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tat «amb i des de l’altre» retorna a 
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els valors, les creences o el sentit. 
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ment del que s’ha anomenat el «gir 
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nyol José Ortega y Gasset. Prenen 

Geertz, A. MacIntyre, J. Bruner o M. 

Nussbaum.

una vida humana més contextual i ex-

laboratori del judici moral». Perquè, 
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bem, judicis de valor.

La bioètica no ha estat aliena a aquest 
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xen de la consciència que, en qües-

-

-
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de la realitat. No es tracta únicament 

-

tar a l’ètica en general, i a la bioètica 

a una realitat que de vegades se’ns 

dotant-nos de la llibertat necessària 
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