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Shelp, Earl E. (comp.)
1981. Beneficence and Health Care.
Dordrecht, Holland. D. Reidel Publishing Ci. 260 pp.
En els darrers temps, i a redós del desenvolupament del camp de la Bíoè·
tlca, s'ha renovat una tradició fílosòfica ·O si voleu, antropològica· en el sentit
clàssic del terme, en la qual metges, sociòlegs, antropòlegs i altres científics
socials s'han tornat a preocupar de tota una sèrie de fenòmens que són deci·
sius per a entendre t'actual crisi del nostre sector sanitari.

189

Arxiu d'Etnografia de Catalunya, nº 2, 1983, 189-190
ISSN: 0212-0372. EISSN: 2014-3885
http://antropologia.urv.cat/revistarxiu

El text del qual ens ocupem se sit ua dins aquesta perspectiva; és l'obra
d'historiadors i teòlegs que treballen sobre el problema de la Beneficència i
de les seves relacions amb el camp de la salut i la malaltia, i ho fan des de
tres perspectives diferents: 1) El concepte de beneficència i la seva constitució històrica. 2) El paper de la beneficència en l'Ètica de base religiosa, i 3)
Les relaciones entre beneficència i salut pública.
Entenc que per al lector mediterrani el text pot ésser apassionant, perquè
malgrat que el món, l'univers, de la caritat mediterrània juevo-cristianacatòlica, hi ocupi una part notable, però no exagerada, en el conjunt, hi trobarà una munió d'informació sobre el món protestant i sobre el seu paper en els
països anglo-saxons, que hom troba a faltar sovint en les nostres bibliografies.
Però encara més. El • readeflt de Shelp pot ésser un text molt important a
discutir amb els estudiosos de la religiositat popular perquè planteja,. en el
seu conjunt, el problema del paper de l'ideari benèfic, de l'altruisme i, en general, la constitució d'una ideologia de l'assistència, de la qual hom pot
trobar-ne pistes importants en tot el nostre sistema sanitari super-tecnificat,
com ha demostrat, a abastament, Susan Sontag. ·
Si alguna crítica s'hi pot fer, i des d'una perspectiva molt personal, és
l'absència de referències substancials al món àrab i als mons xinès i indostànic, com a mlnlm, per tal de poder tenir una visió més completa. El paper del
món àrab, en el cas de l' Europa mediterrània, fou prou important en el camp
de l'assistència com per donar-li un paper més destacat.
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