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Knigge AF. De cómo tratar con las 

-

Knigge (1752-1796), Com tractar amb 

les persones (De cómo tratar con las 

personas). Es tracta d’un llibre que 

-

al danès, a l’hongarès, a l’anglès, al 

txec i al francès.

Com subratlla José Rafael Hernández 

-

nyola, l’obra és un tractat d’ètica 

social en la qual l’ideal de Knigge 

consisteix a viure en una «societat 

-

-

considera que la felicitat individual 

seva causa— amb el bé de la societat 

en el seu conjunt, ja que ambdós són 

-

l’objectiu de contextualitzar l’obra, 

ja que aquesta conté molts elements 

en la societat, i que està carregada de 

-

seva conversa mitjançant un xic d’es-

tudi i una lectura selecta, que s’esfor-

-

-

-

al llarg dels segles a l’examen de la 

investigació més coratjosa de grans 

-

ten amb d’altres totalment moderns i 

actuals com és el del tracte amb els 

dels seus animals, aquesta és una dita 

excel·lent. Sí, l’home noble, just, no 

ha homes salvatges, de cor dur, cruels, 

o jutjant d’una manera més equitati-

es delecten veient el dolor i l’angoixa 

en un escenari salvatge. [...] Si he cri-

-

ment amb els animals, també haig de 

dir que d’altres cauen en l’exageració 

contrària, en tractar els animals com 

Knigge divideix el seu llibre en tres 

-

senta unes observacions i regles gene-

rals sobre el tracte entre els éssers 

humans i s’endinsa en el tracte amb 

-

s 

(1752-1796)
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diferent edat, familiars, enamorats o 

-

-

-

animals, i també la relació entre au-

tor i lector.

-

metges. L’autor valora molt aques-

ser grans metges només hi arriben les 

-

-

esculli un metge ben format i que ac-

La lectura d’aquest volum, que su-

realment amena i instructiva. Imma 

La Vanguardia, que «el lli-

bre de Knigge és molt més útil, segu-

-

ment més interessant que la majoria 

de manuals d’autoajuda que es van-

ten d’ensenyar-nos a mantenir rela-

qui estan interessats en la bioètica, 

-

lació clínica.

interessant el 

els metges. L’autor 
valora molt aquesta 

la satisfacció dels 
ciutadans com la d’un 
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