
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

UN DILEMA ÈTIC 
 
 

 

 

 
 

Jim era una capità anglès de 
la marina mercant, a l’Índia 
colonial del segle XVIII. 
Posseïa un veler, batejat 
Patna, amb el qual es 
guanyava la vida transpor-
tant mercaderies de l’Índia i 
l’Àfrica. No era cap aristò-
crata ni es comportava com 
s’esperaria d’un lord, més 
aviat al contrari: era un 

home rude, bevedor i de vida desordenada, però era alt i tenia un aspecte 
distingit. Per això els indis l’anomenaven “Lord Jim”. 
 
El seu vaixell era fàcil de pilotar, i no li calia una tripulació nombrosa. Amb sis 
homes, a més del capità, n’hi havia prou. Entre tots set portaven l’embarcació 
d’un continent a l’altre, travessant l’oceà Índic, generalment carregat de fusta, 
bestiar o espècies. 
 
Un dia, en ple mes del hajj (de la pelegrinació), quan es preparava per salpar i dur 
un carregament de marbre a Aràbia, un grup de sis-cents indis musulmans, 
assabentats del viatge que estava a punt d’emprendre, van apropar-se-li i li van 
demanar de portar-los fins la Meca. Eren pelegrins pobres i no tenien manera de 
pagar-se el passatge en un vaixell de transport regular de passatgers. Cada 
pelegrí podia pagar-li només una petita quantitat, però com n’eren molts, la 
suma total li representaria un negoci profitós, al capità. Ell només els havia de 
deixar-los pujar al veler. Les provisions ja les portarien de casa. 
 
Lord Jim s’ho pensa. No ho acaba de veure clar. Els adverteix que el vaixell és vell 
i no gaire segur, que disposa d’un únic bot salvavides i que a dintre no hi 
trobaran cap comoditat. Però això no importava als pelegrins: només eren tres 
dies de travessia i estaven disposats a passar-los asseguts a coberta, durant el 
dia, i arraulits a l’espai que qui hagués lliure a la bodega, durant la nit. La 
seguretat tampoc no els amoïnava: eren pelegrins que anaven al Meca i Al·là els 
protegiria. 



Però Lord Jim no ho tenia clar i volia saber què en pensava la tripulació. Reuneix 
els sis mariners i els explica la proposta. Ells es mostren d’acord a fer el viatge i 
dur els pelegrins a la seua destinació.  
 
Finalment, pressionat per la seua tripulació i també, cal dir-ho, atret pel guany, el 
capità Jim, «Lord Jim» accepta i decideix de portar el grup de sis-cents pelegrins 
musulmans a la Meca. 
 
S’embarquen i el vaixell salpa. Els dos primers dies de travessia transcorren de 
manera  agradable, i amb plena normalitat. Els passatgers passen el dia a 
coberta, hi fan les seues oracions, hi mengen i se n’encarreguen de la neteja 
diària, i també netegen la bodega. 
 
Al tercer dia, però, havent-se endinsat ja en el mar Roig, i trobant-se ja a prop de 
la Meca, s’alça una de les enormes tempestes d’aquell indret, fruit del contrast 
entre la calor del desert i la temperatura de l’aigua, molt més baixa. 
 
Els pelegrins musulmans es refugien a la bodega del veler, mentre que Lord Jim i 
la seua tripulació intenten mantenir el control de l’embarcació. Però la tempesta 
és massa violenta: les onades baten la coberta, i el velam, que no han pogut 
arriar a temps, s’esquinça i es desfà. El vaixell és aixecat per les onades i a 
continuació projectat cap avall, fins xocar amb la superfície. Sembla un cavall 
desbocat i amenaça d’enfonsar-se en qualsevol moment. 
 
Mentre Lord Jim es manté ferm al timó, mirant de dominar la nau i d’evitar les 
onades més potents, se li apropa el primer oficial i, amb la cara blanca de por, li 
diu: «Capità, això s’enfonsa, abandonem la nau, marxem!» Lord Jim, però, li 
respon, amb incredulitat: «Però què dius! On vols que marxem i com vols què 
marxem? Som més de sis-cents a bord i només tenim un única barca salvavides.» 
El primer oficial li replica: «Marxem tu i nosaltres, els set de la tripulació. Avarem 
el bot i salvem-nos, perquè és l’únic que podem fer.» Lord Jim, que malgrat la 
seua vida desordenada i la seua afecció a la beguda, té ben arrelats a la seua 
consciència els principis d’un home de mar i les obligacions del capità d’un 
vaixell, li crida al primer oficial: «I ara! Que ets boig? Com podem abandonar el 
vaixell amb sis-cents passatgers a bord?» La resposta del primer oficial és 
immediata i contundent: «Això s’enfonsa, o se n’ofeguen sis-cents, o sis-cents 
set. Tots no hi cabem al bot i no podem fer res pels qui són a la bodega.» Lord 
Jim hi insisteix: «Sembla que te n’oblidis de les meues obligacions de capità, i de 
lleis de la marina: l’Almirallat condemna a morir a la forca aquell capità que 
abandoni el vaixell mentre qui quedi un passatger a bord.» El primer oficial li 
replica: «I qui se n’assabentarà de res del que hagi passat aquí? Fes el que 
vulguis, nosaltres marxem ara mateix, si vols venir amb nosaltres, vine, si et vols 
quedar, queda’t!» 



Lord Jim, confós, espantat i desesperat, amolla el timó i s’uneix als mariners. Tots 
set avaren el bot, abandonen la nau i intenten salvar-se. Després d’hores de 
lluitar amb la mar i les onades enfurides, albiren la costa. Estan salvats! Remen 
fins arribar a terra, desembarquen i arriben fins a una ciutat. Un cop restablerts, 
fan constar a les autoritats que el seu vaixell s’havia enfonsat en plena tempesta 
amb la bodega carregada de “marbre de l’Índia”. Ningú no fa preguntes. Tot 
sembla haver-se acabat. Amb els diners que els pelegrins els havien pagat es 
dediquen a voltar per les tavernes. Lord Jim, travessat pel sentiment de culpa (i 
també, perquè els sentiments humans són plens d’ambigüitat, per la recança 
d’haver perdut l’oportunitat d’haver esdevingut un heroi), beu i pensa què en 
farà dels diners que no tardarà a pagar-li l’assegurança. 
 
Passat dos dies, mentre tots set beuen en una taverna atrotinada del port, veuen 
atònits i astorats que el Patna entra, parsimoniosament, majestuosament, al 
port, remolcat per un altre vaixell. Els passatgers, en veure’s abandonats van 
decidir fer-se càrrec ells mateixos de l’embarcació, van dominar-la enmig de la 
tempesta i van aconseguir evitar que s’enfonsés. Poc després una altra nau va 
passar a prop seu, s’hi va acostar, i veient la situació en què es trobava i el 
nombrós passatge que transportava, va amarra-la i va remolcar-la a port.  
 
De seguida es va saber què havia passat, i Lord Jim va haver d’enfrontar-se a un 
judici on l’acusació demanava la pena de mort a la forca. 
 
Però el tribunal va acabar decidint que el Patna no era un vaixell de passatgers, 
sinó de càrrega, i que la llei que era aplicable al capità d’un vaixell del primer 
tipus, no ho era al d’un del segon. A més, els pelegrins que s’hi havien embarcat 
ho havien fet sabedors dels riscos que suposava fer-ho. Lord Jim els ho havia fet 
avinent, i fins i tot els havia deixat clar que el veler disposava d’un únic bot 
salvavides. La pena que finalment se li va imposar va ser la de degradació, que 
implicava la pèrdua de la condició de capità i la relegació a la de simple mariner, 
amb l’afegit que se li denegava la possibilitat d’ascendir a oficial mai més. Se li 
retornaria el vaixell, però, perquè la sentència no n’afectava la propietat, tot i 
que si hi volia tornar a sortir a navegar, calia que cerqués un nou capità que el 
comandés. 
 
Amb el judici acabat, el veredicte emès i al sentència executada, Lord Jim, 
retorna a les tavernes acompanyat de la seua antiga tripulació, per lamentar-se, 
ofegar les recances i el pes de la culpa en alcohol i comentar en veu alta allò 
succeït, amb el desig inconscient que, traient a la llum la pena, aquesta minvaria. 
Lord Jim està profundament trist, apesarat, amb les llàgrimes a punt de brollar-li. 
El seu antic primer oficial mira de consolar-lo: «Anima’t! En realitat no tens 
motius per estar trist: al final has salvat la vida i conserves el vaixell, i a més no 
tens a la consciència el pes de cap mort. Al final tot ha anat bé.» Però, Lord Jim li 



respon: «És veritat que la pena ha estat la més lleu que 
em podien aplicar, i que continuo tenint el vaixell i, per 
tant tinc com guanyar-me la vida, tanmateix, quan un 
home és infidel als valors que alberga a la seua 
consciència ho és a allò que creu que dóna sentit i 
dignitat a la seua vida. Quan això passa, és ell mateix 
qui es jutja i es condemna, sense perdó possible. Ara 
arrossegaré la vergonya, el dolor i el remordiment el 
que em resti de vida.» 

 
 

Un cop llegit el relat, responeu les següents qüestions: 
 
1. Quines són les tres parts identificables que intervenen en els esdeveniments 

relatats en la narració que acabeu de llegir? Alguna d’aquest tres parts està 
lliure de responsabilitat?, o dit d’una altra manera: alguna d’aquestes tres 
parts pot dir que a ella no se li podia exigir que assumís cap sacrifici? (No et 
limitis a respondre amb un sí o un no: justifica la teua resposta —aquesta és 
la teua responsabilitat d’estudiant). 

 
2. Ara, aprofundim una mica més en el problema: quin és exactament el 

problema a què s’enfronta cada una de les tres parts distingibles en els fets 
narrats. 

 
3. A continuació, passem a centrar-nos en el protagonista de la narració, Lord 

Jim. Ja hem vist el dilema que se li presenta en plena tempesta. Si valorem la 
situació des del punt de vista del pensament ètic d’Aristòtil, quina penseu 
que hauria d’haver estat la decisió presa, i per què? (No us oblideu d’incloure 
en la vostra resposta les nocions de “prudència”, “justícia” i “felicitat”.) 

 
4. Un cop resposta la pregunta anterior, torneu a redactar ara la justificació que 

n’heu fet, però fent-hi aparèixer les nocions de “prudència, “fortalesa” i 
“temprança”. 
 

5. Mirem-nos-ho, tot seguit, des de la perspectiva kantiana i respongueu les 
següents qüestions: 
 

 Quines eren les possibilitats que tenia Lord Jim davant seu en el moment 
de la tempesta? Quines eren les conseqüències previsibles de cadascuna 
d’aquestes alternatives? 
 

 Quin penseu que era el deure de Lord Jim en la situació descrita? Exposeu-
lo i justifiqueu la vostra resposta en base als principis de no-contradicció i 
d’inacceptabilitat. 



 Ara, torneu a redactar la justificació que acabeu de fer, però aquesta 
vegada basant-la en l’imperatiu categòric tal i com s’expressa en aquesta 
frase: «Actua de tal manera que mai no utilitzis la humanitat, ni en la teu 
persona i en la de cap altre com un mitjà, sinó sempre com un fi en si 
mateix.» (Pensa que, per poder redactar adequadament aquesta 
justificació, has d’identificar quan s’estaria utilitzant algú com un mitjà, qui 
s’estaria utilitzant com a tal i per què.) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercici basat en els materials per al curs d’Habilitats cognitives, valors morals i habilitats socials, del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquests materials van ser cedits per la 
Conselleria d’Educació del Govern de Canàries i elaborats per M. Segura, J. R. Expósito i M. Arcas. 


