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A) Estatut de la reflexio etica en I'evolucio

Tota I'evolucio dels essers vivents pot ser entesa com un gran proces de bricolage

autoorganitzador/automanipulador molt sofisticat (pensem p. ex. en la complexitat de pro-

cessos com els de la coevolucio). L'aparicio, en aquest proces, de I'accio d'un psiquisme

intelligent introdueix un element significativament nou, en la mesura en que, I'especie que

presenta aquesta capacitat intellectual (la humana), es converteix en una font potencial de
pertorbacio del proces evolutiu i de la biosfera. La possibilitat de la reflexio etica (referir-se a

valors, assenyalar objectius i decidir metodes en relacio al comportament) es converteix en

una contrapartida que possibilita el control del potencial pertorbador huma.

Des d'aquest punt de vista, la reflexio etica sobre la manipulacio intelligent de la materia

viva no es un luxe superstructural o un epifenomen anecdotic, sing una exigencia del proces

evolutiu, tant mes urgent com mes s'accelera el potential pertorbador. El progres tecnic i la

reflexio etica es configuren, doncs, com els pots d'un feed-back que to com a horitzo la

supervivencia mateixa de la biosfera. L'etica ha de vetllar per fer un bon empelt de I'evolucio

cultural dins el proces d'evolucio general.

B) Coordenades de la reflexio erica

La reflexio etica sobre la manipulacio de la materia viva es troba situada enmig d'algunes

tensions particularment significatives que I'emmarquen i li assenyalen els camins per on

avanpar, sovint de forma conflictiva. Citem com a mes centrals les seguents dimensions:

1. Dimensio del mon intern: tensio racionalitat/emocionalitat.

La contradiccio entre el mon emotional i la racionalitat es frequent en I'experiencia

humana. La manipulacio de la vida desvetlla quasi inevitablement un resso emocional molt
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del punt de vista de la densiticacio de les x,v xes (Im' uueixen les conurnitats humanes,

demana una modificacio de les matrius de la reflexio etica. Cal utilitzar models d analisi que

modifiquin I ' escala habitual d'observacio , tant des del punt de vista del resso de les accions

com des de les consideracions temporals de Ilarg abast.

En alguns temes concrets , la necessitat d'ampliar I ' escala de consideracio resulta mes

viva. Pel que fa p. ex . a la reproduccio (natural o assistida ), la invocacio del dret subjectiu a
reproduir-se (que avui pot ser facilitat a individus altrament sotmesos a seleccio negativa

prereproductora ) pot entrar en conflicte amb la conveniencia de no augmentar el (last genetic

de I'especie a Ilarg termini.

En les noves matrius de la reflexio erica , algunes responsabilitats individuals i immedia-

tes queden ampliades per dimensions mes difoses i collectives . L'etica classica es deficitaria

a aquest nivell i probablement massa picapuntera en les analisis habituals.

Ens trobern doncs, en cert sentit, davant la necessitat d'un nou estil de reflexio etica.

Entre altres accents a destacar per a fer-lo viable assenyalariem:

La conviccio que el canvi es una realitat estructural de la vida , cosa que contrasta amb la

classica visio d'estabilitat . L'etica encara no ha assurnit a fons el que aixo significa, tant a

nivell del canvi que sufrim com del que podem provocar.

La consciencia que les decisions etiques estan condicionades mes del que creiem per

les dimensions emocionals i culturals ( referencia a I'analisi psicologica i historica ). Tota la

reflexio erica ha d'anar acompanyada del suficient aparat analitic i de la consciencia creixent

de complexitat.

Cal fer atencio at canvi d ' escala . Un mon que s'accelera i es fa petit implica la necessitat

d'ampliar les perspectives de la reflexio tant en I ' espai com en el temps.
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relacionat amb dimensions sacrals. Aixo porta sovint a plantejar actituds de tabu davant

I'actuacio sobre el vivent. Molts consideren, justificadament, que una bona reflexio etica

s'hauria d'alliberar de les tuteles mes o menys sacrals que classicament I'han condiconada.

D'altra banda, la pura racionalitat es una utopia irreal (la ciencia es menys neutra del que hom

creu) i, en manipular la vida, tambe es poden desvetllar respostes emocionals de prepotencia

davant la biosfera. Hom es pregunta p. ex. si I'actitud de respecte a la integritat (nocio

classica en I'etica del vivent) pot prescindir dunes certes referencies radicalment sacrals.

Alguns fins i tot es pregunten si darrera de tota cosmologia no hi ha una certa teologia

(afirmativa o negativa). Potser el recent Ilibre de Hawking (Historia del temps) avalaria aques-

ta hipotesi.

2. Dimensid social: referencies valorals comunes.

L'etica es refereix sempre a uns valors en relacio als quals hom ordena el comporta-

ment. Quan hom supera el nivell de I'etica com a decisio individual, es imprescindible de

recorrer a algun tipus d'acord coma en relacio als valors; acord que permeti d'elaborar unes

regles de joc que tinguin caracter juridic i donin arquitectura al comportament coma. Son

evidents les dificultats en aquest punt i avui augmenten, atesa la implicacio que la manipula-

cio de la materia viva sol tenir amb dimensions economiques, politiques etc. (Podem citar

corn a exemple ben recent la declaracio de Valencia sobre el projecte HUGO - Human

Genome Organization - en la qual, segons sembla, les pressions economiques en relacio a
les patents sobre essers vivents transgenics, van impedir precisions etiques; o encara podr-

iem referir-nos a la problematica valoral que implica I'alteracio de les formes classiques de

regulacio social de la parentalitat mitjangant I'accio de la reproduccio humana tecnicament

assistida.) La manipulacio de la materia viva ha de considerar al menys dues fonts de valors

fonamentals: la referencia a tot alto que es humanitzador per promoure-ho, i el respecte a un

funcionament harmonics del conjunt de la biosfera com a obra a conservar i escenari de la

vida humana.

3. Referencies tecniques: polaritat conservacio/alteracio.

El proces evolutiu de la naturalesa no manipulada per I'home es prou complex, poc

conegut encara i suficientment acreditat com per terrier que les modificacions tecniques

<<fortes» puguin alterar-lo greument. Jean Dausset deia recentment -tambe a Valencia- que

<<no en sabem prou encara» per atrevir-nos a modificar material genetic de cel•lules sexuals.

Es evident la necessitat de donar suport a una etica dels metodes de manipulacio que avalin

la possibilitat de supervivencia. Hom pot referir aquesta reflexio a totes les dimensions de la

biosfera, des de la genetica a I'ecologica (pensem en els problemes de l'ozo). Es, doncs, una

elemental prudencia tecnica la que demana una moderacio de tot el que fos accio agressiva

envers I'ecosfera, i aixo per exigencia de limitacio de I'escenari.

D'altra banda, la naturalesa existent no es la millor imaginable, i les alteracions efectua-

des per I'home en molts aspectes (accio medica, produccio agropecuaria, control reproduc-

tiu...) testimonien la bona capacitat de I'home per a modificar positivament mecanismes dels

essers vivents, atemperant I'aleatorietat de les amenaces del viure.

4. La nocio d'escala: de la microetica a la macroetica.

L'habit de la reflexio etica ha estat massivament centrat en consideracions individualis-

tes i atenent a les perspectives immediates de les accions analitzades. El tombant cultural

que vivim, tant des del punt de vista de la celeritat dels canvis cientifics i tecnologics, com des
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