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COMUNICACIÓ 

Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona): L'ombra de jl/venal 

Sovint s'ha d it que les fi gures de Sòcrates i Hipòcrates (ambdós 
de l segle v aC) no s'havien de donar separadament, perquè si el 
pri mer va tenir cura de l'ànima, e l segon es va preocupar de la cura 
del cos. Aques ta tradició que troba en l'afor isme de Juvenallllefls 
salla ili empare salla un inequ ívoc pun t de referència, va ex peri
mentar a partir del Renaixement una espècie de fusió a través del 
metges- filòsofs que -en defensar la unitat ps icosomàtica- es van 
preocupar de les qüestions relat ives a la sa lu t en la doble perspec
tiva de l'atenció física-co rporal i psíquica-fi losòfica . Tan mateix, 
aquesta rea lita t ofereix una dimensió pedagògica en el sentit que 
aquests metges-filòsofs - estud iats a casa nostra per Tomàs Ca
Il'eras Anau i Alexandre Sanvisens- l volien conduir i guiar la vida 

[. T. CARRERAS ARTAu, Médicos-filósofos espaíioles del siglo XIX. 
Barcelona: CS IC, 1950; CARRERAS ARTAu. T. . ES/I/dios sobre lIIédicos
filósofos espaíioles del siglo XIX. Barcelona: CS IC. 1952; SANVISENS, A .. 
Un médico-filósofo espm/ol del siglo XVIII: el doclor Alldrés Piqller. 
Barcelona: CSIC, 1953. Uns mesos abans de la seva mort -esdevinguda 
l'any 1995- el professor Alexandre Sanvisens va programar un curs de 
doctorat que s'havia d ' imparlir en el Depanament de Teoria i Història de 
l'Educació de la Universitat de Barcelona sobre El paper psicopedagògic 
dels melges-filòsofs cala/al/S, amb els següents punts a desenvolu par: [) 
La tradició mèdico-filosòfica d'Arnau de Vilanova: 2) Trajectòria 
humanístico-mèdica fins a Andre u Piquer. L' hipocratisme. Els anatòmics 
Virgili i Gimbernat; 3) Dos illencs un iversals: Mateu Josep Ornla i Josep 
Miquel Guàrdia; 4) La inclinació positi vista de Pere Mata. El polifacleisll1e 
de Josep de Letamendi; 5) Visió empírica i científica de Ramon Turró. 
Psicologisme: 6) L'antropologia mèdico-nlosònca en ci segle xx. August 
Pi i Sunyer. Emili Mira. Ramon Sarró. la psiquiatria. Poslura cibernètica 
de Santiago Montserrat. S'hi pot afegir que en la presentació d'aquell 
curs -que malauradamenl no es va poder impartir per motius de salut- el 
doctor Sanvisens manifestava el senlit del curs: «Es tracta de desenvolupar 
un curs resumit sobre la dimensió psicopedagògica i potser socio
pedagògica dels metges-filòsofs que han sobresortit a Catalunya. La tradició 
ens porta cap a Ics fonts medievals. on destaca. en el segle XIV, la gran 
figura d'Arnau de Vilanova. Travessem més tard resclat humanista. amb 
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de les persones, co ntemplada des del tr iple vessant físic, 
intel'lectual i moral. Ara bé, aques ta tradició ha estat refonnulada 
en diferents moments de la història, sobretot a partir del segle XIX 

quan la vida a l'a ire lliurea redós de l'empirisme, del naturalisme i 
del vita lisme va promoure la higiene, l'exerc ici físic i la preocupació 
per la sal ut in tegral de la persona, 

1. La sàtira X: melis salla ili corpore salla 

És ben sabut que Ju venal va encunyar un seguit de frases 
cèlebres ent re les quals destaca l'afori sme de li/eliS saf/a ili cO/pore 
sallo (Ju v. 10,356), express ió que apareix ~iglla l que la de p({//ell/ 
et ci,.cellses~ en la sàtira X. Les seves sàt ires, escri tes al tombant 
del seg le I de la llostra era, re fl ecteixen la societat del seu temps , 
alhora que exerceixen una d imensió crítica en fustigar els abusos 
soc ials. com el gust pel diner i e l poder de les noves classes socials 
que havien fet fot1una en la Roma imperial. Ju venal ~tal com recorda 
Manuel Balasch en la introducció a les Sàtires (volums 138 i 139 
de la co l'lecc ió Bernat Metge)- és un autor no solament mora l. 
sinó també preocupat per inculcar a ls seus lectors una noble 
morali tat que, lluny de lloar públicament la Roma imperial , en de
nuncia e ls vic is, D'alguna manera, Juvenal ~un enamorat de la 
virtut- reclama una mena de retorn als orígens de la Roma arcaica, 
quan dominava una vida austera que encara no ha via estat perver
tida pels èxits mil ita rs de ['expans ió romana. 

les moltes tendències que es creuen en el Renaixeme nt. Jaen el segle XVIII. 

ens importa la personalitat d' Andreu Piquer i el corrent hipocràtic per ell 
impulsat. Cal fer esment també dels anatòmics Pere Virgili i Antoni de 
Gi Illbcrnat, Passant al XIX . ens trobem primer amb dos illencs universals. 
que fe ren vida a França. Mateu Josep Orfila ¡ Josep Miquel Guàrdia. i 
després amb la figura. un xic controvert ida de Pere Mata. més aviat amb 
inclinació positivista. i sob retot amb la personalitat plural. fortament 
impregnada d ' humanisme i d'hi pocrat isme, que és el polifacètic Josep de 
Letamendi. Entre el XIX i el xx . amb molta inlluèneia en aquest últim segle , 
veiem sobresort ir el gran metge-filòsof del coneixement Ramon Turró. I 
e ll ple segle x,x ens trobem amb la forta pe rsonalitat d' August Pi i Sunyer. 
in lluent metge-antro pòleg. i. un xic més tard. amb el psicòleg arectiv ista 
Emili Mira i amb el psiquiatre. també metge'psicòleg. Santiago Montserrat. 
que ha cOlHribuït al coneixement de la Cibernètica all10stre país, ~~ 
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De fet , sota la influència d ' un cert estoïcisme eclèctic -és a dir, 
que s' aiguabarreja amb altres corrents de pensament-l'argument 
de la sàtira X critica la vanita t i la va naglòria humanes. El tema de 
la sà tira és ben conegut: quan hom va al temple demana al s déus 
favors que ens allunyen de la fe lici tat i que ens arrosseguen pel 
pedregar de la perdició. Tant és així que, quan hom sol' lic ita el 
fa vor de les div in ita ts, no s'atura a meditar sobre el que demana, 
perquè la fortu na és una cosa efím era; més encara, quan en una 
època de decadència, e l poble --en plena exaltació de la po mpa del 
c irc, la pOll/pa diaboli per els cristians (Tertul'lià)- només reclama 
dues coses: pa i c irc (Juv. 10,81). 

Totho m persegueix el poder, els joves cerquen la glò ri a dels 
grans retòrics, sovint ho m recorda els triomfs gloriosos dels grans 
herois, comunament les fa ntasies ens o fu squen, però tot a ixò és 
fug isser. Fet i fet, l'ésser humà és voluble, fins al punt que la gran 
ll içó que ens proporc ionen les ma la lt ies i la mort és que les coses 
- i sobretot e ls honors i la fama- són sempre passatgeres. D 'aquí 
que l' únic que és líc it demanar als déus és una ment sana en un 
cos sa (ortl l/dufI/ esl 1/1 sil fl/CIlS smIG il/ cOI-pore sal/o), pui x 
s'equivoquen tots aq uel1 s que, en ignorar e l que més els convé, 
insiste ixen en coses que malbarataran llur vida. E n realitat , només 
es pot demanar que hom tingu i temor a la mort , que sapi guem 
gaudir del s béns de la naturalesa, que ens allunyem de la maldat , 
en fi , que hom suporti amb di gnitat els treballs i les calamitats de 
l'existència, és a dir, que hom sigui di gne d'una vida vi rtuosa. 

2. Coubertin i l'ideari olímpic 

Fa la impressió queCoubert in (\863- 1937) considerava que els 
Jocs Olímpics podien esdevenir quelcom semblant a una re li gió. 
Ben mirat. Coubenin. sota la influència del moviment Muscu/ar 
Christiallity --que va cristianitzar durant l'època victoriana el fam ós 
aforismedeJuvenal,- va bastirel seu ideari olímpic. És lògic, doncs, 
que Couberti n insuflés al seu projecte - anunciat des de la tr ibuna 
de la Sorbona el d ivendres 25 de novembre de 1892 , prel udi dels 
primers Jocs Olímpics de l'era Moderna (Atenes, 1896)- d ' una 
inequívoca voluntat religiosa, que es reflecteix en di ferents moments 
de la seva voluminosa obra escrita, sobretot q uan es re fereix 
expressament a la religio arhfera e. 
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Coubertin - un historiador que mirava el passat per rescatar els 
valors de la tradició hel'lènica a fi d'apai vagar l'activitar frenètica 
moderna~ considerava que, si bé el progrés tècnic havia fet molt 
per al desenvolupament de la humanital. l'esport oferia un horitzó 
ple de possibilitats per tal de rect ificar el rumb d'un món que 
proclama va el va lor omnímode de la ciència positiva que havia 
arrelat amb força a la mateixa Sorbona. Oil amb altres paraules: 
l' ideari olímpic const ituïa una ferma possibilita t per a orientar el 
curs de la història a part ir d'una solució pedagògica que gira al 
voltant del lema li/eliS fervida ili corpore ¡acer/osa, això és, 
promoure un esper it ardem en un cos musculós, fórmula que havia 
de subst ituir la coneguda expressió de Juvenal. 

Així, dOIlCS, l'esport va entrar en la cultura moderna amb una 
c lara vocació pedagògica. <1 manera d'un veri table programa de 
regeneració social en proclamar valors clarament moderns com ara 
l' exercici físic, el gust per l'aire lliure. la hi giene i la companyonia, 
sense negligir que l'espon era presentat com la millor fórmuk! per 
a prevenir la malaltia ¡ l'a ntídot per a combat re les xacres socials 
(alcoholisme. prost itució, malalties venèries) que, a les darreries 
del segle XIX , afectaven especialment el jovenl. A això cal afegir-hi 
que la divulgació de l' esport va comportar l' ex tensió d'una moral 
estoica que destaca la dimensió agonís tica de l'entrenament i de la 
competició esportiva . Tant és 3ixí que l'exaltació de la lluita i del 
sacrifici fou presentada com un element c lau per a la for mac ió 
humana, de manera que es va fer famosa aquella ex press ió - sovint 
Illnl interpretada, però que atresora una inequívoca voluntat 
pedagògica- que diu que e l més important és , justament. el fe t de 
concórrer en la competici ó esportiva. No en va, en ocasió dels 
Jocs Olímpics de Londres (1908). e l bisbe anglicà de Pennsilvània , 
Ethelbert Talbot. va pronunc iar aquelles paraules que recorden 
que el més important és precisa ment participar, afirmació atribuïda 
e rròniament a Coubertin: «En aquests Jocs. més que guanyar. 
l' important és participar. com en la vida és més transcendent la 
manera com es llu ita que la vic tòria que es pugui aconseguir». 
Després d'aquesta intervenció que remarca una ètica agonística 
que serveix per a fortificar la voluntat i el caràcter, Coubertin va 
assumir l'esperit d 'aquest comentari. bo i 3dapt3nt-lo fins al punt 
d'encunyar un lema ol ímpic que diu que «és més important part ici
par que no pas vèncer». 
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A gratc ient , podem dir que aquesta pos tura sinto nitza amb 
aquella divi sa fo rmu lada el 17 de març de 1891 pel pare dominic 
Henri Didon ( 1840-1900) en l'acte de lliurament de ls premis anuals 
del col' legi Albert e l Gran , a Arcue il. a les rodalies de París, que es 
resumeix en aquells tres mots que avui sintet itzen la filosofia olím
pica: Cirius, Allius, FO/'rilis, això és, més ràpid , més alt , més fo rt, 
fórmu la que no és més que una invitació a l'esforç i a la superac ió 
contínua. AI seu torn, Coubertin en e l seu ex- libr is ---coronat per un 
temple clàss ic- inclou la següent fórmula: \lair loin, par/erfranc, 
agirJerlll e. En darre r terme, e l que fo rma és sempre la preparació 
pe r a la com pe tic ió esportiva a l marge del resultat - posit iu o 
negatiu, derrota o vic tòria- que es doni. 

Altrament, Coubertin supera e l trad ic ional dual isme antro
pològic -que reconeix en l ' home l'existènc ia de l cos i de !'ànima-, 
bo i defensant una ant ropologia triàdica segons la qual en l' ho me 
es detecta la presènc ia de l cos, de l'esperit i de l caràcter, de mane
ra que aquest darrer no es forma a part ir de l'esperit, sinó justament 
a través de l'exercic i corporal. En qualsevol cas, lo t s' ha d 'articular 
equi libradament, a ixò és, per mitjà d ' una eurítmia que ha de domi 
nar ---com succeïa en l' antiga O límpia- totes les coses : la vida 
ind i vidua l i soc ial, sense oblidar tampoc l'art. No en va, la his tòria 
de l' art de Winckelmann que va afaiço nar durant el seglexvlll una 
cosmovisió estèt ica que es pot resumir en l'ex pressió mens scma 
ifl eO/pare pit/ell ro , bo i adaptant altre cop l' aforisme de Ju venal. 
AI cap i a la fi . mercès a aquesla visió harmònica de les coses 
- manifestac ió d'una cosmovisió eurítmica-, l'olimpisme vol vivi
fica r totes les coses - i, en conseqüènci a, l 'educació- a partir de 
l' exemple de la c ivilització grega ll egida des d'una perspecti va 
apol' líniaqueemfasitza l'harmonia i l'equi libri , això és, l 'ordre enfrol1t 
de l caos i la di ssonànc ia. 

3. Emili Mira i la un itat psico-bio-socia l 

En e ls darrers temps s' ha produït una lenta però inexorab le 
recuperació de l nom d ' Emili Mira i López ( 1896- 1964), metge i 
psiquiatre que també es va preocupar de l'educació fís ica i que fou 
Ull de ls pio ners de la psicologia de l'esporl. Malauradament, el 
seu nom fou silenciat - i a vegades d ifamat- dura nt gairebé 10 1 e l 
període fra nqu ista, quan es va fer córrer una llegenda negra sobre 
la seva acc ió durant la Guerra Civil. En e ls últims anys, emperò. 
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hem ass istit a una recuperació i revisió de la seva fig ura històrica, 
que ofereix una perspectiva certament polièdrica , en una amplitud 
d' hori tzons que no és di spersió sinó que -globalment considera
da- s' adreça vers un úni c punt: la recerca del benestar i l' harmonia 
de l' ind ividu (la seva sa lut integral, psicofísica), encastada en el 
medi social. 

D' aquí que l'obra del doctor Mira es pugui llegir des de la 
perspectiva de la psicologia experimental, la psicologia j urídica, la 
psicologia de guerra, l'orientació profess ional, la ps icotècnia , la 
psicopedagogia, la psiquiat ri a, la psicoa nàlis i entesa com a mètode 
d 'ex plorac ió , doctrina i te ràpia , sense oblidar el camp de 
l' ass istència psiquiàtrica. Tant és a ixí que es considera que el Or. 
Mira i López és la figura més destacada de l' àmbit de la psiquiatria, 
la psicologia i la psicotècnica hispanoamericana del segle xx. N'hi 
ha prou de dir que l'any 1968 e ls historiadors Anni n, Boring i 
Watson van publicar els resultats d'u n es tudi di rig it a identi ficar 
e ls autors més influen ts en la història mundial de la psicologia 
durant el període 1600-1 967. L' es tudi es tab li a ulla lli sta de 538 
noms, entre e ls qua ls només hi havia dos c ientífics espanyols: 
Santiago Ramón y Cajal i Em ili Mira i López. Altrament , s' ha de fer 
esment que e l seu test Psicodiagllòslic Miokillètic (PMK o test 
de Mi ra) , presentat davant la Royal Academy of Medic ine de Lon
dres en 1939, ha esta t objecte de més de 300 estudis i tes is doctora ls 
i continua ap licant-se amb èx it en di versos països. 

La seva arrel etimològica (la miopsiqu is fa referència a II/ios, 
múscul , i psique, ment) ens posa en la pi sta que aques t tes t estableix 
el diagnòstic psíquic a tra vés de les peculi aritats de certs moviments 
realitza ts pel subjecte. D 'aquí el nom de la prova: psicod iagnòstic 
miokinètic, és a dir, diagnòst ic psicològic per mitjà de ls moviments 
musculars. El seu fon ament teòric és allò que es coneix com a 
teoria motriu de la consciència, d 'acord amb la qual to ta intenció o 
propòs it de reacció s' acompanya d' una modificació de l to postural 
que tendeix a afavorir e ls mov iments destinats a l'obtenció de 
l' objec tiu i a inhib ir els moviments contra ris. En rea li tat , aquest 
test fou concebut inicialment per a fer-lo servir en l'orie l1lació 
pro fe ss io nal , però fi nalm ent s'ha convert it en un test de 
personalitat. Un dels mèrits d ' aquesta prova rau en e l fet que Mira 
buscava un test que no pogués ser objecte de frau o simulació per 
part de l' indi vidu exami nat , de manera que va estructurar una prova 
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d'expressió gràfica (I ineogrames, ziga-zagues, escales i cercles, 
cadenes, lletres, etc.) per la i de captar les seves peculiaritats de 
temperamem i caràcter. 

Ara bé, més enllà de la signi fi cació d'aquest test conegut arreu 
del món, cal destacar que el Or. Emili Mira fou e l més convençut 
defensor de la unitat PSIcosomàtica i que va propugnar, en una 
visió certament molt àmplia , la concepció psico-blo-social de la 
persona, fins a l'extrem de defensar que «no hi pot haver individu 
sa en una societat malalta». Tant és així que el vell aforisme 
encunyat per Juvenal s' hauria de substitu ir per la fórmula mef/S 

sana in socie!are saf/a. Partint d ' aquesta prem issa, Mira conside
ra que la somatoleràpia (teràpia del cos) ha d'actuar fusionada 
amb la psicoteràpia (teràpia de la ment) en una sola unitat, per tal 
d'aconseguir el restabliment de la salu t o normalitat biològica, 
«concebuda corn e l més perfecte equi lIbri dinàmic que es pot obtenir 
en tre les propietats de l'Ésser i la més gran eficàcia que es pot 
aconseguir en les seves reacc ions» . Cap de les dues ac tituds, 
aïllades, no és eficaç; l'indi vidu humà requereix sempre un 
tractament integral i integrador; la medicina requereix una constant 
i adequada imbricació de tots dos recursos. és a dir, de les armes 
psicològiques i de les bioquímiques i fi sicoq uímiques. Per això al 
final de la seva vida, tot i que sempre havia donat per fet que 
qualsevol medicina havia de ser psicosomàtica, va propugnar un 
concepte encara més ampli , el de medicina integra l o eubiàtrica 
(del grec ell, bé, i bios, vida). la medicina que ensenya a viure bé 
perquè al món només es pot declarar una sola guerra: la lluita 
contra la infelicitat i la mort. 

Molt probablement es poden detectar en aq uest plantejament 
els postulats de la unitat funcional d'August Pi i Sunyer i el principi 
de l'osmosi de Cannon --que fou investit doctor hOlloris causa de 
la Universitat de Barcelona al desembre de 1938- , que tanta 
influència van exercir a Catal unya. Per aquests viaranys, Mira va 
arr ibar a la conclusió que si la sal ut derIva d'una harmonia en el 
func ionament de tots els òrga ns, llavors la medicina integral 
necessita la col'laboració de tothom i, en conseq üència, de ls 
ed ucadors i pedagogs. Així, doncs, Emili Mira va fomentar una 
visió in tegral de la medicina certament innovadora en definir el 
malalt com tOl «aquell indi vidu que pateix o fa pat ir», de manera 
que l'object iu de la ciència mèd ica no és altre que la supressió del 
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patiment humà, ja sigui degut a causes físiques. psíqu iques o 
socials. 

Aq uesta conv icció e l va dur a pronunciar-se sobre la necessita t 
que la classe mèdi ca s' impliqués en la resolució del s problemes 
social s influint en e ls òrgans polítics i social s. bo i adaptant una 
ac titud que e l va co mprometre pol íticament i social ment. No 
endebades, Mira fou un dels fundadors l'any 1923 de la Unió 
Socialista de Catalunya. alhora que sempre es mantingué fidel a la 
Segona República. Direc tor de l' Institut d 'Orientació Professional 
de la Generalitat de Catalunya, professor del Seminari de Pedagogia 
de la Un iversitat de Barcelona, codi recto r juntament amb Joaquim 
Xirau de la Revista de Psicologia i Pedagogia ( 1933- 1937), va ser 
durant els anys de la Guerra Civ il director de l' Institut d 'Adaptació 
Professional de la Dona i en 1938 va ser nomenat cap dels Serveis 
Psiqu iàtrics de l'Exèrcit de la República Espanyola, amb rang de 
tinent corone l. 

4. A tall de cloenda 

Hem vist com el famós afo risme deJuvenal recu ll la tradic ió del 
dualisme antropològic que presenta la vi da a manera d ' una síntesi 
entre cos i àn ima. Sobre la base d'aques ta tradic ió - herència d ' una 
història q ue des de Plató dóna sentit a la cu ltura occ idental- hem 
revisa t algu nes reformulacions d ' aque ll ve ll aforisme que 
replantegen, des d ' un enfoca ment triàdic, la presència d'un tercer 
element ,ja sigui el caràcter en el cas deCoubertin.ja sigui la societat 
en el cas de Mira. Més enllà de l'estructura d'aques tes articulacions 
triàdiques, el que destaca és l'afany d ' unitat - de la unitat orgànica 
i funcional o, cosa que és e l mateix, la presència d' una est ructu ra 
interrelacionada- que des de l' an tigor constitue ix una constant , 
ass umida pels metges, fi lòsofs i pedagogs que han ins istit 
repe tidament en e l sentit in tegral de la vida humana, que, en 
conseqüència, s' ha d 'afai çonar com un tOl equ ilibra! i harmònic. 
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