
CoUoqui.\ de Vir IX - La Salli I. 2004. pp. 94-97 

COMUNICACIÓ 

Oriol FalTés i Juste: Út salut com a problema .,·istèmic 

La filosofia i la salut es relacionen de diverses maneres. Si 
donem una ullada a ls textos filosòfics de la Grècia de l' antigor, 
veurem que la salut era, normalment , una de les cond icions per a 
l'autarqu ia, l'autosuficiència indi vidual i col ·lectiv,l. De fet, la 
mateixa filosofia, en la mesura que pressuposava temps de lleure i 
la sat isfacció d 'una sèrie de necessitats , també depenia de la sal uL 
Aristò til fou un dels primers a constatar aquest fet. Deixant de 
banda els tradicionals problemes de la «salut del cos» i la «salut 
de l'ànima» propis del dualisme, el gaudi de benestar s' ha associa t 
sempre a una vida plena, a un acos tament a la felic itat. Com és 
lògic, doncs , ha estat un lema que sempre ha preocupat pensadors 
diversos , fins i tot després que la medicina adoptés el mètode 
científic i es dissociés substancia lment de la filosofia. Aquí, però, 
tractarem amb mirada ana líti ca algunes de les definicions de sa lu t 
que actualment tenen un cert pes. El coneixement de la sa lut , un 
tema que poc o molt ens interessa a tots, també passa per la filosofia, 
ja que en aquesta el principal problema i tendència és, al cap i a ta 
fi , el mateix coneixement. Vegem-ho d'una vegada, doncs. 

No es pot negar que la sal ut , en lloc de ser concebuda com un 
fenomen aïllat, amb la seva pròpia lògica i les seves lle is internes, 
es va pensant cada vegada més com un afer globa l i col·lec tiu. La 
salut no és solament un es tat de benestar indiv idual, el quocient 
de la relació individua litzada metge-pacient , sinó també el resultat 
de múltiples interaccions a molts nivells. De la visió simple i 
reduccionista de la salut el1lesa com a bé indi vidual que consisteix, 
bàsicament, a no estar malalt, s'h\!. anat passan t a una concepció 
més rica, més com pleta, en la qual intervenen una gran quantitat 
de factors, a part dels purament biològics. La salut sembla que va 
esdeveni nt un problema de tots, un problema en el qual estan 
implicats una bona colla de profess ionals de disciplines diferents. 
Té, doncs, una dimensió soc ial acceptada. Amb aquest col ·loqui, 
sembla que el problema de la salut ha arribat fins a la filosofia . Què 
hi pot aportar aquesta? Doncs, la reflexió conceptual, e l problema 
de la definició i una mica de perspectiva històrica. A efectes 
pràctics. tot sïla de dir, no gran cosa . Però, com hem plantejat al 
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començament , l' àmbit del conei xement general - i de l coneixement 
sobre com util itza r el cone ixement- no és gens me nyspreable. 

La cèlebre definició de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) 
de 1948 deia: «ta sa/ltl és li/I eSI{/f de cOil/p/ei bell eslarjísic, li/ eI/ 
la/ i social, ¡ilO solall/ eflf rabsèl/cia d 'afecciolls O li/ala/ries». En 
¡¡q ues t e nfocament s' hi palesa una voluntat de de fi nir la sa lut 
d ' una manera més ambic iosa que la me ra «aprox imac ió per via 
nega tiva» - e n e l semil d ' ide ntificar-la amb e l fc t de no patir 
ma lnlties. Però, d ' aquesta manera, la sa lut es converte ix e n l' es tot 
ideal de benestar al qual tothom nspira. La sa lut , nixí, esdevé quasi 
utòpicn. Es constata el següe nt : s i som massa exigents amb les 
de fïni c ions, aleshores no seran prou factibl es, ja que no contindran 
cap exemple partic ular i passaran a ser meres idees formals, bu ides 
de contingut. Potser li passa algunn cosa semblant a la definic ió 
de l'OM S. Ta l vegada és re lati vamem senzill de detec ta r un es tot 
de benestar en e l pla físic, però a ben segur que no succeeix e l 
mate ix amb e ls plans menta l i soc ial. Com podem sabe r s i una 
persona és del tol sa na mentalme nt i soc ial ? A partir de quins 
criteri s? La conseqüènc ia de to t plegat és que la sa lut és vista com 
una qi.iestió de grau i no de tipus. Més o me nys sa lut, això és tot. 
I sempre de manera aprox i muda. 

Jordi Gol va defin ir la salut e n 1976 com «ww li/all era de vil/re 
atl1ònollla i solidària ». Si fa no fa. ve iem que, en aquest cas, es 
repeteix el mateix problemad'nbans. El nivell d'ex igència de la definició 
és ah i, a més. els criteri s que s' usen són di fícils de quantificar i. e n 
aques t sentit. no gaire operatius. De les definic ions, hom esperaria 
que foss in fun cional s. Ara bé, no es pot negar que la c làss ica 
defi nic ió de J. Gol ja va e n la direcció de compre ndre la sa lut d ' una 
manera més holista. prenent en consideració les re lacions de l' home 
amb la resta d ~ homes i am b I· e ntorn. Aques ta tendè nc ia és força 
interessant, a lme nys pe r tres raons: fa depe ndre la ~a l ut d ' una 
mu hi pi ic itat de fac tors de di ferel1t ordre; 1110 ti va e l compromís so
c ial e n la lluita per asso lir una major qual itat de vida ; conjumina 
benestar individual amb sos tenibilitat soc ial i ambie ntal. El mode l 
bio-psico-social de la medic ina és. a hores d·ara. un de ls més recents 
per a l'estudi de la salut. En efecte . doncs. la salut va guan yan t 
més i més espai teòric i. en conseqüènc ia. es va emplenant de sentit. 

L' Esco la de Salem. c reada en c I segle IX dC . representa e l mite 
fund í.lc io na l de la med ic in a e uro pea a l ' Ed at Mitj ana . Li devem 
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una de les frases més populars de la història de la medicina: M edicffs 
el/ raJ, !lmUrrI S(lIIaJ (Reg ill/en Sallitaris Salemital/l/II/ ) . La podr íem 
traduir com: «El metge té cura (tracta), però la natura guarei x.» Val 
a dir que cald rien es tud is fets amb deteniment per a veure com es 
concebia 1'i.1I1 mèdica a l'època medieval . l :1 I1 mateix. ara això només 
ens inte ressa de manera superfici al. De ret, aques t aforisme ens 
proporciona una idea interessa nt. El metge, trad ic ionalment, 
vetllava pel malalt . e l tractava, en tenia cura, però conferia a l'entorn 
en genera l la runció del guariment. És allò de «deixem que les 
coses segueixi n e l seu curs» . Avui dia , en canvi, hom espera una 
curac ió ràpida pe r part del metge, amb una med ic ina mo lt 
medical itzada, depenent de les grans empreses farmacèutiques, 
que actua sobre e ls símptomes i les evidències enmig de grans 
incerteses. La idea reduccioni sta d ' un remei per a cada mal ha 
portat a una concepció massa tancada i sectrlria de la tasca mèdica. 
A més, el pres ti gi de la c iència en la nostra societat no ha contribuït 
gens a mo de rar les ex pecta ti ves pel q ue fa a la tasca de ls 
professionals de la salu t. Diguem-ho clar: e lls tampoc no poden fe r 
mi racles. 

M edicIfs CI/rar, IImura sallat , conserva tota la seva vigència a 
cond ici ó que opere m una inversió en les seves implicacions. De 
ret, e l que abans ent rava d ins la categori a de «natura» s' ha anat 
transform ant a gran veloci tat. Actualment, caldria traduir la natura 
de ls medieva ls pe r la para ula genèrica d '«entorn». L'entorn, la 
societat i el med i ambient. en les seves interaccions mútues, podran 
contri buir a la curació de l mala lt si són sos tenibles . És per aques ta 
raó q ue la salut ha dc comptar amb una defi ni c ió sistèmica. En 
l'actualitat. la natura, entesa com aquell lloc verge, pri vilegiat i no 
tocat per la mà de l' home, ha desaparegut. To ta la na tura té 
l'empremta de I ' home, e l rastre de la seva presència. Per tant, convé 
no c rear for ts desequ il ib ri s, no abusar de la in fl uència col' lec ti va 
que es té sobre e l med i ambient I, a l mate ix temps, convé que la 
soc ietat tingui uns mínims garantits de benestar per a tothol11 . La 
sostenibil ita t té una doble apl icac ió: social i ambienta l. 

El tractament que ofere ixen e ls metges constitue ix un conjunt 
de mesures pal' liatives que s ' e fectuen sobre e l cos de ls pac ients 
per tal que es miti guin e ls efectes de les mala lt ies. En un sentit, és 
cert quecol1 tribueixen a guari r. Ara bé. la importància de l medi és 
tota un a a ltra cosa. Té a veure a mb la prevenc ió . I aquí és 
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precisament on s 'in verteix la dita tradiciona l: rentom ha d'estar 
prou conservat ambiental ment i ha de ser prou sostenib le sòcio
econòmicament perquè pugui cOlll ribuir a la prevenció de malalties. 
Les mesures de polític'l sanit àr ia. d'educac ió e n la sa lut , de 
d isminuc ió de riscos soc ials. ecològics o laborals. de lluita contra 
la pobresa i la baixa qun l itat de vida. d' informació sobre e ls efectes 
dels productes consum its i tota la sèrie d' iniciati ves socials encarades 
a la sosten ibi litat contribuiran. sens dubte. a fer augmentar e l ni vel l 
de sa lut. La prevenció. fo rçant una mi ca les coses . seria 
ho mo logable a la virtut dianoètica de la prudència en Aristòtil. 
Una prudència col·lec ti va. tanmateix . Ara tocn di r que el metge 
cura, però que l'entorn hauria de ser fom de prevenció. Fet i fet, 
així és com entenem la idea que la salut serà sistèmica o no serà. 

En e l fo ns, l 'apel'lnció a la sostenibi li tat no de ixa de ser ulla 
reminiscència de la defin ic ió hipocràtica de \"eq uilibri com a senyal 
de salut i benestar. Ara. però.ja no és eq uilibri dels humors, s inó 
més ~lV iat equilibri socinl i del medi ambient. Els indicadors de 
sal ut. com que els fenòmens són complexos. encara eSlan a mig 
fer. Tot i això. els indicadors de malestar. malaltia i abús en general 
són cada vegada més eviden ts. Potser encara no tenim clar què és 
la sa lut , però ens enfro ntem quotidianament a la malal tia. Es pot 
dir. fin s i to t, que ja la co ne ixem. Durant aquestes darreres 
setmanes. l'opinió púb lica ha es ta t molt atenta a la problemàtica 
de Flix. el poble de la Ribera d'Ebre que aeull r empresa Ereros
ErkimiJ. Quan es filtrilla notícia de l'existènc ia d'una gran quantitat 
de residus a ¡-Ebre. entre e ls quals hi ha DDT. mercuri i urani. 
l'alarma social es va di spara r. S'ha parlat de ls problemes èt ics. les 
mesures lega ls. les responsabilita ts polítiques, ci risc ecològic i 
les pressio ns eco nò m iques que pate ixen alguns terr itoris de 
Catalunya. I si hi ha hagut un boolll mediàti c també és, en pan, 
perq uè aq uest escàndo l repercu teix clarament en la dimensió 
sanit rlri a. L'exposició a s ubs tànci es tòxiques - i fins i lOt 
radioactives-és una amenaça evident pe r a la sa lut de la població 
de la comarca. L'abocament de res idus per part de la «Fàbri..:a» 
- que és com els habitants de Flix anomenen la planta química
pa lesa e l lligam que hi ha entre la salut i les esferes de l'economia. 
la socio logia ¡ ellllecli ambien \. Aquesta complexitat és el que hi ha 
a ¡-arre l del q ue ano menem «(sa lut ». Vet aquí e l repIC per al 
cone ixement i la prevenció. 
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