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O paraíso invivible 

O apetito intelectual de Vargas Llosa levouno á coidadosa leitura da tradición utópica de 
Occidente. Toca a quenda a Étienne Cabet, o esquecido autor de Viaxe a Icaria, que no seu 
tempo provocou furor e inspirou a fundación dunha sociedade arcádica “a propia Icaria” 
destinada ao fracaso. 

Étienne Cabet naceu en Dijon, o 10 de xaneiro de 1788. O seu pai era un toneleiro entusiasta da 
Gran Revolución, e o neno medrou oíndo na familia cancións e consignas revolucionarias. A 
súa precoz intelixencia salvouno de herdar o oficio paterno, pois destacou tanto na escola local 
que un mestre, que sería logo ilustre, Jacotet, nomeouno aos quince anos o seu reemplazante 
como profesor de matemáticas, astronomía e debuxo, tarefa que o mozo cumpriu a cabalidad. 
Gustoulle estudar medicamento, pero era unha carreira demasiado longa e custosa para o fillo 
dun pobre artesán, de modo que debeu resignarse á avogacía, profesión que estudou á vez que 
traballaba para custearse a Universidade. 
Desde esa época padeceu dos ollos, unha enfermidade que ao longo de cinco anos tívoo ao 
bordo da cegueira; despois, polo visto, curouse ou polo menos a enfermidade estancouse. A 
política apaixonouno desde raparigo e unha das súas primeiras tarefas profesionais, apenas 
recibido, foi defender en Dijon a quen a Restauración borbónica perseguía por secundar os cen 
días de Napoleón (desde que fuxiu da súa prisión na illa de Elba ata a derrota de Waterloo). A 
oposición de Cabet á restauración monárquica levouno a militar en sociedades secretas, como a 
loxia masónica "Les Amis de la Vérité" (disolta en 1820) e os Carbonarios (na sociedade 
"Vérité Suprème") entre os que chegou a figurar como importante dirixente. As súas primeiras 
publicacións, desta época, versan sobre temas xurídicos e constitucionais e non hai nelas nin 
indicios do voo utopista en que se embarcaría anos despois. 
Participou na Revolución de 1830, que puxo fin ao réxime dos Borbóns, e apoiou a Louis 
Philippe, a quen escribiu cartas públicas exhortándoo a ser un mandatario republicano e radical. 
O Duque de Orleans nomeouno Procurador Xeral en Bastia, Córsega, en outubro de 1830, para 
premiar a súa adhesión ou afastar as súas incómodas efusiones. O seu paso pola xudicatura 
resultou breve; foi revogado en maio de 1831. Pero ese mesmo ano saíu elixido deputado por 
Dijon na Asemblea Nacional. 
En 1832 publicou un libro sobre "A revolución de 1830" e ao ano seguinte fundou un 
semanario, Le Populaire, que tería moito éxito. As súas críticas ao réxime pasaron a ser 
sistemáticas, dun radicalismo un tanto confuso, e puxérono nunha situación cada vez máis 
difícil, pola hostilidade oficial. Un ministro do reino, ofendido por un dos seus artigos, retouno a 
duelo. Cabet negouse a baterse. Levado aos tribunais, foi condenado a dous anos de prisión, 
pero se lle conmutó esta pena por cinco anos de exilio. Tratou de refuxiarse en Bélxica, de onde 
foi expulsado ao segundo día. Trasladouse entón a Londres, onde se reuniron con el Madame 
Cabet e a filla de ambos, Céline. 
Alí, nunha modesta casiña dun suburbio londinense, de onde saía para sepultarse nos libros da 
Biblioteca británica, Étienne Cabet escribiu, primeiro, unha pretenciosa Histoire Populaire da 
Révolution Française de 1789 à 1830, e o libro que lle daría unha popularidade tan grande como 
efémera, e non só en Francia, senón en moitas partes de Europa e nos Estados Unidos: Le 
Voyage en Icarie (Viaxe por Icaria), que aparecería en Francia en 1840, onde Cabet retornou 
logo dos cinco anos de expatriado. O éxito do libro foi instantáneo e sostido: chegou a ter cinco 
edicións. O soño arcádico que describían as súas páxinas enfeitizou a moitos milleiros de 
persoas, sobre todo das clases máis humildes, aínda que sen dúbida é esaxerada a afirmación do 
biógrafo e estudioso de Cabet, Jules Prudhommeaux, segundo o cal chegou a haber catrocentos 
mil "comunistas icarianos" en Francia, número que dificilmente alcanzasen, reunidos, todos os 
militantes dos grupos, sociedades e organizacións utopistas máis ou menos coetáneas da de 



Cabet: os "comunistas" violentistas seguidores de Noël Babeuf (1746-1797), e os utópicos 
pacifistas ilusionados coas doutrinas de Saint-Simon (1760-1825) ou de Charles Fourier (1772-
1837). 
Con todos eles teñen concomitancias as ideas de Étienne Cabet, e tamén co escocés Robert 
Owen, o pai do experimento comunitario de New Lanark, a quen Cabet visitou en Gran Bretaña 
e a quen algúns críticos acúsano de imitar. Pero a fantasía utópica que deseñou Cabet en Viaxe 
por Icaria é máis completa e obsesiva que a de todos eles e a que entronca máis directamente co 
pai e fundador da tradición utópica occidental, o inglés Thomas More, cuxa Utopía Cabet 
recoñeceu ler e estudado no seu exilio londinense, cando se dispuña a escribir a súa fabulosa 
Viaxe por Icaria. 
O libro é unha ficción, non só en termos ideolóxicos, senón estritamente literarios, pois 
preséntase como un "roman" (unha novela) (Roman philosophique et social subtitúlase) e esa é 
tamén a estrutura con que foi concibido. A novela, unha caixa chinesa, comeza cun narrador en 
primeira persoa (suponse que o propio Cabet) que conta como, mostrándolle unha gramática 
traída de Icaria por un amigo que visitou esa misteriosa paraxe onde todos vivían felices, tentou 
ao seu amigo Lord W. Carisdall, aristócrata inglés de vinte e dous anos, culto e inquedo, e este, 
gañado pola curiosidade, suspendeu o seu matrimonio para coñecer aquel país. Viaxou alí en 
decembro de 1835 co seu "fiel John" e volveu a Londres en xuño de 1837, cun Diario de Viaxe. 
Este Diario é o corpo central da voluminosa (e por momentos soporífera) novela. 
O libro consta de tres partes; a primeira, unha descrición detallada de Icaria e todas as súas 
institucións; a segunda, unha historia de como ese país, no pasado tan desventurado e violento 
como os outros, chegou a acabar coa desigualdade, causa de todos os males sociais, e a terceira, 
unha relación de todas as teses e principios "comunitarios" ou "comunistas" de Cabet (para el 
ambos os termos eran sinónimos). 
Icaria conseguiu a súa transformación nunha sociedade ditosa e xusta, igualitaria, de xeito 
pacífico, grazas a un mítico estadista e xusticeiro chamado Icar. O nome derívase segundo 
algúns do Ícaro da mitoloxía grega; e segundo Silvestre H. Piotrowski, da canción 
revolucionaria de 1789, "Ça ira, ça ira" (o que parece algo traído dos cabelos). A transformación 
de Icaria durou, exactamente, cincuenta anos. Neste medio século conseguiuse a igualdade 
económica de todos os seus habitantes mediante un imposto progresivo á renda e á herdanza que 
foi redistribuíndo os ingresos ata substituír o vello sistema de ricos e pobres, de xeito gradual, 
por unha sociedade onde impera a máis estrita igualdade, segundo o principio "De cada un 
segundo as súas forzas e a cada un segundo as súas necesidades". 
En Icaria desapareceron o diñeiro e o comercio: non compra nin se vende nada, nin existe o 
trueque, porque o Estado prové aos cidadáns de todo o que necesitan. Non existe tampouco a 
propiedade privada, que foi substituída pola colectiva, con este argumento: "Non estableceu a 
Natureza a comunidade de aire e de luz? Non brilla o sol para todos? Non nos di a Razón, 
no concernente á terra, que os produtos da cal son tan necesarios como o aire e a auga e 
deben ser rexidos polo mesmo principio?" 
Desapareceron as clases e os prexuízos sociais derivados da desigualdade e duques e artesáns 
andan mesturados e un obreiro pode ser maxistrado. O servizo doméstico foi abolido e agora en 
Icaria non hai bébedos, ladróns nin ociosos. Todo o mundo labora e como xa non se traballa 
polo obxectivo do lucro, o traballo é agora un dos praceres que contribúen á felicidade dos seres 
humanos. 
Como o desenvolvemento da ciencia e a técnica foi enorme, as máquinas realizan o maior do 
esforzo e permiten que os horarios de traballo sexan máis curtos, de maneira que homes e 
mulleres poidan dedicar moito tempo á familia, institución sacra da sociedade icariana, para a 
que, nun libro posterior “Le Vraie Christianisme suivant Jesus Christ (1846)” Cabet reclamaría 
restaurar o "verdadeiro cristianismo", o dos primeiros cristiáns "que practicaban a vida 
comunal". 
Como todos os construtores de utopías sociais, Étienne Cabet foi home de obsesións. Á súa 
paixón igualitarista, sumou a planificadora e numérica. Unha simetría rigorosa regula a 
organización política, administrativa e económica de Icaria. A nación icariana está dividida en 



cen provincias, todas iguais en extensión xeográfica e número de habitantes. Cada provincia 
está gobernada por unha asemblea e o país por unha Asemblea nacional de dous mil deputados 
elixidos polas mil comunidades. 
Para "resolver" o problema da relixión de Icaria, dous anos logo da revolución de Icar, 
nomeouse un Consello composto de sacerdotes, profesores, moralistas, sabios e escritores 
eminentes para que discutisen e chegasen a conclusións concretas. Aos catro anos de intenso 
traballo, o Consello aprobou, ás veces por unanimidade e ás veces por longa maioría, o seguinte: 
1) Deus existe e a alma é inmortal. 2) Non se admite a divindade de Xesucristo, a quen si se lle 
recoñece o seu labor redentor e xusticeiro, e rexéitase a inspiración divina da Biblia, así como 
as revelacións celestiais a Moisés e a idea dun Deus encarnado na historia, e establécese a 
inexistencia do ceo e o inferno. A relixión adoptada por Icaria é un humanitarismo espiritualista 
cuxa espiña dorsal é a irmandade, a fraternidade. Os icarianos son "asociados, cidadáns, iguais 
en dereitos e deberes; todos comparten os cargos e os beneficios da asociación; todos forman 
unha familia cuxos membros están unidos pola fraternidade". Para que os cidadáns poidan elixir 
as súas crenzas cando teñan coñecementos e alcancen certa madurez, en Icaria prohíbese 
adoutrinar en materia relixiosa aos homes antes de que cumpran dezasete anos e as mulleres 
dezaseis. 
O Estado é unha realidade omnipresente. Unha rigorosa planificación regula a vida das xentes 
neste Edén igualitario, onde se ten a impresión de que o sistema conseguiu exonerar aos 
individuos de toda iniciativa, xa que el aliméntaos, viches, educa, entretén e programou a vida 
cunha prolixidade que linda co patolóxico. 
O día comeza ás cinco da madrugada, hora en que todos os icarianos levántanse. Ás seis, os 
homes parten ao traballo. As mulleres fano ás nove da mañá, hora en que os nenos entran ás 
escolas. A educación é universal, obrigatoria, gratuíta, e pedra miliar do igualitarismo icariano. 
De doce a unha do día, as familias reúnense nos enormes refectorios públicos para departir. 
Comen de dous a tres da tarde e logo, de tres a nove da noite pasean polos xardíns, terrazas ou 
paseos públicos ou asisten aos teatros e espectáculos. Os horarios de traballo son tan curtos 
grazas ás máquinas, que foron substituíndo o esforzo humano. Ás dez da noite todos os 
icarianos están deitados e ata as cinco da madrugada todas as rúas das cidades icarianas áchanse 
desertas. 
Unha estrita regulación norma a conduta no traballo. Os traballadores deben gardar dúas horas 
de silencio absoluto, conventual, para concentrarse mellor nas súas obrigacións, pero as dúas 
horas seguintes poden conversar cos seus veciños. O resto do tempo, mentres laboran, poden 
cantar, para si mesmos, ou en coros, animándose. 
As mulleres deixaron de ser discriminadas; poden acceder ás profesións liberais, pero o sistema 
icariano, coa súa teima reglamentarista, tende á especialización sectorializada e excluínte: así, as 
médicas deben atender a pacientes mulleres, as xuízas xulgar a delincuentes femininas, etc. 
Pero, segundo o testemuño de Lord Carisdall, en Icaria os tribunais non deben ter moito 
traballo, xa que os delitos son mínimos e excepcionais, pois desapareceron os cárceres, así como 
os reformatorios. 
A xente vive onde traballa e os barrios das cidades son habitados por xentes da mesma profesión 
(algo que anticipa o principio da organización urbana estalinista que imaxinou para Brasília o 
arquitecto Niemeyer, onde as xentes debían vivir tamén agrupadas segundo os seus oficios e 
quefaceres). 
A educación é a función máis importante e responsabilidade exclusiva do Estado. Grazas a ela 
reina en Icaria o igualitarismo. Ensínase a todos o mesmo, pero hai diferenza en relación aos 
sexos: ás mulleres edúcaselles, ademais, para ser esposas e nais exemplares. 
Xa dixemos que a familia é unha institución pouco menos que sacra no paraíso concibido por 
Cabet. Nel unha moral estrictísima asegura a pureza dos costumes, para que non haxa un 
inconsciente descoido que destrúa o igualitarismo. Por exemplo, como un século despois na 
Chinesa Popular de Mao, o Estado ocúpase de que haxa un vestiario común. Ata se estableceu 
un número limitado de chapeus, tocas, turbantes e bonetes (por unha comisión de modistos e 
pintores) para que, aínda que se tolera unha certa diversificación, non haxa na vestimenta 



feminina extravagancias e excesos que vaian a resquebrajar o principio igualitario, o que 
resucitaría vellos vicios. 
A fin de evitar a contaminación cos malos costumes do resto do mundo, Icaria desconfía dos 
estranxeiros e practica a xenofobia. Os forasteiros non son invitados a vir, e se o fan, se 
lesmantiene illados, en hoteis reservados para eles ata que parten. É moi difícil que poidan 
instalarse no país e están prohibidos de casar cos icarianos. 
A arte, as letras, a cultura non escapan á planificación; todo o contrario: a súa misión é entreter 
educando e chegar sempre ao gran público. Estatuas, pinturas e en xeral todas as creacións 
artísticas exhíbense en rúas e prazas e non se concibe sequera forma algunha de elitismo. 
Calquera asomo de obscenidade é reprimido con enerxía. Nin que dicir que o espido está 
prohibido en todas as súas manifestacións (todos os vestixios desa arte obscena da vella 
sociedade foron destruídos) e espérase dos creadores de Icaria que sexan, como diría Stalin anos 
despois, "enxeñeiros de almas". O teatro, por exemplo, di Cabet, brechtiano avant la lettre, "é 
unha escola na que os mestres son as belas artes encargadas de combinar os seus prestixios a fin 
de educar mentres divirten". 
A frase é bastante confusa, aínda que o seu sentido non deixa de ser claro. O mesmo se pode 
dicir de todo a Viaxe por Icaria, libro frondoso, repetitivo, de estilo alambicado e torpe, cheo de 
engolamento e desplantes retóricos, escrito de présa, como unha frecha, sen rigor, onde sobran 
palabras e faltan ideas. Sorprende que un libro tan mal escrito, de retórica tan insulsa, chegase a 
ter a extraordinaria repercusión que alcanzou na súa época, aínda que logo caese no 
esquecemento e Cabet, cos anos, fose un dos utopistas decimonónicos que máis se desdibuxou e 
apantasmou, ata ser agora sobre todo unha ausencia. 
Pero da popularidade que o rodeou non cabe a menor dúbida. Cando outra utopista, Flora 
Tristán, percorreu o suroeste de Francia, en 1844, promovendo o seu paraíso particular, a 
"Unión Obreira" universal, nos seus encontros con obreiros e artesáns atopouse por onde ía, nos 
talleres, con traballadores que se proclamaban "comunistas icarianos" e reprochábanlle, ás veces 
con violencia, a modestia das súas teses para a reforma da sociedade, comparadas co 
radicalismo drástico e arcádico da revolución icariana. 
O que deu unha certa singularidade á ficción utopista de Étienne Cabet foi que, a diferenza 
doutros construtores de sociedades perfectas, que non saíron nunca do plano teórico, o fillo do 
tonelero de Dijon, que era un home de acción, “unha verdadeira forza da natureza, segundo os 
seus seguidores”, tratou de incrustar o seu soño utópico na realidade, como os personaxes da 
utopía borgesiana de "Tlon, Uqbar, Orbis Tertius". 
Desde que regresou do seu exilio londinense a Francia, en 1839, Cabet entrou nun ritmo de 
actividade frenética. Ademais da Viaxe por Icaria (1840), resucitou Le Populaire, onde en 
innumerables artigos divulgou e defendeu as súas ideas "comunistas". En 1843 comezou a editar 
o "Almanaque Icariano" (astronómico, científico, práctico, industrial e estatístico) que 
continuaría ata 1848. Ademais, foi enriquecendo e completando o seu deseño da sociedade 
perfecta en numerosos opúsculos e folletos, entre eles: Comment Je suis communiste, Le Credo 
Communiste e o máis ambicioso Le Vraie Christianisme suivant Jesus Christ, de 1846. 
A medida que o seu libro sobre Icaria e as súas ideas gañábanlle fama e seguidores, tamén se 
facía de inimigos. O réxime monárquico de Louis Philippe hostilizábao, e andaba en 
permanentes polémicas con outras seitas e movementos revolucionarios, sobre todo cos 
discípulos de Babeuf, que lle reprochaban o seu pacifismo. 
En maio de 1847, Le Populaire publicou un manifesto de Cabet que, baixo o título de Allons en 
Icarie, comezaba así: 
Posto que en Francia perséguennos, posto que se nos refusan os nosos dereitos, prívannos da 
liberdade de asociación, de reunión, de discusión e de propaganda pacífica, vaiamos buscar en 
Icaria a nosa dignidade de homes, os nosos dereitos de cidadáns e a Liberdade coa Igualdade... 
O chamado de Cabet alcanzou un eco moi grande e de inmediato, tanto en Francia como noutros 
países europeos, correron listas de voluntarios e fixéronse colectas para construír Icaria. Cabet 
viaxou a Gran Bretaña para consultar a Robert Owen sobre o lugar ideal. O reformista escocés, 
que xa levara o seu experimento social e económico a Estados Unidos, aconsellou Texas. Os 



icarianos, seguindo esta suxestión, procederon a comprar terras alí. Pero, como Cabet 
descubriría logo, sen tomar as elementais precaucións (por mirar demasiado o ceo, esquécese ás 
veces que un abismo separa a este da sórdida realidade humana). Unha primeira onda de 
icarianos (a "Vangarda", composta por 69 pioneiros, entre os que se atopaba tamén un catalán 
de España, Joan Rovira) partiron de Le Havre o 3 de febreiro de 1840; pagaran cada un, para 
formar parte do grupo, seiscentos francos por cabeza. Segundo o acordo asinado por Cabet co 
Estado de Texas e a Peters Real State Company, os icarianos debían recibir un millón de acres; 
en realidade, déronlles só cen mil. Cabet comprometeuse a que os icarianos terían construída 
unha vivenda polo menos en cada lote no mes de xullo, pero como a Vangarda chegou a Texas 
só tres semanas antes da data límite, este requisito resultou incumplible. Polo demais, o terreo 
que a Peters Real State Company entregoulle non era continuado, senón un arquipélago de lotes 
(un dameiro) que só se tocaban nos vértices e estaban separados por propiedades alleas. 
A segunda onda de icarianos chegou a Texas o 29 de agosto. Como non cumpriran o seu parte 
do contrato e atopáronse sen terras, tiveron que regresarse a New Orleans. Cabet quedouse en 
Francia, retido pola Revolución de 1848 (que depuxo a Louis Philippe e instalou no seu lugar a 
Luís Bonaparte) e só chegou a New Orleans a comezos de 1849. Atopou o caos máis completo. 
Dos cincocentos icarianos que habían partido de Francia, en varios grupos, só quedaban 280. 
Algúns regresaran a Europa e outros seguían en América pero pola súa conta e risco, sen 
contacto co grupo. 
Facendo esforzos sobrehumanos para vencer a adversidade, Cabet conseguiu un terreo 
abandonado facía pouco polos Mormones en Nauvoo, Illinois, onde chegou co que lle quedaba 
de seguidores o 15 de marzo de 1849. De inmediato comezou a construción da República 
Comunista Icariana, de acordo aos principios establecidos en Viaxe por Icaria. A propiedade 
privada quedou abolida e, aínda que se permitiron vivendas familiares, as comidas e o traballo 
eran colectivos e a vida foi organizada dentro do igualitarismo máis estrito. Contrariamente ao 
que ocorría na novela, na realidade todo empezou a saír mal no Edén icariano desde o principio. 

Cabet tivo que volver a Francia de présa onde os icarianos que retornaron procesárono 
acusándoo de estafa. O pesado litixio, do que por fin foi absolto, durou quince meses. Cando 
Cabet puido por fin regresar a Nauvoo, en Illinois, a colonia estaba en completa desorde: cesara 
o traballo comunal, os colonos restableceran a propiedade privada, repartíndose a terra, e 
ninguén respectaba a antiga disciplina (que, por exemplo, establecía horas fixas para deitarse e 
levantarse). Cabet pediu poderes ditatoriais para restablecer a orde e resucitar o colectivismo. 
Pero agora había unha oposición feroz contra a súa persoa e autoridade e en outubro de 1856 a 
asemblea comunal obrigouno a dimitir. 
Con 180 fieis, Cabet abandonou Nauvoo, cara a Saint Louis buscando outra terra para construír 
o seu Paraíso. Conseguiuna por fin en Cheltenham, Missouri. Pero, extenuado e amargado polas 
frustracións e penalidades, unha violenta apoplejía acabou con Étienne Cabet o 8 de novembro 
de 1856. Tiña 68 anos. 
Os seus discípulos, mal que mal, estableceron a colonia icariana en Cheltenham, que, afectada 
de divisións internas e loitas de faccións, a duras penas sobreviviu seis anos. Outra colonia 
icariana xurdiu, dun grupo desprendido da comuna de Nauvoo, que intentou un novo 
experimento comunista en Corning, Iowa. Esta colonia durou ata 1878 en que se dividiu tamén, 
por rifas internas. Logo de varios xuízos, a propiedade foi dividida entre dous grupos rivais: "A 
Comunidade Icariana" e "A Nova Icaria". Moi transformadas, pálidas sombras daquel modelo 
arcádico fixado pola Viaxe a Icaria, estas dúas comunas duraron, a primeira oito anos e vinte a 
segunda. Cando, antes de que terminase o século, ambas desapareceron, Étienne Cabet e o seu 
paraíso, minucioso e invivible, pasaran ao esquecemento. 

Nova Iorque, maio de 2002



ACTIVIDADES:
 

• Resume a ideoloxía de Cabet en “Viaxe a Icaria”.
• Indica que experimentos reais levou a cabo Cabet para poñer en práctica as súas ideas e 

o resultado dos mesmos.
• Infórmate sobre a ideoloxía e biografía dos seguintes personaxes: Tomás Moro, Noel 

Babeuf, Charles Fourier, Saint-Simon, Flora Tristán, Robert Owen.
• Explica cada unha das expresións ou frases que aparecen sinaladas en negriña.
• Realiza un eixo cronolóxico coas datas máis significativas da vida de Étienne Cabet.
• Recolle imaxes das colonias fundadas por Cabet e infórmate sobre a situación actual dos 

terreos nos que se asentaron. Podes partir da información contida nesta web italiana:
o http://web.tiscali.it/icaria/urbanistica/cabet/cabet.htm  

http://web.tiscali.it/icaria/urbanistica/cabet/cabet.htm

