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COMUNICACiÓ 

Albert Llorca (Societat Catalana de Filosofia): Complexitat de la 
persolla i praxi saludable. (Ulla proposta de reflexió alltropològico
persol/alista) 

"La perSOlla es designa per si sola ell el Tell/pS call/ la IIl/iTar 
narra/iva d'l/lla vida. Aql/es/a rejlec/eix la dialèclÍca de la cohesió 
i de la dispersió qlle media/i/za la iII/riga ... La idelllÍ/a/llarra/iva 
d'lIl1a vida inTegra la dispersió, l'aflerÍ1aT, marcada per la I/oció 
d'esdevellilllellT amb el seu caràCfer cOII/il/gell1 i aIea/ori. Després, 
i això és po/ser el més ill/porral/t, cada lIis/òria de vida. IIl1l1y de 
/(lI/car-se sobre si /II (i/eixa . es Troba en Trellaçada amb TOTes les 
històries de la vida amb les quals es barreja cadascl/lla .. ,. 

[Po R ICOEUR . LeC/urcs, 2. 1...:1 cOllfrée des pllilosophes. 
Paris: Seuil , 1992. p. 120.] 

Presentació: La persona com a complexitat narrativa 

L'anterior fragment ens facilita l' endinsament en un terreny on 
brolla la pregunta òbvia, tan punyent com insistent: què pot di r la 
filosofi a sobre la salut? Aital fragment ens ofereix la pauta in icia l 
d'aquesta comunicac ió, confi gura com a voluntat de saber escol
tar e l ressò que e l batec de la vida en el s i de la persona produeix, 
essent indicador de l «rilme» vilal i cu ltural que el presideix i de 
l'estructura antropològica que el fa possible. Així, l 'àmbit de la 
sal ut res ta encerc lat dins e l triangle format pels vè rtexs: La perso
l/a IIIIII/al/a (co mplexa i paradoxal), la viralitatq ue li és pròpia i la 
lIIediació cllllllml per la qual es desenvo lupa. 

Quant ésser v iu, l ' ésser humà s'afirma mitjançant l ' impul s 
vital, de manera que Ja vida apareix ini c ialment co m a prob lema 
resolt i a lhora com a finestra ve rs perspectives sempre in certes. 
Ambdós constitue ixen allò que Paul R icoeur en diu la ill IlO IIlIl 
tariewt de la vida I. 

I . P. RICOEUR . Le l'o/ontaire e/I'illl'ololllaire. Paris: Seuil. 1950. 
p. 393. En erecte, afirma Ri coeur que «és extraordi nari que la vida 
funcioni cn mi sense mi. que els múltipl es equ ilibri s horrmonals que la 
ciència revclaes restableixin sense parardin s de mi i sense mi ... Això 
és així. perquè ell Ull cert nivell de la meva exis tència jo deixo de 
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D'altra banda, la persona humana desenvolupa la seva vida 
mitjançant la cu ltura, que podem qualificar com una segona pell 
vital o segon rang d'involuntarietat2. 

Des de l'emmarcament anterior, l'objectiu d ' aquesta refl ex ió 
pretén, dins la reflexió ant ropològica personalista, re- si tuar 
succintamen t e l significat comprensiu de la salut, en l'estadi 
metodo lòg ic, hermenèutico-patosòfic i pràxico-interpersonal i 
soc ial. 

I. Autoconducció personal i salut vital: marc metodològic 

El concepte d 'autoconducció personal constitue ix, sov in t, des 
del pensament personali sta d 'origen mounierista, la capac itat i 
alhora exigència d'adoptar decis ions lliurement i responsable, 
d'acord amb criteri s-valors assumits i comprometedors amb l'esfera 
comunitària. Aquests principis genèrics pressuposen, en ellerreny 
de la sal ut (mot polisèmic: sa{utaris-e, sa/vc, sa/VI/S-a-lllII : 
respectivament, salut , sa lutació, sal ve o conservar)3, dos trets 
rellevants, a pare r meu: 

En primer lloc, la posada en joc de la complexitat que configura 
l'ésser persona\. 

En segon lloc, la correspo ndència vita l-pràxica d ' aques ta 
complexitat, com a e lement discernidor d'allò que hom pot acceptar 
com a saludable i com a patològic. Diverses aportacions filosòfiques~ 

presentar-me com una tasca. com un projecte. sóc un problema resolt 
per una saviesa més sàvia que jo ma teix .. Aquesta saviesa és una 
saviesa en moviment: no depèn de mi que la sang c ircu li i que el cor 
bategui. Certament la vida no és sempre en mi aquesta potència 
benèvola i lUtelar; en la malaltia la redueixo a po tència diss imulada 
que em mina i em treu l'existència; però alhora ella es dó na com a 
potència de reparació, de compensació. dc cura; l'espectacle meravellós 
de la cicatrització. del son i de la convalescència confonen la me va 
voluntat...». o .c .. p. 393. 

2. Aquesta concepció de la cultura com a involuntària l 'he abordada 
en un estudi que vaig ¡itular: "Eros i malaltia" (inclòs en el llibre Eros 
i "{(Illa/os. Barce lona: La Busca. 2003. p. 186). 

3. o. c .. p.187. 
4. E. M OR IN . III/rodll cciÓII al pellsamiellro cOlllplejo. Barcelona: 

Gedisa. 200 l. p. 21. 
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posen en evidènc ia la paradoxa de la utilitat si mplificadora del 
model «biomèdic ~> i la seva limitació. I a ixò és un problema 
lII etodològic i herlllenèutic no perit. «La patologia moderna del 
espíritu -dirà E. Morin ~ es t<.1 en la hiper-simpliricac ión que ciega a 
la co rn plejidad de lo rea l» 5. És òbvia. aquí, la limitació de l 
reduccion isme. 

Cal. doncs. abordar e l tema de la sal ut i la malalLia en l'àmbit 
antropològic mitjançant nocions de caràcter personali sta, com la 
fragilitat. el procés d'il/dividllació i l'hàbil. i sota la /loció de la 
reapropiació del j o6. 

No és irrellevant e l fe t d 'i ntroduir en la concepció de la salu t 
hu ma na una òptica hlllll{fflitzadora. holfs/ica i ètica, com d i ver~ 

sos investigadors, a lguns d 'e lls metges psiqu iatres, suggere ixen: 
V. Frank l, W. Bautigam, E. Minkowski, E. Jung, L. Binswanger 
però també pensadors. com P. Ricoeur, Diego García, B. Sarraceno, 
etc. I no ho és. perq uè la concepció de la malaltia respondrà. llavors, 
a aques t registre. així com les vies possibles de solucionar- la. A 
aquests dos aspectes dedicarem el que resta d'aques ta ponència. 

Il. Hermenèutica de la patologia vital : la triple dimensió psico
sòcio-cultural. El paper de l'ètica 

La vida huma na no és ca p parcel'la autònoma respecte a 
l'exi stència «fora de si» decada ésser humà. Si la vida exige ix un 
«a frontar» i disposar-se a desenvo lupar-la. no sembla que pugui 
dona r~se sinó en el marc de ,'existència illlerprewdora i imer
pretada: una existència que l'ha de «conduin) en la seva di versitat 
de perspectives . poss ibilitats i obstacles ... , també en e l vessant 
patològic7

• 

5. O.C .. p.34. 
6. Tres nocions pròpies del pensament de sege ll psicològico

personalista - Po Ri coeur. E. Jump-. de notable importància per a 
abordar aquest punL. 

7. Perspec tivcs. possibilitats. obstacles ... són aspectes ineludibles 
pe ls quals i a través del s quals l'e.-:istència ha de conduir la vida. És e l 
cas de la f)asseillallalyse del psiquiat re Ludwing 13inswanger. com a 
exe mple prou representa tiu : tal «dasseinanal ysc» emprèn la tasca de 
posar al dia l' ésser de l'home entoIes Ics seves formes i tots els seus 
mons: en el seu poder ser (ex istència). en la capac itat de ser (amor). en 
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En la gran majoria de les malal ties, independentment de la 
modalitat i el grau, l 'experiència vital de cada persona s' ha construït 
en inte racció amb el context sòcio-cultural, inc loses les seves 
patologies, la qual cosa requereix dues menes de cons ideracions: 

U na: que cada vida depèn de la gestió i responsabi I itat de cada 
subjecte humà (D. García). 

Segona: que la ma la ltia reflecteix indirec tament aques ta gestió 
O «prod ucció de sentit» (Sarraceno). 

Conclusions : A tall de suggeriments pràxico-hermenèutics per 
a una gestió de la sa lut i la malaltia 

El problema de la salut vital, en general, pel que hem vist, 
requere ix una resposta en termes d ' una praxi educativa sal udable 
que afec ta l' ac ti tud del potencial malal t i la fei na del professio nal . 

Davant un món descrit amb els accents més crítics i punyents 8, 

el requeriment de la vida sana ens diu que no lot va l: no és 

la seva necessitat de ser (dereliclioll) . (!lIIrodl/Clioll a l'allalyse 
exislel/lielle. trad. franc. de 197 1 de l'original alemany de 1947 . Paris: 
Mi nuit. p. 20) . Per això. i en paraules de J. Bodamer, que fa seves Ics 
para ulcs dc Binswangcr. «el malalt mental cs d istingcix de l' home sa 
no principal ment com a malalt, sinó com a homc; és a dir, que és, e n 
primer lloc, un exemple d'humanitat, de la qual el mode de presència 
manifesta una de les possibilitats de l'ésser humà. Aquesta presència 
és com presa. no com a identitat tautològica. sinó com a temptativa 
fracassada d'arribar a si mate ix. a pan ir de les metamorfosis de la seva 
històri a )o~ . Op. Cif., p. 20 . L'express ió «arribar a si mateix~, l'entendré 
com a equivalent al que en d irem en el nostre disc urs la «recuperació 
de si), o primera categoría antropològico-pràxico-integral que he proposat. 
(<<Existència individual i psicologia educadora», estudi inclòs en el llibre 
L'illdividll davallf del7èrcer MiUelllli. Barcelona: La Busca, 2002) . 

8. Vegeu els trets precisos i esfereïdors que autors com Ulrich Beck 
(La sociedad del riesgo) i Ignasi Ramonet (¿Agollía de la clllfllra?) 
ofereixen en !lurs rellexiol1s sobre el món actual. en les quals . sola una 
complexi tat ratllant en la confus ió vital i in tc! ' lectual, ells veuen : el poder 
de les noves lecnologies, la globalització de l'economia, la degradació del 
medi ambient. l'enfortiment i difusió del terrorisme. la desconfiança 
ciutadana davant les institucions (començant pels parlaments demo
cràtics), la concepció estesa com a «saludable>} del desig malaltís de di ner. 
la incapacitat institucional per a limitar les iJl\'estigacions biomèdiques. 
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acceptable un rel ati visme ètic que no requereixi do nar comptes del 
que hom fa -s i perjudica altres persones-, no és vàlid deixar-se 
portar només pcr allò queés füc il i «rcncliblc», ¡ no té scntit acomo
dar-sc a «l'a nar tirant", pcrquè a la llarga gencra una frag ili tat 
men tal destructora. 

Bencdeuo Sarraceno parla. com a proposla, d'una f/t opia : si 
cada persona és «una prod ucció de sent it», caldrà veure com aquest 
semif per.wlla! es pot desef/volupar ell el li/arc social, i no a 
l"inrevés. La proposta es concreta més en considerar que cal 
desills'¡tllciollalit:ar !es ide1lliffltS o e/assijicacions de pertinença 
a grt/ps --els sidosos, els esqu izofrènics. els tretraplègics ... -, a fi 
d'ajudar a la recol/sl rucció de !a història persol/al de cada 
sl/bjecre'). La demanda psíquica, ètica i sòcio-cu1turnl que batega 
en aquestes anà li sis beu, penso, d'una fonI prèvia per a ¡'ésser 
hunú, a saber. "acritud o disposició «l'erocèntrica» , com a punl 
de referència de l'ex istència humana 10 , act itud que jo bntcjaré nmb 
el tçrme espinoz ista de «conaILlS», o també amb l'express ió grega 
de «cura de l'à nima», 101 recordant Plató i Dcmòcril , i que tanl 
divulgaren Jan Patocka 11 i Viclor Frankl 11

• idea aquesta que recull 

9, B. SARRACENO. «La ciudadanía como forma de tolerancia». 
ponència del Primer Congrés Catal à de la Salu!. pp. 10- I 4. La rotunditat 
de l'autor és clara en aquest punt: «S i la discapac idad pene nece al 
suje to, el handi cap del cual sufre penenece a la comunidad que le 
rodeJo La diversidad c ntonces debe inducir a un cambio en las reglas 
del vivir y no só lo un ca mbio en sí mi s l1lo . La inc lusión no es el 
aprendi zaje de pane de los pobres de las reg las de los ricos. sino es el 
cambio de las reglas de juego.» La preguntJ, però. que brolla imme
diatament és: on és ellíllli1. a l'hora de fer possible el dcsenvoluparnent
creixement humà a través de la divers itat de cadascu? 

10. El «vcrocentri sl11e» constitueix la posició rad ical ment «atenta» 
a la veritat i o posada a r egoisme o actitud centrada i tancada en si 
mateixa. segons explicava magistralment Ll uís Cuéllar en parlar de 
«L'ate ntivitat » (vege u el seu llibre El !Jolllòre y la l'enlad. Barce lona: 
Hcrdcr. 1980). 

I I . Per «conatLlS» entenc «I;:: tasca esforçada per aconsegu ir i 
manten ir el "sos tre" d'humanitat a través de la nostra si ngularitat 
constitutiva. activa i oberta a altres singula rit ats». (Ponència nostra 
titul ada «Cultura, idcntidad humana y compromiso ético», Thémala. 
núm. 23. Barcelona, 1999). Pcr «cura de l'ànima,, entenc el camí reOexiu 
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aquells recursos psico-sòcio-cultura ls (alguns dels quals hem 
descrit) que una ex istència personal humana ha de posar en marxa 
per a una vida saludable, que vol dir creadora de semit hUllla
lIitzador. 

i crític vers l' autclltificació de l'exis tència humana. Limi tada. però 
oberta i abocada a la Veritat de si a través de l compromís amb «allò 
que és» i amb els altres. que són nivell s essencials per a saber de mi. 
(Vegeu e ls Assaigs herètics de Jan PalOcka. on l'autor adopta aquesta 
perspectiva). 

12. La logOlerapia y el al/alisis exisIell cial. Barcelona: Herde r. 
1987. pp. 133- 156. En el terreny de la pràctica mèdica. Frank l proposa 
la idea de la «cura de l'ànima mèdica". com a teràpia --en la seva praxi 
mèdica. que és la logoteràpia- que exempl ifica en termes de profunda 
humanitat i coneixement de l'ànima humana: «El 1101110 ¡Jmiel/s 
re ivindica al médico hllll/lll/IIS. el hombrc que surre rei vindica al mèdico 
humano que no s610 trata como médico. si no tarnbién actua como 
hombre. El rnéd ico científico pero no humano podda amputar una 
pic rna con la ayuda de la c icncia. però sólo con la ayuda de la ciencia 
no se podría impedir que se suicidc el ampulado o la persona a la que 
hay que amputar dcspués o antes de la amputación» (op. cir .) . 
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