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A traves de la ponencia del dia d'avui, a partir de les contribucions que hem
anat escoltant at llarg del dia, hem pogut veure una mostra de nous descobri-
ments i d'invencions tecniques. Com es logic, indueixen noves esperances en
una poblacio i en aquesta taula hauriem de veure com es viuen les demandes
en la practica; per exemple, en el dia a dia d'un consultori medic. A la vegada,
aquesta Taula hauria de valorar la perplexitat que Green les naves possibilitats
i les seves consequencies inquietants, reals o imaginaries.

Perque la societat sent inquietud, fins i tot por. Unes pors potser exagerades
i nascudes del desconeixement, sovint atiades per una imaginacio excessiva o
pel periodisme; pero que malgrat tot tenen una base real que pot resurnir-se
client que no tot allb que es possible es convenient. Potser aquesta asseveracio
es definitbria del man contemporani pel que fa a la ciencia, i el diferencia de
la il•lusio (i dono a aquest terme 1'accepci6 vulgar pero tambe la psicoanalitica)
d'altres temps, en que es vivia la ciencia i la seva possible evolucio amb
confianca.

Precisament, la magnifica conferencia del Dr. Pere Lluis Font ens ha posat
la feina d'aquesta Taula facil i dificil. Facil perque ha introduit gairebe tots els
interrogants i moltes inquietuds: nomes hem de seguir el seu fit. Dificil perque
ha posat el nivell molt alt. Ens ha recordat C. P. Snow i la seva explicacio del
divorci de dos mons: el de I'humanisme i el de la ciencia. La bioetica potser no
podra constituir aquesta cultura holistica i de sintesi, pero si que preten posar-



WO ,)UIN/( (ONCRES DE MEICES I RIO1EGS D( IIENGUR CITf1UTNA

los en contacte, verbalitzant interessos i valors i, com ell insistia, establint les

finalitats que els motiven. La bioetica voldria limitar l'imperi de la tecnolocia,

de la tecrrocracia, amb una reflexi6 dels limits de la utilitzaci6 de la tecnica com

a mitja. Perque, seguint on aixo a Adela Cortina, diriern que una ciencia (i la

tecnica), quan perd la reflexio sobre els sous objectius, es pot convertir en

ideologia. Es clar que tamb6 pot convertir-se en ideologia la bioetica, i per aixo

es tant important allunyar-la de la deontologia, del moralisme, i instal-lar-la

sempre en 1'etica dialogica, la del dialeg socratic.

Camus deia que votem ser der+s i rio sabenr scr homes. Doncs be, la bioetica

voldria ajudar-nos a prendre consciencia dels limits que comporta ser homes

a traves d'un dialeg rational. Pero si no tot es convenient, que Cs perill6s i com

veure-ho?, que Cs prudent? Es veritat que el temps i el coneixement esvaeixen

molts temors, pero constantment on brollen de nous. La bioetica to doncs una

trista legitimacio en aquesta inquietud. Pero tambe tC una rica funci6 on

('intent de consensuar i recordar valors solids, com els drets humans, des d'on

poder iniciar una analisi, racional i que sigui cre'ible per la societat (que ho vegi

corn a esforc serios de protecci6) i pels cientifics (que no ho sentin com un

moralisme « naif,, i molest).

La bioetica voldria ajudar-nos a saber ser homes mes conscients; res mes,

pero que es molt. I per a fer-ho, com ara veurem, vol ajudar a formular be les

preguntes. Es modesta pero realista. La bioetica pot ser doncs una ajuda, pero

Cs tambe una aventura intellectual recomanable, i tan rica com la ciencia de

que es nodreix i de la qua] Cs filla.

I per aquesta Taula, que voldriem molt participativa, corn correspon a una

Taula d'etica, voldriem cornencar amb dues exposicions diferents: per una

banda, la visi6 d'aquestes expectatives dels ciutadans, i un exemple d'aixo pot

esser la visi6 d'un clinic corn el Dr. Barri. Per altra Banda, la d'una persona

dedicada a ]a bioetica, dedicada a ajudar en la reflexi6 sobre els valors i

decisions, i aquest pot ser el Dr. Abel.

Per a la primera exposici6, doncs, tenim la sort de comptar amb on Pere

Nolasc Barri, cap de servei de Reproducci6 de la clinica Dexeus, de la qual va

ser un dels fundadors, que to una gran experiencia clinica i tambe tebrica. Es

membre de gairebC totes les societats de fertilitat, europees i americanes, i del

comite editorial i reviewer de prestigioses revistes sobre el tema. Jo el vaig

coneixer personalment -perque ja el coneixia, com tots vostes, pel seu nom i

per la seva obra- en un simposium del CAI 1131 del Conseil d'Europa, a

Madrid. Ell es la persona indicada perque ens exposi una visio dels problernes

que sorgeixen en aquest seu man clinic -causa de les naves tecnologies de

tractament o de reproducci6-, perque ens orienti sobre quin tipus de decisi-

ons complexes costa de prendre o de compartir, i perque ens digui corn veu el

possible ajut de forums, de guies o de normes.


