
6. SOBRE LA DEFINICIO DE LA SALUT

JOAN EsrRtc I t , socioleg

(Barcelona)

1. Sobre la definicio de salut

Tota concepcio que ens fern de la salut is ncccssariament , des dun

punt de vista sociologic , una nocio culturalment condicionada . AixC) \,a] per

al moment historic que defineix simplcmcnt la salut corn a absencia de

malaltia ; viii per a Ia definicio de I'O.M .S. (1946): la salut corn a benestar

f isic, mental i social ; i val per a definicions corn les que tendim a donar

avni, entcnent la salut en termes de <<capacitat autonoma do fer front a

I'adversitat».

Des de l'avui es facil de criticar les limitacions d'una perspectiva que

veu tan sols en la salut una manca de malaltia . Les preguntes obvies son:

on comenca la malaltia i on acaba la salut?; on se situa el pas entre el

normal i I'anormal o patologic ?, i, sobretot , qui i en nom de que decideix

que es el normal i que es I'anormal? Semblantment , tampoc no sembla

massa dificil d ' esbrinar quins poden esser els pressuposits ideologies im-

nlicits subjacents a una visio de la salut en termes de abenestar », en espe-

cial quail no s'aclareix l'ambigi .iitat que una expressio corn la de «benestar»

inex, itahlenrent comporta.

Pero aixo no ens ha d'impedir de comprendre que tambe els condicio-

naments de tipus cultural i ideologic intervenen en I'elaboracio de concep-

tions do la salut corn a «afer col•lectiu » i corn a « capacitat autonoma de

fer front a la malaltia, a] dolor , a la mort» . Des d ' aquest enfocament, Ia

salut esdeve un valor de la societat global , i la neccssitat de la <<Iluita per

la salut » esdevc una cvidcncia col•lectiva . La salut is « afer col •lectiu» quail

socialment ha csdevingut quelcom de massa important per a esser dcixat

unicament en mans dels metges . D'altra Banda , aquestes conceptions deno-

ten igualment Ia introduccio de la ideologia participacionista, dcmocratit-

zadora , socialitzant i autogestionaria en el discurs sobre la salut . D'alguna

manera , en efectc, la concepcio que horn es fa de la salut reflcctcix la

concepcio que l'individu i els grups tenen de la societal global.
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2. Observations des de I'angle de la sociologia

Fins i tot sense entendre-hi gran cosy -coin es el meu cas personal-,

cm sembla evident que en ]a mesura en que considerem la salut coin un

afer collectiu hem d'admetre que Cl socioleg to alguna cosy a dir-hi, tant

a tall d'individu interessat -i afectat- per la problematica, coin fins i tot

a tall d'cxpert. Des de ]'angle d'observacio i interrogacio de la realitat que

constitucix la sociolo(,ia, aquestes serien algunes de les obscrvacions que

al meu entendre caldria fer:

1) El slogan omens sana in corpore sano» es queda inevitablenmcnt

curt, i a un nivell merament psicologista, si no hi afegim: ain societate

sana». La salut de la societat as condicio, potscr no suficient, pero si neces-

saria, do la salut fisica i mental. Uns torrents de pensament coin els repre-

sentats per Illich, Szasz, Laing, Marcuse i d'altres tenen coin a denomi-

nador comu aquesta constatacio initial: una societat malalta duna floc a

I'aparicio de malaltics individuals; i atacar nomes aqucstcs malalties -coin

sol Icr-ho la medic-inn tradicional, incloent-hi I'anomenada medicina preven-

tiva- sense atacar llurs arrels societaries, equival a defugir la necessitat

d'enfrontar-se amb les veritables causes de la malaltia. Mes encara: sovint

una politica de saint d'aquest tipus Aorta fins i tot a] reforcament duna

organitzacio social que genera main salut.

2) Caldria arribar, per tint, a una interpretacio sociologica (o socio-

economica) de l'ctiologia do diverses malalties. L'aparicio de la malaltia

dcpi•n en certs casos de ]'ambient, de Ics conditions de treball, del rcgim

d'alimentacio, etc. Semblantment, caldria investigar quines son les conse-

quencies patologiques de fcnOmens coin les migrations, el stress de la villa

urbana (transports, soroll, contaminacio atmosfcrica), etc.

3) En definitiva, el socioleg es veu logicament portat a subratllar el

let de la desigualtat social davant is salut. El caractcr col•lectiu i solidari

de la Iluita per la saint no ha d'amagar l'evidencia que no hi ha entre cis
dif'erents grups i classes socials una igualtat de conditions ni d'oportunitats
davant aquesta Iluita. Tots els estudis realitzats en aquest camp arriben

a la conclusio que la categoria socio-professional dels individus constitucix

cma variable significativa a l'hora d'analitzar el tipus d'utilitzacio quc es

fa del cos medic (generalistes versus especialistes, per exemple), Cl consum

de medicaments, i adhuc l'esperan4a de vida de la poblacio. Professions

liberals, alts cxccutius i tecnics estan sistematicament situats en una posi-

cio optima en Cl proces de «Iluita per la salut», mentre que en I'altrc

extrem dc I'escala retrobem precisament agricultors i obrers. I aixo no

sembla anar sols Iligat al fet mateix de I'exercic'i d'una professio determi-

nada (amb major o menor desgast de 1'organisme), sinO sobretot a un con-

junt de desigrualtats economiques, socials i culturals. Aixi ho prova el fet

que la mortalitat infantil (durant el primer any de Vida) coneix uns indexs

tine segueixen un ordre absolutament comparable segons que es tracti de
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criatures nascudes en Cl Si de families (I'una o altra catcgoria sucio-prolcs-

sional.

4) Aixi Bones, la desigualtat social es manifcsta no cols en una desi-

gualtat davant la Iluita per la salut, sing tambe en la clesigualtat davant la

niort. Amb aquesta afirmacio no es nega clue pugui haver-hi, ni que hi hagi

do I'et, un contingut biologic en I'analisi do la mortalitat diferencial; es

tracta unicamcnt d'afirmar I'cxistcncia d'una dimcnsio social d'aqucsta mor-

talitat. Sc sol dir quc tothom cs igual davant la mort; scria nos acurat,

hero, dc dir quc uns son mes iguals quc d'altres; 0 inillor encara, (Iuc uns

son iguals abatis quc d'altres.

5) Tambc en el camp de la saint psfquica trobern l'expressio do la

matcixa desigualtat fonamental: hi ha malaltics de rics i malaltics tie po-

bres. N'hi haura prou amb recollir act Ies declaracions dun especialista

tan poc sospit6s do vcl•leitats subversives corn el doctor Lopez Ibor, quan

din que « la rcalitat Cs quc cis psiquiatres solen diagnosticar neurosis cn

cis pacicnts rics, a fi tic tractar-los Ilargament i cobrar roes, mcntre quc els

do classe moclesta son cnviats als sanatoris a causa de 111-11- csquizofrcnia».

(Citat per A. do Miguel, a «Psiquiatria v sociedad», Papers, nimm. 1, 1973,

pagina 15; l'autor comentava que la denuncia es tie «juzgado de guardia»,

si no los perquc socialmcnt csta del tot acceptada.)

3. Sobre la responsabilitat i la funcio social del metge

La concepci6 de la salut coin a afer col•lectiu suposa una ruplura amt)

la visio tradicional, i ben actual encara, segons la qual el tractament de la

problematica tie la salut es un monopoli del cos medic. Que aquesta «rup-

tura» fos proposada per d'altres experts, amb voluntat de tenir acces al dit

monopoli, ens semblaria explicable; pero cl let quc sigui proposada pcls

mateixos inetges (tot i essent tma petita minoria, no ens enganvem), ultra

suscitar I'admiracio, li planteja al socioleg una scric ('intcrrogants.

1) Coin abans deia, Iota dctinicio general i abstracta que doncrn dc

la srlut sera una definicid ideologica. I caldria ategir ara que corn mcs

general i abstracta sigui -parlar de la saint corn a afer coldectiu certa-

ment ho Cs- mes es prestara a quaranta interpretacions difcrents, totes

elIes possibles i totes dies plausibles, Pero que pollen estar en rclativa

desconnexio amb la realitat.

2) EI mateix perill d'abstraccio veuria en la gi.iestio do Ia adcsmiti-

ficacio del mctge» , gbestio d'altra banda absolutament central cn aquesta

tcmatica do Ics responsabilitats i les funcions en path do Ia funcio social do

la medicina. Se'm permetra de rec6rrer- aqui a ]a meva expcricncia d'inycs-

tigador en el camp de la sociologic dels fenomens religiosos, per dir tine tot

esfor4 de desmititicaci6 sot comportar en ell mateix -cie manera mcs
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IalcIIt quc nianifc•sta- I:i ,,C% Z1 dinrensiri dC rcniititicacio: Cs a dir, quc la

drsmitificaciu cs mcnvs una elinninacio del mile quc la scva remodelacici.

L'intcrrogant stria aleshores aqucst: tins a quin punt la desmitificacid clef

melge inherent a una visio de la salut coin a afcr col•lectiu no es Sill(') una

mantra de rc-mitificar altrament la figura dcl metge, situat en una postura

Iles de la goal cote ida a tot horn (en nom do la ideologia participacionista

a quc ahans al•ludia) peso en la qual Cl control li segucix pertocant a ell?

D'aquesta mantra la nova deilnicid de la salut, per comptes do limitar

I'arca cl'actuacid del metge, l'ampliaria encara mes.

3) Davanl cl metge, coin davant tants altres tccnics espccialistcs cn

la societat actual (els qui rcparcn cotxcs, telev'isors o rentadores, per

exeinple), l'individu es troba en una situacici de ntercat no in/un-ntul. Vol

dir que I'indic idu no to competencia tccnica per a emetre un judici critic

sohrc les afirnnacions de 1'especialista. Amb una doble diferencia, pcro,

cutic Cl met-c i cis altres tccnics quc posava corn a excmplc: a) cl client pot

no reccirrer als serveis del tccnic en tcle\isici, la sigui no tenint televisor,

o he Ilcn^aut-lo quan es fa malbe. El mctge, ern canvi, tc la certesa que

tothom haura de recorrcr a ell en un moment determinat; b) I'avaria del

televisor no tc per quc afectar particularment la familia quc n'rs victima;

soy int, en canvi, es crida el metge en moments cspccialment angoixosos per

al malalt i els qui I'emolten. Aixo fa quc aquesta situacici de mercat no

informal es yeni rcfor4ada, en cl cas del mctge, per d'attres elements no

estrictament tccnics. Des d'aquest punt de vista, dunes, parlar de la desmi-

litic'acio del nnetgc roldria dir no sots renunciar al monopoli quc Cl cos

medic tc hahitualnnent sobrc la salut, sino tambe esfor4ar-se per superar

Ia situaciu do nicrcat no informal. Is possible d'aconseguir-ho? Ent scmbla

dilicil. Ili estan realmcnt disposals els mctgcs? L'afeccio quc soles tenir

a un Ilcngualge esoteric, no intelligible per at no iniciat, i el pot temps

quc solcn dcdicar a explicar at malalt la seva situaeio, son mes aviat

indici quc molts metges continuer trobant satisfactoria ]a situacici de mcr-

cat no informal de llurs clients.

4) La medicina ha uncut sempre ct'altres funcions a part de la inter-

v cncio tccnica; em fixarc sots ara en lcs funcions de tipus magic i religios.

Per aquesta 'ad rs concchiblc de parlar d'una desmitificacio, una desmatgif i-

cacio 0 una dessaccrdotalitzacio del metge (fins ara ahnenys, en efecte, a

ningu no se Ii ha acudit mai de parlar de la neccssitat de desmitificar la

figura do I'aparcllador, per excmple). I paradoxalment avui, tom tiles es

concentra I'atencio en el domini tccnic de la malaltia, mcs importants esde-

venen les funcions simboliques (no tccniques) de la tecnologia mcdica:

la Bata, Cl llen uat,ge, I'ambient antiseptic, I'aparellatge, l'ambulancia, etc.

Tanihe aquests scricn, dories, elements a desmitificar. Pero a la niateixa

prcgunta d'abans: hi estan disposals els mctges?, n'hi afegiria una de

scgona, potscr mes important encara: estaria cl malalt disposat a acceptar

una semblant dcsmititicacio? No oblidcssim pas que totes aquestes funcions
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sinnboliques, font dt prestigi per al merge, sun per al malalt out de

seguretat.

-5) Aiyd em porta a una darrera observacid, o un darrer interrogant:

mes quc un discurs abstracte sobre la desmitificacio del paper del

merge, no caldria analitzar en profunditat quires son de veritat les rela-

cions concretes i Teals entre merge i malalt? Dit d'una altra mantra: ^ no

seria aquesta I'tanica forma dc partir d'una base objectica per a plantejar-se

a tons la questio Cie la desmitificacid del metge? Aixd cquivalchria a proposar

una investigacio -quc des de la meva perspective imagino lugicanient corn

una recerca sociologica, peru que no tindria per que csser-ho esclusiV-a-

ment- en la qua! es partis de I'analisi de la realitat Cie la professio rncdica.

Qui son cis metges? One representen corn a cos social i professional? Dc

gain min social, economic i cultural procedeixen? A quip mdn pertanven

coin a professionals? Quin es el prestigi social de quc gaudeixen, i quire

importancia atribueizen a aquest prestigi? Fins a quin punt es trade dun

grup professional tancat, amb uns mecanismes de defensa interne superiors

als de la majoria de les altres professions? Quires sun les motiv'acions que

els han portals a escollir In professio medica? Quin paper poden tenir

en aquestes motivacions les relacions cntrc medicina i les relacions

entre medicina i tendencies sadiques de l'individu; les relacions entre medi-

cina i possibilitat de control, de poder i de dornini sobre els indiv ides i

sobre la realitat?

Son interrogants per als quals no tine rcsposta, peru que des del meu

punt de 'ista de socidleg em semblen pertinents i, juntament amb molts

d'altres que se<gurament caldria afegir-hi, dignes de rellezio i mercixedors

d'esscr un dia investigats.
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