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Ser un dels participants d’aquest 

projecte editorial de Lynette Hooft, 

Diálogos y Contrapuntos Bioéticos: 

18 prestigiosos bioeticistas de Ibero-

américa y Estados Unidos debaten so-

bre temas clave de la actualidad, és 

per a mi un privilegi i una gran respon-

sabilitat. Un privilegi per ésser inclòs 

entre un selecte grup de bioeticistes 

d’Iberoamèrica i, d’altra banda, una 

enorme responsabilitat perquè ens 

-

sobre qüestions crucials amb les quals 

s’enfronta la humanitat i que es refe-

reixen tant al seu propi futur com al 

del planeta terra.

Quan em van convidar a respondre un 

seguit de preguntes respecte a qües-

tions que comprenen des de l’inici de 

vida, cercant respostes d’un grup de 

bioeticistes de diferents països d’Ibe-

roamèrica, no vaig imaginar que el 

resultat seria tan ric en el seu con-

més diversos col·laboradors sobre les 

més variades qüestions bioètiques.

Des d’aquesta perspectiva, aquesta 

publicació es transforma en una pre-

ciosa porta d’entrada i d’iniciació al 

món de la bioètica per a les noves 

generacions. Assumir aquest repte i 

concretar-lo no és per a molts, sinó 

només per a persones molt especials 

com és el cas de la jove Lynette Ho-

-

gentí, Pedro Federico Hooft, que ago-

saradament assumeix aquesta tasca 

que es va convertir en una veritable 

missió: escoltar atentament el que la 

primera generació de bioeticistes te-

nien a dir, les seves històries de com 

van iniciar-se en la disciplina bioètica, 

els seus interrogants, els seus consells 

i el llegat que estan deixant per a les 

noves generacions que s’inicien en el 

món de la bioètica.

Un dels principals requisits per a l’exer-

cici de la bioètica és escoltar respectu-

osament l’altre, respectar les seves opi-

nions i diferències. Res d’això no seria 

possible sense el cultiu de la humilitat, 

l’absència de preconceptes i una bona 

preparació intel·lectual i cognitiva.

Sempre necessitarem de l’ajuda dels 

altres en l’àmbit de la bioètica. Sense 

ningú més, correm el risc de creure 

que estem progressant quan en rea-

litat estem tornant a les nostres ten-

dències primitives reduccionistes i 

fonamentalistes. En aquest sentit és 

bo allò que diu James Drane, un dels 

pioners de la bioètica mundial i un 

dels més grans coneixedors de la bio-

ètica iberoamericana: «En la bioètica, 

com en l’àmbit de la religió, el que 

es requereix no és poder per imposar 

la nostra perspectiva personal sinó 

humilitat per començar un diàleg amb 

diferents perspectives. Els millors 

bioeticistes no seran aquells que tin-

guin totes les respostes correctes per 

als problemes d’avui sinó aquells que 

puguin respectar i comunicar-se amb 

visions alternatives».

Des d’aquesta perspectiva, entenem 

que la bioètica és un procés de forma-

U n dels principals requisits per a l’exercici 
de la bioètica és escoltar respectuosament 
l’altre, respectar les seves opinions i 

diferències. Res d’això no seria possible sense el 
cultiu de la humilitat, l’absència de preconceptes i 
una bona preparació intel·lectual i cognitiva



bioètica & debat · 2014; 20(72): 24-25 25

Diàlegs i contrapunts bioètics

Novetats biblioteca

ció i de creixement personal, excel-

lent per al perfeccionament professio-

nal, per a la ciutadania i per a la rea-

lització humana. Ningú no «entra» en 

el món de la bioètica i en «surt» de la 

mateixa manera. Sempre es produei-

xen transformacions i millores, com a 

professional (en qualsevol àrea del co-

neixement), com a ciutadà (amb el co-

neixement dels drets) i com a persona. 

En aquest inici de segle XXI vivim un 

moment històric marcat per extraor-

àmbits de les ciències de la vida i de la 

salut. Aquesta nova realitat es trans-

forma en una prova per a les nostres 

teològiques, sigui en el nostre actuar 

professional o en l’àmbit de la salut. 

i això fa créixer en nosaltres la inqui-

etud i l’angoixa.

És cert que a l’hemisferi sud del plane-

ta, i especialment a les nostres terres 

brasileres, encara lluitem per coses 

molt més bàsiques en termes de vida 

digna i saludable. Cal superar la desi-

gualtat i l’exclusió que marginen mi-

lions d’éssers humans. Les conquestes 

de la tecnociència han d’estar al ser-

vei de la vida i dels més vulnerables de 

la societat, i no simplement al servei 

d’alguns privilegiats. Aquest context 

ja marca una agenda de qüestions de 

És en aquest context d’inquietuds i es-

perances que sorgeix la bioètica com 

un component vital, de rescat de la 

dignitat de l’ésser humà i de protecció 

de la vida. Com recordàvem anterior-

ment, el segle XXI ha d’estar marcat 

per l’ètica o correrem el risc de no 

existir. No hem de témer l’avenç del 

coneixement sinó la ignorància i l’obs-

curantisme. Aquests últims sí que són 
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veritables enemics del procés de cons-

trucció històrica d’una humanitat més 

saludable i feliç. Però és desitjable que 

el coneixement s’hagi obtingut ètica-

ment i s’hagi aplicat d’una manera èti-

cament apropiada, amb el respecte a 

la dignitat de l’ésser humà. Això és el 

que s’anomena saviesa bioètica.

Gràcies a l’editora per oferir-nos i 

presentar-nos aquestes precioses re-

que ens porten a no romandre passius 

i indiferents davant realitats en què 

la vida de l’ésser humà i del plane-

ta estan en risc, i a comprometre’ns 

amb la seva cura i protecció. El secret 

d’aquest posicionament i d’aquest 

comportament només és possible cul-

tivant la bioètica, essent profunda-

ment ètics.


