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L'objectiu d'aquest article és desenvolupar d'una 
manera provisional el model teoric de lf2tica de les vir- 
tuts com un  possible model de fonamentació. Al llarg del 
text, s'analitza l'arrel de lfexperi2ncia ktica, les diverses 
teories de fonarnentació i s'explora la genealogia de 13- 
tica de les virtuts i les seves diverses manifestacions erz 
el món contemporani. Igualment, es planteja una dirileg 
entre el principialisme moral i la teoria de les virtuts tot 
posant de manifest la insufici2ncia del principialisme 
per afrontar d'una manera optima els problemes que 
genera la professió en 1 'ambit socioeducatiu. 

1. Repensar l 'experiencia et ica 
No resulta gens facil descriure, en poc espai, els elements 

que integren i, a la vegada, fan possible aix6 que anomenern l'ex- 
periencia Gtica. L'ésser huma és un animal capag dfexperi6neiea 
múltiples i de diferent natura. La pluridimensionalitat inherent a 
l'ésser huma el converteix en una entitat capac dlexperi&ncies dife- 
rentsl. No tan sols és capag de viv&ncies, és a dir, de viure cap 
endins, sinó que és un animal radicalment obert a la realitat fsra- 
na i d'ella integra elements i materials. L1experi6ncia Gtica té, de 

1 He tractat aquesta qüestió a Antropología del cuidar, Mapfre-Institut Borja de 
Bioética, Madrid, 1998. 



fet, dues cares: una dimensió exterior i una dimensió interior, o dit 
en d'altres termes, inclou l'exteriorització o l'obertura a l'altre, 
pero també inclou la interiorització o l'obertura cap a un mateix. 

Una de les experiencies matriu de la vida humana és l'expe- 
riencia etica. Gracies a aquesta experiencia, pot definir-se l'ésser 
humi com un subjecte moral, capaq de tenir consciencia dels seus 
drets i dels seus deures. L'experiencia etica que admet, com és obvi, 
diferents formes, manifestacions i intensitats és un experiencia 
que embolcalla la vida de la persona, no tan sols en l'ambit estric- 
tament privat, sinó també en l'ambit públic i, especialment, en l'e- 
xercici de la seva professió. Des d'aquest punt de vista, és esencial 
posar de manifest el vincle que hi ha entre l'exercici de la profes- 
si6 i lfexperi6ncia etica. Quan l'ésser huma exerceix la seva profes- 
sié, no deixa de ser subjecte moral, sinó més aviat el contrari, ates 
que es traba davant de situacions i contextos que l'obliguen a 
prendre decisions, a optar per determinades vies. En d'altres parau- 
les, en la vida prafessional l'experiencia etica no és accidental, sinó 
que li 6s inherent. 

El desenvolupament d'una professió en el món no és una 
activitat merament mecanica i privada de subjectivitat, sinó més 

478 aviat el contrari. Com diu Emanuel Mounier, la professió pot ser 
un lloe d'encarnació de la propia vocació, una activitat mitjanqant 
la qual hom expressa el que és, és a dir, la seva subjectivitat. Enca- 
ra que, evidentment, hi ha molts tipus de professió i algunes d'a- 
questes s6n molt mecaniques i despersonalitzadores, el fet és que 
les professisns que es relacionen directament o indirectament amb 
la intervenció social demanen un fort compromís personal i una 
alta dosi d'implicació subjectiva en els processos que hi tenen Iloc. 
Aquí ens proposem, precisament, analitzar el fonament de l'etica 
d'aquestes professions, de les que es relacionen directament amb 
els serveis socials. 

La professió 6s una activitat que es relaciona directament 
amb l'experiencia etica. Com a professional, l'ésser huma es pre- 
pinta si fa prou bé la seva funció, si acompleix els seus deures o bé 
si 6s virtuós en la seva practica professional. De fet, tots sabem que 
la professió pot ser exercida de maneres molt diferents i sabem 
detectar quan un professional exerceix adequadament la seva pro- 
feasi6 i quan no esta a l'alcada dels seus compromisos adquirits. Els 
eriteris per valorar la bona praxi professional no poden legitimar- 
se exclusivament des de la faceta tecnica, sinó que han dfincloure 
una anhlisi dels habits, les actituds i el taranni del professional en 
qüestió. Ser bon professional, en el sentit més exhaustiu del terme, 
vol dir ser competent, és a dir, coneixer a fons la propia professió, 



pero igualment saber fer bé les coses, la qual cosa implica un cert 
tarannh personal. 

No resulta gens facil determinar uns criteris etics universals 
per discernir 1'excel.lencia d'un professional. Encara que cadascú 
de nosaltres té els seus propis barems i criteris per discernir la bona 
praxi de la mala praxi, el fet és que ens adonem que no tots coin- 
cidim a l'hora de determinar les virtuts, els habits, els principis i les 
earacterístiques que hauria de tenir el professional ideal. No partim 
d'un mateix camp de fonamentació i els referents no són exacta- 
ment compartits de la mateixa manera per tots. Aixo ens obliga a 
una tasca de didleg i de comprensió mútua, així com a un esforq 
per determinar quins carhcters o quins habits fóra necessari no per- 
dre de referencia en l'optima practica de la professió. 

En aquest debat ens hi juguem bona part de la imatge públi- 
ca de la professi6 i, de retruc, de la seva competitivitat en el si del 
m6n laboral. L'excel.lencia professional és difícil d'adquirir, reque- 
reix esforc i treball continuat, pero és essencial per poder subsistir 
en la societat de la competitivitat. El fet d'introduir uns elements 
etics compartits i uns determinats parametres acceptats pel con- 
junt de la professió 6s un bon símptoma de qualitat i un primer pas 
ger situar en un bon nivel1 la propia professió i també el seu reco- 7 
neixement social, polític i institucional. 

L'experiencia etica en el camp de la professió es relaciona, 
fonrrmentalment, amb tres idees: la idea del deure, la idea del bé i 
la idea del sentit. Desenvolupar una professió és, d'entrada, adqui- 
rir una deures i portar-los a termes mitjan~ant la intervenció en un 
detcrminat dmbit de la societat. És, en segon lloc, tractar de fer un 
bé a un destinatari i, de retruc, a un conjunt social i, en tercer lloc, 
6s construir prhcticament un sentit amb la propia activitat, amb la 
propia vida. Treballem per alguna raó, per aconseguir un determi- 
nat objectiu, encara que no tots coincidim en la raó o el motiu del 
nostre treball. Hi ha vegades que la professió té un sentit intrínsec, 
6s a dir, per ella mateixa té valor. En d'altres ocasions, la professió 
tC un sentit extrínsec, 6s a dir, se li atribueix valor perque gracies a 
ella hom assoleix determinats objectius aliens a la professió, pero 
que no podria assolir sense ella. L'experiencia de la professió, com 
l'experieineia etica, es relaciona, en qualsevol cas, amb aquests tres 
conceptes: e1 deure, el bé i el sentit. 

El dissurs 6tie es construeix a partir de l'experiencia etica 
que 6s propia de tot ésser huma. També l'etica de les professions 
ha de partir, segons el nostre criteri, de la mateixa experiencia etica 
de la persona i de l'anhlisi fenomenologica dels elements que la 
integren. L1experi@ncia etica es pot caracteritzar, de be11 antuvi, 



com una experiencia del deure, és a dir, de l'obligació que sentim 
a realitzar determinats fins, determinats objectius, determinades 
funciona en el conjunt de la societat. Ser professional, del ram que 
sigui, significa assumir uns determinats deures. L'experiencia etica 
es refereix directament a l'experiencia del deure. 1. Kant ho va 
expressar tebricament dfuna manera insuperable en la seva Crítica 
de la raó practica (1788). L'experiencia etica aflora quan m'adono 
que tinc uns deures i que em sento cridat a acomplir-los. Sense 
deure, sense sentit intern del deure, difícilment pot parlar-se d'ex- 
periencia Gtica. En les etiques denominades deontologiques o del 
deure, l'experiencia del deure és el punt de partenca de l'etica i del 
discurs moral. 

L'experiencia etica es relaciona intrínsecament amb la recer- 
ea del bé, és a dir, de la vida bona, bella, harmonica i unitaria. Com 
va posar de manifest Aristotil en la seva famosa ~ t i c a  a Nicornac, 
lfGtica es relaciona amb el bé i el bé es relaciona amb la felicitat. 
Tot ésser hurnii, per naturalesa, desitja ser felic, pero no tota forma 
de vida ens condueix a la felicitat. La reflexió sobre la felicitat, que 
6s l'assoliment interior d'una vida bona, bella i unitaria, és preci- 
sament e1 camp d'exploració de l'etica. La tensió vers la felicitat, 

380 vers la plenitud, converteix l'ésser huma en un animal $tic que és 
capac d'autoregular-se, és a dir, de posar-se un conjunt de normes 
i regles per assolir la felicitat desitjada. En les etiques eudemoni- 
ques o de la felicitat, es posa molt l'accent en la relació entre expe- 
riencia ktica i felicitat. 

Finalrnent, l'experiencia etica és una experiencia de sentit. 
LJ@ssex humi, com V. Frankl ha posat de manifest en diferents llocs 
de la seva obra, és un animal que té voluntat de sentit (Wille zum 
Sinn), és a dir, que té necessitat de donar sentit a la seva vida, a la 
seva activitat. La recerca del sentit és esencial en la vida humana 
i difíeilment pot haver-hi plenitud si hom no té la percepció que 
la seva vida o la seva professió té sentit. Lfetica, per a L. Wittgens- 
tein, es relaciona directament amb la idea de sentit (Sinn). Segons 
la seva famosa Conferencia sobre etica, l'etica tracta d'allo que 
realment té valor, d'allo que realment té importancia en la vida de 
l'horne, o per ser més primfilat, d'allo que fa que la vida mereixi 
ser viscuda perque li dóna sentit. Quan hom es pregunta pel sen- 
tit de la seva vida, quan hom es pregunta pel sentit de la seva pro- 
fessi6, esta posant de manifest la seva experiencia etica. 

Per tst  plegat, es pot dir que a partir de l'anhlisi fenorne- 
nolbgiea, l'experiencia etica inclou tres elements essencials: el bé, 
cl deure i el sentit. També l'experiencia professional es relaciona 
amb aquestes tres idees, perque quan treballem sentim que tenim 
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uns deures, busquem un bé mitjangant aquella activitat i creiem 
que allb que fem té un sentit i que val la pena l'esforg que suposa 
Eer-la. 

2. La desfeta del principialisme 
En la recerca d'uns criteris per fonamentar l'etica de les pro- 

fessisns hi ha, csm 6s evident, diferents models teorics. No és la 
nsstra finalitat, en aquesta breu comunicació, portar a terme una 
anallsi exhaustiva de cadascun d'aquests models teorics, tasca 
d'una gran complexitat que demanaria l'elaboració de tot un 
volum. Tampoc no podem entrar a discernir les diferents manifes- 
tacions que hi ha dins de cada model tebric, pero sí que volem 
indicar la crisi $'un model teoric que ha tingut gran resso com és 
el principialisme i mostrar les virtuts d'un altre model teoric que, 
en el nsstre context cultural, és forga desconegut, pero que esta 
adquirint molta presencia en el conjunt dlEuropa i dels EUA. Pro- 
pssern mostrar la coherencia i el valor que pot tenir el model teo- 
ric de l1&tica de les virtuts en la construcció d'una etica professio- 
nal en el camp socioeducatiu. 

Abans, perd, d'arribar aquí, hem de mostrar la crisi del prin- 
cipialisrne com a msdel teoric en el camp de l'etica aplicada i espe- 7 
cialment de l'@tica professional. El principialisme ha estat i segueix 
essent encara, en alguns contextos, un dels models teorics que ha 
fet més fortuna en les últimes decades. Té com a maxims repre- 
scntants Tom Beaucham i James Childress, autors del llibre Princi- 
ples of Biomcdical Ethics, publicat durant l'any 1979. Des del prin- 
cipialisme, el punt de partenga de l'etica aplicada és un conjunt de 
principis que admeten diverses interpretacions. Els principis etics 
es converteixen en el pal de paller de tota la reflexió etica conse- 
gtient, d'aquí cl nom de principialisme. 

El principialisme ha estat omnipresent en la fonamentació 
de les &tiques aplicades fins al present. D'aquí que, com diu G. 
Durand, s'identifiqui freqüentment el principialisme amb el 
csrrent eandnic. Els quatre principis de la bioetica fonamental i 
clínica: el principi de no-maleficencia, el de beneficencia, el dfau- 
tsnsrnia i el de justícia han servit per donar consistencia a l'edifi- 
ci d'altrcs Gtiques aplicades alienes al món de les ciencies de la 
stilut. 

Amb tot, perd, e1 principialisme ha deixat oberts alguns pro- 
blemes de difícil solució amb la mera utilització dels principis. En 
mslts casos parliculars, la solució al problema demana la contra- 
pssició entre el principi d'autonomia i el de beneficencia o bé 
entre el principi de justícia i el de no-maleficencia. Molts dels crí- 



tics del principialisme han posat de manifest que els principis, per 
si sols, no són suficients per assolir una bona praxi professional i 
una bena resolució dels problemes. 

Igualment, hi ha diferents maneres de jerarquitzar i d'orde- 
nar els prineigis i en aquest punt també hi ha un cert enfronta- 
ment entre diferents principialismes. En la presentació del princi- 
pialisme, molt sovint el principi d'autonomia s'ha convertit en el 
prirnus inter pares dels principis. Aquest fet es detecta especial- 
ment en l'obra de Tristam Engelhardt The Foundations of Bioet- 
hics, un elissic en materia de bioetica. Hi ha, en aquest sentit, dos 
csrrents molt visibles dins del principialisme, un primer grup que 
sitiia en la punta de la piramide dels principis el d'autonomia, 
mentre que hi ha un segon grups que atorga un valor prioritari al 
prineipi de no-maleficencia. No hi ha, a més, raons últimes per jus- 
tificar una única piramide de principis, sinó que en aixo hi tenen 
a veure, especialment, les creences propies i el conjunt d'idees que 
hi ha en el rerefons del bioeticista en qüestió. 

El principialisme es tracta, com diu Hubert Doucet, d'una 
gragmitica etica. Els principis juguen el paper de justificació i de 
referencia etica. Molt sovint s'apliquen d'una manera mecanica i 

382 auternitica, alguns fins i tot diuen, mecanicista. La nostra posició 
davmt del principialisme és ambivalent. D'una banda, reconei- 
xem el valor que tenen els quatre principis per orientar la practica 
prsfessienal i ger aproximar-se a la resolució de problemes pric- 
tics, pero eonsiderem que l'assoliment de 1'excel.lencia etica dema- 
na, a mes de l'acompliment de determinats principis, la practica de 
eertes virtuts. Els principis juguen un paper fonamental en la pre- 
eisió d'uns mínims morals compartibles per tots els professionals i 
serveixen per legitimar determinades accions d'una manera cohe- 
rent, pero es rnostren incapaqos de resoldre tots i cadascun dels 
problemes que planteja la casuística. No som, doncs, contraris a 
una Gtica construida sobre principis, pero sí contraris a una etica 
construida només sobre principis. 

Més enlla del monopoli que el principialisme ha tingut i 
segueix tenint en alguns contextos intel.lectuals, cal recuperar 
altres fonamentacions que se situen en tradicions diferents. Entre 
aqiiests altres corrents de fonamentació alternativa, que no vol dir, 
necessiriament, oposada a l'anterior, poden enumerar-se les 
següents tendhcies: l'etica de les virtuts, l'etica feminista, el 
csrrent casuístic, l'etica narrativa, les etiques de la responsabilitat 
i ll&tiea del diileg. Sense entrar a considerar, tal com s'ha dit abans, 
cadascuna d'aquestes aportacions, val la pena considerar-ne els 
trets més importants de cadascuna , a fi de destacar l'etica de les 



virtuts que considerem que, en dialeg amb les altres, pot ser un 
referent en l'gtica de la professió en el camp socioeducatiu. En 
efecte, cada un d'aquests models tedrics aporta aspectes realment 
pssitius que cal reprendre i considerar, pero no s'han de prendre 
d'una manera excloent. 

El mmedel tebric de les virtuts que esta adquirint un gran 
relleu en e1 panorama de llGtica anglosaxona i nord-americana no 
nega, ni de bon tros, l'etica narrativa ni l'etica dialogica, pero posa 
11i2rnfas! en el valor que tenen les virtuts en el si de la practica pro- 
fesional. Des del nostre punt de vista, se'ns fa impossible imagi- 
nar l'exercici de la prmefessió dptim en el si del món socioeducatiu 
sense l'articulació de determinats habits socials o virtuts públiques. 
Ida tasca d'educar, d'assistir, de tenir cura de l'altre, d'ajudar-lo a ser 
autdnsm són practiques que requereixen una obertura a l'altre i la 
prhctica de determinades virtuts que, ara i aquí, no podem des- 
criure ni detallar, perd que van relacionades amb la prudencia, la 
jiisticia, la paciencia i la humilitat. 

a) L'&t.ien femirzista 
E1 model tedric del corrent feminista s'ha desenvolupat 

d'una manera particular en l'etica de les professions. En aquesta 383 
línia de reflexió, Susan Sherwin analitza l'estructura del poder mas- 
culí, l'explstació de la dona entesa com a grup, per exemple en les 
noves formes de tecnologia de procreació, en la psiquiatria i en la 
medicalització del cos femení. 

La filosofa de l'educació Nel Noddings ha formulat una Gtica 
de la preocupació de l'altre que ha estat abastament rebuda en el 
n ~ ó n  infermer sota el nom d'etica del caring, no solament com una 
etica propia de la grofessió infermera, sinó també com una etica 
per a qualsevol professió del món socialz. A Italia, el moviment 
feminista ha csntribuit a depassar el dualisme cos-anima per adop- 
tar l'esquema cos-subjecte, així com a descobrir una relació harmo- 
nica dela 6ssers humans amb la natura. 

2 He dcsenvolupat la questió de l'etica del cuidar a: Lo ineludiblemente humano. 
I-Trrcin rrna JZlnda~?ientaci6n k la ética clel cuidar, Labora Hospitalaria, 253 (1999). 
Vegeu tunibe N. NODDINGS, Caring. A Feminine Approach to Ethics and Moral Educa- 
Hon, University of California, 13erkeley, 1984. 



b) E1 coverzt casuístic 
El model teoric casuístic s'oposa al principialisme i des d'ell 

es tracta de cercar un discurs que tingui en compte l'experiencia 
viscuda pel destinatari, les condicions individuals de la persona, 
les eircumsthncies particulars que viu, sense tancar l'etica en cap 
sistema o principi absolut. Juntament amb altres, Albert R. Jonsen 
i Stephan Toulmin critiquen la insensibilitat de les etiques de la 
professió davant de les situacions concretes on l'estudi del cas hi 
j~iga un paper important. 

El punt de partenga d'aquest model no són els principis te& 
rics o abstractes, cinó el cas individual, i a partir de l'analisi del cas 
i de la seva circumstancia es tracta de trobar una solució global. 
Cada eas requereix una atenció individual i no valen solucions glo- 
bala per a casos individuals. Des del corrent casuístic, es rebutgen 
solueions de caracter maximalista que no comptin amb la riquesa 
de cada cas particular. 

e) L'e'ticu narrativa 
L'ktica narrativa es fonamenta en un important corrent d'e- 

tiea eontemporhnia que és l'hermeneutica. Es tracta de construir 

& $  un discurs que tingui com a fonament, d'una banda, la mera infor- 
macié científica, les dades objectives i, d'altra banda, la historia de 
la pcrssna, les seves emocions, els seus desigs, la seva memoria, les 
sevcs expectatives. Segons aquesta postura, tota decisió ha de con- 
siderar els elements objectius i subjectius de la persona, només a la 
llum d'aquests elements pot fer-se una opció seriosa i responsable. 

En aquest model d'etica, el coneixement de la biografia de 
la persona és basic a l'hora de prendre decisions i optar per una via 
o una altra. Una mateixa situació objectiva, pero diversos itinera- 
ris bjografics obligaran a prendre decisions en sentits diferents. És 
una manera de respectar la unicitat de cada persona i la seva cir- 
eumstancia vital. A diferencia de l'etica principialista, que no con- 
sidera la vida dels subjectes, en el model narratiu, l'etica es cons- 
trueix en dialeg amb els afectats i considerant seriosament la seva 
manera d'entendre la vida i les seves preferencies personals. S'ins- 
pira en la filosofia narrativa de P. Ricoeur, entre d'altres. 

d) L'2tiea tie la responsabilitat 
Encara cal considerar un altre corrent de fonamentació en 

les ktiques de la professió que gira al voltant de la idea de respon- 
sabilitat. En aquesta línia discursiva s'accentua el valor de la res- 
ponsabilitat per sobre del de la llibertat, és a dir, el deure que té 
I.'bsaer humh davant dels altres, davant de la natura o davant de les 
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gcneracions fiitures. Cal reivindicar, com a text significatiu d'a- 
qucst eorrent, llobra de Hans Jonas Das Prinzip Verantwortung 
(1977)j. 

En la filossfia moral de Jonas, la responsabilitat és entesa 
corn iin deure, en el sentit kantia del terme. Ser responsable de l'al- 
tre 6s vetllar ger ell, 6s a dir, tenir cura de la seva persona i tractar 
de gal-liar la seva vulnerabilitat. No es tracta d'un sentiment o 
d'un consens, sin6 d'un deure que m'obliga a atendre l'altre i a res- 
pondre de les seves necessitats. És un deure que esta més enlla de 
tot conacns i que em converteix en animal etic. En el camp de la 
bioetica, I1$tiea de la tecnologia i l'ecoetica, aquest model teoric ha 
tingut i sc@ieix tenint mslt resso. 

e) LQPicca del dir31e.y 
EX model tedric que ha fet més fortuna en l'ambit de les $ti- 

ques professisnals com a model de fonamentació és el que es basa 
cn la tesria del consens o de la comunitat ideal de dialeg. Segons 
acpcsi msclel teoxic, expressat en les obres de J. Habermas4 i K. O. 
Apcl, la csnstrucció de l'etica en el si de la vida pública requereix 
la practica d'un autentic dialeg i, perque aixo sigui possible, és 
riecessari vetllar per les condicions ideals d'aquest dialeg obert a la 385 
veritat, mes enllh de l'ús instrumental de la racionalitat. 

En el camp de les etiques professionals, aquest model +tic es 
Iradueix en una decidida practica del dialeg, en una analisi dels 
rnecanisrnes de decisió i de presa de responsabilitats. Ha inspirat 
bsna part de la praxi decisoria en el si dels comites d'etica assis- 
tsncial i tarnbé en el marc de les comunitats educatives. 

3. Genealogia de l'etica de les virtuts 
Encara que l'etica de les virtuts és molt antiga en la historia 

de la filsssfia occidental i s'ha de situar ja en el món grec, espe- 
cialrnent en l'obra dlAristotil, en el marc contemporani aquest 
corrcnt moral apareix com una reacció, o més ben dit, com una 
rcsposta crítica a la preponderancia de lletica dels principis i de 1'e- 
tica desntsldgica, 6s a dir, fonamentada unilateralment en l'expe- 
riÉtncia del deure. 

3 1-li ha una tradueeió castellana: El principio de responsabilidad, Herder, Barcelo- 
na, 1995. 

Cf. J .  IIASERMAS, Teorír~ de lrc acci6n comunicativa I-II, Taurus, Madrid, 1988. 
5 Sobre uquesta tcina, vegcu: A. COMTE-SPONVILLE, Petit traité des grandes ver- 

tus, PUF, I'aiís, 2995. 



Lt2tica de les virtuts busca una fonamentació més enlla del 
deure i dels principis, s'arrela en l'experiencia de la persona com a 
subjecte moral que és. Hi ha una antropologia latent en l'etica de 
les virtuts, on I'ésser huma és descrit com una entitat que cerca 
vseacionalment la felicitat, el bé. Es parteix de la tesi que hi ha una 
estructura motivacional en la persona que la fa actuar moguda per 
determinades raons6. 

En aquesta línia etica, la virtut es compren com una quali- 
tat moral i es vincula historicament amb l'etica de les virtuts d'A- 
ristdtil. Segons Aristotil, la virtut és una disposició vers un deter- 
minat objectiu, és a dir, un habit o qualitat estable de l'anima 
racional que la porta a obrar seguint determinats objectius per 
assolir la felicitat i l'excel.12ncia. La virtut perfecciona la persona, 
4s a dir, la fa més plena i, de retruc, perfecciona el cos social. En 
practicar les virtuts, l'ésser huma assoleix unes cotes dlexcel.lencia 
humana que no podria assolir sense aquesta practica. 

rr) El rert.fons histhric 
De fet, és impossible comprendre la teoria moderna de la 

virtut sense comprendre quelcom de la historia de l'etica. Els grecs 

480 de llantiguitat (principalment Socrates, Plató i Aristotil) van realit- 
zar tres tipus d'aportacions. En primer lloc, es van centrar en les 
virtuts (trets del caracter) com a materia etica. Per exemple, en la 
República, Plató descriu les virtuts que fomenten la democracia, 
l'oligarquia, la tirania i la meritocracia. En segon lloc, van analit- 
zar les virtuts especifiques com les virtuts cardinals (majors) i entre 
elles hi van situar les seguents: el valor, la tempranca, la saviesa i 
la justícia. En tercer lloc, van classificar els tipus de caracter. Així, 
ger exemple, Aristotil va classificar els tipus de caracter en cinc, 
que anaven de l'home magnanim al monstre moral. 

Al segle XIII, sant Tomas dlAquino va portar a terme una 
sintesi entre l'aristotelisme i la teologia cristiana. Va afegir a les vir- 
tuts cardinals les virtuts teologiques, que són la fe, l'esperanca i la 
caritat. Durant la Il.lustració, Kant va intentar deduir la moralitat 
de la propia raó pura. Encara que sant Tomas afirmava que les veri- 
tats de la rnoralitat podien ser conegudes per la mera raó, en algu- 
nes ocasions es va veure obligat a apelelar a l'existencia i la natura 
de Déu. 

Sobre aquesta qüestió, vegeu: R. CRISP, M. SLOTE (dir.), Virtue Ethics, Oxford 
Urtiversity, Oxford, 1997 i G. DE STEXHE, J. VERSTRAETEN (Eds.), Matter of Breath. 
Folrndatio?~~ for Professionals Ethics, Peeters, 2000. 
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t 
i En la filosofia moral de Kant, maxim exponent de l'etica del 
i deure, la persona virtuosa és la que actua conforme a la llei moral, 

és la persona que obeeix l'imperatiu categoric. No és aquella que 
rictua per desigs comuns, ni tan sols pels desigs propis d'una per- 
sona bona, sin6 que actua impel.lit per la forqa del deure que res- 
sona dins del m6n moral. L'ésser huma és lliure perque és capaq de 
ser autonom, 6s a dir, de regular el seus actes per una llei que esta 
mes en113 de la natura i que impera dins la consciencia. 

Les arrcls filosdfiques de l'etica contemporania de les virtuts 
les trobern en les obres d'A. MacIntyre7, de Foot i de Von Wright, 
entre d'altres. Tots ells tornen a les fonts aristoteliques i veuen en 
l'obre de llEstagirita una forma d'oposició al liberalisme modern 
individualista i al subjectivisme emotivista. Per a A. MacIntyre, 1'e- 
tica de les virtuts s'ha de traduir en una política de les virtutss. 

Amb tst, pero, no s'ha d'interpretar l'etica de les virtuts en 
el teíreny de l1&tica aplicada com una mera recuperació del passat 
gree i medieval, ja que aixo fóra reduir l'aportació actual de l'etica 
de les virtuts n una mera expressió innovadora de l'etica aristoteli- 
cotomista. L'orientnció, pssem per exemple, de Hauewas, per al 
qual existeix una pluralitat de nocions de virtut, és ben diferent 
dluna restauració de l'etica de les virtuts a l'estil tradicional. 387 

S'ha de reconeixer, pero, que la proposta d'inserir l'etica de 
lcs virtuts en el si de les etiques professionals no és, de fet, pas cap 
novetat. Es pot dir que té una llarga tradició, només interrompuda 
en la Modernitat per altres teories morals com per exemple el prin- 
cipiallsme, el conseqüencialisme o el deontologisme. Hipocrates 
(segles IV i V) i després Percival (segle XIX) i el mateix W. Osler 
(segle XX) es refereixen explícitament a les virtuts en el camp de 
lf6tica medica. 

Aquesta associació entre l'etica de les virtuts i l'etica de les 
professions no és cap casualitat. La teoria de les virtuts implica 
intrínsecament la definició del fi i del bé de l'acció específica i la 
professió, que 6s un tipus d'activitat humana, necesita també 
d'una finalitat i d'un bé que faci aquel1 acte bo o dolent. Des d'a- 
quest punt de vista, l'etica professional es relaciona directament 
amb l'etica de les virtuts. 

En l'hmbit socioeducatiu, l'etica de les virtuts hi pot tenir 
una ineidhcia especial, ja que, com s'ha dit més amunt, la tasca 

Cf. A. MACINTYRE, Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987. 
8 Ho expressa d'aquesta manera: "The philosophy of the virtues has to be hansfor- 

med into (ipolitics of We virtf~es" en DA, The twenty-fifth anniversary of vatican 11. A look 
baek and a leok ahead, Russell Smith, Texas, 1990, p. 248. 



de guarir, de cuidar, d'acollir i d'educar són activitats que poden 
qualifiear-se de bones quan acompleixen el fi que es proposen i 
difícilment poden acomplir-lo si no es practiquen aquestes activi- 
tats des de la virtut. En la relació amb l'usuari d'un servei socioe- 
ducatiu, és necessari privilegiar el bé del destinatari. Virtuós és el 
professisnal que respecta l'autonomia del destinatari i cerca un bé 
pcr a e11. En la perspectiva de T. Engelhardt, la virtut cardinal en 
l'exercici de la professió és la tolerancia. 

b) Alggllnes critiques 
Amb tst, pero, l'etica de les virtuts ha estat objecte de diver- 

ses consideracions crítiques. En primer lloc, la teoria de la virtut 
implica la referencia a la teoria del bé i a la consciencia de la natu- 
ralesa humana, ja que no es pot ser virtuós i obrar bé si hom no 
sap que 6s el bé i que s'entén per personag. La teoria de la virtut 
implica necessariament una fonamentació etica i antropologica 
preliminar i una definició del bé. Si tenim en compte la diversitat 
de concepcisns filosofiques de la virtut, ens adonem de la dificul- 
tat que resulta definir el bé. Hi ha una multiplicitat de definicions 
de virtut a partir de les diverses concepcions etiques del bé. Aques- 

388 ta fragmmtació de la noció de bé incideix greument en la teoria de 
les virtuts i només pot ser reconstruida des d'una visió de bé que 
aplegtii les diverses manifestacions concretes. La idea de bé no ve 
determinada a priori, no esta esculpida en la natura humana, sinó 
que 6s necessari explorar-la a través del dialeg i de la posada en 
escena de la discussió. 

La segona crítica que es projecta vers la teoria de les virtuts 
6s que aquest corrent etic pateix una manca d'especificitat, ja que 
no sfereix una guia clara de l'acció, no presenta com resoldre dile- 
mes rnorals específics. Des de l'etica utilitarista i deontologica, es 
considera prioritaria la indicació del valor de la acció, mentre que 
es considera secundaria la virtut que es requereix per portar a 
tcrme aquella acció. En efecte, des d'aquest corrent etic, el valor 
d'una acció no depen necessariament de la seva utilitat o de si és 
I'expressió de1 deure, sinó de la seva relació amb la practica d'una 
virtut. No és una etica-receptari, sinó una etica d'inspiració; no és 
una etica de mínims, sinó una Gtica que apunta vers llexcel.lencia. 

9 Sobre la qiiestió del bé, vegeu: 1. MURDOCH, The Sovereignity of Good, Shoc- 
ken Uooks, Nueva Vork, 1970. 



4. Virtuts de l'etica de les virtuts 
En el món contemporani, l'etica de les virtuts té diferents 

expressisns tedriques. Als EUA, James F. Drane assaja una fona- 
mcntació de lf6tica medica en l'etica de les virtuts a partir de la 
relació entre rnetge i pacient. També el filosof de la medicina E. D. 
Pellcgrino se situa en aquesta tesitura recuperant la tradició aris- 
tstelieotomista. A Franga, la influencia del filosof personalista Paul 
Rieoeur ha estat decisiva i manifesta en l'elaboració intel.lectua1 de 
les 6tiques aplicades. 

La idea de saviesa practica que elabora P. Ricoeur, la seva 
analisi del judici moral, la seva descripció de l'etica basada por la 
noci6 de souci ha influit nstablement en l'elaboració de les etiques 
professionals en el món francofon. Gilles Voyer, per exemple, en 
el esntext del Quebec, proposa una renovació de l'aproximació 
dtlea dins cl mSn de les professions a partir de la virtut de la 
prud&ncia. A 1'Estat espanyol, un exemple d'etica professional cen- 
twat en la teoria des les virtuts es detecta en l'obra de l'humanista i 
metgc Pedro Laín Entralgo." 

Psdríem trobar, encara, més manifestacions concretes de 
l'etica de les virtuts en diferents paisos i nacionalitats, pero no és 
aquesta la fita que ens proposem en aquesta cloenda. El que sí 7 
volem posar de relleu 6s el valor que té aquest model teoric en la 
eanstrueció d'una 6tica professional en el marc socioeducatiu. 

El treball en aquest ambit requereix la posada en marxa de 
les virtuts. Resulta impossible educar correctament, formar opti- 
nlament s atendre d'una manera responsable les diverses necessi- 
tats de la persona si no hi ha interiorització de virtuts per part de 
I'agent que es proposa portar a terme aquestes activitats. La referen- 
cia a lfetiea de les virtuts ens impel-leix a projectar la mirada cap a 
una &tiea de rnixims i en un context de minimalisme moral té el 
seu valor, encara que només fos com a contrapunt teoric. 

10 Cf. Creer, esperar, amcir, Círculo de lectores, Madrid, 1993. 
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Abstraet 

'She main aim of this article is to develop, in a provisional manner, 
the theoretical model for an ethics of virtues as a possible model 
for foundation. Thrsughout the text, he analyses the roots of the 
ethical experience, the different theories of foundation, and explo- 
res the genealogy of the ethics of virtues and its diverse manifes- 
tations in the contemporary world. Likewise, he expresses a dialo- 
gue between the moral principlism and the theory of virtues, 
observing the insufficiency of principlism to successfully face the 
problems that the profession creates in the social and educational 
ficld. 


