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SALUT/MALALTIA I RELIGIÓ 

DR. LLUís D UCH 

1. Introducció 

En to tes les cu ltures human es, anti g ues i modern es, 
orienta ls i occ identals, ha ex istit una forma o alt ra de re lac ió 
entre la sa lut/mala ltia i la re lig ió ' , en la qualla contraposic ió 
entre els dos te rmes man ifes ta alguns aspectes re llevants 
de la presènc ia de l'ésser humà en e l -en el seu- món. En 

I . La bibliografia sobrc aqucs ta tcmàtica és bastant àmplia. Tan so ls 
consignem cls cstudis quc hcm tingut l'oportunitat dc consultar. P. TILUCI!. 
«Dic Bezichung zwischen Rcl igion und Gcsundhcit - Gcschiclltlichc 
Bct rachtungcn und theorct ischc Fragcll»: lo .. Die religiOse Si/bstall: der 
Klfllltl". Studicl1 z lI r Thcologi c und K ullUr (G W IX). Stll tt gart: 
Evangelischcs Vcrlags\Vcrk. 1967. 246-286; lo .. (~ Oi c BcdcLltu l1g de l' 
Gcsundhe itn: id .. 287-296: L. E. SULLlVAN. «l-I ealing»: M. ELl/\DE (cd.) . 
nIe Eflcyclopedia ofReligiofl. V I. Nc\\' York-London: Macmillall. 1987. 
226-234: A. . T ERRI:" . «Sa lllte C salvezza. Riflcss ione fcnOlllenologica 
suI compito tcrapcutico dellc rcligioni»: l o .. /I sacro off limils. 
L' esperiCllza rc lig iosa c i\ suo travag lio. Bologna: Ochoniane. 1995. 141-
185: D. E. MILLER. Reilll'enling l\/IIeric(/1/ /-'rolcs/{Jfllisl/l. Chri st ian ity in 
the Nc\\' Mil1 clln iulll. Berkcley-Los Angelcs-London: Unive rsi ty or 
Calirornia Prcss. 1997: R. DERICQUEBOURG. «Les religions de guérison. 
Perspectives Sllr unc recherchc»): Religiologiqlfcs 18( 1998). 1-\3: F. 
L\l'L"NTl~E_ I\fIIropología de la el/fermedad. Estudio etnológico de los 
sistemas de rcpresentacioncs cliol6gicas y terapéulicas en la soc iedad 
occi dental contcmponínea. Buenos Aires: Ediciones de l Sol. 1999. 4a 

part (349-396): L. D uCl!. SimbolisfIIl' i salltl. Antropologia de la vida 
quotidialw. Montserrat: PAM. 1999: ID. (~S ímbo1. salut. ma!»: ID .. UI 
.Hlbslàllcia de I·efímer. Assaigs d' al1lropologia. Montserrat: Publicacions 
de \. Abadia dc Montserrat. 2001. 71- 11 8 
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efecte, sa lut/malalti a i re ligió Són ex press ions de la rad ical 
«q liestionabilitat de l' ésser humà» (Max Seckler). Per això 
no és gens sorprenent que Talcott Pm'sons, un de ls soc iòlegs 
més influents de l segon te rç de l seg le xx, escrivís que 
«probab lement , la sa lut i la seva negació, la mala lti a , han 
estat e ls o bjectes de preocupac ió i dedicac ió més grans des 
que existeix a lguna cosa semblant a la societat humana»2. 
En l' actualitat , per raons molt diferents, des d'una perspectiva 
re li g iosa, la preocupac ió per la sa lut (i, negativament, pe r la 
malaltia) posseeix un renovellat inte rès. Potser és OpOltú ind i
car que aq uest ca nvi de perspectiva contrasta vivament amb 
la forma de pensar ¡d ' actuar que va pretendre imposar la 
li-lustració i la seva herència posterior en relació amb el re ligiós3 . 

2. 1'. P,\RSOl\'S . d -Icalth and Discasc: A Sociological and AC llon 
Perspect i \'c~): lo .. Ac/ioll JÏleory afl(l ,fie I/IIil/all Alllbdilioll. Nc\\' 
York- London: Thc Frec Prcss-Collier Mac millan. 1978.66-81. 66. 

3 . Creiem que el renovellat inte rès que. des de perspectives molt 
diferents. susc ita actualment la salut es deu. ell prilller lloc. a la tcc
nologització que. des del segle XIX, dc manc ra creixent. ha sofert la praxi 
mèd ica habitua l (e ls models biomèdics), amb la progressiva pèrdua de 
re ll evància del metge de família (el'. L. DuclI- J .-e. MÈLlCII, Escenaris de 
la corporeïtar. Antropo logia de la vida quotidiana 3. Montsc rrat : 
Publicacions dc l'Abadia de Montserrat. 2003). Ell segoll lloc. com a 
contrapartida al primer punt. la presència. cada vegada més illlc ll sa. dc 
medicines alternatives que. en molt casos. es presen ten com a «rel igions 
de subslÍ\Ució» (Ersfll:religiollell. segons la termi nologia de Paul Tilli ch). 
ElllerCl'rlloc. l· actual crisi de la raó i de la història. almenys indirectament. 
ta mbé inci deix en l'inte rès per la salut/malaltia perquè aquesta crisi. en 
realitat. significa una nova comprensió històrica del cos humà. de les 
seves experiències. de les seves patologies i. ell defini tiva, del seu «estar 
en el món». Ell qllarl lloc. i com a conseqüència de la cri s i indicada 
anteriorment. l' interès pel mite constilUeix la contrapartida. segons Hans 
Blumenberg, lIecessària a la cri si de la raó i de la història (er. L. DuclI. 
MilO. ill1erpretaciólI yCI/llI/ra. Aproximaeión a la logomít ica. Barcelona: 
Herder. 1998) i. com a conseqüència del renove llat interès pel mític, 
adquireixen ulla nova vigència Ics articulacions mítico-s imbòliques -
sov int. e n forma d' «a rqueologies psíquique s i clI ltural s»- de la sa lut i. 
sobre tot. de la malaltia. 
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Perquè las conc rec ions mèdico-simbòliques de la sa lut i de 
la mala lti a són eminentment rea litats «u ntropohi stòriques», 
els canvis epocu ls que es produeixen en ulla determin ada 
soc ietat incideixen d irectament en la comprens ió que, hic el 

lll/I/C, se'n té . Pe r a ¡'ésser humà no existe ix cap poss ibilitat 
ex tra c ultural. A ixò im p li ca que , inevitabl e me nt , les 
concrecions d ' allò que és saludable i d'allò que és ma laltís 
es veue n a fectades mo lt directament per les peripècies de 
tota mena que són inhere nts al canvi c ultura l, al qual sempre 
es troben sot meses les soc ietats i els gru ps humans. 

2. La societat terapèutica 

És prou ev ident que qual sevo l aspecte del pe nsament i 
de l'acció dels éssers humans es troba datal. contex tua litzat 
en un temps i ell Ull espai precisos. Per tant, 110 hauria de 
ca usa r cap sorpresa q ue. actua lment. tant la problemàtica a 
¡'entorn de la salut/mala ltia com les relacions que mantenen 
aquests dos te rmes amb la re li g ió ta mbé es fac in ressò de 
les tendè nc ies, e ls des igs i les propostes predo mina nts e n la 
nostra soc ietat. Fa a lgu ns anys, un grup d' in vestigadors sota 
la direcc ió de Robe rt N, Bellah feia notar q ue , e n e ls Estats 
Uni ts. «la teràpia com un concepte general de la vida [ ... ] 
hav ia passat de ser la posic ió d'una e lil restringida i c ulta a 
r actitud majori tàr ia de la c lasse mitja nord-americana»)'¡ . A mb 
un a certa sorn a, Ne il Postman fin s i tOL arri ba a afirmar que 
la q uasi totalitat de la programac ió e mesa per la te lev is ió 
nord-americana pOL ser equiparada a ulla cura te rapèutica. 
«El negoc i dels negoci s és ara mate ix la pseudo-te ràp ia . El 

-1.. R. N. BELLAH l'I al .. Ilcí bilOs del cora:611. Madrid: Alianza. 
1989. 153. Tot e l capítol c inquè d'aquest llib re (pp. 153- 168) està 
dedicat a aquesta problemàti ca. Creiem que pot completar-sc aquesta 
exposició amb la que pona a terme H. B LOOM, La religiólI ell Im 
ESfados Ullidos. El sl/J'gilll ielllo de la /w ciólI pastcristiaJ/a. Méxi eo: 
Fondo de Cultura Econól1lica. 1993. 
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· consumidor és un pac ient confortat amb psicodrames») . En 
aquesta soc ie tat (i pot d ir-se quasi e l mate ix de la nostra), 
«fi xada cultura lment en la salu t» (Da vid B. Moni s), la teràpia 
s' ha constituït en la «relac ió mode l» o «tipus essenc ial de 
re lac ió»" que, amb summa freqüència, substi tueix les for
mes tradi cional s de relac ió i d ' intercan vi soc ials, les qual s 
basades en la tradici ó re lig iosa i política, hav ien permès, 
pràcticament des de l segle XIX, la formac ió de grups i c lasses 
soc ial s re lativament estables amb rols indi vidual s defin its amb 
fo rça prec isió' . Per a un nombre creixent de persones, la 
«re lació terapèutica» constitue ix l' única form a poss ible 
d'ev ita r la «desestructurac ió simbòlica» i la incursió en e l 
«caos» que compol1a (per exemp le, en forma de depress ió)' . 
Ha de te nir-se e n co mpte q ue, e n una soc ie tat e l tre t 
'caracterÍstic de la qual és l' ind ividuali sme, e ls «desaj usta
ments psíquics» acostumen a constituir la «matèri a prime
ra» de les patolog ies, de la mate ixa manera que, en altres 
èpoques, foren e ls «desaj ustaments socials» els que van in
cid ir més durament sobre el cos social ( i, en espec ial , sobre 
els cossos de carn i ossos de ls indi vidus concrets). A més, 

5. N. POSn. .. IAN. Dil'el1im-1I0sfills a morir. Badalona: L'índex. 1990. 162. 
6_ Vegeu BELLAI-!. o.c.. 164- 165 . Creiem que l' estudi de D. B. 

MORRls. IIllIess amI Clflllfre ¡l/ Ihe Posllllodem Age. Berkeley- Los 
Ange les-London: Uni versi ty or Cal iforn ia Press. 1998. estableix d' una 
manera molt interessant la fesomia i Ics relacions dels actuals processos 
patològics amb la c ultura actua l (postmoderna). Allò que. segons 
Morri s. caracteritza la cultura actual és una extensa «hipocondria 
cultural» (c lI/lllra/lVide hipocol/dria) . «En els sectors amb salaris més 
elevats. la recerca d'un bon estat físic (fill/ess ) -sovint es tracta d'una 
recerca per a mantenir a ratlla l'envelliment i la malaltia- ha substituït 
total ment la salvació rel i giosa~~ (id .. 64). 

7. En clau humorística. però amb un indubtable realisme . la novel ' la 
de D. LODGE . Tempia. Barcelona: Anagrama. 200 1. ofe reix una 
acccptable aproximació a la «societatterapèutica~, dels nostres dics . 

8. Sobre la «desestructurac ió simbòlica,) . cf. L. DucH. ReligiólI Y 
/IIil/uJo II/odelï/O. /lllroducciólI al es/(u/io de IOs/cllólllellos religiosos. 
Madrid: p pc. 1995.300-3 12. 
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resulta comprensible que, en un marc preponderantment urbà 
en e l qua l, a partir del darrer terç del seg le XIX, s' està produint 
una progressiva i descomunal sobreaccelernció del temps, 
els individus - sobretot, encara que no excl usivament, els 
pertanyents a les ~<classes mitges»- cerquen so luc ions te

rapèutiques a aquest <<nervios isme difús» (S imme l), a aquest 
«caos en moviment» (Baudelaire), a aquesta «societat soroll osa» 
(R ilke), que és la vida q uotidiana actual '- Sobreacce lerac ió 
que acostuma a produir, al mateix temps, ulla «desidentificació 
social» i una recerca - sovint, amb trets patològ ics- d'una 
nova «ident itat (identifica ció) psicològica». 

En e l mome nt ac tua l, la importànc ia de la «soc ie tat 
te rapèutica» pot conc retar-se a part ir d ' una a ltra dada que, 
a més, inc ideix en gai rebé tots e ls aspectes de les socie tats 
occ identals de començaments del segle XXI. Ens referim a 
allò que s' acostuma a des ignar amb l 'express ió «cultura del 
jo» (Béjar) o «litúrgia dels deures envers Ull mateix» 
(Lipovetsky) o «socie tat de vivència» (Erlebll isgesellschaft) 
(Schu lze)'O No hi ha dubte que es trac ta d'un dels punts 
cul m in ants de l'i ndi vidual isme occ identa l en la seva ll arga i 
complexa hi stòria" . Aquesta nova societat ha desacti vat un 

9. Sobre l'abast i Ic s conseqüències de la sobreaccelerac ió del temps 
en la societat aC lual , vegeu L. D UCH. «Cultura i societat tecnològica: 
l'Espai i el Temps»: JD .. La Sl/bSlell/cia de l 'efímer . ja c it at , 2 17-244. 
Un aspecte interessant de la problemàtica el const itue ix la incidència 
de! sorol/ en la sa lut/mala lti a de la societat actual. Ens hem ocupat 
d'aq uesta qüestió en DucH - MÈucH, Escel/aris de la corporeïTaT. ja 
citat. cap. VII. 

10. H. B ÉJA R , El all/bilO ílllimo. Pri vacidad, illdividl/alislllo Y 
/IIodemidad, Madrid: Ali anza, 1990; ID .. La cullura del yo. {'{l siones 
colecriJlas y aJeclos propios de la leoda social. Madrid : Alianza, 1993; 
G. S CHULZE. Die Erlebnisgesellschaft. Kulll/rso: iologie der Gegel1warl. 
Frankfurt-New York: Campus. 7 199 7. 

Il . Cal ser moll caut en relació amb la temàtica plantejada per 
l' individualisme occidental. Sobretot. perquè hi ha moltes menes 
d' indi vidual isme . cI qual. com assenyala Bel lah. abasta de s de 
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de ls e le ments més significatius de la cultura occidental mo
derna (tant en el seu vessant clerical com laic): e l delire . 
Per tot plegat, Gilles Lipovetsky ha pogut parl ar de «crepuscle 
del deure» o de «s ituac ió de postd eure»1 2. «L 'era de l 
postdeure significa la victòri a progressi va del dret a disposar 
d 'un mateix sobre els deures incondicionals, del psicologisme 
sobre el mora lisme, del "sexe psicològic" sobre el "sexe mor
fo lògic"»' 3, Una conseqüència important del psicologisme 
imperant cons isteix en la modificació radical de l'òptica 
valoral trad icional per pal1 de la societatterapèut ica. El ,d loc» 
des d'on es pensa, s' interpreta, es viu i se sent la reali tat 
d' un mateix i de l'entorn ja no es construeix, prioritàriament, 
com acostumava a esdevenir-se abans, a part ir de les 
ex igències del vincle i dels rols soc ials, sinó a part ir de les 
«relacions emocionals» d' un amb si mateix. Aquest canvi 
d'òptica val oral imp lica, a més, que els «estats d'àn im» de l 
jo - la q iies tió «co m em trobo?»- i no pas la responsab ilitat 
è tica constitueixen e l criteri fonamental per a establir la quasi 
tota litat dels valors i de les pre ferències que tenen vigència 
en la nostra societat. Aq uest estat de coses pot comp rovar
se ben fàcilment a palli r de la intensa i extensa «desafiliac ió) 
que experimenta la immensa majoria d 'associacions del teixit 
polític, relig iós i cultural de la nostra societat o, si es vol 

[' «individuali sme con s llmiSla~) fins a ['« individuali sme expressiu», 
No és ne cessari afegir que , en mo lt s casos. toles du cs formes 
d' individualisme posseeixen trets no sols diferen ts. sinó francament 
oposats. Sobre la prob lemàtica a l 'e ntorn de l'individualisme. vegeu 
B ELLAH et al .. o.c .. 189-2 16. i passim. 

12. er. G. L1PQVETSKY . El creplÍsclIlo del deber. La ética i"dolora 
ell los I/lIellOS tiempos tecllocraricos. Barcelona: Anagrama, 1994 . 

13. L rpQVETSKY. o.c .. 95. D ' una manera ulla mica car icaturesca i 
simplificada. però no enterament inj ustificada. podria dir-sc que. en 
els nostres dics. JUllg s'ha imposat a Kant. l'emocional prima sobre 
rètic . Sobre Ics relacions de «l'emocional» amb «el religiós)). cL D . 
H ERv rEU-Lr~GER - F. CIl¡\"'lPION (cd.). De l'éllloriol/ el/ religio l/. 
Rellol/veal/xer fradiriol/s. Paris: Ce ntu rion. 1990. 
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ex pressar d ' una a ltra mane ra: ha tingut lloc la quasi total 
desa pa ri c ió de la «mi li tànc ia» com a clima polític. s indicaL 
soc ial, re ligiós i cultural de ls nostres dies", A més, e l desenCÍS 
polític i re ligiós també ha estat Ull factor important en l' origen 
de l'absenti sme social de l' ho ra present. e l qual , quasi com 
una es pèc ie de res posta d ' urgènc ia, ha donat ll oc a les 
variadíss imes i fugaces figures i ava tars que, ac tualment , 
ado pta la «cu ltura de l jo», D' aqu í que, a mb feso mi es i 
adaptac ions culturals mo lt dife rents (amb freqüènc ia, fent 
ús de termes «oriental s»)), la recerca de la «vi vència emo
cional» sigui ull a nota recorrent en la nostra soc ieta t. 15 A mb 

14. Resulta prou comprensible que corn a reacció a ¡"actual s ituació 
de desafiJi ac ió apareguin grups i organitzacions basats en una rotunda 
i incondicional «h ipcrafiliació». Hem analitzat les ducs si tuacions 
«dcs afiliació i hi pcra filiaci6n en L. D uc l!. «El s va lors entre 
foname nta li s me ¡ "nova cra" »: lo . . La Jubs/àl/cia de l' efílller. ja citat. 
143· 166. Amb u lles indubtab les arre ls vuitcent is tes. ta idea de 
mili tànc ia li el militam] va constitu ir. a nivell polític. s indical i religiós. 
l'ànima ideològica del s anys seixanta i setanta del segle xx. Curiosamelll . 
aquest te rme. e n la pràctica. ha desaparegut dc la vida quoti d iana del s 
nostres dics. Des d' una pe rspectiva antropològica. la idea de mi litància 
su posava la indiscu tible p rimac ia «del soc io lòg ic» en la configuraci ó 
de la socictat. En l·actuali tat. cn canvi. «el psicològic» és el primordial 
i, al eshores. la mi 1 i t~lIl cia [i el militant] apareixen eOI11 a quclcom estran y 
i antiquat. aliè a las preocupacions i interessos de l'individu el centre 
de refe rència del qual és la pregunta: «CO I11 em trobo?» 

15. Per a portar a terme lIna anàlisi una mica exhaustiva de la 
socie tat actual caldria tenir en compte la s igni ficació que ara com ara 
té 1'« Orie nt». En dife re nt s moments h istòrics. l'ús (abús) que. en la 
nostra societat. s' ha ret li es fa actualment] «de l'oriental» ha posat 
en rellcu la cr isi g lobal. la incapacitat orientativa dels s is temes socials 
i la fract ura de Ics transmiss ions. En aquests moment s s'ha pretès 
can viar c i s igne ex/ rollenit de la nostra cultura pel s uposat ta rann ü 
imrovenir de <<I ·o ri enta!». Pe r això resul ta comprensible que, cn 
l'actua litat. e ls innombrables avatJrs «del psico lògic» s'imposin sobre 
«el sociològic», és a dir. sobre la respon sabilitat èt ica (política). En 
relació amb aquest estat de coses, hem analitzat la si tuac ió de les trans· 
mi ssions ell la nostra soc ielat di ns L. Duel! . La N!lIcaciólI y la crisis de la 
lIIodemidad. Barce lona· Buenos Aircs·México: Paidós. 2003 (2a reimpr.). 
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tot, estic completament d 'acord amb Manue l Fraijó, que 
escriu: «Personalment no crec que Europa pugui con venir
se, des de l punt de vista rel igiós, en una espècie de sucursa l 
oriental. Pesa molt la pròpia història monoteista. Ni de l'Índia, 
ni de cap altre lloc, no pot ven ir la "gran solució". De l' Índia, 
i d'altres latituds, vindran , ha n ving ut ja, impu lsos , 
co mple mentarie tats, co rrecció d ' unilateralitats. Però, a Eu
ropa, la soluc ió haurà de ser europea. I, per tant, almenys 
culturalment, monoteista i, prevalenlment, cri stiana. "Ser 
enterament no cri stians -va escri ure Kolakowski- signi fi caria 
no pertànyer a aquesta cu ltura"»16. 

Qualsevol anàli si real ista de la societat actual ha de con
siderar amb molta atenció els canvis profunds que, en aquests 
darrers decennis, s' han introduït en la comprensió i la vivència 
de l' espai i del teil/ps. És que lcom d ' indi scutible que la 
qualitat de l'espai i de l temps propi s de l'ésser humà concret 
- l'espai i e l temps ([¡¡tropològics, segons la denominació de 
Maurice Merleau-Ponty- incideix directament sobre allò que, 
aquí i ara, és, pensa, fa i sent realment. No podem entrar en 
aquesta qüesti ó que, des de qua lsevo l perspectiva antro
pològ ica, posseeix una importància dec isiva" . Tan sols ens 
permetem d 'assenyalar que l'augment de la velocital - la 
«sobreacceleració» de l te mps i la «banali tzació» de l'espai-, 
que ha experimentat la vida social i cultural en el seu conjunt, 
ha tin g ut co m a con seqü è nc ia qu e, d ' una banda, la 
provisionalita t sigui el valor central del moment present ¡, 
de l' altra, la «cu ltura del jo» (narci sisme) sigui per a molts 
l ' únic valor ferm i indiscut ible l8

. Augment de la velocitat 

16. M. FRAIJÓ. «¿ Religión si n D ios en suclo monoteís ta?»: AA. 
VY.. Pemar la ReligióJ/. Madrid: Fundac ión Juan March. 2000, 89 . 

17. Ens hi hem re ferit amb una certa extensió en L. Dueu. LlI/iliS i 
ombres de la ciula'. An/ropologia de la vida quo/idicl1la 3. Montserrat: 
Publicacions de l' Abadi a de Montserral. 2000. 287-382; lD .. «Cultura 
i societal tec nològica: l'Espai i e l Temps». ja Cilal. passilll . 

18. Sobre la cinètica de la societat actual. vegeu P. SLOTERDlJK. 
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que, indubtablement, incideix enla fesomia característica de 
les patolog ies modernes, perquè, en última instància, les 
malalti es, d ' una manera o altra, sempre són malalties del 
temps i ell el temps, de l'espai i ell l'espai. 

3. La religió en l'actualitat 

Abans de procedir a exposar breument l' enu nciat que 
ens ocupa, hem d ' insistir en el fet que la re ligió és una mag
nitud summament complexa, que pot ser abordada des de 
perspectives molt di verses, que es refere ix a àmbits molt 
diferenciats de l' ésser humà (el cultural, e l ps ico lòg ic , 
l'econòmic , el soc io lògic, el femení, e l mascul í, etc.). Per 
això és prou evident que qualsevol aproximació als fenòmens 
relig iosos serà sempre unilateral i hi intervindrà de forma 
decisi va a ll ò que en altres ocasions hem designat amb la 
express ió «factor biogràfic » 19 , Crec que és una obvietat, 
encara que en aquest context no ens sigui pas poss ible 
d 'endin sar-nos en l'àmplia problemàtica que suscita, que, en 
la cultura occidental dels nostres dies, la religió COlli CI pro
bLema és ulla temàtica posterior a la de Déu com a proble
ma20

. Aquest «g ir», que té di verses fases i intensitats en la 
història de la nostra cultura, creiem que determina d' una 
manera o a ltra tot allò que es pot pensar i dir sobre les 
relac ions de la salut/malaltia amb la religió. 

En efecte, en relaci ó amb la complexa problemàtica a 
l'entorn de les relac ions de la sa lut/malaltia amb la re lig ió, 
tan sols ens permetem d'indicar que, de la mateixa manera 

EurofaoíslllO. Aporlaciones a ta críti ca de la c iné lica polí tica , 
Barcelona: Seix Barral , 200 1. esp. 19-63 ( << L ' cra moderna com a 
mabi lilzació»), en referència al Mobilmacl1l/I1g d' Ernst J ünger. 

19 . Vegeu D UCH, Miro. il/(e rprelaciól/ y CilI/lira , ja cilat, 25-29 . 
20 . El següent aforisme de Cioran subratlla perlinentmcnt ci que 

vo lem dir: «Menlre més s' allunyen el s homes de Déu. més avancen e n 
el coneixement de les religions. » 
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que s'esdevé amb la raó i la hi stòria, també la re ligió experi
menta en l'actual i tat un canvi de va lorac ió bastant significatiu 
que cont rasta v ivament amb el que va rebre per part del 
pensame nt il' lustrat i postil' lu strat ". No hi ha dubte que 
Émile Durkhe im tenia raó quan afi rmava que les religions 
tendien més av iat a les modi fi cac ions que a la desaparic ió. 
N o és aquest el ll oc oportú per a ex posar amb deta ll per què, 
vistes les coses antropològ icament, la rel igió ma i no pot 
desaparèixer definiti vament de l' horitzó humà 22 O si es vol 
expressar d ' una altra manera: ¡' ésser humà sempre serà un 
possible 11011/0 re¡¡gioslIs. Recentment, Clifford Geertz ho 
ha expressat amb co ntundència: «El món no es rege ix 
so lament per les creences. Però gairebé no func iona sense 
el les»"- No fa pas gaire, Rafael Díaz-Sa lazar escri via que 
«en l ' Occident podem afirmar, a la llum de les dades 
empíriques d isponibles, que existeix una persistènci a de la 
relig ió . La re li g ió no desapareix, la societat no es 
dessacrali tza, la re li g ios itat no és quelcom marg in al i 
irre lleva nt. A I contrari , d 'a llò del qual sí que es pot parlar és 

2 J. Ens hem ocupat d'aquesta problemàtica en alg uns treballs 
anteriors. Vege u, per exemple. L. DUC H. Rej7exiollS sobre el flllll r del 
Crisliallisme, Montserrat: Publicacions de l'Abad ia de Montserrat. 
1997: ID .. AlIlropología de la religiólI, Barcelona: Herder. 2001; ID., 
Armes espirilllals i materials: Religió. AlIlropologia de la vida 
ql/olidial/a 4, I, Montserrat: Publicacions de r Abadia de Montserrat. 
200 I: lD .. 5ïllfollía il/acabada. La sillwciólI de la IradiciólI cristialla, 
Madrid: Caparrós, 2003. 

22. Haur ia de tenir-se molt en compte que una cosa és la «religió 
reprimida» i una altra de ben diferent la «re lig¡ó suprimida». Amb 
freqüèncIa s'ha donat per descomptat que la rel¡gió (la qual cosa, e ll el 
fo ns, significa exclusivament ulla art iculació cu ltu ral concreta de l 
relig¡ós) havia desaparegut de l'horitzó humà, quan, en realItat, sols 
es traCI a d'una manca d'incidència i de capacitat orientati va d'Ulles 
determinades formes religioses. Convé, per tam, distingir finame nt 
allò reprimit d'allò suprimit. 

23, C. GEERTZ. Reflexiones al1lropológicas sobre lelllasfilosóficos, 
Barcelona-Buenos Aires-México: Paidós, 2002, 154. 
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d'u na absoluta fractura de la cu ltu ra atea i cienr ifista com a 
cultura de masses»1'¡, 

Caldria no obl ida r que les prev isions sobre el futu r de la 
rel ig ió que havia formulat a ll ò que per comoditat podríem 
designar amb la ex press ió «c rít ica clàssica» de la re ligió 
(Marx, Feuerbach, Stirner), no s'ha n rea litzat o, a lmenys, no 
s'han realitza t de la ma nera previ sta15 , En qua lsevol cas, 
però, és in negable que, almenys en e l món occidenta l i, més 
concretament e nca ra, en la ve lla Europa, les re ligions 
constituïdes -o, potser, fó ra més adequat de refe rir-se als 

24. R. DíAz-SALAzAR. ({ La religión vacía. Un analis is de la transición 
religiosa en Occidente»: R. D íAz-SALAzAR - S. GINER - F. VELASCO(cd.). 

FormQsI1IodelïlQ5 de religiólI, Madrid: Alianza. 1994, [06-107. En el 
seu moment , l'estudi de H. LÜBI3E, Religiol1 llac/¡ der Alfjkliinfllg. Graz
Viena-K61n: Styria. 1986. va constituir una fita i mpOT1an1 en la revaloració 
de la reli g ió després de les pretensions destructives de la crítica de la 
religió per part dels «pensadors de la sospita», Des d'una perspectiva 
sociològica, una anàlisi més actualitzada i innovadora de la persistència 
del religiós l'ofe reIx D. LYON, JeslÍs ell Dislleylalldia. La religiólI ell la 
poslI/odemidad, Madrid: C<ítedra, 2000. Des d'una perspectiva més crítica 
i, al mateix temps , més h istòrica, vegeu el llibre de D. D UBulssoN. 
L 'Occidenl cI la religioll, Mylhes, sciellce el ideólogie, Bruxelles: Éditions 
Complexe. 1998. J.-L VIEILLARD-BARON, La religioll de la cilé, Paris: 
Presses Universitaires de France, 200 I. presenta ulla aproximació filosòfica 
extraordinàriament interessant a la persistència de la religIó. Creiem que 
l'eslUdi de Viei llard-Baron, un dels millo rs especialistes europeus en 
tïlosofia de la religió. ofereix alguns punts de vista d'un enorme interès 
per als qui desitgin comprendre les diferents formes d'arrelament del 
reljgjós en l'ésser humà i, per això mateix. la seva insuperabi I ital. 

25. Aquesta afirmació de cap manera no qLiestiona els efectes 
posill US més que no pas negatius que ha tingut la crítica clàssica dc la 
religió en els sistemes religiosos constituïts. Aquí cal dria considerar 
extensament la qLiestió del retorn de la religió o, potser millor. del 
religiós. És possible que, en realitat, no es tracti d'un «retorn», sinó 
d'una identificació d'allò que, per raons molt diverses, es trobava 
difús, quasi de contraban. De la religió pot dir-se el mate ix que Ernst 
Cassirer diu delmile: « El coneixement no dom ina elm ile, sinó que es 
limita a desterrar-lo més enllà de les seves fronteres». Allò que Cassirer 
afirma del coneixement pal afirmar-se també de la raó. 
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«sistemes re ligiosos» vigents- no sembl a que , en e l moment 
present, gaudeixin d'una salut molt esponerosa, sinó que, més 
aviat, donen mostres d ' un cert esgotament doctr inal, litúrgic, 
jurídic i cultural , posant en relleu amb freqüènc ia una manca 
d' incidènc ia real en ampli s segments de la població de totes 
les edats, sexe i cond ició". Tal com ja va exposar fa una pil a 
d ' anys Alfred Schütz, en les soc ietats occidentals, els actual s 
sistemes re li giosos, de la mateixa manera que els a lt res 
sistemes social s, pateixen les penoses conseqüències de la 
fractura de la confiança, que és la base ferma i impres
c indi ble per a l' exercici de l'autoritat (al/geo, al/ctoritas, 
alfctor)~ exerc ici que, evidentment, no pot ni deu confondre's 
amb la simple conquesta i administració del poder (potestas)". 

Tradicionalment, les re ligions han operat contemporà
nia me nt en d ues esferes o dos pols be n diferen ts de 
l'ex istència humana. La primera, de caràcter públic, social, 
ha es ta t la més impo rt an t en determi nades è poq ues 
hi stòriques, especialment quan la religió portava a terme 
fu ncions de conso lidació social, de legi timació polít ico-reli 
giosa i d' admini stració dels simboli smes compartits pels 
membres d' una determinada soc ietat28

. A Europa, sobretot 
a parti r del segle XVIII, sovint, les esg lésies van haver d'exercir 

26. No ha d'oblidar-sc l'advertència de George Steiner, segons la 
qual els «recursos verbals), de la c ultura occidel1lal s'havien esgotat. 
En l'Occident, sobretot en Ics ve lles cris ti andats europees. l'articulació 
de la re ligió fambé es troba en una sit uació d'esgotament ¡ de pèrdua 
de capacitat orientativa. 

27. Sobre el pe nsament d'Alfred Schütz en relac ió direc ta amb 
aquesta temàtica. vegeu DucH, Allfropología de la vida coTidiano, ja 
citat. 108- 109. 142-143.262-268. 

28. En aquestes societats (premodernes), al marge de les creences 
dels indiv idus, Déu i la religió posseïen un « lloc socia!>, reconegut 
com a fo nt de legitimació no so ls religIosa, sinó, pròpi ament, po lítico 
relig iosa. Convé recordar que en aque ll e s soc ie tat s qualsevol decis ió 
de caràcter polític tenia un abast religiós, i qualsevol dec isió de tipus 
religiós tenia conseqüències polítiques. 
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(o van intentar exerc ir) e l poder que antany havia estat a la 
seva disposició en d ura concurrènc ia i competència amb 
l'Estat li beral que, molt sovint, va imposar-se la tasca de 
monopoli tzar-lo - incloent també en aq uesta competic ió e l 
poder sobre les consciències". La segona esfera de la re ligió, 
en canvi , és més av iat de caràcter illdividual, i es refere ix 
di rectament a un espec ial «estat de consc iència» de la per
sona humana (Simmel), ga irebé comp le tament al marge de 
la situació soc ia l i política del seu moment hi stòric precís30 . 

Evidentment, sempre, d ' una manera o altra, aquests dos pols 
de la rel ig ió han aparegut units i estretament coimplicats, 
mantenint unes re lacions - més aviat hauria de parlar-se de 
tensions en forma, per exemple, de «elecc ions diferents» 
(aires is, heretgia)- que, amb una re lat iva freqüència, han 
desencade nat conflic les entre perso nes que pensave n i 
actuaven de manera dife re nt; confl ictes que no exc loïen 
nombroses situacions de crue l vio lènc ia3] . Amb tot , és inne
gable que, en la divers itat d 'espa is i de temps, e l fet que 
s' hagi accent ua t més in tensa men t un a esfera o ¡'a ltra 
constitueix un a dada molt s ignifi cativa no sols per a fer-se 
cà rrec de l 'es tat de la re ligió e n un mo men t hi stòric 
dete rmi nat, sinó també del de la soc ietat en e l seu conj unt. 

29. Sobre aques ta problemàtica que inclou també la qüestió de la 
seculari tzació com a feno men hi stòric, que cons iste ix. en el canvi de 
propietari de l poder incondic ional (rel igiós), que passa (o es pretén 
que pass i) de Ics mans de l' Església a les de l' Estat. vegell D UCH. 

Sil/fol/ía il/acabada . ja cital. 2a part. L'eslògan «l ' Esglés ia a la sagristia" 
expressa molt bé aquest nou estat de coses. 

30. Vegeu. per exempl e. G. S I," lM EL . <~ Contribllci ones para una 
epistemología de la rcligión» [1902]: ID., El il/dividllo y la /ibertad. 
Ensayos de críTica de la cl/fl l/ra, Barce lona: Península. 200 1,2 13-229. 

3 1. Creiem que ací s'aplica sense restriccions allò que indicàvem 
en un altre estudi sobre la insuperabl e cOlldició logomíTica de l ' ésse r 
humà (vegeu D UCH. Mito, illterpretación y cultura, ja cita t. 456-502 ; 
ID .. «El contex.t actual del mite»: lD .. La sl/bstància de l'efímer. ja 
eilat. 11-44). 
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És una ev idència innegable que, actua lment, e l primer 
pol de la relig ió que hem assenyalat (el sociopolític), amb 
l'excepció de les reacc ions de caràcter fo namentali sta, es 
troba immers en una s ituac ió de profund a preca ri etat , 
indi ferència i irrellevància creixent. Pot observar-se que, a 
més de les conseqüènc ies 110 semp re pos iti ves que es 
desprenen de la seva pròpia hi stò ri a, els sistemes re lig iosos, 
espec ialment a Europa, comparte ixen també e ls efectes de 
l'actual cri si que, en l' hora present, afec ta de manera molt 
aguda el conjunt dels sistemes socials. En efecte, la galopant 
"desafili ac ió» que experimenten les religions occidental s no 
és un fenomen aïllat, que tingui lloc exclusivament en l'esfera 
«religiosa», sinó que una gran majoria d' institucions de 
caràcter molt di vers (polític, familiar, sindical, cultural , espoltiu, 
etc .) ta mbé sofre ix els efectes de la c ríti ca situaci ó dels 
processos d ' in stituc ionalitzac ió. El fenomen paral 'lel de la 
«hiperafi liac ió», d'altra banda, no deixa de ser una forma de 
resposta, sovint en termes quasi patològ ics, a la fractura de 
les seguretats i de l'orientació que antany oferien els sistemes 
social s i, d ' una manera molt espec ial, el relig iós". Per tot 
ai xò res ulta comprensible la proliferac ió de grups molt 
di versificats que, amb mitjans i fin s i tot amb configuraci ons 
ideo lòg iques molt diferents, cerque n amb de ler tant la 
recon sti tució de mecani smes idoni s per a assolir la segure tat 
psíqui ca i soc ial com la presència de líders «infal'libles i 
cari smàtics» que, en altre temps, per mediac ió d ' una forma 
o altra de «institució total» (Goffman), es creu que van oferir, 
davant les incerteses, enigmes i reptes de ,'ex istènc ia hu
mana, seg ure tat, ordre i sal vac ió. E n aqu es ts grup s, 
explíc itament o implíc itament, acostuma a propugnar-se una 
nova veltebració harmoniosa del religiós i de l polític, que es 

32. Sobre el s aClU als processos de desafiliació i d'hiperafiliac ió. 
vegeu L. D UC H, «NO li S subjectes d'all iberament»: ID. , De Je rusalem a 
Je ricó. AUegal per Q IIl1es relacions fra/cmals. Barcelona: Claret. 
1994.57-7 1. 

42 



considera que podria ser l'antídot eficaç pe r a fer front al 
caos que, segons e ll s, amenaça amb d isso ldre enterament la 
soc ietat i totes les seves creac ions 33

. 

D ' una mane ra molt s implificada , podria dir-se que, 
a lmenys fins a final s dels anys vu itanta del seg le xx, va tendir
se a ident ificar la progress iva pèrdua de re llevànc ia soc ial 
de la religió amb el seu desmantellament definiti u i, en alguns 
casos, fins i tot amb la definitiva desapa ri c ió de la capacitat 
(i de la necessitat) rel igiosa de l'ésser humà. De manera 
bastant genera li tzada, es confonia una dada de tipus històric, 
socia l, polític i instituciona l (les diferents formes de presència 
adoptades per la rel ig ió en la vida quotidiana com a Iai «s is
tema soc ial» conc ret) amb una dada de tipus es /mctl/ral (la 
constatac ió que la contingèllcia sempre constitueix l' «estat 
na tural» , omn ipresent i insuperable, de l'ésser humà). Durant 
mo lt de temps -evidentment, amb les excepcions de ri gor
s'ha intentat de fer coincidi r la innegable pèrdua de rellevància 
soc ia l (i polít ica) de la institució ec les iàstica amb la defunció 
inapel'lable de la mateixa possibilitat re ligiosa de l'ésser humà, 

33. Hem fet ulla aproximació a aquesta problemàtica en L D UCl-l, 

Aril/es espirill/als i materials: PolíIica. An/ropologia de la l'ida 
ql/oridialla 4. I . Montserrat: Publicacions de l ' Abadia de Montserrat, 
200 I. passilll. Ens sembla prou evident que l'acceptació que actualment 
troba en alguns cercles ci pensament político-rcligiós de Cari Schmitt. 
com a «pensador de la cri s i» que és, es deu a les «seguretat s» que 
ofereix a partir de la seva concepció, altament deshumanitzadora, de 
la sob i rania i de la seva relació pol ítico-rcligiosa clau: l'esquema «amic 
- e nemic>,. En el vol um suara esmentat. portem a terme un:l anàl is i del 
perillós pensament político-teològic schmittià. Vegeu, a més, J. 
MANE1'-'IANN. CarI Sell/llif! I/lld die Poli¡ische Theologie. Politischer 
Anti-Mollotheisll1us. Mlin ster/W.: Aschendorfr. 2002. De s d'una 
perspectiva bastant diferent. D. JOHNSTON i C. SA,\¡IPSON han editat una 
sèrie d'estudis (Re/igiol/. ¡he Missing Oill/el/sioll ol !:úa¡ecraJ!. 
Foreword o l' Jimmy Carter. New York-Oxford: Oxford University 
Press. 1994). que, a partir de situacions històriques molt diferents. 
replantegen. amb un innegable ímpetu restauracionista. la necessita t 
de la col'laboració del religiós i del polític. 
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la qual cosa significava que s'equiparava una realitat de 
naturalesa estructural amb les articulacions històrica-c ulturals 
que «el religiós en les religions», per emprar una expressió de 
Schleiermacher, ha adoptat en la varietat d'espais i de temps. 
Però, mentre l'ésser humà sigui algú insuperablement contin
gent (i ací fóra molt oportú d'estendre's amplament sobre la 
problemàtica entorn de la contingència)" , la seva «possibil itat 
religiosa» mai no podrà excloure's del tot, mai no podrà ser 
definitivament superada, mai no arribarà a ext ingir-se 
mitjançant un discurs o una praxi històrica-cultural concrets; 
sempre serà, en la varietat d 'espais i de temps, una possibilitat 
estructural inherent a la mateixa condició humana com a tal. 

En els inici s del segle XX I, no pot dubtar-se que s'està 
procedint a una recon fi guració del «camp religiós»35 . Això 

34. Sobre la qüestió de la cont ingència, vegeu l'ampli estudi de 
L Üi3B E, Religioll llac/¡ de,. Aufkld1ïtllg , ja citat, passim , i D UC H, 

Alllropología de la vida coridicllla , ja cilat, 290-294. 
35. Vegeu sobre el particular les exce l·lents i agudes anàli sis de D. 

H ERVIEU- L ÉGER, La Religioll pOlir Mémoire , Paris: Cerf, 1993. Creiem que 
el llibre de M. GAUCHET, Le désellchalltemell( dit I/IOl/de. Ulle hisroire 
polilique de la ref ig ioll, Paris: Gallimard, 1985 , amb l' àmplia polèmica 
que va desencadenar a part ir del supòsit del cristianisme com a «religió de 
la sortida de la religió}} , constitueix , des d'una perspectiva político-cliltliral, 
un diagnòstic interessant de la situació religiosa de la modernitat amb el 
consegüent «desencantament del món)} (Elllwubenmg der Wel!) , d'acord 
amb els termes de Max Weber, que comporta. Amb tot, com ja hem 
apu ntat amb an terioritat , la religió és un fenomen complex , susceptible 
de ser analitzat i interpretat des de múltiples perspectives, la qual cosa 
significa que la crít ica de Gauchet (que també és aplicable en el moment 
actual al polític) , pel ret de ser quasi exclusivament de caràcte r político
cultural. ofereix alguna versemblança la «sortida de la religió}) en termes 
polítics , però de cap manera no invalida l'«entrada de la religió}) (o, si 
voleu, la seva primacia) en un alt re o uns altres àmbits de l' existència 
humana. En aquest sent it, les obres ja clàssiques de Georg Simmel i 
d ' Henri Bergson ofereixen punts de vista molt valuosos i actlials . En un 
petit llibre posterior, M. GAUCHET, La religioll dalls la démocralie. 
ParCOl/ rs de la laïcilé, Paris: Gall imard, 1998, sense abandonar la posició 
presa en la seva primera obra, afina, com qui diu , més els trels , ja que 
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no és, en termes abso luts, cap noveta t: e n moltes altres 
èpoques hi stòriques, a causa de canvis profunds en e l teixit 
social i políti c, com a conseqüència de noves «v isions del 
món», a partir de noves possibilitades ex pressives, etc., la 
re li gió (sempre es tracta d '«una» re ligió concreta) s' ha vist 
ob li gada a contex tualitza r-se de no u, a co l·locar-se 
adequadament, d ' una manera històrica i cultural, en el temps 
i en l' espai de l' hora present, a orientar (o a intentar-ho 
almenys) els éssers humans pels nous camins que s'obrien 
al seu davant, etc. Actualment, almenys a l' Occident, en els 
uni versos religiosos sembla percebre's una nova siluació, a 
causa, com ja he es mentat anteriorment, de la pèrdua de 
presència pública, soc ial i política de les antigues confess ions 
cristianes; pèrdua que té com a contrapartida l' accentuac ió 
cada vegada més intensa i extensa de l'esfera indi vidual 
- l' anomenada «relig ió a la carta», per emprar una expressió 
de Pete r L. Berger. Cada vegada més, la re lig ió abando
na -amb freqüència, s' ha vist forçada a abandonar- la funció 
de regulador soc ial , que es trobava d irectament impli cada 
en el manteniment de la identitat col·lectiva, i fin s i tot en 
molts casos, de l'<<ordre públic», que exercia, per tant, la 
fun ció de poderós reforçament del vincle soc ial. En aquest 
sentit i en referència directa a la situac ió relig iosa d 'Europa, 
res ulta altame nt signifi cativa la progress iva di sso lu ció 
d ' aquelles confess ions cri stianes (<<el propi» del cato licisme, 
del luteranisme, del calvini sme, etc., és a dir, de l «principi 
catò lic» o del «principi protestant»)" que, a partir del segle 

sc centra en l'espinosa qüestió de les relacions del religiós i del polític 
en una situació de democràc ia. D 'aquesta manera. Gauchet torna a 
plantejar la problemàtica . tan francesa, de la laïcitat. Pe r contin uar 
aquesta expos ició. haur íem de refe ri f-nos a la problemàtica entorn de 
la «re li g ió civib , però això és quelcom que es troba a l marge dels 
object ius d'aquest petit estudi. 

3 6. Vegeu L. DuCl~. «Catolicismo» i «Protcstant ismo»: C. FLORISTAN 

- J. J. T A¡"'¡AYO (ed.). COI/cep/os flllldalllen/ales del Crisfiallisll/o. 
Madrid: T ralla. 1993. 164-1 73. 1085-1094. respectivament. 
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XVI fin s a, pràcticament, la fina l itzac ió de la Primera Guerra 
Mu ndia l (1918), han influït dec isivament - per acc ió o per 
reacc ió- en tots e ls àmbi ts de la vida del s e uropeus." 

Després d ' haver posat en re lleu, d ' una banda, la pre
carie tat actual de la relig ió com a factor soc ial i polític i, de 
l' altra, la força creixent dels aspectes experiencia ls, intimistes, 
amb matisos , sov int, clarament terapèuti cs de les noves 
religiositats (aquí seri a molt conven ient de referir-se a la 
incessant acció dels indi viduali smes en la cultura occ identa l 
mode rn a), s'imposa no perdre de vista un a ev idènci a 
antropològica bàsica. En efecte, l' ésser humà és, al matei x 
temps i de forma indiscern ible, interi ori tat i exterioritat. Això 
significa que, per expressar-ho d 'una manera teològica molt 
clàss ica en la nostra cultura , l' «església invisible» (Ja rel ig ió 
en els seus aspectes d' interi oritat , conscienciac ió, expe
riència, e tc.) no pot ex isti r sense una forma o altra d ' «església 
vis ible » (la re lig ió co m a dive rs itat de proces sos 
d'institucionalitzac ió, de proposicions dogmàtiques i ètiques, 
de litúrgies, e tc.). No hi ha, no pot haver-hi , esoteri sme sense 
exoteri sme. Sí que, amb tlll a certa freqüència, es dóna la 
situació in versa. Creiem que, d ' un a manera O altra , aq uesta 
rea litat antropo lògica s' imposarà en la redefinició i la 

37. La «desconrcssionalització» que s'expe rimenta aCili al ment a 
Europa. sobretot. com és prou comprensible. en els païSOS que van 
sofrir Ics div isio ns confess ional s. s igni rica. de rel. una nova etapa en 
la història reli gi osa i cultural d'Europa. El fet que Europa deixés de 
ser el cell1re religiós, polític i cu ltural del món fou percebut molt 
clarament per un bon nombre de pensadors i d'artis te s (Nietzsche, 
H ofmannsthal. Rilke. Mahler. Schnitzler. KafKa. Musi !. Unamu no. 
Kraus. Roth. Schónberg. Klimt. etc.), que van veu re en el desenll aç de 
la Primera Guerra Mundial elfinis EI/l'opac i de la seva religió (cf.C. 
M AGRIS. El al/illa de C lar;ssc. Tradic;ón y I/ihifislll o ell la Iileralllra 
lIIoc/c/"JIa. Barcelona : Península. 1993: lo .. Lejos de dÓllde. Josep/¡ 
ROll, y la IradiciólIl,cb/"aico-oriclllaf, Pamplona: EUNSA, 2002: J. LE 
R IOER. M odemilé viel/I/oisc el crises dc lïdentilé, Paris: Presses 
Uni versi tai re s de France, 2000: C. E. SClIORS KE. femar amb la història. 
EI/sayos sobre la tral/siciól/ a la II/ odemidad, Madrid: Tam'us, 200 I ). 
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recol'l ocaci ó del re lig iós en les societats humanes del seg le 
XX I, perquè, en el fo ns, respondre a all ò que, en la varietat 
d 'espa i i de temps, han esta t - i són- la dona o l' home 
concrets: és sers fini ts, sotmesos incessa ntment a les in supe
rab les determinac ions de la contingè nc ia, però , també 
incessantment, amb des igs i anhels infinits. Com deia Gaston 
Bache lard , «l'home no és un fruit de' la necess itat, sinó del 
des ig». D e tota manera, l' antiga configurac ió de la religió, 
amb la qual es mostren tan encantats nombrosos líders reli 
giosos de l' hora actual, no sembla pas que pugui 3ITibar a 
imposar-se malgrat la inq uietant presència, en l' àmbit polít ic, 
religiós, econòmic i cultural , de fortes tendències fonamen
talitzadores. Ma i no hauria d'oblidar-se que, tant en l' antiguitat 
com en el moment present, tota religió sempre té apetències 
pol ítiques (contro l de l' «ordre públic») i tota política mai no 
deixa de posseir, di ssi mul ats o no, anhels de poder relig iós 
(control de les «consc iències») . 

Serà l'ex istència humana concreta , all ò que Heinrich 
Rombach designa amb l'ex press ió d '« home situat» (que va 
situant-se), el factor dec isiu per a la confi gurac ió de la re lig ió 
en e l seg le que acabe m d ' ini ciar, perquè, e n real itat , la 
possibilitat re lig iosa de l'ésser humà, que és uni versal en ter
mes estructural s, sempre es manifesta, quan es manifesta, 
com a conseqüència dels intelToganls que, en cada aqu í i 
ara concrets, es pl antegen els humans38. 0, si voleu i per 
emprar una expressió de Hennann Lübbe, <da re lig ió és una 
pra xi de dominació de la contingència». D e la contingència 
com a «estat natural» de l'ésser humà que, a ni vell ind ividual 
i col'lectiu, s' anicula sempre de nou d 'acord amb les canviants 
s ituac ions a què ha de fe r front i res pondre-hi. Com a 
resposta a la caOlitzac ió que imposen las malalties modernes 
- po tser fó ra més apropi at de re ferir- se a l'<<atm osfe ra 
malalti ssa» pròpia del nostre temps-, la religió, sobretot a 

38, Vcgcu H. R OMBAC H. Slrllkrllramhropologie. «Ocr mcnsch lichc 
M Cllsch». Freiburg-Mul1chcn: Karl Albc r. 1987. csp. 288-297. 
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partir de la primacia atorgada en l'actualitat al seu pol 
experiencial i individual , continuarà essent - tal vegada amb 
un ímpetu més gran que en altre temps- una «praxi de 
dominació de la contingència». Si es vol expressar d' una 
altra manera: en l'actua litat , els components terapèuti cs 
(soteriològics) de la religió - d'una manera o al tra, sempre 
presents i actius en tots els uni versos reli giosos- són molt 
més importants que e ls elements de caràcter dogmàtic o 
moraP9. 

4. Salut i malaltia 

Ja ens hem referit molt esquemàticament a la funció 
psicològica i social de les teràpies en la societat actual. També 
hem al'ludit a la situac ió de la religió en el moment present. 
Un moment present, convé afeg ir, caracteritzat per l'aguda 
crisi de la raó i de la hi stòria, tal com aquestes dues real itats 
havien estat compreses per la 1I ' lustració i la seva herènc ia. 
Ara hem d'exposar alguns aspectes de la salut/malaltia en 
els nostres dies. 

És prou evident que en el moment present la preocupació 
per la salut posseeix unes característiques molt concretes, 
que amb relativa freq üència són un eco més o menys pròxim 
de les patologies que imperen en el nostre entorn laboral , 
polític, social i rel igiós". En 1932, H.E. Sigerist manifestava 
que <da med ic in a es trobava estretament vinculada amb el 
conjun t de la cu ltura . Totes les transformacions en les 
concepcions mèdiques estan condicionades per les trans-

39. Sobre la capacilal terapèutica reivindicada per una gran majori a 
de moviments rel igiosos actuals , vegeu, en relació amb algunes esg lésies 
cristianes dels Estats Uni ts . MIL L ER, Re i l' ellting AII/erican 
ProleSral1lislII. ja ci laL csp_ 88-89. 102- 107. Des de l'òptica de le s ano
menades «relig ions de guarició~>. vegeu el breu article de R. DERICQUEBOURG, 

«Les rel igions de guérison». ja citat. 
40. Sobre cI que segueix. vegeu D UCH. Antropología de la vida 

cOlidial/a. ja citat. 317-320. 

48 



formacio ns imposades per les idees que imperen en cada 
è p OCé.l »..\l. Per la seva banda, Pedra Laín Entralgo assenya la 
que <d' home del Renaixement no va sent ir la mala ltia com 
l' home romà, i el burgès 110 la sent com l'asceta del desert»42. 
David B. Marris, en relac ió amb la idea de sa lut, ha ind icat 
que <da psique de l pac ient - de tot pacient- és in separab le de 
les forces socia ls i de ls sistemes simbòl ics que constitueixen 
la cultura humana, de tal manera que e l jo (selfllOod), de la 
mateixa manera que la malaltia, és ulla construcció biocultural 
I ... ]. L'experiència personal de la ma lalt ia sempre es troba 
mediatitzada per forces culturals»''- Des d ' una al tra pers
pectiva, Fri tj of Capra ha posat en relleu que «qualsevol sis
tema d'assistència sani tària, incloent-hi la medicina occidental 
moderna , és un producte de la seva pròpia història i ex isteix 
a l ' interi or d ' un determ inat context ambiental i cu ltura l»4.J. 

O, com indica va Ernst Bloc h. ni la sa lut ni la malal tia no són 
excl usivament conceptes mèdics, sinó que pri mordialment 
són concepcions social s. 

En e l moment ac tual, la salut/mala ltia també ex pressa els 
aspectes més rellevants de la vida quotidiana i la mul tiplicitat 
de relacions que hi mantenen els éssers humans. «Sa lut» i 
«malaltia» - amb l 'enorme «fl exi bilitat semàntica» que les 
caracteri tza- han estat, són i seran no tan sols formes globals 
amb e l concurs de les qual s s'ex pressen aspectes importants 

41. H . E. SIGERIST. cil. M. T UBIANA. I-lisloirede la pel/sée II/edicale. 
Paris: Flammarion. 1995.9. 

42. p. L Aí N ENTR ALGO . D e io y lrabajo. M ad rid : Rev ista de 
Occidente. 1960. 1 t 8. 

43. M ORRIS. II/I/ess al/d Culll/re . ja citat. 75. El cos humà. de la 
mateixa manera que la salut i la malaltia. també és una construcció 
sim bòlico-cultural. El tema de la sa lu t/mala lti a. per tant. resulta 
in sepa rabl e de la problemàtica del cos (vegeu D. Lr:. B RET ON . 

AlIlhropologie dl/ corps elll/odernilé. Pari s: Pre sses Univcrsitaires de 
France. 4 1998: Duc ll - M ÈLlCH. Escel/aris de la co rporeïtat. ja citat). 

44. F. CAPRt\. El Pili/to c /"llcial. Cielleia . societat y clIlll/ra lIaciellle. 
Barcelona: Integral. 1985.357. 
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de l'ex istència humana, sinó que també permeten que l'ésser 
humà preng ui possess ió del seu món i hi descobre ixi , 
respecti va ment, el se u sentit o bé, per contra, la seva manca 
de sentit i de transparència. Per això pot afirmar-se que salut 
i malaltia , presents i actuants com a «germanes enemigues» 
en e l si dels indi vidus i de les soc ietats, són les sigles que 
res umeixen la «visió del món» de cada època hi stòrica: la 
malaltia ex pressa el fracàs, la desestructuració, les tendències 
caotizants que, incessantment, fan acte de presència en el 
teixit soc ial i psico lòg ic dels humans; també pot ser conside
rada comel «costat nocturn» de la vida (S. Sontag). En canvi , 
la salut -terme molt proper a salvació- indica el sentit de la 
vida, e l tri omf - ni que sigui provi sional- sobre les diverses 
fo rmes de la negati vi tat". La sa lut -en el món premodern , 
equiparada freqlientment a la «salvac ió»- significa el triomf 
del cosmos sobre el caos, la victòria de l'afirmació de la vida 
sobre totes les formes de la negati vitat" . Sovint, la sa lut ha 
estat considerada com un tot complet - ai xò és el que indica 
e l terme àrab sa/am-, que es refereix al fet de trobar-se bé 
i reconciliat en tots els aspectes de l' ex istència: quasi podria 
dir-se que la sa lut és un estat de pl enitud qu e s' havia 
aconseguit malgrat la conflicti vitat i la precarietat inherents 
a la condició human a co m a tal. En el pensament premodern 
- i també en nombroses formes del «new age» ac tual-, 
l' organi sme humà saludable era el que es trobava en íntima 
correspondènc ia amb l' ordre còs mi c i amb les lleis que e l 

45. Sobre l 'abast filològic del terme «sal ut» i el seu parentiu amb 
altres termes com. per exemple. «sa l vaci6Jl)~ . «sagrat» O «sant», vegeu 
TERRI "" . «Salutc e salvezza». j a cita l , 146- 148 . 

46. Vegeu P. TILLlCH. «Die Bedeutung der Gesundhe il ». ja citat. 
295-296. I-la de recordar-sc que els medieval s veien en [a malalt ia un 
senyal evident de la creat uritat de l 'ésser humà. la qual, molt sovint. 
es posava en relac ió amb la culpa. Sobre la ident i ficació entre ~(salll t » 

i «sal vació». vegeu L APLANTlNE. IU/I ropolog ia de la lIIalalt ja. ja ci tat , 
39 1-396. 
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regula ven47
, Per això la malaltia no so ls era la ruptura 

d ' aquestes correspondènci es còsmiques (<<macrocosmos -
microcosmos»), sinó que, a més, significava una profunda 
cris i de la identitat «normal>, de l' indi vidu que, d ' aquesta 
manera, separant-se de les regulari tats còsmi ques, s' introduïa 
de ple en el caos . en l 'anomia, en l' àmbit «amorf» (sense 
IIlOlphé, sense fo rma) de l' ind ist in t i sense rost re''. En defi
ni tiva, en nombroses cu ltures de l'Orient i de l'Occ ident , la 
ma lalt ia es considera com l'exemple màxim de desordre 
còsmic i de manca d ' harmonia espiritual , mentre que la saluti 
sa lvació const itueix l 'expressió suprema de la rec uperació 
de l 'harmonia i d' una l 'ex istència humana visc uda d'acord 
amb les lle is còsmiques". 

Segons la interpretació del pensament mèdic de Paracels 
que ofere ix Heinrich Schipperges. « la sa lut no és una 
ordenació natural , sinó una real itzac ió humana; encara millor: 
la poss ibili tat de conduir el cos a una esfera més elevada 
que la que és pròp ia de la seva complex ió congèni ta, amb la 
finalitat d 'assolir, més en llà d'allò que és corporal. allò que 
és invisible i incorpora l»". En la tradició llatina, la sa lut és 
l 'exacte equi va lent de la illlegritas. que és un terme que 
Pat'acel s tradueix a l' alemany amb l'expressió «Ges und und 
Ganze» (sa ludable i complet) i que, en la tradició g rega, 
s'expressava mitjançant de l terme ha/all (el tot). Segons 
l'opinió de Pau l Tillich. una «ungesund e Gesu ndhe it» (sa lut 

47. Vegeu sobre el pani cular el n01able estudi deW. J. H ANEGRAAFF, 

Nell' Age Religiol/ amI IVes/em Clflllll"!! . Esorerisll1 ili rhe Mirror uf 
Seclllar T!iOt/glll. Leiden-New York: E. J. Brill. 1996. 

48. Vegeu T ERRIN . o.c.. 148- 156. Ha de tenir-sc present que. tant 
per a la mentalitat premoderna com per al s partidari s d'una forma o 
altra de «retorn a la natura)), el cosmos in stitue ix el model exemplar 
per excc!'lència per a tota mena ¿'actuacio ns i de relacions. 

49 . Vegcu T ERRIN . O.c..16 1-171. 
50. H. S CIlII'PERGES. ParacelslIs "ellle. Se;l/e /Jedet//IIJ/gfiirIlJ/serr 

Zeir. Frankfurt::l. M. : Joscf Kncehl. 1994.70: eL. a més, TERRI;"". o.c.. 
178- 181. 
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no saluda bl e) és aq ue ll a «salut» que no té prou en compte 
que Ioles les d imensions de l'ex istència humana (fís iques, 
psíquiques i espiri tua ls) es troben coimp licades i són actives 
en l'au tèntica sa lut" . La «sa lut no sal udab le» té com a 
premissa una comprensió fragmentada i unilateral de l' ésser 
humà: no el considera, per ta nt, com una co illcidentia 
oppOS;IOrLIlII, sinó com e l conjunt d ispers de peces d ' un 
«mecano» que pOL descompondre's i recompondre's a 
voluntat. 

No pot ob lidar-se que, en totes les àrees cu ltural s i en la 
va rie tat de situacion s humanes, l' home gairebé semp re s' ha 
mostrat molt consc ient de la immensa fragil itat i precari etat 
inherents a la condició humana com a ta l. Per això, des que 
hi ha éssers humans sobre aquesta te rra, la reflexió i les 
praxis a l'entorn de la salut i de la ma laltia s' han situat en e l 
centre existencial de les diferents cultures humanes. Com 
les al tres activitats humanes, aquesta reflexió i aquestes praxis 
han consistit en actuacions concretes del «treball del símbol» , 
que és coextensi u a l' «ofici d'home o de dona». En tots e ls 
te mps i c ircumstànc ies, l'express ió simbòl ica de la salut i la 
mal altia ha constituït un de ls aspectes més importants de la 
capaci tat simbòlica de ls human s, justament perquè el símbol 
posa en relleu que l ' ésser humà constitueix una estranya 
combinació de limitació eSlruclUra l i de desig també estruc
tura l per traspassar e ls límits imposats per la seva pròpia 
fi ni tud i historici tat52 . 

Amb anterioritat ja hem ind ica r que, en tots e ls àmbits 
culturals, les malalties són «productes» del temps i en el temps, 
de l'espai i en l'espa i de l'ésser humà concret. La salut, la 
ma laltia i també la re lig ió són ex ponents d 'a ll ò que en un s 
altres con textos he m denomin at «condició adverbial» de 

5 J. cr. T ILUCI-I . «Dic Bedeulung der Gcsundhcit», ja citat. 295. 
52 . Sobre la simbolització de la salut i de la mal alt ia. vegeu L. 

Duen, «Símbol. Sal ut. Ma!>. : lo .. Lli slI bslàllcia de l'efímer. ja citaL 
csp. 89-100. 
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l'ésser humà''. Per a ixò les patolog ies característiques de 
cada època hi stòrica possee ixen, a l mate ix temps, la sig na
tura específica que es desprèn directament d 'ella i la situac ió 
re lac ional q ue ocupen en e l seu inte ri or l' ho me o la dona 
concre ts". No podem considerar aq uí les patolog ies del «cos 
postmodern» com són, per exemple, l' anorèxia, la vigorèx ia , 
la sida, la depressió, e l càncer de pulmó, e tc. " En aquest 
context, c reiem que és sufic ient re iterar la corre lac ió q ue 
ex isteix e ntre la q ualitat de l' espàc io- te mpora li tat d ' un 
mOment històric determinat i les malalties queel caracteritzen. 

5, Sa lut/malaltia i religió 

La proxi mi ta t -en a lg un s casos, pot parlar-se fi ns i tot de 
co incidènc i a~ entre med ici na i re ligió que, en e l món antic, 
va manifes tar-se de tantes i tantes mane res, té co m a 
fo nament e l fe t que ambd ues són - o a lmenys a ix í van ser 
percebudes- ~< prax i s de dominació de la contingència». Totes 
dues posen en re lleu que l'ho me és un «esperit enca rnat» la 
preca rie tat del qual ve donada pel fe t que sols di sposa d ' un a 
de terminada «quantitat» d 'espai i de temps. En e l fo ns, en 
totes les etapes de la històri a de la humanitat, re lig ió i me-

53. Vegeu D UCH. LlI/iliS i ombres de fa cilllal. ja citat , passim. 
54. És ull a d ada summament important l ' apro xi mac ió literària a la 

malaltia , la qual posa e n re ll eu, a partir de la sensibilitat pròpia d e 
no ve l· lis tes i poetes. algu ns aspec tes molt rellevan ts de de te rminades 
malalt ies en connex ió direcla amb la realitat re li giosa. social i políli ca 
qlle ex islia c n e l momenl d e là seva apari c ió. A partir d e Ics obres 
d ' u na sè r ie d e novel · li s tes importanl s ( Prou s t. Thomas Mann , 
Man srie ld. Céline. e tc.). LAPLANTINE. AI/lropofogía de fall/afa/ria. ja 
c it a!. csp. 167-180 (<< Malaltia. no vel ·la i socie tat e n el seg le xx»). 
rea lil za unes interessanls anàli s is de la malaltia co m a «produc te» 
ps i co-sòci o-cu I tu ral. 

55 . En e l nostre estudi Escenaris de /0 co rporeïlal. ja cilal. cap, 
V II. he m ret una extensa expos ició sobre aquesta q üestió. Vege u. a 
més. MORRIS. /f/I/ess alld CII/rllre ili rhe Posr/llodem Age. j a citat. 
passim. 
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dicina s ' han edificat sobre l'experiència quotid iana que e ls 
human s, fos quina fos la seva condi ció, fo rtuna o sexe, 
sempre es trobaven exposats a les inn umerables «estratègies 
delmab>. i mai no aconseguien marg inar del tot els efectes 
de la ¡l'reconci li ació dels seus cossos i de les seves ànimes 
amb e ll s mateixos, amb el proïsme, amb la natura i amb e l 
món su pramundà . Fins i tot, amb una certa freq üència, la 
malaltia ha estat considerada com un càstig dels déus, com 
una «actualització biogràfica» de l mal, a causa de les lI'ans
gress ions conegudes o desconegudes de ls humans56 , Per 
això -i no sols a ni ve ll popular-, en mo ltes èpoques de la 
història de la humanitat, e ls punts de contacte entre medici
na i relig ió van ser ex tensament subratllats, ja que ex istia 
ulla espècie de tran svasament entre el mèdic i e l re ligiós. En 
efecte, e n , 'ex istènc ia humana concreta , medicina i re ligió 
són I/ecessitats insuperables a causa de la fin itud , de les 
defi c iènc ies congènites, que són pròpies de qui tan so ls 
posseeix una certa quantitat de temps, q ue és passible, pe r 
tant , i subjecte als canvis, les inc lemències, e ls desafiaments 
del temps q ue passa i s'esgola. Totes dues per un igual-re
li gió i medicina- són expressions tant de la caducitat pròpia 
de l'ésser humà com de la seva gosad ia, que an hela , busca i 
fi ns i tot imagina la «terra sense mal», és a dir, la reconciliac ió 
definiti va de la condici ó humana57 Aquesta prox imitat de la 
rel ig ió i la medic ina ha tingut com a conseqüència que, des 
de sempre, en un món constantment amenaçat pe l desordre 
moral i físic, les re ligions hag in mantingut una comprensió de 

56. Vegeu. per exemple. l ' exposició de P. GERLlTZ. «Krankhe it. I. 
Religionsgesch ich tlich»: TRE XIX. Berlln-New York: Walter de 
Gruyter. 1990.675-680. Evidentme nt. aquí fóra necessar i d'in troduir 
la problemàtica a l'entorn dels mites que es fan rcssò de l'cntrada de 
lalllorren el món dels humans. 

57. Vegeu sobre aquesta problemàtica l'i nteressant llibre d'U. 
GALlMBERTI. La ferra sellz.a illl/ale . .lHllg: dall'illcollsòo al sill/ bola. 
Milano: Feltrinelli. 1997. 
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la sa lvació íntimament assoc iada amb la sal ut, l'ordre còsmic, 
la superac ió de totes les formes de bel' ligerància i el benestar. 

E n les cul tu res senzilles, el .xamanisme és un indicador 
molt i mportant de la re lació que ex isteix entre rel ig ió i acc ió 
guari dora, entre sa lut i benestar g lobal de l'ésser humà, en
tre e l corpora l, el psíqui c i l'espiritual" . «La vis ió que e l 
xamanisme posseeix de la salut i de la malaltia contrasta molt 
intensament amb la que ha prevalgut -amb les excepcions 
de ri gor- a l'Occ ident. En efecte, per al xa mani sme la sa lut 
és un fet total, «holístic». Es tracta d 'un «trobar-se bé» del cos 
i de l'esperit, els quals, en aquest moment, es troben en un just 
equili bri entre les forces de la natura i les forces espiritua ls. 
Això significa que es dóna una situac ió saludable sempre 
que l' home manté unes estretes relacions amb tots e ls àmbits 
de la rea litat, és a dir, quan la seva ex istència és Ull exerc ici 
ininterromput encaminat a obtenir l 'harmonia còsmica. En 
aquesta concepció g loba li tzadora, tOla malaltia, en canvi, serà 
l'express ió d' un conflicte no resolt amb el món, concebut com 
aenemic de l' ànima. Aleshores, l' angoixa, la por, l'odi posa
ran en re lleu sentiments negati us de "separac ió" respecte al 
món i la soc ietat en la qual es viu, i aquests sent iments seran. 
des de la perspect iva del xama nisme, la causa primordial de 
l'emmalalti r, és a d ir, de la ruptura de l' harmonia còsmica»". 

SS. No pode m considerar amb l'amplitud necessària aque sta 
problemàtica. Vegeu sobre ci parti cular DUCH. AIII ropolog ía de fa l'ida 
cotidiclIIa, ja citat. 325-332, amb bi bl iogralïa . 

59. DucH. Alllropofogía de la vida eOl idial/a. ja citalo 33 1. Resulta 
comprensible que el xaman, després de penosos exercicis d'inic iació. 
sigui considerat com un guaridor qualificat (cuidador) del cos i de 
l'esperit. Justamelll perquè té accés al món supramundà està capaci tat 
per a restabl ir l 'harmonia còsmica perduda que és tota malaltia. En les 
cultures actuals i del passat on encara té vigència el xamanisme. aquesta 
recuperació equival al fct de recobrar la salul. No podem ent rar aquí 
en la qüestió de l paral· lel isme -amb les inn cgab les di fe rències 
cx istcnts- entre els uni versos xamàn ics ¡ els Ull i versos de les modernes 
psicologies de les profunditat s. 
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Ja e n l'antiguitat grega, les accions terapèutiques es 
trobaven sota e ls auspic is d'Asclèpios, déu de la med icina, 
que, posteriorment, a Roma , fou designat amb el nom 
d 'Esc ul api 60 E l vincle entre la cura pròpia de la medicina i 
e l sagrat també es tradueix en e l pla semàntic: rherapnellllla 
en grec antic s'usa per a designar e l culte a la divinitat, la 
cura del cos, e ls fàrmacs i la considerac ió deguda a les per
sones. El therapeufés és, al mateix temps, «el qui té cura» 
(servidor adscrit al santuari d'un déu) i e l cuidador del cos 
(per exemple, el qui s'ocupa dels malalts que acuden en 
pelegrinatge a un santuari ). A partir de l' esquema clàssic 
grec (<<cos-ànima»), en aques ta cultura - penseu , per 
exemple, en Platà-, és bastant freqüent atribuir a la fi losofia 
(saviesa) la cura de l'ànima, i a la medicina, amb e ls trets 
sapiencials q ue la caracteri tzen, la del cos6l

. 

Des de dife rents premisses ideològiq ues i axiològiques i 
e n contextos històrics molt diferenc iats entre ells, en la 
tradic ió c ri stiana també es troben mostres interessants de 
coimplicació entre religió i med ic ina" . No pot oblidar-se que 
el Fundador del cri st iani sme, Jes ús de Natzaret, situat en 
l'horitzó de la trad ic ió semita, irromp en la hi stòria com a 
«metge del cos i de l'ànima»; guaricions corporals i espirituals 
i resurreccions constitueixen senyals poderosos de la seva 
Bona Nova (evangeli) i de la inupció del Regne de Déu63 . 

60. Sobre aquesta problemàlica en ci món grec, vegeu Duol. 
Allfropología de la vida coridialla, ja citat. 332-346. amb abundants 
referències bibliogràfiques. 

6 1. Vegeu J. PJG EAUD, La Illa/adie de {'cime. Paris: Belles Lettres, 
21 989 ; A.-J. VOELKE, La philosophie COllI/l/e {hérapie de !'{¡II/c. Éfudes 
de philosop/¡ie /¡ellénis1iqlle, Friburg (Suïssa): CerI' - Presses Univer
sitaires. 1993; DucH, Alllropología de la vida colidiana. ja citat. 335-341 . 

62. En relació amb l' Edal Mitjana, vegeu Duc H. AII1ropología de 
la vida cor id¡ana , ja citat , 346-358. amb importants complements 
bibliogràfics. 

63. No podem ocupar-nos aquí del tema central del missatge cristià: 
l'encarnació. la «in-corporació» de Déu en la història dels homes. 
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A part ir d 'aquí res ulta co mprensibl e que en a lgunes etapes 
hi stòriques del cri sti an isme al lò mèd ica-re ligiós hagi tingut 
una espec ial impo rlànc ia6..\ . 

Sobretot a partir de l seg le XIX, des de la pe rspectiva de 
les anomenades «re lig io ns de guaric ió» , la sa lut és un estat 
de gràc ia que es troba més enllà de les experiències comu
nes" . En aquestes, ca ure malalt és un símptoma e loqüent 
q ue posa en re lleu l' a llunyament de Déu del mal alt; mostra , 
en de lïniti va, la inconsi stència de la seva fe. Per a ixò la sa lut 
és un indicador de la qualitat espiritual de l' individu i e l resul tat 
d ' un a fe sense límits. En aquest t ipus de re li g iositat, la salut 
és la g ran pass ió de ls seus adeptes, de la ma te ixa mane ra 
q ue la malaltia és la pass ió dels hipocond ríacs. A lesho res, es 
dóna la parad oxa que e ls q ui volen «desfer-se del cos són 
els qui més se' n preocupen»66, Ca l afeg ir que, en les «reli 
g ions de gua ri c ió» . la intensa preoc upaci ó pe r l'experiènc ia 
de la sal ut (g uarició) se mpre es troba acompanyada per 

Hem fel una extensa aproximac ió a aques ta qües ti 6 e n Escenaris de la 
co rpo reïlat. ja citat. cap. li!. 

64 . Vegeu ¡'excursus que dediquem al pensa ment mèdic de 
l'abadessa I-lildegard vo n Bingcn ( 1098- 11 79) e n cI nostre estudi 
I\ lIlropología de la l'ida col it/ial/a. ja c itat. 355-358. Un altre 
pensame lll mèdico-religiós que ha exercit una singular innuència en la 
nostra cu lt ura és el de Parace ls ( 1493- 1541) (vegeu D UCH. AII¡ropología 
de la vida colit/ial/a. ja cita t. 358-366). 

65. Espec ialme nt en med is populars. les «religions de gu arici ó» 
apareixen sobre to t durant l' últim terç del seg le XIX tal vegada com a 
antídot contra els profu nds canvis de tota me na que van introduir-se 
en les societats d ' aque ll te mps. Cal esmentar. entre una gran quantitat 
d·ellcs. la «ciència cris ti ana,. fundada als Estat s Units per Mary 8aker 
Eddy ( 182 1-19 10). l' «antonion isme» . fundat pel minaire belga Loui s 
Antoine ( 1846- 19 12). la ~(c i e nlol ogia», fu ndada pe l nord-americà L. 
Ron Hubbard ( 19 11 - 1986), la «i nvitació a la v ida". fundada en 1983 
pe r Yvonne Tru bert (nascuda en 1932). que és una espècie de 
cato li c isme popul ar. etc. 

66. D ER ICQUEliOURG, o.c . . 9. Vegeu. a més. R. D ERICQUEliOURG. 

Religions t/e gllérisOIl. Paris: CerC 1988. 
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ingents esforços preventius (l'ascesi, en la terminologia re li 
giosa tradicional cri stiana). És per aquest motiu que e ls 
adeptes s'imposen duríssims treball s ascètics de caràcter 
fís ic, però sobretot psicològic, amb la intenció d'adqu irir un a 
nova «v isió del món» (Wellallschaltllllg) en e l sen tit que 
Sigmund Freud atorga a aquesta expressió: «Una construcció 
intel'lectua l que resol de manera homogèn ia tots els problemes 
de la nostra ex istència a partir d'u na hipòtes i que ho d irigeix 
tot, ja que cap problema no hi queda al marge i, a més, tot 
allò que ens interessa hi troba un ll oc assegurat»67. Segons 
l'antropò leg Rég is Dericq uebourg, les característiq ues co
munes de les «re ligions de guaric ió» actuals són : 1) e ls 
fundadors acostumen a prendre com a punt de partença una 
experiència personal de greu malalti a corporal o espiritual, 
la qual e ls impel'le ix a cercar un tractament espiritual que 
e ls condueixi a la seva g uarició. La seva experiència poden 
repet ir-la alt res persones; 2) e l tractament que proposen es 
basa en e lements que són prop is de tota forma de teràpia 
psico lòg ica: demandes insistents de g uarició a causa de 
profunds sofri ments i afli cc ions, un a re lació basada en 
l'esperança (l'a nomenada «es pera an siosa») amb un te
rape uta reconegut per un de terminat g rup re li g iós, una 
teoria de la ma laltia i del se u trac tam ent, que no pot 
q üestionar-se a ca usa de l fracàs even tual de la teràpia, 
un canvi profund en les actituds social s del pacient ; 3) un 
deute moral con tret pel pacient, que es trad ue ix no so ls 
mi tjançant ac titud s de gratitud envers e l grup, si nó, amb 
freqüènci a, a tra vés de la seva pròpia incorporac ió act iva en 
la vida de l grup". 

67. S. FREU D, cito D ERICQUEI30URG, o.c .. 10. Per a Freud. la possessió 
d'una «visió del món>} «forma part dels desigs ideals dels homes . Si 
s'hi creu. un pot sentir-se segur en la vida perquè sap vers on ha de 
dirigir-se, com poden concretar-se de la manera més apropiada e ls 
erectes i interessos que es persegueixen». 

68. Vegeu D ER!CQ UEBOURG, o.c .. 4. 
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Després de l que hem ex posat sobre la soc ietat actual i 
les formes de presència del re lig iós que s' hi fan presents, 
creiem que no és necessari insist ir gaire en el fet que les 
relacions entre la salut/ malaltia i la med icina acostumen a 
traduir exactament en termes terapèutica-re l igiosos la situació 
real d' una determinada soc ietat, tal com és percebuda i in
terpretada pels indi vidus que estableixen vincles entre relig ió 
i curació. En el cristianisme actual , l'ecl ipsi d'a llò dogmàtic i 
mora l queda -o es pretén que qued i- compensat, en primer 
lloc. pelterapèulic i. en segona i Il stància, per l' eSlèl ic. Potser 
té raó Oda Marquard quan afirma que la «estetitzac ió" de la 
realitat pot equiparar-se a ulla espèc ie de «compensació» 
da vant el «desencantament del món» que ha tingut lloc en la 
modernitat""- Amb tot, ca l tenir en co mpte que l'objecte pri 
mer d'aquesta estetització és el mate ix ésser humà, convcI1it 
en un «N arcís» quasi exc lu siva ment preocupat per l'in
terrogant : « COI11 em trobo?», el qual, a més, amb u lla certa 
rreqüència. ha esdev ingut el centre cap ital del treba ll de les 
ciències humanes. En les anomenades «religions del L libre», 
e l triomf de la re lig ió (potser fóra més pertinent parlar de 
«religios itat») sobre D éu, al qual amb anteri oritat vaig refe
rir-me esquemàti cament. dóna raó de la supress ió èti ca 
«< irresponsabi li tat») de la transcend ènc ia de I" A ltre i de 
I" afirmac ió estèti ca-terapèut ica de I ' aulOtranscendènc ia de l 
mateix individu, el qual, d'aquesta manera. s' ha converti t en 
un ésser solipsista que viu atent quasi en exclu siva a les 
seves pròpies «v ivències emocional s». En aquesta situació 
resulta comprensi ble que, sov int, la rel igió com a awoteràpia 
-a vegades. en competència amb els models biomèdics
troba una notable acceptació per part de molts que, en el 
nostre temps, volen ser «religiosos» sense tenir necessitat 
de D éu i del proïsme, és a di r, que se senten «autorelligats» 

69. En relació amb el pensament de Marquard. hem considerat 
aquesta problemàtica en Duc l!. LlI/iliS i oll/bres de la cilllal. ja citat. 
18 1- 186 

59 



(religa re), es «re llegeixen» (a usc ulten) (relegere) sense 
parar i es «re-elegeixen» (re-elegere) a si matei xos en ex
c lus iva una vegada i una a1tra70

. 

6. Conclusió 

Conclourem mol t breu ment. La pecu liar situació de la 
societat dels nostres d ies estableix el marc a l' interior del 
qual s'estableixen les relacions entre la salut/malaltia i la 
religió. Sovint, la profunda fractura de les transmi ssions que 
haurien de portar a terme e ls sistemes socia ls té com a 
conseqüènc ia la recerca de la salut/salvació de l' indi vidu al 
marge de la responsabilitat per l'altre. En molts ind iv idus 
amb preocupacions reli gioses es prod ue ix una «immers ió 
gnòstica» . Això noés pas nou, en la nostra cultura. En efecte, 
sempre que s' hi ha prod uït un estat col'lectiu de desorientació 
i de desconfiança en e ls sistemes soc ials -especialment: la 
condescendència (fam íl ia), coresidència (ciutat) i cotrans
cendència (rel igió)-, les mil formes i fórmu les de la gnosi 
han fet acte de presènc ia. I, com no podia ser d ' una altra 
manera, la recerca de la salut es convertia en una autoteràpia, 
és a dir, en l'i ntent d ' assolir una situació d ' autosu fic iència 
q ue teni a co m a conseqüènc ia la desa rt ic ul ac ió de la 
relacionalitat responsable respecte a Déu i al proïsme. 

Evidentment, en aquest treball sobre la relació entre religió i 
medicina, tan sols ens hem referit a algunes formes actuals de 
l'esmentada relació; aquelles fonnes que, segons la nostra opinió, 
l'exemplifiquen més clarament. Hem d'afegir, tanmateix, que, 
al marge d'aquestes formes actuals de relació, en totes les 
cultures, en tots els temps i ci rcumstàncies, totes les fOlmes 
religioses pressuposen que l'ésser humà, pel fet de ser -de la 
manera que sigui- un Iwmo religiosus, té aspiracions a una 
salut no coa¡tada pel mal i per les altres formes de la negati vitat. 

70. Aquí ens fem ressò de la triple etimologia del terme refigio (vegeu 
DUC H. Amles espirituals i matcrials: Religió. ja citat. caps. 11 i VI). 
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COL-LOQUI 

Antoni Bosch. Veig com, d 'a lguna manera , es pot comprendre la 
salut i la malaltia en una mena de s ituació de dià leg amb la realitat 
present , amb la cultura present i amb el món present , en totes les 
diferents facetes. El que no sé bé és si, en aq uesta forma de dialogar, 
en la qual un es troba bé o malame nt, i e l re ferent de la qual és lO t 
això que té al da vant, que és el seu moment present , malalt o amb 
salut, el que està formulant és una pregunta o és una resposta, o, 
potser, tol a lhora. L'estat d 'emmalaltir, segons com es miri , sembla 
que sigui una resposta a tota la situació present ; però també sembla 
que sigui la pregunta que el mala lt s'està formulan t i que no sap 
com respondre amb la manca de sentit que el món li pot donar. No 
queda clar, doncs, si e l diàleg és pregunta o resposta. 

Lluís Duch. Jo crec que aquí la qüestió és més donada pe r la 
malaltia que per la salut. Una pregunta que sovint es fa el malalt és: 
«per què jo?» En aques t contex t, s'ha de tenir molt en compte la 
resposta. Es qüest iona tot alhora: un mateix, el món , Déu ... En 
canvi, la salut és un esta t gairebé d' inconsc iència; és a ll ò de 
«in vocar santa Bàrbara només quan tro na». S'ha de trac tar la 
qües tió: sa lut -malaltia- re lig ió ; pe rò, de fet, e l que planteja 
problemes és la malaltia i, en això, e ls fi lòsofs tenen la paraula . Un 
mate ix es fa un reguitzell de preguntes arran de la malaltia, no 
solament de la seva silUac ió com a malalt , s inó de la realitat total; 
hom es pregunta per Déu, pels seus pares, per què va néixer. . 
Sorgeix un compl ex de qUes t ions de la tota litat de la rea litat. 

Jordi Sales. Ha estat una ponència molt ri ca i que s' haurà d'analitzar 
a poc a poc. Vo ldria insist ir, però, en dues coses. La primera: 
l' afirmació de l'any 19 19 com una gran fro ntera en la continuïtat de 
la nostra c ivili tzació. En els meus estud is, trobo sovint aquesta 
data , la qual representa el xoc de la gent que s'esta va formant, 
sobretot a Alemanya, en l'esquema neokantià , en e ls idea ls de la 
ll ' lustració i en la idea d'una cultura superi or. Hi ha un sot rac que 
encara no està ben paït. Crec que aquesta crisi de 1919 ofereix una 
manera, no d 'ex ist ir la malaltia, sinó d'existir l' indi vidu. La segona: 
e l sent it d'objectivitat-subjec ti vital. El s plantej aments, mo lt 
s intèt ics, sobre les malalties com a fe ts cultural s sempre m'han 
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semblat molt bé; ara bé, s'ha d ' aplicar allò de «fíatede la Virgen y 
no con·as»; és a dir, el primer que s' ha de fer és mirar què passa: si 
és que hi ha una infecció o no. Em sembla que el fet de poder tenir 
mi tj ans cada vegada més object ius, perquè ens anal itzen més quan 
nnem als me tges, co nt rasta amb el fet de trobar-nos més 
subjectivament~ És una espècie de doble direcc ió contrad ictòria 
d'un procés que no hauria d'existir,ja que, si l'anàlisi et diu com et 
trobes, per què has d'estar tot e l d ia pensant en la teva salut? AqU Í 
hi hauria unes lí nies d' anàl isi de l' acti tud de l' home actua I da vant 
d' e ll mateix com a subjecte d'una malaltia, que és una cosa que, en 
e l fons, no li hauria de passa!". 

Lluís Duch . Sobre ta primera qüestió, la relativa a la data de 1919, 
a més de ser un tòpic, s'ha de dir que és una rea litat. En e l camp 
teològic, és c lar: és el final de la teo logia liberal i començament de 
la mal anomenada teologia dialèctica; però també passa en alt res 
camps: la poesia, amb Rilke; la música, amb Schubert... Representen 
una mena de cesura, de trencament. Aq uesta situació provocada 
pe r aquest final d'època, final gai rebé d ' un món, potser no l'hem 
païda prou bé i hauríem d' assumir aquesta situació. Com que sóc 
un gran afeccionat a les literatures danubianes, tinc una certa 
propensió a remarcar la in fluència negativa d'aquest trencament, 
que no sorgeix per generac ió espon tània, sinó que té uns 
precedents que vénen de bastant enrere. Sobre la segona qüestió, 
em semb la que aquesta situació sov int malaltissa del propi <:<jo» ve 
donada per la fractura de dues coses: de la confiança i de les 
transmissions. Els qui ens dediquem a l'ensenyament ho hem pogut 
obse rva r. Ales hores, el subjec te humà q ueda gairebé, per 
necessitat, auto-referit'; no és un «nosaltres>} e l que es troba en un 
diàleg. sinó que la referència última és el mateix subjecte. Les 
transmiss io ns, tant Fam il ia r, política - i entenc aquí política en un 
sentit global estricte: cultura, educació, esports ... -, com religiosa, 
es tan sofrint una rupturn molt intensa i. sobretot, una manca de 
c redibili ta t. Això que Morr is diu, que les malalt ies post modernes 
(anorèxia ... ) són sovint símptomes d'aquesta situació d'autoreferel1-
cialitat del subjecte amb e ll mateix i, per tant, d'exclusió de 
qualsevol referènc ia externa. He parl at del concepte cie mil itància. 
Els qu i som un a m ica vells sabem que va ser un concepte 
importa ntíssim, del qual. avui en dia, no se sent parlar. El que 
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suposava la militànc ia pràcti cament no ha es tat substituït per res. 
D' alt ra banda, des d ' una perspectiva an tropològica, s' ha de tenir 
present l'existènc ia de la sobreacceleració del temps. L' augment 
de l «tempo» social té unes categories inassim ilables. Vaig assist ir 
a Stuttgart a un congrés sobre e l tema del temps. Un gran metge 
intern ista a lemany deia que, amb el temps, passa el matei x que amb 
la d iges tió: de la mateixa manera que no podem digerir a la velocita t 
que nosalt res voldríem, tampoc no podem augmentar el temps 
d ' apropiació de noveta ts i de canvis. La qi.ies tió del ritme en la 
nostra soc ieta t es tà mo lt malmesa. Aqu est és també un dels 
fenòmens que incideix més negativament en aquesta autoreferen
c ialitat de l subjecte. 

Dídac Ramírez. La ponència ha es tat enormement suggeridora. 
Voldria plantejar, però, una qüestió. S'ha donat una dada concre ta: 
e ls quatre mili ons de persones a les quals ho m diagnostica 
depress ió. Dit a ixí, aquesta dada sembla indicar que la nostra 
societat, actua lment, està molt malament: és una societat ma lalta , 
depressiva, amb prob lemes psíq uics o espirituals. Ara bé, per 
acabar aquest diagnòstic. caldri a veure co m esta va la societat 
abans. Em falta e l terme de comparació. Una mala ltia es diagnost ica 
a partir d 'haver-se definit, i abans d'haver -se defin it no hi ha manera 
de diagn ostica r- la. Com a hipòtesi, podríe m considerar la 
possibi li tat que, si només hi ha quat re mili ons, en termes relat ius, 
la societat està més sana psíquica ment que segles abans. Un treball 
de ca mp podria demostrar que un o dos segles abans estaven 
pitjor que ara. Aquesta és una hipòtes i que m'ha sorgit esco llant 
la ponència i crec interessant considerar- la i no descartar- la . A 
partir d ' ara , reconsideraré e l meu pensament sobre a ixò, ja que, 
abans no ti ngui dades comparatives, suspendré e l jud ici sobre si 
aquesta societat és més depress iva que les anteriors . Què en pensa, 
d'això? 

ll uís Duch . No en tinc cap resposta directa. Només li diré que, 
des de la perspecliva de les c iències humanes, hi ha hagut un 
ca nvi molt significati u en aquest darrers quaranta anys, Els grans 
mes tres de les ciències huma nes. tant de les antropo log ies 
britàniques de final s del XIX. com de l'escola francesa d 'Em ile 
Durkheim. van centrar les seves anàlisis sobre e l fet sociològic , 
sobre la qües ti ó soc ial. sobre el rol i les interrogacions socials, és 
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a dir, sobre la vida ex terior de l'ésser humà, descuidant , potser, la 
seva inter ioritat. És ev ident que les d iverses esco les antropo lò
g iques britàniques i franceses van posar l'accent en l'aspecte 
soc iològic. En canvi, des de fa quaran ta anys, sembla que és 
l' aspecte psicològic e l que té la primacia. És normal que es facin 
treballs de camp sobre l'es tat mental d' una determi nada societat; 
si no es van fer aba ns, probablement era perquè no sabien fer- ho 
o no donaven valo r a les alteracions de l'es tructura psicològica de 
l'ésser humà. Es pot afi rmar que hi ha una intensificac ió de la 
cultura del «jo», és a dir, una autoanàlisi o una autoreferència al 
propi jo. Històricament, hi hauria molt a dir, especial ment si tenim 
present una perspectiva que no té res a veure amb el que estem 
comentant ara: la de l'estèt ica romà ntica alemanya. Els seus 
representants comencen a analitzar la nit , la foscor, les profunditats 
del propi jo. És un moviment que es dóna en la cu ltura occidenta l, 
no solament a partir de Freud, si nó ja . com veiem, amb una certa 
ante lació. En la cu ltura ro màntica hi ha un afany per in vestigar 
l'aspecte psicològic i per posar l' accen t no en les re lacions social s 
sinó en la intimitat. Pel que fa a la qüestió dels quat re milIons, hi ha 
una certa veri tat. Vaig tenir una llarga am istat amb el doctor Ramo n 
Sarró, conegut psicoanalis ta que va saber passar de freudi à a 
jungià. A part ir de la seva experiència psicològica -estic parlant de 
fi nals de ls anys setanta-, va sostenir que la societat catalana 
esta va emmalaltint ps icològicament. En aquell moment, em va 
semblar que allò que el doctor Sarró afirma va era una mica agosarat. 
Jo d iria que són di versos e ls símptomes que donen peu a creure 
que, concretament, la depressió és una malaltia; perquè les malalties 
són sempre malalties de l temps i en el temps . La depressió és la 
mala lLia del nostre temps i del llostre espai ; però el que sembla 
difícil de respond re és per què és dóna en el nost re temps. 
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