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La professora Adela Cortina no fa una 

ètica descarnada. No tem enfangar-se 

amb la crua realitat, no tem compli-

car-se la vida, no busca l’aplaudiment 

de tiris i troians. Això es nota en els 

temes que aborda en els seus llibres i 

en com els aborda. En aquesta ocasió 

ens ofereix una anàlisi lúcida i valen-

ta —negre sobre blanc— en relació a 

les arrels de l’actual crisi econòmica. 

Quan sonen cants de sirena que par-

len de regeneració moral, convé te-

nir clar de què estem parlant, no si-

gui que després ens trobem amb què 

ens han donat gat per llebre. Aquest 

llibre ens ajuda en aquest procés de 

-

dre com una prolongació d’aquell al-

-

blicar el 1998 amb el suggerent títol 

Hasta un pueblo de demonios. Ética 

pública y sociedad. 

Adela Cortina té clar quin és el seu 

objectiu: fer evident que l’ètica aba-

rateix costos, tant en diners com en 

patiment. I no estalvia esforços a 

l’hora d’escometre aquesta empresa. 

Des del primer moment fa gala d’una 

claredat expositiva, un rigor metodo-

lògic i una pedagogia absolutament 

envejables per aquells que també ens 

-

ons. Tot això acompanyat de la gràcia 

saben esgrimir amb mestratge. I així 

van sorgint grans veritats amb exem-

falses retòriques que no condueixen 

a res. A través de les seves pàgines 

treuen el cap el Tribunal de les Aigües 

-

ança en el valor de la paraula; l’escut 

antimíssils israelià, com a exemple 

del que seguim malgastant en la in-

dústria bèl·lica, o la retallada de les 

pensions, com a mostra del maleït 

curt termini que ho envolta tot.

En la seva anàlisi, no es queda en la 

superfície. Més clar l’aigua: «I a la 

desmoralització hi hem arribat no no-

més per haver fet malament els comp-

tes, sinó també perquè s’han disfres-

sat amb contes perversos, com el de 

la comptabilitat creativa, com el dels 

controladors que no van treure a la 

llum les errades en allò que suposada-

ment controlaven, com les mentides 

públiques sobre el que estava passant, 

com l’obstinació en què assumissin hi-

poteques els qui difícilment podrien 

pagar-les, com la constant opacitat i 

falta de transparència, com l’absèn-

cia d’explicacions veraces del que es-

tava passant» (p. 20).

Tampoc es queda curta a l’hora d’as-

senyalar camins de solució: «Es pot 

criticar l’imperialisme dels mercats, 

lamentar que els valors economicis-

tes estiguin impregnant les nostres 

societats i expulsant els valors espiri-

tuals, protestar per l’aterratge d’Eu-

rovegas a Espanya, acusar la refor-

ma educativa de voler forjar tècnics 

competents per al mercat de treball, 

més que ciutadans i professionals. Es 

pot criticar el que es vulgui. Però si el 
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consum és el motor de la producció, i 

si els ciutadans hem d’assumir un ca-

ràcter consumista perquè la societat 

funcioni, la cosa no té solució. La fe-

licitat es redueix a benestar i aquest 

-

litats de consum. Però com que això 

no és veritat, com que la felicitat 

-

ment, cal canviar les tornes socials, 

i en lloc de generar un caràcter con-

sumista, preguntar-se quin caràcter 

s’hauria de forjar el qui vulgui fer de 

la seva forma de consum una opor-

tunitat per tirar endavant una vida 

feliç» (p. 172).

¿Estem davant d’un llibre d’ètica apli-

cada o de fonamentació? Les dues co-

ses alhora. ¿Un text per al gran públic 

o una referència inexcusable en la 

acadèmica del ram? La mateixa res-

posta: les dues coses. ¿Resulta d’inte-

rès per als que ens dediquem de mane-

ra més concreta i directa a la bioètica? 

l’excel·lència professional, de la jus-

tícia, de l’altruisme i de la coopera-

ció, entre d’altres temes importants 

per a la nostra disciplina.
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Només una persona amb la trajectòria 

de la professora Cortina té els instru-

ments i l’habilitat necessaris per ofe-

rir una obra que uneixi totes aquestes 

característiques. I ho fa amb cura, 

amb calidesa i esperança. Perquè això 

de l’ètica, com ella mateixa ens diu 

recordant Sèneca, consisteix a ser ar-

tesans de les nostres pròpies vides.
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