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Joan March Noguera

L’editorial  Les Belles Lletres ha tret a llum

enguany  la traducció al francès  de la quinta edició

(Oxford University Press, 2001) d’una obra pionera

de la biomedicina, Principles of Biomedical Ethics
de Tom L. Beauchamp1 & James F. Childress2 autors

que s’han convertit en clàssics d’aquesta disciplina.

Quan Beauchamp i Childress varen publicar, en

1979, el seu llibre feia pocs anys que s’havia iniciat

en el món acadèmic les discussions de l’aplicació

dels  preceptes ètics en  l’àmbit de les practiques de

les ciències de la salut. Des d’aquesta data  fins les

hores d’ara la “bioètica” s’ha convertit en una disci-

plina acadèmica a la practica totalitat de les facultats

universitàries relacionades amb les ciències de la

salut. 

Si Emmanuel Hirsch posava la base dels seus prin-

cipis desenvolupats a Éthique, médecine et socie-
té...(Medicina Balear, Vol. 23/ Núm.1) en l’aplicació

especifica a la bioètica de la declaració universal dels

drets humans, Beauchamp i Childress tenen la base

dels seus principis en el que, en francès,  es denomi-

na “ morale comune” . És a dir, en el  que ells  defi-

neixen com  “les normes morals que uneixen a totes

les persones en tots els llocs del mon” i que  conside-

ren equivalents a “els  drets dels homes”.

La diferència de fons entre els principis inspiradors

d’un i altres és de que mentre els principis inspiradors

de Hirsch serien laïcistes, els de Beauchamp i

Childress serien cristians.

El llibre, de 640 pàgines, consta de tres parts i nou

capítols a més d’un molt útil apèndix en el que es pre-

sentes diversos casos de problemes reals de bioètica i

uns índex de nocions i de noms molt útil pel maneig

del llibre.

A la primera part trobam dos capítols: Les normes
morals i Le caractère  moral, en els que s’exposen

els principis dels seus plantejaments teòrics.

A la segona part  exposen en quatre  capítols el que

podríem dir els  quatre pilars en els que basen les

seves teories sobre la bioètica: Le respect de
l’Autonomie, La non-malfaisançe, La bienfaisance,
La Justice i en el quint d’aquesta part (el sèptim del

llibre)  aborden  de ple el com han d’ésser les rela-

cions entre els professionals i els pacients: Les rela-
tions entre le professionnel de santé et le patient.

A la tercera part i darrera del llibre analitzen els pos-

tulats en els que se basen les distintes teories sobre la

bioètica, Les théories morales, i comparen després ja

concretament  les distintes teories conegudes: La
méthode et la justification morale.
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Els autors finalment encara que declarant la preva-

lença de la seva teoria, La théorie de la morale com-
mune, reconeixen que les distintes teories convergei-

xen i conseqüentment poden ésser totes adequades a

la majoria de casos.  
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