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COMUNICACIÓ 

Jordi Sales Coderch (U niversitat de Barcelona): Olltologia del 
remei 

El propòsit d 'aquesta breu comunicació és mostrar com l' anàlisi 
de la noc ió de remei ens pot inst ruir sobre l'autoconsciència hu
mana de la viab ilitat del vivent i les relacio ns amb l'alteri tat que 
comporta. El Diccionari de l' Institut d'Estudis Cata lans defineix la 
paraula «remei» com allò que és emprat per a guarir o alleujar una 
mala ltia, un mal. Ens trobem amb dl/ es rea litats la III -finllitas, o 
sigui tot a llò que revela que la viabilitat del vivent no és indefi ni 
da, i "allò, ¡d (uni versa l), o sigui el referent d'una re lac ió d' ús amb 
qualsevol cosa, cosa que implica la universa litat de l'ontologia. 
Quan Heidegger desqual ifica la primacia de l' objecte en les actituds 
teòriques, dóna com a exemples e l martel l en Seil/ mul Zeit ( 1927) 
i la gerra en Das Ding ( 1949). Són dos exemples d 'a llò que hom 
agafa amb la mà. Sov int e ls exemples il·lustren millor les actituds 
de fons dels pensadors que les variacions conceptuals que forgen 
en ex plicar-se. L' home que agafa amb la mà és d iferent de [' home 
que simplement mira. El remei -com també l ' ali rnent- , penso que 
ens il·lustra d ' una dimensió de l'acc ió humana. la del restabliment 
poss ible mitjançant a llò altre que ens incorporem , en la q ual el 
mirar teòric i l' acció estan relacionats d' una manera no tan oposada. 
Per tal d 'abreujar en l' en umeració dels elements d'una ontologia 
del remei, em referi ré a la de tots coneguda rondalla de la flor del 
lliri blau, sobre la qual ha fet un bell poema musical Joaquín Rodrigo 
( 1934), la fl or del penical o de la nor del romania l en la terminologia 
dels mallorqu ins l . Ens mostra Ires coses: «la r::tresa)} de l q ue pal 

I . Ha estat recollida amb el nom de «La f10rdel romanial». aplegada 
per JORDI DES RACÓ. Aplec de I"Ondaies Mallorquines 11. Palma: Alcover. 
1936, pp. 113- 128: «La nor del penicab. aplegada a Catalunya per 
Joan AM ADES (Folklore de Ca/(llllllya. ROlldaffísl;ca, Barcelona: SeleCla. 
1982). i SERRA I BOLDÚ. ROlldal/es PopI/lars. Barcelona: PAM : «La 
llor del llir i blau ), . aplegada a Murla i Beni ssa per Chimo LANUZA. 
COl/le COlllal ( I). COllIes; relal/s, València: Editorial Nova Valencia, 
1989; «La flordel lilolà. o la llor del Hiri blau», aplegada a Elx-Altabix 
i Crevi ll ent per J. G ONZÀLEZ ROlldal/es del Baix Vil/alopó. COJ/les 
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ser remei - la flor del lliri blau cal anar-la a cercar, no n' hi ha moltes; 
l'exploració heroica en la seva recerca, i finalment ['enveja fratri c i
da que és neutralitzada de forma meravellosa. 

I) La raresa dels rellleis. Hans Kelsen escri via l' any 1922 en 
un art ic le titulat GOll IInd 5taar: «si ho m vol expl icar la sobirania 
de l'Estat com a poder ca l acudir al poder, que uti litza la teologia 
per tal d'aFinn ar l'essència de Déu, poder que elevat a omnipotència 
absoluta també pal ser dit de l'Estat». El text és sorprenent, per 
més d'u ll concepte. i hauria de ser conegut, com vol Reyes Mate, 
per tot s e ls juri s tes o f il òsofs pos iti v is tes del dret qu e 
s'escandalitzen dels debats teològica-polítics que complicarien la 
seva S(IIW tasca pro fess ional. Sembla ben sorprenent que encara 
ens calgui elevar l'omnipotència div ina per tal d 'ex plicar la de 
l'Estat, i que això ho faci el teòric del positivisme jurídic. Per tal de 
comprendre el que hi ha, és suficient notar que al Déu de la Creació 
alguna cosa se li resisteix si és que «després» ha de ser un Déu de 
la Redempció. Aq uesta dualitat no es dóna en [a concepció de 
l' Estat que té Kelsen: per això l' estat és COlli li/ és oJJ/nipotent.' 
Hom repeteix des de Voltaire que el terratrèmol de Lisboa del primer 
de novembre de 1755 plantej à problemes irresolubles al que 
s'anomena optimisme de la teodicea leibniziana d'un ordre còsmic. 
Penso amb Kolakoswki1 que les burles de Vol taire són massa fàc ils 
i , ultra que Leibni z ja era conscient de les atroc itats de la vida, 
convé recordar que el nom bre i simultaneïtat no afegeix res al fel 
constant que to ts e ls homes enmaln!teixen i moren. Les morts per 
legionel'la produïda per la torre de refrigeració d'una clínica! - per 
a més inr i- , i tots e ls casos semblants, plantegen un problema 
semblant a la kelseni ana omnipolènciajurídica es tatal. Hi ha mals 
i, perquè hi ha mals, hi ha remeis. La flor del llir i blau com a símbol 

Populars. Alacant: Aguaclara. 1993) i per últim d'una forma molt 
brell, « La nor del lliri blau». aplegada per L. T ORRES i L. Gl:\·IENEZ. 
ROlldalles de la Ribera, COllIes de llar, 2 1. J12. Valè nc ia. 1993. Aq uesta 
rondalla ha inspirat e l poema simfònic « Per la n oI' de l lliri blau » . 
d' Ag ust ín ALAMAN (A lge mesí [9[ 2. Va lència 1994) i del Mestre 
Joaquim R ODRIGO. 

2. Lcszek KOL,\KOWSKI. «Leibni z y Job: metafísica del ma l y 
cxperiencia d el mal>~. rev is la Lell'as Libres. México. di c ic mbre 2003, 
60. Aiío V. 
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del remei ens permet de renexi onar a la inversa: essent tan escassos 
i d i fícils cie trobar els remei s. com és que en tenim tant s i de 
procedènc ies tan di verses ! Com han es tat Irobats i co m són 
co nservats'! 

2) I-li !w /11/ heroisme de la recerca, Cada co p estic més 
convençut que un dels prob lemes més greus de les soc ietats 
avançades és que no expliquem gens bé als seus membres més 
joves les característiques del «lloc» en què entren, Un lloc que 
acumula mediacions i med iacions en Ull S di spos itius prou savis, 
Cada cop que ens prenem una aspirina o equi va lent es tem 
depenent d ' un fragment de l'heroi sme de la recerca, d'un fragmen t 
de civilització consider;:¡ble, L' enorme varietat actual de remeis d is
ponibles. en què fem servir com a remeis 111 incriJ ls, plantes. cèJ 'lules 
productes de síntesi, etc" etc .. suposa en la seva tota litat les 
class i ficacions eficaces reali tzades en una èpica de l'exploració, 
Quan explico el quediu r apèndix a la dialèc tica transcencleJ1lal de 
la Crítica de la Raó Pura de Kant ¡ d ic que aquest treball de 
l 'enteniment que Kant descriu com a poss ible ha esta t en la seva 
major pan real itzat. els alumnes sesorprenen . 

3) L'esquema de la rondalla ens permet d'entendre com aques ta 
eficàcia de l'empresa cognoscit i va heroica i mpl ica /11/ ougmellt de 
l'ef/l'cja: per cada germà petit heroi descobridor hi ha un germò 
envejós i Ull cie cova rd o ineficaç. Tampoc lla som viables com a 
indi vidus en l' enveja .. , indelïn iclament, Sorn feb les en la naturalesa. 
febles Cll la ciutat. M ort. pes til, fam i guerra són els genets de 
l' Apocalips i i van a cavall". en una adaptació cinernatogr?lfi ca Jea n 
Coclcau els feia anar amb moto ... Ara ens fan més por Ics motos 
que els cava ll s. Estem tan desatents a les constants de la vida 
humana que el s «postl11odern s» es pensen que han descobert 
l'escepti c ismc i una cu ltura cic la prot esta cont ra la maldat hu 
mana. 

Com vèicml'any passat amb el jardí, ci remei ens alliçona. Si 
cns demanem què podem fer per la nostra salut. el bon humor amb 
què port;:¡rel1l la cos ;:¡ depèn dc com cclebrellll'exploració heroica 
i la saviesa cic la classificació i com redllïlll/ 'clIl 'eja resu ltant i com 
recordelll ql/e I/O SOlli immonflls. 
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COL-LOQUl 

Ignasi Roviró. A més d' interessant i intel' li gent, la intervenció 
l'he trobada di vertida. Li voldria fe r, però, una consideració. A la 
seva anàlis i de raresa, heroïc itat i enveja fratricida, potser s' hi 
podria afegir el fet de la màgia. La salut sembla que s igu i un estat 
natural , mentre que la mala ltia és vista com un fe t ex traordinari , 
fatal, és a dir, dominat pel fat. Es presenta com una sortida d 'allò 
norma l per a passar a un es tat que no s'ex plica a través de les 
anàli sis mèd iques; posteriorment, aquestes poden ajudar a trobar 
e ls pri nc ipis guaridors, però això és un a ltre àmbit, probablement 
d 'algun tipus de consciència científica, però que no ex plica l'estat 
de passar d ' una esta t natural a un estat fatíd ic. POlser e l remei diu 
d'aquest esta t fatídi c: potser hi ha algun element màgic que guareix. 
Per això, l'anàlisi de la raresa, del remei, de l' heroïci tat de la recerca 
i de l'enveja fratri cida hauria de comptar amb un element màgic. 
Puc pla ntej ar-me la següent pregunta: «Per què sóc jo qui he 
emmalaltit i com és que m'he guarit ?» Em sembla quecaldria sumar
hi aquest element màgic que comporta tant la malaltia CO m el remei. 

Jordi Sales. Estar bons no és més natural que es tar malalt. El 
microbi del tifus fa la seva fe ina, mo lt natural, i punt. Trobar-se 
malament o trobar-se bé és fruit d ' un cert atzar. E l fel d'anar vivint 
és la cosa mera vellosa. Del que ens està passant , el més estrany és 
que estem molt amoïnats, però no per desagraïts. Trobar-se bé és 
gràc ies al fet que hi ha flors de l lliri blau. 
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