
Filòsofa, catedràtica emèrita de la UAB, va presidir el Comitè de Bioètica  
i ara dirigeix la Fundació Víctor Grífols i Lucas de bioètica
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Llibres, sempre 
llibres. Victòria 
Camps posa a casa 
seva, a Sant Cugat 
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Dogmatisme
Els comitès de 
bioètica solen estar 
formats per experts 
procedents de 
diversos àmbits, des 
de juristes i filòsofs, 
fins a farmacòlegs, 
mèdics, biòlegs, entre 
d’altres. Es busca, 
des del diàleg i la 
comunicació entre 
disciplines, plantejar 
dilemes i trobar una 
solució. No obstant 
això, encara que a 
Espanya no passa 
com en d’altres 
països, com Itàlia, on 
hi ha membres del 
sector catòlic en els 
comitès, hi continua 
havent dogmatisme. 
“Zapatero va ser 

qui va crear el 
Comitè de Bioètica 
d’Espanya. Més tard, 
en la seva legislatura, 
va aprovar la llei 
de l’avortament, 
encara vigent. 
Sorprenentment no 
va demanar l’opinió 
del comitè per això. 
Tot i així, vam voler 
redactar un informe. 
Abans de començar 
ni tan sols a discutir 
entre nosaltres, una 
persona del comitè 
ja va anunciar que 
votaria en contra, 
perquè era contrari a 
l’avortament. Aquest 
dogmatisme és real i 
és freqüent. Resulta 
impossible dialogar 
amb persones així”.

pregunta que tots ens fem davant una situació 
complicada sobre què hem de fer. I responem 
en funció d’uns principis, valors, normes que 
aprenem al llarg de la vida. Ètica és orientar la 
conducta d’acord a aquests principis”. Això sí, si 
bé ha presidit el Comitè de Bioètica d’Espanya i és 
membre del de Catalunya, li disgusta que la pre·
sentin com a professional de l’ètica. “Els filòsofs 
ens dediquem a donar raons i a argumentar sobre 
decisions determinades, però no som moralistes”, 
esgrimeix, i aclareix que prefereix que la presen·
tin com a filòsofa.

Moltes de les reflexions i assajos que ha publicat 
van veure la llum, per primera vegada, rere les 
tecles d’una màquina d’escriure que té més d’un 
segle de vida i que faria les delícies dels col·
leccionistes. Va pertànyer al seu avi, advocat. La 
va utilitzar durant molts anys i després, d’aquesta 
peça vintage, va saltar directament a l’ordina·
dor. Entre rialles, recorda com “cada vegada que 
t’equivocaves era engegar el full i  torna a comen·
çar”. Amb ella va escriure la tesina, la tesi docto·
ral i nombrosos articles. “Ara necessito seure a 
l’ordinador. Em poso davant la pantalla i és quan 
comencen a sorgir les idees. A mà, ja impossible”. s

“Filla, per què no estudies Farmàcia?  Podríem 
ajudar·te a muntar una farmàcia. Perquè mira que 
Filosofia...”, recorda Victòria Camps (Barcelona, 
1941) que li aconsellava la mare. Però ella tenia 
clar que allò que li agradava eren les humanitats. 
Per això en acabar el batxillerat, va optar per 
Filosofia i Lletres, “una carrera de dones i de ca·
pellans i monges”. I va ser una de les tres dones de 
les 25 que eren a classe que va decidir continuar 
estudiant una carrera universitària.

“Afortunadament, les coses han canviat i si avui li 
preguntes a una nena petita què vol ser de gran no 
et dirà que només mare. Està socialment assumit 
que tots tenim dret a dedicar·nos a una profes·
sió”, considera Camps, per a qui la filosofia hauria 
de ser una segona carrera. “Sempre aconsello els 
meus alumnes que estudiïn una mica més, Dret, 
Economia, Periodisme, Medicina, el que els agra·
di. Perquè la filosofia t’ensenya a pensar, a raonar, 
et dóna referències d’altres filòsofs del passat. I 
l’interessant és poder utilitzar aquest bagatge per 
pensar qüestions actuals”.

I és allò que Camps ha fet des que va acabar els 
estudis, sobretot en el camp de l’ètica. “És la 

DURABLE 
Victòria Camps posseeix una 
Triumph Durable, un dels 
primers models de la marca 
alemanya de Nuremberg que 
després de comprar els drets 
a una altra marca –Norica– 
va començar a fabricar-se a 
escala petita a partir del 1908 
i de manera més massiva a 
partir del 1914
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