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i

la mandr a a occident

¿Fins a quin punt la mandra és una caracte-
rística essencial de l’home? Si la mandra i la resta 
de vicis són indesitjables, tal com solem creure, 
és que l’home té una naturalesa autèntica que 
aquests vicis oculten i adulteren. Si els vicis són 
dolents —i ho són per definició— és que l’ho-
me és una cosa així com un ésser necessitat de 
redempció o, com a mínim, de millora. L’home 
seria una cosa així com un sant fracassat: cridat a 
la perfecció, ensopega un cop i un altre amb les 
mateixes pedres.

Tal concepció va néixer en el marc de l’antro-
pologia cristiana. Segons aquesta, l’home era un 
ésser caigut. Inicialment vivia en una santedat 
permanent. Aleshores no hi havia peresa, ni lu-
xúria, ni gola, ni res de tot això. Abans del pecat 
original, l’home vivia en l’àmbit diví, al paradís, 
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al costat del Déu, sota la seva ala protectora. En 
el moment en què va aspirar a alguna cosa di-
ferent que viure al costat de Déu, va arribar el 
mal, la imperfec ció, el sofriment i tots els defectes 
corrents de l’existència humana. Segons aquesta 
concepció de l’home, doncs, tots els defectes de 
l’existència eren indesitjables, i calia rebutjar-los, 
perquè ens privaven de quelcom millor —el pa-
radís, la santedat. Justament la santedat, la comu-
nió amb Déu, era la veritable vocació humana. I 
per això, luxúria, gola, peresa, ira i tots els altres 
pecats capitals havien de ser superats o, com a mí-
nim, modulats per la gràcia, per la força divina 
que els contrarestava.

L’Església proveïa del material necessari per 
passar per aquesta vida de la manera més digna 
possible, fins la restauració de la situació pre-
adàmica. Al segle xix, el pare Claret, per exem-
ple, va escriure un llibre el títol del qual resumia 
a la perfecció aquesta idea: Camí dret i segur per 
arribar al Cel. La vida humana en el món només 
era un estat transitori. En això consistia la vida 
humana segons el cristianisme: en una preparació 
per assolir l’autèntica vocació i naturalesa després 
de la mort. No es podia esperar res de significatiu 

en el temps de la vida, la vida (cristiana) consistia 
a preparar-se per la mort.

Va ser el cristianisme tradicional el primer en-
carregat de perseguir la mandra. Un no podia es-
tar dormint i tenir la casa tota desendreçada, no 
fos cas que l’amo tornés de manera inesperada, 
no fos cas que la mort es presentés de sobte i un 
abandonés el món amb les coses a mig fer.

El cristianisme era pessimista respecte a la pos- 
sibilitat de millorar l’home. L’humanisme, en can- 
vi, és optimista. L’humanisme és utòpic i està 
molt diversificat en escoles, però fonamentalment 
diu que, amb pecat o sense pecat original (per-
què també hi ha un humanisme cristià, que, 
de fet, ha substituït l’antic cristianisme gairebé 
completament), l’home és capaç de construir un 
món millor i de millorar-se a si mateix. En el 
text fundacional de l’humanisme (el Discurs so-
bre la dignitat de l’ home, de Giovanni Pico della 
Mirandola) s’atribuïen a l’home qualitats gairebé 
divines i se l’instava a esforçar-se a ser com els 
àngels i no com les bèsties. Innombrables textos 
europeus posteriors copiaven el model, posant en 
mans de l’home la responsabilitat de millorar-se; 
en els primers textos de la nova era es comptava 
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amb l’ajut de Déu (com en els premoderns textos 
dels Exercicis espirituals de sant Ignasi), però a 
mesura que l’humanisme s’anava imposant, cada 
cop es confiava més en les possibilitats humanes: 
la confiança il·lustrada en la raó i en el progrés 
n’era, tal vegada, el millor exemple. L’era de l’hu-
manisme, per tant, també representava una re-
futació, una condemna de la peresa. La defensa 
del progrés, armat amb la raó, la ciència (tal com 
es va posar de moda en el segle xix) o a través 
del mer desenvolupament econòmic (les lleis del 
qual va estu diar tan destacadament Adam Smith 
a la Indagació sobre la naturalesa i les causes de la 
riquesa de les nacions), anava en contra del vici 
de la mandra. Hi havia tantes coses a fer! Fins 
i tot el protestantisme, que va néixer amb una 
visió molt negativa de les possibilitats humanes 
i rebutjant l’humanisme de la nova era, acabaria 
sucumbint a una filosofia productivista, contrà-
ria, per tant, a la mandra, tal com va explicar fa 
tant de temps Max Weber en el seu clàssic lli-
bre sobre l’origen del capitalisme. És, en el fons, 
d’aquesta arrel centreeuropea que prové la noció 
que el treball ens fa lliures, i que, per tant, la 
peresa ens esclavitza.

I així, malgrat que l’humanisme anava substi-
tuint el cristianisme en tots els àmbits de la cul-
tura, la mandra continuava proscrita. El segle xx 
va veure néixer noves escoles de l’humanisme. El 
feixisme, el nazisme, el socialisme, eren tots cri-
des a l’acció i a la construcció d’una societat nova. 
Marx es va fer famós per les seves diatribes con-
tra les classes improductives i vampiritzadores, i 
ningú —llevat del seu mestre Hegel— no va fer 
mai una defensa tan aferrissada de la necessitat i 
la dignitat del treball. La mandra, per tant, impos-
sibilitava l’actualització i l’expressió de la veritable 
naturalesa humana. Va ser a l’urss on va néixer la 
que, tal vegada, sigui la refutació més rabiosa de 
la peresa. Ens referim, esclar, a l’estakhanovisme: 
alguns obrers de Stalin van decidir, pel seu comp-
te, augmentar la producció per sobre del que el rè-
gim marcava. I no van ser aniquilats, sinó elogiats 
i posats com a exemple. Molt simptomàticament, 
els historiadors solen posar la ineficiència posterior  
i la manca d’estímuls —la mandra, en definiti-
va— com el que va fer caure en última instància 
aquell règim. És simptomàtic perquè, de fet, una 
cosa similar a l’estakhanovisme va inundar ideo-
lògicament aquella part d’Europa que va roman-
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primera idea, segons la qual és millor viure al mo-
nestir, treballant poc i fent la més improductiva 
de les feines, que és resar, és rebutjada avui per la 
seva esterilitat, fins i tot física, i s’entenia millor 
en un paradigma d’espera de la fi dels temps que 
hem deixat fatalment enrere. La segona, la idea 
que és millor que treballin les dones i els esclaus, 
ens sembla, probablement amb raó, un model pa-
triarcal i classista enterament rebutjable.

En definitiva: Occident ha rebutjat en teoria 
aquella idea inicial que deia que l’home ha de ser 
redimit dels seus pecats i vicis, entre els quals hi 
ha la peresa: l’humanisme no té una idea negati-
va de l’home. Però, sorprenentment, ha continuat  
actuant, a la pràctica, com si calgués redimir 
l’home, com si calgués superar i deixar enrere la 
seva condició defectuosa. A vegades ha presentat 
aquesta missió de redimir l’home disfressada sota 
una capa més amable, afirmant que ens cal desen-
volupar totes les nostres potencialitats. Sigui com 
sigui, ha continuat perseguint la mandra.

dre fidel a l’humanisme liberal i al capitalisme. 
L’eficiència, la recerca de la productivitat i la ne-
cessitat de competir demanaven que es proscrivís 
la mandra. I la idea que calia proscriure la man-
dra es va exportar amb un èxit insospitat a aquells 
països asiàtics als quals també es va traslladar el 
capitalisme acabada la Segona Guerra Mundial. 
El Japó i Corea del Sud són famosos pels seus ín-
dexs de productivitat —i també pels seus índexs 
d’incidència de suïcidis, de la síndrome d’estrès 
laboral i de mortaldat per excés de feina.

Ja ningú es retira d’un món embogit per la pro-
ductivitat. Ja ningú se’n va a un monestir. Així de 
fondament ha penetrat la proscripció de la peresa, 
malgrat que el cristianisme, el primer persegui-
dor, hagi estat substituït per l’humanisme. Cer-
tament, al monestir no s’hi anava a mandrejar: el 
lema benedictí ora et labora ho prohibia. Però la 
tasca principal al monestir era la vida contempla-
tiva; fins i tot el treball estava tenyit de la impro-
ductivitat de la contemplació. També els antics 
grecs, aquells homes aristocràtics, consideraven 
l’ociositat i la vida contemplativa com la més ele-
vada. La feina i l’activitat productiva era per als 
esclaus, els més desgraciats d’entre els homes.  La 


