Què respondria Plató a la pandèmia COVID-19?
Plató ens diria que cal un govern dels savis. Cal unir saber + poder i no propagar ni la ignorància
ni la por.
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Plató ―que tenia molt present el record de la pesta que havia delmat Atenes en el segon any
de la Guerra del Peloponès― explica el seu model de Ciutat perfecta a La República. En aquesta
ciutat guiada per la raó hi ha tres classes socials: els obrers que treballen, els soldats que la
defensen i els governants savis que la regeixen. A La República (404), Plató explica que:
«En una Ciutat on regnen el desordre i les malalties no trigaran a fer-se necessaris els
tribunals i els hospitals»

El mal govern és causa de baralles entre ciutadans i de malalties, pesta i mortaldat per la poca
cura en la higiene pública i la misèria de la gent malmenjada. Plató distingia entre dues Ciutats,
la dels homes, guiats racionalment i la que anomenava «ciutat dels porcs», desorganitzada i
brutal, que calia evitar. Per a ell no hi ha en una Ciutat cap senyal més segur d'una mala educació
que la necessitat de metges... Una ciutat amb justícia seria també una ciutat amb higiene. Per
això, si es vol que la ciutat funcioni cal que s’hi estableixin dues institucions complementàries:
una judicatura amb jutges que siguin ancians virtuosos i coneixedors de la vida (409, b, c) i un
cos de metges que tinguin cura de la salut dels ciutadans.
Què haurien de fer els metges?

«Que tinguin cura dels ciutadans de bona naturalesa anímica i corporal, però que deixin
morir a aquells que tinguin alguna deficiència en els seus cossos i que donin la mort als
qui tinguin una ànima naturalment dolenta i incorregible» República, 409 -410a

La funció de la medicina en la ciutat és, doncs, doble: ajudar a viure amb salut i a morir amb el
mínim dolor. Plató defensa una teoria dualista sobre els indivís: cadascú de nosaltres és,
bàsicament, una ànima immortal caiguda en un cos mortal. El cos forma part del món sensible i
per tant, inevitablement, com tot allò que és material i sensible, ha de morir. L’important és
l’ànima, que ens connecta amb les Idees i que és eterna. Una societat va bé quan hi ha molts
homes que tenen una ànima guiada per la Idea de de Bé i va malament quan és governada per
homes que tenen una ànima violenta (els militars) o un ànima que només busca fer negocis i
treure profit de totes les situacions (els que ell anomenava “homes de bronze”).

Platònicament, si es moren les males ànimes, no passa res de lamentable!

El bon polític actua com un metge, curant amb saviesa les
ferides de la Ciutat. Els metges han de ser, segons ens diu a
Plató a La República persones intel·ligents i preparades:
«Perquè sens dubte no és amb el cos que es té cura dels cossos ―perquè en
tal cas no seria admissible que els metges estiguessin o caiguessin malalts―
sinó amb l’ànima, que si és o es torna dolenta no es trobarà en condicions de
cuidar bé de res» (Rep. I1Ï, 408, d, e).

Quan les societats son dirigides per polítics d’ànima grollera que no coneixen la idea
de Bé òbviament succeeix que la Ciutat estarà mal governada i acabarà
emmalaltint.
Segons Plató qui no sap què és el Bé (un ignorant) no pot obrar bé i, per tant, la
Ciutat que cau en mans de polítics ignorants emmalalteix irremissiblement.

