportar la visió d’una economia planificada, diverses propostes 
d’emancipació dels obrers per l’educació i la concepció d’una política lliure del domini 
d’uns éssers humans sobre els altres.



Saint Simon, precursor del positivisme

Tres dimensions de la condició humana: el domini sobre la naturalesa, 
l’acumulació dels coneixements i els sentiments i les emocions 
expansius.

Les dues primeres  tenen una connexió clara amb els principis del 
positivisme. A més d’això, Saint-Simon va veure en la mecànica clàssica 
un ideal de coneixement, amb un alè gairebé místic: la crida al 
«sacerdoci científic de la religió de Newton». Va treballar molts anys, 
tot i que sense cap èxit, en un projecte d’unificació de la ciència amb 
eines matemàtiques. Va anar derivant de la mecànica a la fisiologia 
(prefigurant en cert sentit l’organicisme durkheimià).

Va exercir una influència enorme sobre Comte, amb la idea 
d’unes ciències «positives» en complexitat creixent que 
culminen en la ciència de l’home, amb la tesi dels estats 
successius de l’evolució social que culminen en la societat 
industrial organitzada d’acord amb uns principis científics, i 
fins i tot amb la idea d’una nova religió.

Aquestes idees positivistes van estar acompanyades d’una 
filosofia moral inspirada per la «rehabilitació de la carn», per 
la reivindicació de les emocions i de l’amor, i per la crítica de la 
moral burgesa.



Les idees sobre la societat industrial

En diverses obres, però sobretot en Le Système industriel del 1821 i Le Catéchisme des 
industriels del 1823, Saint-Simon exposa la seua concepció social que s’acosta una era 
daurada basada en un ordre social perfecte, una forma de capitalisme capaç de crear una 
riquesa molt abundant i profitosa per a tothom. Aquest ordre social resultaria del conflicte 
de classes que situa la majoria de treballadors (és a dir, de gents productives, obrers, 
científics i industrials) en confrontació amb una minoria ociosa i parasitària, de rendistes i 
terratinents. Una societat que seria el resultat del triomf històric de les «classes 
productives».

En molts moments, apunta elements del que han estat després les moltes elaboracions 
sobre les tendències tecnoburocràtiques de la societat industrial i sobre els científics i 
tècnics com a «nova classe»,  com a tercera classe entre propietaris i desposseïts. El govern 
hauria d’estar en mans d’un «Consell de les Llums», constituït per científics, artistes, 
artesans i empresaris, capaços de posar els fets per davant dels principis i de les formes. És 
a dir, de governar d’acord amb la ciència. Una idea coherent amb el criteri que el govern ha 
d’estar més centrat en l’economia i en la planificació que no en la política, i que hauria 
d’orientar-se a un «projecte de millora general del territori francès», amb l’objectiu 
d’enriquir el país en tres mil milions cada any i produir així una millora de les condicions 
de vida per a tothom, incloses les classes més baixes de la població.

Tot això va anar acompanyat d’idees polítiques proburgeses i antirestauració (entre 
elles la proposta protoeuropeista d’una unió entre França i Alemanya). I d’elements 
filosòfics congruents: «La filosofia del segle XVIII fou crítica i revolucionària; la del XIX 
serà inventiva i organitzativa».

La transició a la nova societat havia de comportar canvis com els següents:
- Del poder sobre els homes a l’administració de les coses (un lema tecnocràtic recuperat 
per Marx com a pas en el procés d’extinció de l’Estat).
- De l’antagonisme a l’associació (no conflicte de classes sinó col·laboració entre les 
classes productives...) (postura que connecta amb Comte i, més enllà, amb Durkheim.
- De cadascú segons la seua capacitat, a cadascú segons el seu treball (no a 
l’igualitarisme; principi meritocràtic adoptat per Marx com a lema per a la fase socialista 
de transició al comunisme).



Precursor del socialisme?

Segons la lectura marxista, la resposta ha de ser rotundament afirmativa. «… en Saint-Simon trobem 
una amplitud de visió tan gran que gairebé totes les idees dels socialistes posteriors —parlem de les 
idees no estrictament econòmiques— es troben en germen en les seues obres», va escriure Engels en 
El socialisme utòpic i científic.

Segons aquesta interpretació, Saint-Simon va formar la seua visió de l’estructura i el conflicte social 
com a efecte de la Gran Revolució. «En la qual», escriu Engels, «l’antagonisme entre el tercer estat i les 
classes privilegiades va prendre la forma d’un antagonisme entre els “treballadors” i els “ociosos”. Els 
ociosos no eren únicament les velles classes privilegiades, sinó també tots els qui vivien sense prendre 
part en la producció o distribució. I els treballadors no eren únicament els obrers assalariats, sinó 
també els fabricants, els mercaders, els banquers. La revolució havia demostrat i resolt que els ociosos 
havien perdut la capacitat per a la direcció intel·lectual i la supremacia política».

D’una altra banda, Saint-Simon havia tret com a conclusió del període del Terror que les classes no 
posseïdores no tenien la capacitat de dirigir la societat. I qui havia de dirigir i manar? La ciència i la 
indústria, unides en un nou vincle religiós, destinat a restaurar aquella unitat de les idees religioses 
que s’havia perdut des de la Reforma —un «nou cristianisme» necessàriament místic i rígidament 
jeràrquic. Però la ciència volia dir els erudits, els savis acadèmics; i la indústria volia dir, en primer lloc, 
els burgesos, els fabricants, els mercaders, els banquers.

El vessant socialista rau, segons la lectura marxista, en el fet que Saint-Simon «volia que aquests 
burgesos es transformaren en una mena de funcionaris públics, de fideïcomissaris socials» tot i que 
havien de conservar enfront dels obrers una posició privilegiada, tant en sentit econòmic com en sentit 
de comandament. Els banquers, especialment, havien de dirigir tota la producció social amb la 
regulació del crèdit. Aquesta concepció corresponia perfectament a una època en què la indústria 
moderna i, amb ella, l’antagonisme entre la burgesia i el proletariat tot just començaven a aparèixer a 
França. Però allò en què Saint-Simon insisteix especialment, allò que l’interessa per damunt de tot és la 
sort de la classe més nombrosa i pobra.

També es rep com a socialista la proposició que «tots els homes han de treballar», ja formulada a les 
cartes de Ginebra. I, sobretot, la percepció de la revolució francesa com a lluita de classes —una 
descoberta que, el 1802, havia estat realment genial, diu Engels. El mateix que  l’anunci de l’absorció 
de la política per l’economia fet el 1816, en el qual apareix de manera embrionària la tesi que les 
condicions econòmiques són la base de les institucions polítiques.

En resum, hi ha una interpretació socialista de l’industrialisme de Saint-Simon, iniciada per alguns dels 
seguidors d’aquest i codificada pel marxisme.



Socialisme és 
propietat pública 
més abolició de la 
desigualtat social.

P. Leroux, 1832



Saint-simonians

Julie-Victoire Daubié fou la primera dona que 
obtingué el batxillerat a França, 1861.

Pierre Leroux, 
el primer a usar 
la paraula 
socialisme

Bazard, carbonari, promotor del corrent «socialista» del 
moviment. Nomenat, el dia de Nadal de 1829, un dels dos 
«pares suprems», amb Enfantin, de la religió saint-simoniana

Enfantin, promotor 
del corrent «liberal»
i de canvi moral; 
precursor del Canal 
de Suez i empresari 
de ferrocarrils 

Olinde
Rodriguès, 
matemàtic i 
banquer

Eugène Huzar, 
crític dels 
riscos 
derivats de la 
ciència i la 
tècnica



Charles 
Fourier
Obres

-Théorie des quatre mouvements et des destinées 
générales: prospectus et annonce de la découverte,  1808

-Le nouveau monde amoureux, 1816 (primera publicació
1967)

-Traité de l’association domestique-agricole, 1822

-Théorie de l’unité universelle, 1822-1823 

-Le Nouveau monde industriel et sociétaire ou invention du 
procédé d’industrie attrayante et naturelle, distribuée en 
séries passionnées, 1829

-Pièges et charlatanisme des deux sectes Saint-Simon et 
Owen, qui promettent l’association et le progrès, 1831

-La fausse industrie morcelée répugnante et mensongère et 
l’antidote, l’industrie naturelle, combinée, attrayante, 
véridique donnant quadruple produit, 1835-6

-Œuvres complètes, 12 vols., París, Anthropos, 1966-8

Traduccions

La armonía pasional del nuevo mundo, 
Taurus, 1973

Teoría de los cuatro movimientos y de los 
destinos generales, Barral, 1974

Doctrina social: (el falansterio), Júcar, 
1978

El nuevo mundo amoroso, Fundamentos, 
1975

Elogio de la poligamia, Abraxas, 2005

Valor educativo de la ópera y la cocina, 
Trea, 2008



Fourier en 10 ratlles, segons Laurence Bouchet (<www.charles fourier.fr>)

«En la primera meitat del segle XIX, Charles Fourier critica la civilització del seu temps i,
inspirant-se en els descobriments de Newton sobre l’atracció, imagina la possibilitat
d’una societat harmoniosa basada en el floriment de les passions. Entre les idees
centrals del seu pensament hi ha, per exemple: el treball “atractiu”, l’educació atenta a
les qualitats de cadascú, la llibertat sexual, l’emancipació de les dones. Els seus escrits,
impregnats alhora de filosofia, d’humor i d’imaginació, han inspirat escriptors i poetes;
han tingut també imitadors; i han suscitat “experiments socials”, és a dir, intents de
comunitats o falansteris a França, als Estats Units i a uns altres llocs. Fins i tot avui, la
utopia (?) de Charles Fourier ens pot despertar i ens fa somniar i pensar.»

En tota la informació sobre Fourier he utilitzat extensament els rics i detallats dossiers de Michel Antony, 
<http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/new_look/Ress_thematiq/thematiq/utopies.htm>.



«És massa evident que les ciències polítiques i morals, tot i 
haver existit vint-i-cinc-segles, no han fet res per la felicitat 
de la humanitat i només han servit per augmentar la 
malícia humana, en raó del perfeccionament de les 
ciències reformadores; tot el que han aconseguit és 
perpetuar la indigència i les perfídies, i reproduir les 
mateixes calamitats sota formes diverses. Després de tants 
intents estèrils de millorar l’ordre social, als filòsofs no els 
queda més que la confusió i la desesperació. El problema 
de la felicitat pública és un obstacle insuperable per a ells; 
o potser el mer aspecte dels indigents no demostra que els 
torrents de llums filosòfiques no són més que torrents de 
tenebres? 
(...)
Ben aviat vaig adonar-me que les lleis de l’atracció 
apassionada es corresponien punt per punt amb les de 
l’atracció material, explicades per Newton i Leibniz, i que 
hi havia una unitat del sistema del moviment per al món 
material i l’espiritual.»

[De La teoria dels quatre moviments]  



Nota biogràfica
Fourier nasqué a Besançon, dins d’una família acomodada i beata de 

comerciants. El contrast entre l’educació maniquea i la realitat de la vida burgesa 
sembla haver-lo marcat. El 1789 rebutjà una carrera en la banca, fet que 
l’enfrontà a la família i al sistema. 

Fou un gran lector autodidacta i absorbí influències molt diverses. Leibniz i 
Newton, però també Descartes i Kant. Les idees comunitàries de L’Ange i la dèria 
pels números i les classificacions, possiblement procedent de Louis Claude de 
Saint-Martin. La importància de l’agricultura apresa dels fisiòcrates. I Brillat-
Savarin, Diderot, Condillac, Sade, Restif de la Bretonne, Bentham... I textos 
eròtics taoistes, musulmans o hinduistes; i textos hermètics i místics.

En la joventut, Fourier es trobà amb les tempestes sociopolítiques de la 
revolució i l’imperi. Vuit règims diferents i successius. El seu distanciament 
envers tot això tingué probablement a veure amb la intenció de crear 
micromons autosuficients i amb el rebuig de la violència revolucionària. Assistí 
també als inicis de la societat industrial, que identificà amb la civilització que 
rebutja, amb les seues crisis cícliques, fraus i escàndols econòmics, usura 
bancària, especialització del treball, un món que ell oposa al dels camperols del 
Franche-Comté…

Entre el 1793 i el 1979 es dedicà al comerç a Lió i a Marsella, amb múltiples 
ocupacions: empleat de comerç, viatjant, caixer, comerciant, agent borsari. El 
1808 publicà La teoria dels 4 moviments sense cap èxit. Decebut, tornà a 
Besançon. Cap al 1815 es refugià a cases de familiars: unes nebodes, una de les 
seues germanes… Aquests contactes femenins, sobretot amb la seua neboda 
Hortense, foren un dels grans moments en la vida afectiva de Fourier.

A partir del 1822, a més d’escriure algunes de les obres més importants, 
començà a tenir alguns deixebles.

En l’últim període de la vida, des de la fi dels anys vint, hi hagué bastant 
misèria. Pocs diners, molta soledat, l’obligació d’acceptar Considérant com a 
líder del moviment fourierista… Vell fadrí, amb dèries, envoltat de gats i flors, 
passejades programades. Va morir el 1837 a la seua petita habitació a 
Montmartre, des de la qual, segons es diu, va eixir cada dia al llarg d’anys per a 
la cita amb el mecenes disposat a finançar el seu projecte social que mai no 
aparegué.



El falansteri
Fourier va concebre el falansteri com el dispositiu experimental que havia de demostrar en la pràctica 
la validesa de la seua teoria social. Va indicar-ne diverses condicions.
Geogràfiques. Havia de situar-se prop d’un riu, sobre terres propícies a una gran diversitat de conreus 
però no massa llunyanes d’una ciutat gran, i ser alhora visible i protegit dels intrusos.
Arquitectòniques. El falansteri, o potser caldria dir falanstir [de falan(ge) i mone(stir)], és un edifici o 
conjunt d’edificis que respon a detallades prescripcions constructives –carrers/galeria, passatges 
arrecerats i climatitzats, multiplicació de sales de reunió de totes les grandàries i tipus– tendents a 
facilitar les relacions interindividuals a fi de permetre el desplegament complet dels efectes de 
l’atracció passional.
Sociològiques. Amb l’estructura detallada de la «falange» que l’havia d’habitar, agrupa persones amb 
la diversitat més gran possible de riqueses, edats i caràcters. 1/8 dels residents són artistes o 
científics; la resta, agricultors i artesans. Igualtat completa entre homes i dones. Cada resident ha de 
conèixer 20 oficis i practicar-ne 5 cada dia, perquè la rotació dels treballs faria feliç tothom. L’educació 
dels xiquets i les xiquetes proposa la diversitat dels aprenentages adequada a les qualitats i 
preferències individuals. La propietat és col·lectiva però amb distribució desigual de les rendes. La 
grandària ideal de la comunitat està al voltant de 1.600 individus, xifra que permet la representació 
equilibrada i potencialment harmoniosa de tots els tipus passionals. En una de les versions, aquests 
tipus i la distribució més adient eren així:
Esquema del terbolí passional o ànima humana (que té 810 varietats passionals)
Monogins 1 sola passió dominant 576
Mixtos 1 sola adherent 80
Digins 2 dominants 96
Bimixtos 2 adherents 16
Trigins 3 dominants 24
Tetragins 4 dominants 28
Trimixtos 3 adherents 8
Pentagins 5 dominants 2



La ciència social fourierista

Si es deixen de banda les divagacions cosmogòniques i psicològiques,
l’obra de Fourier conté una vertadera proposta sociològica (de ciència social
o, com han dit la major part dels seus seguidors, de socialisme), no gens
reeixida però seriosa, tot i l’humor que impregna les exposicions de la
doctrina.

La ciència social fourierista tracta d’aplicar a la humanitat la
racionalitat que hom pot trobar en la natura (el cosmos) i en el cos humà. A
partir dels mecanismes de l’univers i de l’organisme, de la física i la
fisiologia, intenta comprendre la vertadera essència de l’home i assegurar
així un futur millor: l’harmonia natural del món anticipa l’harmonia social
futura. Hi trobem doncs una sociologia naturalista [que prolonga les seues
ramificacions fins a les propostes actuals de biomímesi o drets dels animals,
per exemple].

Els principis metodològics són el dubte absolut (enfront del
coneixement i també de la moral vigents) i la ruptura absoluta amb el món
del seu temps, per tal de pensar un altre món completament alternatiu.
[Alguns dels fourieristes més entusiastes han mantingut que la peculiar
terminologia de Fourier i les seues classificacions arbitràries són l’expressió
intel·lectual, ja, d’aquest món diferent].

Els agents del canvi social són els membres d’una avantguarda pacífica
i il·lustrada que constitueix l’escola societària, o harmoniosa, o garantista.



Fourier, evolucionista social

Igual que la major part de les grans teoritzacions dels 
segles XVIII i XIX, Fourier proposa un esquema de 
l’evolució social que inclou en algunes de les revisions 
fins a 32 períodes diferents. Els més importants: 
salvatgisme, patriarcat progressiu, barbàrie 
(feudalisme?), civilització (el desastrós període del seu 
temps), garantisme (una mena de transició amb 
algunes reformes ja importants) i harmonia (l’ideal que 
cal assolir). [El paral·lelisme amb la idea marxiana del 
socialisme com a fase de transició al comunisme és 
cridaner.]
La seua modalitat d’evolucionisme està matisada per la 
idea de l’écart absolu (la separació o diferència 
absoluta) que caracteritza les grans transicions d’un 
període a un altre i per la tesi que el progrés no està 
assegurat i que una societat pot retrocedir. També, per 
la descripció del primer període com a edenisme, fet 
que suggereix una certa acceptació dels mites cíclics 
d’una edat daurada o un rousseaunià estat de 
naturalesa, en el qual els humans no coneixien «ni llei, 
ni prejudicis, ni deures».
L’harmonia futura havia de ser mundial, un «imperi 
unitari», tot i ser iniciada per experimentacions locals.



L’harmonia passional

Bouglé va descriure com a «antiascetisme sistemàtic» el fet que, per a Fourier, l’objectiu de 
qualsevol actuació no és la justícia, la igualtat o la llibertat, sinó el plaer. El plaer (o «felicitat 
positiva») afecta tots els terrenys de la vida, en particular els dominis de l’amor, l’alimentació i la 
música. Totes les relacions (amoroses, de treball, culturals…) es despleguen en un marc pluralista 
d’atracció passional i prosperen mitjançant agrupaments per afinitat o «sèries passionals», segons 
un principi de fraternitat lliurement triada que va contra totes les restriccions autoritàries (un 
concepte que engloba tant la indústria i el comerç en l’ordre social com el matrimoni monogàmic 
burgés en l’àmbit domèstic). 

En el domini amorós, Fourier defensa la possibilitat d’un amor plural, variat i obert, disponible 
per a tot tipus de relacions («heteròfila, homòfila, hetero i homòfila alhora, orgiàstica, maníaca…») 
sense més tabú que el relatiu als menors de 15 anys. La diversitat i la tolerància fan possible 
aleshores la integració de cadascú i cadascuna en un univers obert i canviant. La utopia de Fourier és 
la utopia de la diferència, de la vida. Tot i amb això, atribueix un lloc predominant a l’amor 
sentimental i espiritual («celadonià»), afegint-hi que aquest només pot manifestar-se per complet si 
els sentits són també satisfets.

Totes les passions són naturals, espontànies, útils i «bones». 
Tanmateix, hi estableix una jerarquia : 12 passions primitives. 
N’hi ha 5 de «sensitives» o «luxistes» (gust, olfacte, tacte, vista i 
oïda); 4 de socials o «grupistes» (amor, amistat, ambició i 
paternitat); 3 de «mecanístiques» o «distributives» o 
«serialitzants» (l’alternant, la concordant i la discordant). Fourier 
és precursor de Freud pel que fa a la rehabilitació de les passions 
i a l’anàlisi de mecanismes d’inhibició i repressió. Està prop de 
Sade en alguns aspectes, però deslliura la sexualitat de les 
connotacions de mal, vici o crim.



Fourier, protofeminista?

El pensament fourierista no diferencia per sexe, raça o edat. És feminista o, més
precisament, favorable a la igualtat entre dones i homes en tots els dominis, sexual,
domèstic, agrícola i industrial. En el nucli de la seua teoria de les passions hi ha el rebuig
de la reducció de la dona al paper de mare i esposa i la llibertat de l’individu-dona és
«l’axioma de la construcció social». Tothom, homes, dones i xiquets, han de participar en
el treball: «a Harmonia no hi haurà més que productors». També és definitòria la igualtat
per al canvi social: «L’ampliació dels drets de les dones és el principi general de tot
progrés social», va escriure en La teoria dels quatre moviments.

En coherència amb això, Considérant fou un dels pocs socialistes que reivindicà el dret
de vot per a les dones en els moviments revolucionaris del 1848.

Fourier fou també contrari a l’esclavitud. Tanmateix, fou ambigu respecte al
colonialisme i en la seua obra hi ha declaracions antisemites.

En resum, pel que fa a les idees socials i polítiques associades al fourierisme, cal
assenyalar la modernitat d’algunes (pel que fa als sentiments i les relacions amoroses, a
l’arquitectura i l’urbanisme, al treball associat, l’emancipació femenina, prefreudisme...) i
l’orientació llibertària (tot i que no es pot dir que fóra anarquista).

Jeanne Deroin, 
saintsimoniana i 
més tard 
fourierista, 
editora de La 
femme libre, 
potser la primera 
revista per a 
dones a França



5].

Un ecologista avant la lettre?

Alguns autors han vist en Fourier una mena de protoecologisme (ecosofisme, ha dit 
Schérer), per exemple, quan afirma que «els desordres climatèrics són un vici inherent 
a la cultura civilitzada», amb la qual cosa suggereix doncs que la societat industrial és 
en si mateixa una causa fonamental del que anomena el «deteriorament del planeta». 
Aquesta sensibilitat, inspirada en bona mesura pels fisiòcrates, el va conduir a 
condemnar la industrialització  i les destruccions a ella associades, tot defensant una 
societat inspirada en models rurals i denunciant les deforestacions i la destrucció de 
muntanyes.

Aquesta «ecologia» fourieriana busca l’aliança, l’equilibri, l’harmonia amb la natura. 
S’enfronta a la gran indústria, causant alhora de l’empobriment de les classes populars 
i de la destrucció del medi ambient. Propugna un treball diversificat i atractiu, i 
denuncia els paranys del consumisme. Va mantenir que 9 de cada 10 comerciants i 2 de 
cada 3 agents de transport eren nocius.

Alguns corrents ecosocialistes han considerat Fourier una de les seues fonts. Murray 
Bookchin va dir d’ell que era «el més llibertari, el més original i sens dubte el més 
important utopista del seu temps, si no de tota la tradició».



Fourierisme

Abreu i Horta
Considérant

A Espanya

Primer article sobre Fourier en El Vapor 
(Barcelona, 1835-1836). El fourierisme estigué 
present a Catalunya (en competència amb el 
cabetisme) i, sobretot, a l’Andalusia occidental 
(Cadis i Jerez). El liberal Abreu i Horta, exiliat a 
França, n’és l’introductor, amb seguidors com 
Faustino Alonso i Ramón de Cala. Joaquina Morla 
de Virués va publicar una traducció fourierista, El 
porvenir de las mujeres. Un ric financer i 
empresari, Manuel Sagrario de Beloy, va fer plans 
per crear un falansteri a Tempul, prop de Jerez, 
però el projecte no fou realitzat mai. L’arquitecte 
Pedro Luis Huarte va proposar el 1848 una 
espècie de «cantó model» parcialment inspirat 
en el falansteri. Fernando Garrido publicà el 
1846-7 La Atracción, que alguns consideren el 
primer periòdic socialista espanyol.

Edifici de la North America Phalanx a Nova Jersey

Fourier per Gilles Touyard, 2007

Gustave Courbet: L’apôtre Jean 
Journet partant pour la conquête 
de l'harmonie universelle

El fourierisme començà a organitzar-se, encara en vida de 
Fourier, a París, i tingué com a figura més destacada Víctor 
Considérant, qui va fundar un moviment sota el nom d’escola 
societària, va edulcorar el missatge del mestre, en especial pel que fa 
als costums, la sexualitat i la república, i va promoure una orientació 
política més o menys socialista. També va fundar una revista: La 
Phalange, revue de science sociale.

A Lió va haver-hi també un cercle d’admiradors, 
particularment dones que apreciaven els poemes picants de Fourier i 
la seua crítica de la dominació conjugal masculina.

L’harmonia no fou precisament la característica del 
fourierisme. La divisió es va fer palesa, no sols amb la poca estima del 
fundador pels experiments socials encetats mentre encara era viu, 
sinó també amb la proliferació de publicacions dissidents: La 
Correspondance harmonienne, Le Nouveau monde o La Chronique du 
Mouvement social. Tot i que una certa reunificació es va produir 
enfront del colp d’estat del 1851 i del projecte falansterià de La 
Réunion a Texas, les rancúnies i les baralles van ser incessants.



Robert Owen



Owen va començar tractant de 
millorar la vida dels treballadors a 
New Lanark, Scotland, on va 
dirigir una fàbrica propietat del 
seu sogre.

Millores concretes a New Lanark:

•Millors cases

•Treballs més segurs i 
agradables

•Formació i educació per a 
tothom

•Descomptes en les botigues 
de la ciutat

•Restriccions a la venda 
d’alcohol



El 1825, Owen intentà 
crear una comunitat 
perfecta, anomenada 
New Harmony, als Estats 
Units. Va fracassar 
després de dos anys. 

A New Harmony

•1.200 persones 
compartien un 
edifici quadrat.

•Els xiquets eren 
criats per la 
comunitat.

•Totes les decisions 
es prenien per la 
comunitat.



L’obra de Tristan és significativa per a l’estudi:
-de la transició del socialisme universalista de les primeres dècades del segle 
XIX al socialisme com a expressió teòrica i política del moviment obrer; 
-dels orígens del feminisme i, en particular, de les condicions de vida i les 
reivindicacions de les dones treballadores;
-dels passos inicials del projecte d’una associació internacional dels 
treballadors;
-de les temàtiques de la sociologia de la immigració (acollida, inserció, formes  
particulars d’explotació, etc.).

Els inicis de les organitzacions socials i polítiques específicament obreres eren ja visibles 
des dels primers anys de la dècada del 1830. L’orientació internacionalista d’aquestes 
organitzacions tenia també diverses expressions. En l’opuscle Union ouvrière, Tristan
discuteix idees de Saint-Simon, Fourier i Owen, manté que el proletariat ha de 
constituir-se com a classe igual que havia fet la burgesia el 1789 i repeteix moltes 
vegades que el seu objectiu és «la unió universal dels obrers i les obreres». Les primeres 
vibracions de la crida del Manifest Comunista, «Proletaris de tots els països, uniu-vos!», 
sonen en aquestes pàgines.
Segons Cuche (el sociòleg qui va prologar la reedició el 1988 d’aquest text), Nécessité és 
la primera reflexió sistemàtica sobre les migracions internacionals i les seues 
conseqüències sobre els individus.
Tristan va dir a la seua filla Aline (mare del pintor Paul Gauguin): «Et jure que lluitaré per 
tu, per fer-te un món millor. No seràs ni esclava ni pària». En els seus escrits, manté que 
les obreres pateixen una doble opressió, com a treballadores i com a dones. Presenta 
molts arguments en favor de l’educació de les dones i de la redefinició igualitària dels 
seus rols socials.
Títols:
- Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères (1835)
- Les pérégrinations d’une paria (1837)   
- Union ouvrière (1843)

Flora 
Tristan 
(1803-44)



Cabet i Icària

Monturiol i l’Ictineu

Ruskin

William Morris

Els impactes dels 
socialismes romàntics i 
utòpics van ser múltiples i 
en moltes direccions

Babeuf

Els «màrtirs de 
Tolpuddle» implorant 
clemència al rei


