En una aula d'una escola d'adults
Un relat de: Jam Malson
El professor saluda els alumnes i directament entra en matèria:
Avui us parlaré de bones qualitats morals. I començaré amb l'antiga Grècia. Plató, el filòsof, va ser el primer en
fer una llista d'aquestes qualitats positives, on s'hi recollien les clàssiques: La temprança, la prudència, la fortitud i
la justícia. Més tard, Aristòtil va dividir-les en dues branques: Les dianoètiques, que basades en la intel·ligència
agrupaven l'art, la ciència, la prudència, la saviesa i l'enteniment; i les ètiques, més relacionades amb les pròpies
accions, on s'hi aplegaven el coratge, la temprança, la generositat, la bona voluntat, l'assertivitat, l'autoestima,
l'amistat i l'honestedat.
A l'antiga Roma, les qualitats més rellevants van ser l'autoritat, l'amabilitat, la pietat, la dignitat, la temprança, la
fermesa, les ganes de treballar, el respecte als avantpassats, els costums, l'honestedat i la mesura.
I ara, fent un salt temporal, passaré a la religió cristiana, que va fer-ne dos grups. Les cardinals: Castedat,
mesura, generositat, diligència, paciència, amor al proïsme i humilitat; i les teologals: Fe, esperança i caritat.
Pel que fa a la religió islàmica, acull les qualitats de la bondat, la generositat, la gratitud, l'acceptació, l'autocontrol,
la humilitat, l'amabilitat, la cortesia, la puresa, el respecte, la saviesa, la tolerància, la justícia, la misericòrdia, la
dignitat, el valor, la fermesa, la franquesa, l'esperança, la paciència, la constància, la prudència, la lleialtat i
l'espiritualitat.
Doncs bé, algú sabria dir quin nom reben en general totes aquestes bones qualitats morals?
—Jo! —exclama una alumna, alçant la mà.
—Digues, Anna, quin nom reben?
—Idealistes —respon l'Anna.
—Com dius? —li pregunta el professor, tot desconcertat.
—És que penso que l'ésser humà és incapaç de viure en la constant d'una virtut. En això som més de fer tots els
papers de l'auca. Potser valdria més reconèixer que les virtuts pures són ideals inassolibles, i així no caldria tanta
hipocresia.
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