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La seva gran obra és The Foundations
of Bioethics (1986), on dona resposta
al problema del pluralisme ètic. Per a
ell resulta impossible fonamentar una
proposta ètica en pressupòsits religiosos o racionals, ja que no compartim
ni una mateixa religió ni una mateixa manera d’entendre la raó. Cerca
algun principi ètic que encara pugui
tenir validesa universal, per fugir dels
plantejaments ètics purament emotivistes o decisionistes.
Engelhardt troba un principi que pugui
ser compartit entre tots els humans:
el principi de permís, que possibilita
la convivència pacífica entre les persones o les comunitats que no comparteixen uns mateixos continguts morals
(projectes de felicitat, de benestar,
de justícia...).

Engelhardt HT. Los Fundamentos de la
bioética. Barcelona: Paidós, 1995
(Colección Paidós básica; 71)

T

ristram Engelhardt,
Jr., PhD MD, un dels
pares fundadors de la
bioètica, va morir el passat
21 de juny, als 77 anys. Va ser
professor d’història i filosofia
de la medicina a la Rice
University i professor emèrit
al Baylor College of Medicine.
En paraules de Jonsen,
«Engelhardt ha estat l’enfant
terrible de la bioètica,
irrefrenable, irreverent,
impredictible, però sempre
perspicaç i brillant».
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L’àmbit de la seva proposta queda reduït entre els que ell anomena
«estranys morals», persones que no
comparteixen els mateixos continguts
ètics. Malgrat que no li satisfà la seva
proposta creu que és l’única que pot
ser compartida, ja que és purament
formal i assegura que cada comunitat
pugui viure pacíficament els seus continguts ètics. Aquest principi exclou la
imposició ètica. Per a la moralitat basada en el principi de permís, està bé allò
que té permís de la persona afectada,
encara que a mi em sembli una acció
incorrecta des del meu sistema ètic.
Els principis ètics que tenen contingut, com ara el de beneficència o el
de justícia, només es poden donar a
nivell de les comunitats particulars on
les persones es troben com a «amics
morals» o través dels acords als quals
arribin els «estranys morals». Així, re-

bioètica & debat · 2018; 24(83): 2

L

a seva gran
obra és The
Foundations of
Bioethics, on dona
resposta al problema
del pluralisme ètic

sulta que tota persona ha de viure en
dos nivells de moralitat: un dins de la
seva comunitat i un altre quan es troba amb persones que no són de la seva
comunitat, on només podem posar en
joc el principi de permís. De la seva
visió del principi de permís, n’extreu
la seva pròpia definició de la persona
com a agent moral. Són persones els
agents que són capaços de donar permís. El problema és, i té conseqüències escandaloses per a molts, que,
atesa aquesta afirmació, molts éssers
humans no són persones. És una definició sense cap pressupòsit metafísic
ni religiós, que pugui ser acceptada
pels «estranys morals».
Així, les entitats humanes que no són
persones, però que tenen la possibilitat de ser-ho (embrions, nens petits...), no poden ser considerades
persones ja que seria necessari compartir el pressupòsit metafísic de la
«potencialitat». Aquestes entitats
que probablement seran persones,
junt amb d’altres que ho han estat
(comatosos, dements...), podran ser
considerades persones en funció de la
seva utilitat per a qui són persones.
D’aquesta manera es parla d’un rol
social de persona. En termes de la moralitat per a «estranys» es pot justificar l’atribució d’aquest rol en funció
de la societat per raons utilitaristes.

