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INTRODUCCIO

La tematica es tan amplia que necessariament em veig obligat a acotar-la. En primer floc,

una precisio terminologica: els mots etica i moral son intercanviables. Quan volem

contraposar-los, els teolegs tendim a emprar el substantiu etica per a designar l'estudi del

comportament adient, o menys, a la hum en exclusiva de les facultats naturals (la filosofia

practica) i a reservar el terme moral per a l'estudi suara esmentat amb l'ajut ensems de la

revelacio sobrenatural. Tot i que, segons em diuen, en el mon medic hi ha una tendencia a

considerar l'etica com a ciencia de la moral i corn a moral els aspectes de conducta personal

que determine, amb consciencia del que es bo o dolent, correcte o incorrecte. 0, d'altra

manera: etica seria 1'estudi dels principis filosofics o teologics que han d'inspirar l'accio

moral i la conducta que una determinada persona considera com a bona.

Jo parlare de 1'etica des de la perspectiva que se'm va demanar i que es la de l'Esglesia
catolica. He de fer tres observacions: 1) el nivell d'ensenyament de 1'Esglesia pel qual demana

l'obediencia al seu magisteri ofereix graus (no es el mateix la contracepcio que l'avortament);

2) no hi ha principis concrets absoluts; 3) en questio de moral no hi ha cap dogma de fe.

Primer donare una visio general del fonament de la doctrina de l'Esglesia en els seus

documents mes recents. Despres explicare les bases del debat referent a la contracepcio i

esterilitzacio i m'estendre, finalment, dins del temps assignat, en els aspectes que fan
referencia a l'anomenat estatut etic de 1'embri6.

FONAMENTS ANTROPOLOGICS DE LA DOCTRINA DE LESGLESIA

1. DOCUMENTS DE REFERENCIA

Els documents de referencia mes immediats son la Constitucio pastoral Gaudium et Spes
(constitucio sobre l'Esglesia en el mon actual) i la Declaracio Dignitatis Humanae (sobre la
Ilibertat religiosa) del Concili Vatica II, la Instruccio Donum Vitae i l'Enciclica Evangelium

Vitae.

Una mateixa concepcio de la persona recorre aquests documents, que en els aspectes que
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fan referencia al nostre tema es poden sintetitzar aixi:

- Unitat substancial de la persona humana

• La persona es a l'ensems esperit i cos

• El cos no es un objecte

• El cos es la persona en la seva visibilitat

- Dignitat de la persona humana

• La persona es subjecte, no cosa
• La persona no pot ser instrumentalitzada

• Lhonestedat de la fi i la bondat de la intencio no fan legitim el recurs a

qualsevulla tecnica biomedica

- Inviolabilitat de la vida humana -innocent- des del primer instant de la seva
existencia fins a la mort

• Lesser huma ha de ser tractat corn a persona des del primer moment de

la seva existencia

- Significat alhora unitiu i procreatiu de 1'acte sexual conjugal
• Nomes I'acte conjugal to la dignitat adequada per a la procreacic

• Els dos significats no es poden separar artificialment

- Autonomia de la ciencia i respecte a 1'etica

• Entesa com a metode propi i propia epistemologia (propi objecte d'estudi

i metode propi d'analisi)

• Lactivitat cientifica ha de ser etica, no pot sacrificar la dignitat humana

2. EL DEBAT SOBRE LA CONTRACEPCIO

Qui mes qui menys ha seguit el debat que va comencar amb tota profunditat des del Vatica

II quan s' enfrontaren diferents corrents teologics en la discussio sobre la bondat i licitud

dels metodes contraceptius , donant un tomb molt important a I'orientacio que fins aquell

moment havien centrat els problemes de la parella en la perspectiva etica . Hi contribuiren

la reformulacio de les finalitats del matrimoni per adaptar el llenguatge a una visio mes

positiva de la sexualitat humana i tambe la possibilitat de tenir a 1'abast una contracepcio
efectiva per metodes hormonals , que no trenca , si mes no clarament , la dimensib d'amor
oblatiu de la parella en la relacio sexual.

Pau VI es va debatre entre angoixosos interrogants per prendre partit vers una de les dues

posicions contraposades , que podriem anomenar innovadora i conservadora , les dues pero

solidament fonamentades . La Hnmanae Vitae (HV) va prendre partit per la posicio de la

minoria, la conservadora . Ho podriem resumir aixi:

1) Abans de la publicacio de la HV s' enfrontaven dues antropologies contraposades.

Ambdues acceptaven el valor relacional de la sexualitat humana, que noes pot reduir

a la simple genitalitat . Diferien en el fet que en interpretar la llei natural , una consi-

dera que tota relacio sexual en el matrimoni ha de quedar «oberta » a la transmissio

de la vida; I'altra considera que la finalitat procreadora pertany al conjunt de la vida
conjugal i no a cadascun dels seus actes . Lexpressio < oberta » a la procreacio per als
seus defensors to un sentit tecnic, que no suposa la possible fecunditat de I'acte, sing
que exclou solament la intervencio de 1'exterior, que l'anul-laria . Hi veuen una certa
contradiccio amb el significat de les estructures emprades per a 1 ' expressi6 d'amor
conjugal i, si mes no, una imperfeccio , donat que substituiria la seva qualitat huma-
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na per una eficacia mecanica.

2) L;enciclica HV manifesta que nomes salvaguardant els significats unitiu i procrea-

dor de I'acte conjugal es conserva integre el sentit de I'amor mutu i veritable i la seva

orientacio de la persona a la seva altissima vocacio a ]a paternitat i maternitat.

3) Si, segons la HV la contracepcio mai pot ser un be i que sempre es un desordre

moral, ens podem preguntar quines circumstancies s'han de donar per a considerar

el desordre culpable (pecamin6s) o no culpable.

4) La doctrina del mal menor i la doctrina del conflicte de deures quan es dona la

impossibilitat moral de complir amb tots ells, -quan entren en conflicte- en dona la

soluci6 moral. (Pensi's tambe en I'anomenada llei de la gradualitat)

5) La discussi6 continua en els nostres dies i resulta especialment dificil quan no es veu

clarament la diferencia moral amb els mitjans acceptats -naturals-. En el context

d'una mateixa intencionalitat no procreativa.

3. EL DEBAT SOME UESTERILITZACIO

Aquest es un debat una mica mes complicat pel fet que aqui I'objecte es la supressi6

permanent de la funci6 procreadora mitjangant, les mes de les vegades, l'oclusio tubarica o

la lligadura de deferents. Per problemes de temps i espai em limitare a l'esterilitzaci6

voluntaria amb finalitat contraceptiva.

1) La reversibilitat de les tecniques d'esterilitzacio quirurgiques, si mes no teorica, sim-

plifica el debat, sobretot si comparem la intervencio amb el desig de no tenir mes

fills utilitzant altres metodes contraceptius. La qualificaci6 moral i la seva valoracio

en aquest cas seria la mateixa.

2) Per I'analisi etica del problema hem de distingir l'anomenada esterilitzaci6 directa

de la indirecta. Es la directa la que ofereix problemes. Des de la perspectiva de

I'Esglesia no s'admet.

3) La critica que es fa al total rebuig per part de l'Esglesia a 1'esterilitzaci6 es que sembla
que subordina el be de la persona a la integritat del sistema reproductor per raons
d'especie.

4) Una interpretacio globalitzant del principi de totalitat superaria la contradicci6 en-

tre beneir el matrimoni de persones ancianes i condemnar la indicacio terapeutica,

en sentit ampli, de 1'esterilitzaci6.

4. DUES NOTES ADDICIONALS

No volem entrar en un problema molt mes complex que necessitaria una altra analisi, ates

que hi entren moltes mes variables i es el problema de la contracepcio i esterilitzacio com a

politiques demografiques (persuasives o coactives).

Tampoc entrem en el problema del dret dels deficients mentals al matrimoni. Ni en la

valoracio moral de la contracepcio en els deficients mentals.

EL DEBAT SOBRE LESTATUT ONTOLOGIC DE L'EMBRIO HUMA

Lanomenat Estatut ontologic de I'embrio huma es el que ha presentat confrontacions mes
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fortes des del moment en que la fecundacio in vitro i la transferencia de I'embrio huma va

esser un exit a I'any 1978. Aquest problema afecta les tecniques de reproduccio assistida

humana; 1'experimentaci6 amb l'embrio fetal; el diagnostic preconcepcional; els embrions
<sobrers»; la reduccio embrionaria; el clonatge; la utilitzacio de teixit embrionari o fetal per

a trasplantaments...

Tres posicions tenen apassionats defensors: 1) 1'embri6 es una persona amb potencialitats

(Esglesia catolica); 2) 1'embri6 es una persona en potencia (Conseil Consultiu per a les

Ciencies de la Vida i la Salut de Franca i bona part de cientffics); 3) l'embrio huma es mate-

rial biologic que es pot utilitzar corn es vulgui al servei de la ciencia (menys adeptes, creiem,

que les dues posicions anteriors)

1. ESTATUT DE LEMBRIO I PERSONA: CORPORALITAT I TRANSCENDENCIA

La problematica al•ludida en el document abans esmentat es planteja amb rigor al reflexio-
nar sobre 1'estatut de 1'embri6 . Amb aquesta expressio signifiquem el conjunt de drets i

deures que donen hoc a la seva relacio amb el mon que l'envolta.

Des del punt de vista legal equivaldra al regim juridic que Ii correspon i se Ii reconeix (una

concepcio positivista del Dret diria que se li atorga ), donada la seva condicio de subjecte,

individu , persona. Es tracta, doncs, de percebre (o establir ), quan comenca a donar-li aque-

Ila condicio , atribuida primordialment a la infusio de l'anima, quan es parla d ' animacio

(pressuposa la concepcio aristotelica de l'hilemorfisme ); a 1'existencia propia unificada i

distinta , quan es parla d'individuacio ; a 1'adquisicio d'una consciencia autonoma , quan es

parla de personalitzacio ; i al reconeixement legal d'un titular o subjecte de drets en el

plantejament merament juridic del terra.

S'ha convertit en classica i continua sent un bon punt de referencia la definicio de persona

formulada per Boeci (t524): «persona est rationalis naturae individua substantia » (Contra

Eutichen et Nestorium , se. 3: persona es la substancia individual de naturalesa racional).

D'acord amb ell, Santo Tomas de Aquino (Summa Theologiae I, q. 29, a . I c) reivindica el

terme persona per la singularitat especial dels individus racionals , els quals <<habent

dominium sui actus , et non solum aguntur, sicut et alia, sed per se agunt>> (tenen domini

dels seus actes i no solament son moguts corn els altres , sing que actuen per si mateixos),

amb el qual apunta a aquest alguna cosa mes (<prosopon » en el sentit de sobreposat), que

transcendeix fins i tot la realitat psicoffsica mesurable de l'individu corn a tal . La Declaracio

Universal dels Drets Humans hi al-ludeix amb els termes consciencia , llibertat, drets i

obligacio d'un comportament fraternal amb els altres.

Corporalitat ( objectivitat de 1'esser en si) i transcendencia (obertura relacional ) equivalen a

dos focus, en funcio dels quals han de legitimar la seva postura les diverses solucions

proposades al problema plantejat per la necessitat de reconeixer la presencia d'un esser

personal . En aquesta comesa, ni la biologia pot prescindir d'una reflexio filosofica, ni

1'antropologia pot desconeixer les dades aportades pel progres cientific . La transcendencia

inherent al mateix subjecte huma imposa limits infranquejables, tant a I'enfocament des de

la fe en el Transcendent , corn a l'enfocament des del materialisme immanent . Tal vegada

per aixo els partidaris d'aquest ultim tendeixen a accentuar 1'aspecte relacional ( perspecti-

va psicologica i de les consequencies socials ); els teolegs , per la seva part , atenen

primariament al substrat biologic ( perspectiva ontologica d'interpretacio genetista, o es-

tructural , o del «dia 14>>). Amb tot , al raonar sobre la questio proposada, res impedeix que
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alguns creients neokantians aproximin els seus paradigmes als del materialisme i que alguns

materialistes se sentin mes comodes en els esquemes objectius dels que tenon fe. Els dos

focus esmentats transcendeixen en mes o menys proporcio ideologies i concepcions

religioses.

2. PERSPECTIVA ONTOLOGICA (INTERPRETACIONS GENOMICA, ESTRUCTURAL I

NIDATORIA 0 <<DEL DIA 14,,)

Des de la perspectiva ontolOgica I'explicaci6 mes radical de les Jades biologiques (interpretaci6

genomica ) percep en la constituci6 genetica nova del zigot (primera cel • lula del nou esser), a

mes de la indiscutible i especifica naturalesa humana, tota la singularitat exigible per al

reconeixement de la persona , donat que posseeix caracteristiques propies, que el distingeixen

de la resta ( unicitat ), i esta dotat d ' un dinamisme intern teleologicament adrecat al

desenvolupament (creixement i diferenciacio ) que anira actualitzant en ell les potencialitats

de I'esser personal . Ni la gradual diferenciacio ontologica i organica , ni la possible interrupci6

del proces per accidents frustratoris o involutius contradiuen la unitat del substrat en la

totalitat d ' un cicle vital original , iniciat amb la recent acabada fusio dels pronuclis i mantingut

en la permanent identitat del subjecte . Tot i que els canvis li afectin qualitativament en la

manifestaci6 i possibilitat de les seves virtualitats , el desenvolupament to floc sense soluci6

de continuftat . El fet que aquest desenvolupament requereixi circumstancies indispensa-

bles i tambe influxos positius de 1'exterior, no contradiu la immanencia radical del projecte

i de l'activitat que regeix tot el proces.

El punt clau d ' aquesta explicacio es troba en els indicis biologics , que permeten suposar, a
partir del genoma original , un centre unificador, tant del progressiu creixement i

diferenciacio , com de la interdependencia de les parts. Cada estadi suposa certament el

precedent i les noves caracteristiques emergeixen d'una diversificacio gradual, virtualment

continguda a la fase previa , sense que es negui amb aixo l ' eficacia dels influxos rebuts de
('exterior.

Sense sortir de la perspectiva ontologica , una altra interpretaci6 de les Jades biologiques
(interpretacio estructural ) considera insuficient el contingut genetic caracteristic de I'especie
humana i la individualitat propia del zigot per a reconeixer-hi la dignitat que atorga valor
etic a 1 ' esser personal ; manca encara de suficient estructura interna i de la determinaci6

biologica requerida per a aixo . Les transformacions que patira suposen salts qualitatius en
el sistema i el proces no s'ha fixat encara en una direccio unica. Per a adquirir una complexitat
estructural i funcional suficientment vinculada a la realitat biologica terminal necessita in-
corporar, a la informaci6 genetica dels seus cromosomes, nous materials que canvien
qualitativament les seves estructures . La interacci6 amb el sistema biologic informatiu de la
mare desplega una eficacia molt mes determinant que la mera aportaci6 d'elements
complementaris extrfnsecs . Fins al final de la vuitena setmana no assoleix l'embri6 la
complexitat estructural i funcional requerides per a considerar- lo vinculat en si mateix a
1'esser personal.

El punt clau d'aquesta explicaci6 es troba en ponderar la insuficiencia de les virtualitats
contingudes en el zigot , en el blastocist i fins i tot en la gastrula per a determinar totes les
caracteristiques de 1'individu huma a que donara (loc. Necessita informacions exogenes per
a trobar la complexitat estructural constitutiva de la persona . (Al (7hSO BEDAIF, 1988) equipa-
ra aquesta complexitat estructural a la fortna en el sentit de la teoria hilem6rfica (aliO per la
qual cosa una realitat es el que es i la constitueix com a tal). Reconeix , per altra banda, la
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dificultat que comporta distingir entre el proces de diferenciacio, en que tambe hi ha

creixement, i el de sol creixement amb el sistema biologic definitiu. De totes maneres, es

tracta abans solament d'una entitat biologica que es va iniciar i prossegueix per si mateixa

un proces ontogenic huma.

Extremen les exigencies d'estructura qui, per a reconeixer la dignitat humana reclamen la

presencia d'activitat neuronal (un esbos de cervell). Pensen salvaguardar aixi un paral•lelisme

entre l'inici de 1'esser personal i el seu final, generalment reconegut com a definitiu a la

mort cerebral.

Pero existeix una diferencia radical entre ambdos suposits. Quan el tronc cerebral perd la

seva activitat, desapareix tot principi unificador, tant de la relacio amb ('exterior, com de la
relacio entre teixits i organs a l'interior; ha comencat la progressiva desintegracio de
l'individu. Ans al contrari, el desenvolupament embrionari mostra una interna relacio en-

tre cel•lules, teixits i organs, que acaba per actualitzar possibilitats de relacio tambe externes.

En 1'interior de la perspectiva ontologica, entre les interpretacions genomica i estructural

de les dades biologiques aconsegueix particular importancia el moment de la nidacio, fins al

punt d'aconseguir que molts l'identifiquin amb l'inici de la persona. El canvi implica

certament un Ilindar important en relacio amb la individuacio.

La clau de la seva significacio no procedeix de I'assentament, ni de la interaccio ja iniciada

abans amb els influxos materns, sing del fet que per aquest temps (el convingut dia 14 en

que sol acabar el proces nidatori) les cel•lules de la gastrula s'han diferenciat i han perdut la

seva totipotencialitat i es fa impossible, tant que sorgeixin bessons monovitelins, com la

formacio de quimeres per a la fusio en un d'embrions distints. La interpretacio genomica hi

descobreix, sigui la frustracio d'un proces (tal vegada doble) ja iniciat, que dona pas a l'inici

d'un altre de nou, sigui una especie de reproduccio asexuada, mitjancant la separacio d'una

o diverses cel•lules encara totipotencials. Aquestes son tambe capaces de donar Iloc, seguint

un curs a part, al desenvolupament complet, definit en la mateixa constitucio genetica del

zigot. Mentre,l'embrio original seguira la seva propia carrera. Perque aquesta explicacio de

la formacio de bessons monovitelins (possibilitat de reproduccio asexuada en els primers

estadis de la vida humana) no contradigui la tesi que la dignitat de tot esser huma exigeix

una directa connexio entre el seu inici i 1'acte conjugal (Donum Vitae, II, 5), aquest principi

ha d'interpretar-se com a mera exclusio d'una intervencio exterior en el proces iniciat amb

la unio de les gametes.

Des de la perspectiva ontologica, les tres interpretacions indicades mostren que les dades

biologiques disponibles permeten diverses lectures. Totes elles accentuen la subjectivitat

substancial; la transcendencia queda implicada en l'obertura relacional propia del terme a

que teleologicament es troba ja orientat el zigot des de ('inici, o a partir d'un estadi ulterior

de desenvolupament. Sense confondre els conceptes, identifiquen per principi la persona

amb I'entitat biologica en que cadascuna de les interpretacions percep el seu inici. Des de la

fe, I'aspecte relacional queda consolidat, donat que 1'home es la «unica criatura terrestre a

la qual Deu ha estimat per si mateixa» (Gaudium et Spes 24); a mes a mes, lesser creat suposa

ja de per si relacio innata al Creador.

3. PERSPECTIVA PSICOLOGICA I INTERPRETACIO CULTURAL

A partir de la separacio cartesiana entre anima i cos, ha tingut hoc en el pensament modern

una progressiva desubstancialitzacio de I'esser personal a favor de les qualitats que



PRIMERA I'ONENCIA 59

l'especifiquen: el pensament (Rene Descartes, t1650), el subjecte noumenal (Immanuel Kant,

11804), la consciencia (Edmund Husserl, t1938), la llibertat (Jean-Paul Sartre, t1980). Aquest

rerefons filosofic explica que la perspectiva psicologica exigeix el fet de coneixer per a apreciar

la presencia d'una persona. No val tan sols que es doni ja el substrat biologic necessari per

a exercir les funcions humanes. Ni I'acrani, ni el que morira abans del part, ni el nascut

incapac d'arribar a coneixer mereixeran el respecte degut a la dignitat personal. S'explica

1'interes de l'Esglesia per reivindicar la dignitat humana personal de la corporeitat: «qualsevol

intervencio sobre el cos huma no abasta unicament teixits, organs i funcions; afecta tambe,

i a diversos nivells, a la persona mateixa» (DV, introd. 3).

La interpretacio cultural, denominada tambe etica, porta la perspectiva psicologica i el seu

plantejament relacional fins a les ultimes conseque'ncies: persona es un subjecte lliure, que

jutja el be per si mateix i reconeix la mateixa prerrogativa en els altres. La seva dignitat

radica en 1'estimar autonom. S'accedeix progressivament a ser persona amb I'adquisicio de

responsabilitat i es va deixant de ser-ho amb la perdua expedita de les facultats mentals. Ni

el nounat, ni el dement senil son persones. Ser persona pressuposa suficient consciencia i

rao per a entrar en la comunitat dels subjectes Mures i per a exercir-hi la propia autonomia

moral. Els conflictes, de tipus especulatiu o practic que sorgissin sobre els drets d'un o altre,

es resoldran mitjancant el dialeg. L'acord es font de moralitat. Tractar els altres com a fi i mai

com a mitja d6na Hoc a la comunitat moral pactfica. H. Tristram Engelhardt (1987) distingeix

entre 1'esser personal, subjecte de drets a qui devem respecte, i altres nivells de vida huma-

na, objecte de beneficencia, perque son susceptibles de patir o perque el seu deteriorament

faria patir els altres.

4. PERSPECTIVA JURIDICA

La perspectiva juridica opta per donar una solucio practica als problemes plantejats en torn a
l'estatut de I'embrio . Donada la impossibilitat de concordar les diverses opinions basades
en criteris objectius , no preten definir els drets que posseeix el zigot, o un determinat conjunt
de cel •lules humanes, sing establir la responsabilitat col•lectiva en relacio amb ell . Aquest

enfocament suposa un gir de 180° respecte als anteriors , pero , ni tan sols la concepcio mes
positivista del dret preten prescindir de la realitat sobre la qual legisla . El valor d ' una precisio
forense depen sobretot dels criteris del be public , bons o dolents , en que es fonamentin; el
legislador ha d'atenir- se a mes a mes, a l'eficacia i racionalitat de la llei.

El fet que existeixi alguna identitat entre el substrat biologic iniciat amb la fusio dels pronuclis
i la persona o persones a que donara lloc, avala la distincio entre vida humana i qualsevol
altre tipus d'existencia, i presta solida base a certa proteccio juridica , fins i tot quan no se li
reconeix dret a neixer, ni a les condicions necessaries per a prosseguir el seu
desenvolupament . Aquesta consideracio imposa limits en la disponibilitat per a evitar que
la humanitat es vegi sotmesa als desorbitats interessos del progres tecnic , pero no es suficient
per a suprimir tota instrumentalitzacio de I'individu en els seus inicis a favor d'un benefici
per a la humanitat en el seu conjunt.

Doncs, els cientifics reclamen poder disposar de cel•lules embrionaries i d'embrions per a
realitzar el diagnostic prenatal amb alguna de les primeres cel•lules (blastomer), per a mul-

tiplicar els assaigs d'intervencio terapeutica , per a experimentar trasplantaments que s'espera
seran beneficiosos , per a iniciar recombinacions genetiques , etc. Els avantatges previstos
per al be coma en el futur, la ineficacia d'una Ilei que prohibeixi tractar I'embrio de pocs
dies com a material d'assaig i l'escassa o nul x la probabilitat, segons molts, que tal us suposi
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un atemptat contra la dignitat personal, explica que les legislacions tendeixin a no sancio-

nar, o a permetre fins i tot, amb determinades cauteles (valor academic del protocol,

impossibilitat d'assolir l'objectiu amb vides no humanes, etc.), la utilitzacio d'embrions

supernumeraris i no implantables, o fins i tot produfts amb fins experimentals, durant un

determinat periode de la seva existencia (fins al dia 14 generalment). Se'ls converteix aixi

en objecte o mitja per a altres fins.

Amb aquests pronunciaments s'esbossa com un estadi intermedi entre l'animalitat i 1'esser
personal. La traduccio dels sous considerants en conclusions de la jurisprudencia, i tambe

en textos legals, determina, amb mes o menys precisio, i sobre bases certament insegures,
una especie d'ethos o codi de bona conducta respecte l'embrio de pocs o mes dies. D'aquestes
normes es sol seguir una tutoria de la col•lectivitat, exercida mitjancant la requerida aprovacio

previa dels protocols, que suposa una especie de dret defensiu en el devenir personal, en-

cara que no se li reconegui dret positiu a les condicions necessaries per al desenvolupament.

S'apel•la al sentir general, pero pot canviar el parer d'un gran nombre, espontaniament o

mobilitzada per una propaganda ben o mal intencionada, i la jurisprudencia o l'Estat hauran

de modificar la norma, si entenen que aixi evitaran majors danys i tutelaran en la mesura

del possible el be comO. Apel•lar al valor pedagogic de la llei per a promoure un millor be

comu requereix cert triomf de la veritat en el sentir generalitzat i la pressuposa en la ment

dels jutges i legisladors; seria tasca de tots treballar per aconseguir-ho.

5. PERSPECTIVA UNIFICANT

Mes radical es mostra la perspectiva unificant en esborrar tota diferencia especffica entre

essers inanimats, vegetals, animals i persones a favor d'una avaluacio general, basada mes
en factors emocionals que en coneixements reflexos. Una suposada distincio entre el valor
i 1'esser, el temor a establir discriminacions de tipus racista, la ideologia materialista i la

pretesa reproduccio en l'ontogenesi de l'evolucio filogenetica convergeixen a acceptar sense

gaire rigor cientific aquesta interpretacio, la qual esta d'acord, en la resta, amb el sentir

espontani, que sempre ha penalitzat mes o menys l'atemptat segons la major o menor

semblanca de la vfctima amb la persona adulta. Una actitud semblant explica tambe I'interes

cientific per avancar el maxim possible en el diagnostic prenatal, quan es pensa a eliminar

el producte de la concepcio, si es reveles anomal.

6. TERMINOLOGIA

A la discussio al voltant de l'estatut de l'embrio cal evitar que els termes emprats condicionin

el raonament. Hem de tenir sempre present que ens referim a aquesta realitat, biologica

almenys, de la qual el valor com a causa d'obligacions etiques o juridiques es gi.iestionat.

La denominacio mes indefinida hi al•ludeix corn a agregat cellular humk. Amb un discutible

antropomorfisme es vol justificar I'expressio perque, abans de la nidacio, cap de les cel•lules

ha decidit que sera individu; podrien donar floc a diverses persones o convertir-se en una

simple mola (ja hem explicat tals possibilitats des de les interpretacions genomica i estruc-

tural). Els termes emprats no tenen en compte la diferencia que existeix entre un conglomerat

de cel•lules humanes en cultiu i aquest «quelcom,, a que ens referim, dotat d'una teleologia

immanent cap a la plenitud de 1'esser hums, la persona.

Qualificar-lo com a preembrio reconeix certa unitat, pero insinua un nivell inferior en l'escala

de I'esser, una etapa preparatoria del desenvolupament. Es facilita aixi una minusvaloracio
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que invita a acceptar-ne alguna instrumentalitzacio.

Referir-se a la mateixa realitat com a embrio d'un determinat nombre de cel•lules suposa ja
continuitat i semblanca en I'escala de ]'esser, pero no explicita que es tracta de 1'entitat
biologica que ha iniciat un proces ontogenic de per si orientat a ]'esser personal.

Diversos comites d'etica i algunes autoritats juridiques o legislatives han escollit I'expressio
persona humana potencial. Tal denominacio, en aproximar 1'entitat referida al camp personal,

la separa dels essers inferiors i li confereix certa dignitat que limita, almenys, la disposicio
d'altres sobre ella. El Comite Consultatif National d'Ethique (Franca) justifica els termes
emprats perque la realitat biologica del genoma huma la situa ja dintre de 1'especie i presta
base ontologica a un desenvolupament de I'esser personal, el qual, complementat amb la
base cultural de la relaci6 en el si de la familia i de la societat, portara a terme el projecte
inicial.

Reproven 1'expressi6, tant la interpretacio gen6mica mes radical com el personalisme
neokantia. Per a uns i altres ser persona es una gbestio de fet, per a la qual es suficient,
segons la primera, el projecte codificat en el genoma, i es requereix, segons el segon, activitat
cognoscitiva. No hi ha terme mig entre esser persona i no ser-ho. No s'es mes o menys
persona. Canvia solament el grau assolit en el desenvolupament i en les capacitats
corresponents d'activitat ffsica i/o psfquica; aquestes depenen tant de la base biofisiologica

corn de factors culturals en mutua dependencia.

Hem de ser tambe cautelosos amb les expressions que apel•len al caracter sagrat de la vida
humana. Corn sigui que hom entengui la relacio amb Deu que aquesta qualificaci6 implica,
de cap manera suposa un valor absolut; es faria absurd que poguessim renunciar als mitjans
extraordinaris per a conservar-la. Tota contingencia comporta relativitat.

7. CRITERIS INSUFICIENTS

Cap de les solucions proposades per a determinar l'estatut de ]'embrio satisfy suficientment.
Tal vegada el problerna s'hagi plantejat malament o no sigui possible encara forjar un
concepte antropologic, que agrupi sinteticament la corporeitat i la transcendencia de la
persona, els elements biologics i els culturals.

El criteri unificador no presta atencio suficient a la diversitat especifica, comunament
reconeguda, entre els vivents sense psiquisme (vegetals), els sensitius (animals) i els racionals
(humans).

El criteri juridic confereix la maxima seguretat a 1'estatut de ]'embrio, a costa de la maxima
arbitrarietat en fixar els limits de la seva protectibilitat. Es veu obligat a exagerar la
importancia ontolbgica dell factors, en que fonamenta la seva pretensio d'objectivitat
(impossibilitat de patir, dia 14, viabilitat, vida extrauterina, etc.). Sembla que Jean Bernard
va justificar la concessi6 feta en una recomanaci6 del Comite Nacional Frances per a les
Ciencies de la Vida i de la Salut, client que «les experiencies amb embrions son moralment
inevitables i moralment inacceptables,,. El criteri juridic no dona mes de si.

El criteri cultural centra la seva atencio en les qualitats especifiques de la persona, pero esta
demostrat que aquestes es troben ja iniciades quan el nou esser comenca a reconeixer la
veu i a comunicar-se sense paraules. En que difereix aquest esb6s de consciencia de la
capacitat previa per a captar estimuls aliens i respondre-hi? H. Tristram ENGELHARDT (1987),
ha de considerar encertat que la societat eixampli els limits de la interpretaci6 cultural per
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a assegurar que no s'instrumentalitza ningu capac de formar part de la comunitat etica,

pero tot i aixf s'ha de confiar massa en que la consciencia col•lectiva evitara l'eliminacio dels
mes febles i desafavorits per motius demografics o d'eugenesia. Autonomia equival a

independencia. Tota persona es autonoma, quan posseeix un destf propi. Conv2 no

confondre aquest concepte amb el d'autonomia com a possibilitat d'autodecisio.

El criteri psicologic pot acontentar-se amb una relacio d'alteritat per a afirmar l'existencia

personal, pero, si n'hi hagues prou per aixo amb el reconeixement per part d'altres, podria

un posseir-la avui i no dema en una discontinuitat incompatible amb la subjectivitat racio-

nal.

El criteriestructural comporta un elevat grau de subjectivitat en l'apreciacio de la complexitat
biologica, que implica ja una relacio suficient d'homogeneitat amb la del fetus a terme.

El criteri nidatori assenyala una etapa important en el curs del desenvolupament embrionari

(la del socorregut dia 14) amb la diversificacio en les cel•lules primigenies, que ja van perdre

la seva totipotencialitat, pero quina es la diferencia entre el zigot i l'embrio nou niat en la

seva relacio amb la individualitat personal, a part d'una major seguretat de subsistencia

sense multiplicar-se?

El criteri genomic implica la dificultat d'explicar que es perdin tantes vides humanes

(suposadament personals) en els seus inicis i que nosaltres hagim de reconeixer en totes les

etapes de la seva existencia la mateixa dignitat. El sentir de la comunitat no condemna amb

el mateix rigor etic l'infanticidi, I'avortament i I'accio antinidatoria. Resultarien a mes

inacceptables practiques ampliament difuses. De totes maneres, ni el sentir majoritari es

criteri de veritat, ni les conclusions estadfstiques sobre l'obrar poden erigir-se en font del

saber etic.

Algunes distincions permeten temperar la forca de la dificultat: a) les possibilitats de

persistencia i d'accio no s'han de confondre amb la dignitat del subjecte. b) Persona es no

solament el que es manifesta ja, sino tambe el que s'hi conte virtualment, requereix especials

condicions per a fer-se actual i s'hi aconseguira en un continu autotranscendir-se. c)

L:obligacio de no interrompre la vida humana difereix de la que obliga a conservar-la. La

primera, corn tot precepte negatiu, obliga sempre i continuament a no matar. La segona,

com a precepte positiu, obliga sempre, pero no en qualsevol circumstancia, a prestar els

mitjans necessaris per a subsistir. Devern a la vida embrionaria, com a tota existencia huma-

na, els mitjans ordinaris o raonables (els que impliquen proporcio entre els avantatges i

inconvenients previstos pel be de 1'interessat) per viure, Pero no els extraordinaris o

desproporcionats. Val la pena considerar dos aporemes:

1- No es facil decidir si el principi recent enunciat urgeix la transferencia de l'embrio a

1'6ter matern (floc ordinari i necessari per al seu desenvolupament), quan, fecundat

in vitro, s'hi ha detectat una patologia greu. No posseeix encara el dret adquirit (ills

in re) al floc adequat per a la supervivencia. La consciencia queda tan intranquil x la

eliminant-lo corn facilitant-li arribar a terme, donat el patiment que genera en els

familiars i, moltes vegades, tambe en ell mateix sense cap profit. Abandonar-lo,

pretenent que aixi decideixi la naturalesa, no elimina la responsabilitat d'haver

renunciat a actuar. No seria honest remetre's a o la Voluntat de Deu», si aixo implica

abdicar de la responsabilitat imposada per l'imperatiu divf: domineu la terra (Cfr.

Gn 1,28). El malestar percebut podria denunciar una justificada mala consciencia,

pero podria ser degut tambe a una sensacio de culpa merament emotiva i passional.
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2- Quan es recorre a la fecundaci6 assistida, no sera licit augmentar els riscos que, en

condicions normals, corre la vida de I'embri6. Amb tot, ens podem preguntar, si no

resulta proporcionat i acceptable un major rise, quan aquest es revela condici6 in-

dispensable (sine qua non) per a la seva mateixa existencia.

La doctrina propugnada en la DV (11,5) desqualifica d'entrada aquests aporemes. Suposa
un avantatge?

CONCLUSIO

Els criteris fins ara proposats cometen Terror de buscar l'estatut de l'embri6 en la resposta a
la questi6 del quan comenga a existir la persona humana. En la meva opini6, el problema
queda aixi mal plantejat i no to soluci6. Aquesta escapa a la competencia de les ciencies
empiriques (biologia, psicologia), perque la seva metodologia obliga a enquadrar els objectes
en les coordenades temps-espai, a les quals no caben els conceptes subjecte, individu, per-
sona. El coneixement d'aquests conceptes des de la filosofia o la teologia es possible, pero
les ciencies de l'esperit no poden determinar quan comenga a existir el subjecte, l'individu,
la persona.

Solament el plantejament etic de la questi6 pot brindar una resposta coherent a l'estatut de
1'embri6 huma. No es pot certament demostrar que I'entitat biologica humana entranya ja
des del seu inici la dignitat personal. Tampoc pot demostrar-se que no la posseeixi. Donada
la incertesa, es tracta de triar entre atorgar el benefici del dubte a la protecci6 del nou esser
o a la Ilibertat de qui en vol disposar per a progressar en coneixements, que s'espera bene-
ficiaran a la humanitat en el futur, encara que pugui ser a costa d'algunes persones actuals.

Suposat que la vida humana engendrada, excepte accident inevitable, arribara a ser perso-
na, sembla mss coherent respectar-la mentre no es demostri que entre aquella entitat i el
terme del seu desenvolupament hi ha soluci6 de continuItat i que manca abans amb certesa
de la dignitat que despres indiscutiblement posseira.

Preguntant-nos si l'embri6 es o no es ja persona, les respostes no satisfan. La questi6 de si
aquella entitat biologica, a la qual ens referim, sera o no sera persona (en cas de respectar-li
o d'atorgar-li el seu ambient vital) obte una resposta molt clara: amb una probabilitat major
o menor, de conformitat amb els condicionaments biofisiologics propis i de I'entorn, ho
sera. To be or not to be, that is the question es tradueix aleshores per: devenir o no devenir,
aquesta es la questi6 eticament rellevant.
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