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Ètica assequible

Ernst Tugendhat, Celso
López i Ana María Vicuña, El

llibre del Manel i la Camil·la.
Diàlegs sobre ètica. Traducció
d’Anna Jolis Olivé. Gedisa

Editorial. Barcelona, 2001.
A partir de 12 anys.

E
rnst Tugendhat
(Brno, Txèquia, 1926),
és considerat el filò-
sof més exigent i au-
tocrític de la seva ge-

neració, sempre disposat a re-
visar les conclusions pròpies.
De menut, amb la família es va
exiliar a Veneçuela després de
l’ocupació nazi de Txecoslovà-
quia. Va estudiar a la Universi-
tat de Stanford, als EUA, i es va
establir a Alemanya, on només
amb 36 anys va ocupar una
càtedra de filosofia a la uni-
versitat de Heidelberg, a la
qual va renunciar per estudiar
filosofia social i ciències políti-
ques. Cap a la dècada dels vui-
tanta es va traslladar a Berlín i
va reprendre la tasca acadèmi-
ca a la Universitat Lliure fins a
jubilar-se el 1992.

A El llibre del Manel i la Ca-
mil·la, en col·laboració amb els
pedagogs xilens Celso López i
Ana María Vicuña, uns joves
demanen parer a persones
adultes del seu entorn quoti-
dià (els pares, un professor de
matemàtiques i un biblioteca-
ri preocupat per definir la
virtut) i els seus comentaris els
indueixen a reflexionar sobre
els grans temes de l’ètica,
sense mencionar conceptes
erudits. Tots plegats hi argu-
menten sobre la justícia, l’ho-
nestedat, el sentit de la vida, el
respecte, la solidaritat i la lli-
bertat.

El valor d’aquest llibre resi-
deix en les preguntes que
planteja, no pas en les respos-
tes que aporta des d’una ètica
estrictament laica de validesa
universal. S’hi explica la regla
d’or que ja es troba a la Bíblia
o en el confucianisme: com-
porteu-vos amb els altres de la
mateixa manera com us agra-
daria que els altres actuessin
envers vosaltres mateixos.

CONVERSA D’APRENENTATGE
Els protagonistes, la Camil·la i
el Manel, són dos joves ideals
que prefereixen la conversa i
l’aprenentage més que pas-
sar-se hores davant de la tele-
visió. Tenen com a interlocu-
tors joves tota la colla d’amics
i amigues que intervenen amb
observacions i aportacions en
les quals aprofundeixen des-
prés pel seu compte. Quan els
altres queden satisfets amb la
resposta, el Manel i la Camil·la
continuen interrogant, per
exemple, sobre la confronta-
ció humana: “Les persones
han d’aprendre a expressar la
seva agressivitat, sense que ai-
xò vulgui dir faltar al respecte
a ningú. El que és important
és entendre que la relació en-

tre la moral i l’agressió és una
relació de subordinació i no
una oposició excloent”.

Tugendhat convida els ado-
lescents a pensar autònoma-
ment, però no pas a pensar el
que vulguin, sinó que allò que
pensin es pugui justificar per
si mateix. Per això no ofereix
receptes, sinó que obre refle-
xions sobre els aspectes cen-
trals de la moral. Parla de la
moral com una construcció
humana, sense dependència
de la religió. En aquest sentit,
l’aportació de les religions se-
ria ajudar a entendre millor la
regla d’or. Admet, però, que el
diàleg obert que ell proposa
impossibilitaria de partici-
par-hi als infants musulmans
que han crescut en una forta
tradició religiosa.

La primera versió d’aquest
llibre es va publicar a Santiago
de Xile el 1988. L’any 2000
se’n va fer una versió alema-
nya, en la qual es van intro-
duir unes quantes correcci-
ons. La traducció al català in-
clou les modificacions de la
traducció alemanya.

ANA JUAN

Una de les il·lustracions d’‘Amantes’, d’Ana Juan

Variacions amoroses

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Ana Juan, Amantes. 1000 Editions - Norma

Editorial. Barcelona, 2001.

A
mantes és un àlbum compost per 11
narracions generades al voltant del
mateix nombre de manifestacions,
qualitats o circumstàncies de l’amor:
fidel, setmanal, volàtil, final, diferent,

llunyà, adormit, orgullós, efímer, desconegut,
primer. A més, aquest és un àlbum atípic dins del
llenguatge del còmic, ja que està allunyat de les
pautes mes habituals de la sintaxi historietística,
amb les seves pàgines d’una única vinyeta. Ara
bé, la seva força expressiva es basa en les imatges,
esplèndides imatges narratives, en què la paraula
és un complement no necessari, en la línia de
síntesi entre il·lustració i còmic característica de
l’estil d’Ana Juan.

INSTANTS I SENSACIONS CLAU
Cada narració està formada per vuit imatges,
acompanyades d’un text molt breu a peu de pà-
gina, que creen seqüències d’instants i sensaci-
ons clau de l’aspecte o del temps amorós que es
vol representar. Ana Juan condensa en cada pà-
gina-vinyeta tota la intensitat d’un temps emo-
cional, d’un període d’evolució sentimental. Els
colors defineixen l’atmosfera emotiva que ens
apropa a l’interior dels personatges muts i els
gestos d’aquests condensen expectatives, pors,
inseguretats, frustracions, llunyanies, incerteses,
soledats, descobriments i desolacions.

En aquest calidoscopi amorós la passió no està
present en un primer pla, només existeix com
anunci, com a emoció interrompuda, o com a
intent frustrat. El desig, en canvi, apareix en un
ampli ventall de representacions, des de la ma-
nifestació serena de la sensualitat fins a la bana-
lització de l’atracció física.
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Martina Mair, L’Anna i en Fritz
juguen a ser pares. Traducció

de Humpty Dumpty.
Editorial Lume. Barcelona,

2001. A partir de 4 anys.

L’ Anna i l’oca Fritz són
amics. Un dia, quan es
lleven, encara amb lle-

ganyes, van cap al bany i
l’Anna té una idea: vol ser la
mare. “I tu ets el pare”, li diu
a l’oca. El pare i la mare es
queden sorpresos que en
comptes de la filla i una oca
tinguin a la taula d’esmorzar
el pare i la mare. Ells, doncs, es
disposen a transformar-se en
fills. El canvi de paper resulta
molt estressant per a l’Anna i
decideix deixar la broma.

Fanny Joly, Alerta! El germanet
ataca! Traducció d’Emma

Estivill. La Galera.

Barcelona, 2001.
A partir de 6 anys.

A la Gisela li ha passat
una cosa extraordinària
que li ha canviat la vida.

“He tingut un bebè”, diu. Un
bebè de veritat: “És el meu
germà petit”. Fa plans per
educar la criatura, però el
nen només dorm, dorm i
dorm. Però, per fi, quan un
dia va deixar de dormir tant,
va sembrar terratrèmols per
tota la casa i va incomodar i
enemistar tota la família
amb la seves innocents ma-
leses.

Jody Bergsma, El Drac.
Traducció de Lídia Bayona.

Edicions Obelisco.

Barcelona, 2001.
A partir de 8 anys.

A l mateix moment que
neix Langilor, l’hereu de
la corona del Regne de

Lugin, neix Saras, un drac
d’ales resplendents, d’un ou
immens que brillava amb uns
colors vius. Saras té el somni
de volar i s’entrena d’amagat;
és descobert i apartat del clan
que el desterra. El príncep surt
a caçar-lo per refermar-se com
a sobirà. Demostra la seva và-
lua no pas encadenant-lo sinó
fent una nova aliança entre els
dracs i els humans.


