27/3/2020

La mandra, d’Oriol Quintana

Shares

La mandra, d’Oriol Quintana
26 Març, 2020

“El progrés, la ciència i el desenvolupament econòmic van contra el vici de la mandra” diu Oriol Quintana en
l’assaig breu “La mandra”, on ens explica que aquesta arrel centreeuropea és d’on prové la noció que el
treball ens fa lliures i que la peresa esclavitza.
Però què passa en temps de con nament? Aquests dies tancats a casa, en els que malgrat teletraballar, el
ritme de vida canvia substancialment, la mandra pot prendre una nova dimensió, la que Quintana presenta
en aquest assaig publicat per l’editorial Fragmenta, i que és, ni més ni menys que la mandra, per molt mala
fama que tingui, és en realitat una sensació a la que hem d’estar agraïts, perquè ens revela l’existencia
d’obligacions ctícies.
I és que en aquest món actual hi ha moltíssimes obligacions ctícies i la necessitat de l’home de ser un
virtuós. Per l’autor, aquí està la gran equivocació del cristianisme primer, amb els set pecats capitals, i de
l’humanisme després en no plantejar-se que l’home justament és home, per les seves passions
desfermades, ja siguin la ira, la luxuria, l’enveja o la mandra.
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Perquè com ens diu el llibre, un bon mandrós, sap que, si el deure que està posposant respon a una
necessitat real, l’acabarà fent.
Troba’l a la xarxa de Biblioteques.
Recomanació de la @lupabv
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