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COMUNICACIÓ 

Roberlo AlIgllsto Míguez (Societat Catalana de Filosofia): Ut 
filosofia de la sallit de H.-G. Gadalller 

En di verses ocasions durant la seva ex tensa i prolífica carrera 
Hans-Georg Gadamer s' ha ocupat del tema de la salu t. Mai no va 
consagrar una obra a l'estudi d'aquesta qües tió, però ens va deixar 
una sèrie de textos breus, molts d 'ells conferències, que poden 
donar-nos una visió de conjunt sobre les reflexions que aq uest 
pensador va dedicar a aquesta apass iona nt problemàtica. Aq uests 
escrits s' han reunit en un ll ibre titulat L'estat oClllt de la salllt l • 

Sobre aquesta obra cen trarem la nostra comun icació. A partir de 
les idees desenvolupades e n el la int e ntare m mostra r les 
aportacions més interessants de la filosofia de la sal ut de Gadamer 
per intenta r, d ' aquesta forma , contribuir al cone ixement d ' un 
aspecte que es pot considerar secundari din tre e l conjunt de la 
seva producc ió filosòfica però que creiem que posseeix un gran 
interès. 

L' art de curar res table ix l'ord re natural, no produeix res art ifi 
cial , com pot fer la c iència . El metge, a diferènc ia de l'artesà, «no 
realitza una obra concreta. La salut del pacient no pot considerar
se aix í. Encara que, per descomptat , constitueix l'object iu de J'acció 
mèdica, la salut del pacient no és res "fet " pel metge»1. A més, la 
salut és «moll més un fet psicològic-moral que un fet demostrable 
per les c iències naturals»). Afecta també Ja curació la confiança 
del pac ient en el metge i e l seu grau de co l' laborac ió amb ell, 
circumstàncies importants no valorades en l'enfocament dominant 
en la medici na moderna . Això el porta a la següent conclusió: «el 
concepte de metge eficaç i fin s i to t genial s' aproxima, com en tots 
e ls temps, més al d'artista que al d' un home de ciènc i a»~. 

I . H .G. GADM'IER. Über die Verbol'gcllhe il del' Gesl/Ildheil. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1993. Hi ha una traducció castellana: 
El e:nado OCI/lla de la salud. Barcelona: Gedisa. 200 I. Citem seguint 
la traducció. 

2. Ibíd .. p. 33. 
3. lbíde/ll. 
4. Ibid .. p. 35. 
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La salut és, segons Gadamer. «un estat natura l d ' equil i bri » ·~ . 
Aquest concepte serveix no solameJ1l per a entendre la salut, s inó 
que també pa l aplicar-se a la natura en e l seu conjunt. La pràc tica 
mèd ica «pot definir-se com un intent de re instaurar l' equili br i 
alte rat. En això consiste ix la veritable "obra"' de l"art mèdic»6. 
Aquesta intervenc ió «no pot considerar-se, en realitaL co m un fe r 
o un produir alguna cosa, sinó com un reforç dels factors que 
dete rmi nen l' equilib ri . Aquesta intervenció té sempre un doble 
aspecte: el de constituir e lla mate ixa un factor de pertorbac ió o e l 
d ' introduir un efecte específi cament curatiu en e l joc dels factors 
que es tan en baJanç»7 . 

Un element important a l' hora de tractar una ma lalt ia és e l seu 
reconeixement pe r part de qui la pate ix , idea que és ronamental pe r 
a la psicoanàlisi. Aquesta ad missió seria re lati vament fàc il des 
d ' un punt de vista c ientí fic, pe rò es complica quan es concep la 
mala ltia com un fe no men vita l. Gadamer assenyala que aquesta 
admi ssió és espec ial ment complicada en casos greus de demència, 
ja que qui pate ix el mal «ha perdu t la capacitat de prendre distànc ia 
respecte cie si mate ix i d ' admetre que està rnal alt»8. El procés de 
reconeixement és fo namental. pe rquè <da malallia no constitue ix, 
en primer lloc, aquesta comprovació que la ciència mèdica reconeix 
com a malaltia. És, abans de res, una ex peri ènc ia del pacient , pe r 
mi tjà de la qual aquest procura a lliberar-se d ' aquesta pertorbació 
així com ho faria respec te de qua lsevol a ltra»9. Aquest procés 
prev i d ' acceptació del probl ema és fo namental per a restabli r 
l 'equilibri de la salul. 

El nostre autor considera que la tradic ió fi losòfi ca en la qual 
es tà immers, com a continuador de Husserl i Heidegger. no ha 
pres tat sufic ient atenció al tema de la corporeïtat. En relac ió amb 
aquesta qüesti ó. assenyala que e l cos no es fa present fins que hi 
apare ix una pe rtorbació. Tal com assenya la Plató en e l Fe{/re. «el 
tractamem del cos per l'acció del metge no és possible sense e l 
simultan i tractament de l'ànima» i «sense e l coneixement de l'ésser 

5. Ibid .. p. 50 . 
6. Ibídem. 
7. Ibíd .. pp. 5 1·52 . 
8. Ibid .. p. 67. 
9. Ibid .. p. 69. 
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en la seva integritat» lo. El paper fonamental del cos, per tant, no 
ha de fer-nos oblidar la necess itat d ' un tractament integral que 
englobi la totalitat de l'ésser humà. 

Una qüestió preocupant en la med ic ina és el trac te a l pacient 
en les nostres societats modernes. El tracte di recte amb el metge 
de famíl ia, que coneixia el nost re entorn i hàbits, ha esta t substituït 
per una freda re lac ió impersonal entre el metge i e l pacient. La 
medicina desenvolupada en els grans hospita ls pot convertir el 
pacient en un subjecte anò nim que espera en una abarrotada sa la 
d'espera. Per ai xò «hem d'aprendre a aixecar un pont entreel teòric, 
que sap de generalitats, i el pràctic, que ha de modificar la situació 
sempre úni ca del pac ient preocupat»ll . Cada «cas» mèdic és (mic, 
i no hem d'ob lidar-ho si volem dona r un diagnòstic adequat que 
no sigui sols la submissió a una lleis genera ls. 

Tal com diu l' autor, «d'una banda. tenim el fet de veure i verifi
car amb ajuda dels procedime nts de mesura: una espècie de 
recone ixeme nL. gai rebé aritmètic, de com es pot exerc ir una 
influència sobre la malaltia. D'altra banda, hi ha e l tractall1ellf, una 
paraula molt e loqüent i significati va. En ella es reconeix litera lment 
el fet de tractar amb algú e I1l renal per a curar malalties. El 
" tractament" va molt més enllà de ls progressos desenvol upats 
per les tècniques modernes . Hi són present s la mà que palpa, l'oïda 
fina, l' ull d'a lerta de l metge que procura ocu ltar-se sota una mirada 
consoladora. [-li ha moltes coses que es tornen essencials pe r al 
pacient en la trobada amb ellractament»l! i que no hem de passar 
per alt. 

Gadamer subrat lla també la importància de la conversa en la 
med icina. El trac tament es desenvolupa a partir del d iagnòs tic. i 
aquest req uere ix el dià leg entre e l pac ient i e l metge. La xerrada 
entre ambdós forma part de l tractament , j a que «representa el pri
mer acte comú ent re e l metge i el pac ient [ ... 1 que pot suprimi r la 
distància entre ambdós» l3. S"ha de tenir en compte que «lOt pac ient 
representa a lgú amb qui s'ha de procedir amb cautela, a lgú indigent 
i extremadament indefens. Da vant aquesta distància, el metge i el 

10. Ibít/ .. p. 90. 
11. I bít/ .. p. I I I. 
12. Ibít/ .. p. 116. 
13. I llít/ .. p. 142. 
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pacient han de trobar un terreny comú en e l qual puguin entendre 's; 
i aques t terreny comú el constitue ix la conversa , únic mitjà capaç 
de suprimi r aquesta situac ió»IJ, 

L' hermenèutica, defin ida per Gadamer com «l'art d ' interp retar», 
ens proporc iona «la comprensió d ' allò desconcertant en l'economia 
mental i espiritual de l' home»15; això la fa especialment vàlida per a 
la medic ina i la ps iquiatria , Aquest corrent filosòfi c «inte rvé en 
tots aque ll s terrenys en e ls quals no n' hi ha prou amb la simple 
ap licació de regles, I ~lques l fet té una particular validesa en IOta 
l'esfe ra de l 'expe riènc ia amb l'altre, perquè pot succeir que un 
mate ix no s 'entengui O de ixi de comprendre' s a si mate ix i als 
altres» 16, Aques ta capac itat cie comprensió que ens proporc iona 
l' hermenèutica és un instrument de gran va lor en la curació cie 
malalties, especialment de les psiqu iàtriques, 

Per tinalitzar aques ta comunicació direm que Gadamer destaca 
e lements importants de la pràctica mèdica que no han estat assumi ts 
pe r una vis ió purament c ientífica de la medi c ina ; aquest és 
l'aspecte que ens sembl a més re llevant de la seva fil osofia de la 
sal ut , Considerar certs aspecres d ' aquesta di scipl ina com un «art», 
subratllar la i mponància de l'acceptac ió de la malaltia i assenyalar 
alguns de ls perill s de la medic ina anòn ima en les nos tres soc ietats 
modernes i global s, ens semblen també contr ibuc ions que poden 
ajudar-nos a comprendre aspectes al s qua ls la medic ina no ha 
pres tat sufic ient atenc ió. 

14 . lbídelll. 
15. Ibid .. pp. 178- 179 . 
16. Ibic/. . p. 179. 
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COL-LOQUI 

Dídac Ramírez. S' ha di t que la salut , segons Gadamer, és l'es tat 
natural d 'equilib ri. L'estat natura l d 'equi libri és també una perfecta 
definició de la mort. La Lluna està en un estaI natural d ' equi libri i la 
Terra està en un estat natural de desequilibri ; però la Terra és viva 
-diríem malalta- i la Lluna està morta - di ríem sana o que té salut, 
segons com s'emprin els termes-, Ten int present el que ha d it el 
doctor Miquel Montserrat , hi ha ulla contraposic ió en tre sa lut i 
malaltia que, a vegades. no es pot prendre com una contraposic ió, 
perquè la fro ntera és d ifosa. Quan acaba la sa lut i quan comença la 
malaltia? No es pOL precisar; ens perde m. E ls aq uí presents, es te m 
sans?, estem malalts? Jo. ara,ja no sé si esti c sa o malalt. Tots plegats 
diríem que estem sans; però, en Sallir d 'aquí, potser tots mani festa re m 
algun ma l. Fina lment , dius: un està sa quan va l per a alguna cosa . 
El valor és es tar sa. Precisament , hi ha una relació en tot això. Jo e m 
llevo i puc anar a la universitat i dic que estic sa. Potser est ic sa; 
però. s i l' e nde mà e m diagnostiquen una diabetis, ja no estaré sa, 
sinó que es taré malalt ; i si no me la tracto i moro, ja no est<lré malalt. 
Doncs bé, prefereixo estar malalt i tractar-me la diabetis i que e m 
computin com a malalt que no pas deixar d 'estar computat. La conclusió 
que en trauria és que, com més malalts, més sa na està la soc ietat. 

Jordi Sales. Ex plicaré un acudit tradic ional de pares i de fill s metges. 
Arriba un dia molt contem el metge fill i diu al seu pare: «Saps?, he 
guarit l' hepatiti s de la senyora López.» Li respo n el pare: «Què has 
fet , desgrac iat? D 'on c reus que ha sortit la teva carre ra?» En 
escoltar la intervenció sobre Gadamer, recordava els sermons que 
feia Àlvarez Bolado: això de l' hermenèutica i de fi losofia existencial 
per a ls metges és cosa de fi lòsofs que agracia al s me tges . Hi ha una 
retò rica sobre la salut i, això, Plató ja ho sabia. Gòrgies de ia que e ll 
era més important que el seu germà, que era metge, perquè e ll e ra 
qui convenc ia e ls malalts de prendre's o no les medeci nes, ment re 
que e ls metges només podien saber quin era el reme i que ca li a pe r 
a una determ inada malaltia. L' art de la re tò rica és, per tant , més 
eficaç que e l del metge. L'aspiració huma na a la plen itud és una 
cosa molt manipulable per aquell que s ig ui una mica lles t, ja que 
e ls homes aspire n a la plenitud. La conclus ió que en trec és que e l 
més sa és estar malalt de bon humo r. 
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