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EDITORIAL

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2008; 23: 43-44

 ACADÈMICS CENTENARIS I EL RECORD MÈDIC D’OCCITÀNIA

El tema obligat d’aquest editorial ha de ser al voltant del centenari
del doctor Moisès Broggi,  i algunes de les coses que es comentin ja
estan, o haurien d’estar,  dites en altres llocs. Un comentari ha de
ser en torn de la longevitat, de Broggi i de l’allargament de  la vida en
general. Probablement hi deu influir l’estil de vida, des del menjar i
descansar fins a la manera de prendre’s les coses, el que
encertadament Rozman va esmentar a La Vanguardia, com “alguna
cosa hi té a veure el seu pensament”. La seva serenitat i acceptació
de la vida, conformar-se amb el que té i ha volgut tenir.

Però al marge d’això hi ha un fet biològic, de progrés sanitari,
innegable. La mitjana de vida en el nostre medi s’està allargant.
Valentí Fuster ha explicat, amb una frase que pot xocar d’entrada,
però és veritat, que la vida humana, la mitjana de vida humana s’ha
allargat en l’últim segle dos anys i mig cada dècada. Això vol dir 25
anys al llarg del segle.

Ho podem comprovar a la nostra mateixa acadèmia, analitzant
les dades, preses a 31 de desembre, entre els anys 1907 i 2007.
L’any 1907, que teníem 40 acadèmics, la mitjana d’edat dels
acadèmics d’aquell moment, era de 54,5 anys. Avui és de 72,8
anys, és a dir divuit anys més. Pot haver-hi algunes variables que
modifiquin el significat d’aquesta xifra, per exemple l’edat d’entrada,
en que ara l’ingrés de metges a l’Acadèmia sol ser més tardà.
Entre els acadèmics afins, procedents d’una altra llicenciatura,
pot haver-hi algun biaix, que caldrà analitzar en un altre moment.
Però entre els metges entre els 55 i 60 anys avui és una edat
relativament jove d’entrar a l’Acadèmia. Més important però és
considerar la durada de la vida. Pels acadèmics esmentats l’any
1907 la durada mitjana de vida va ser, en el seu conjunt, de 70,2
anys, xifra clarament inferior a la mitjana d’edat dels acadèmics
avui en actiu, i també per sota del 70% dels membres de la junta
de govern actual.

En algun escrit anterior ja havíem  remarcat aquest fet de la
longevitat, l’arribada al nivell de “centenari” d’alguns acadèmics,
tres més,  i tots ells en època recent. Però s’escau recordar-ho ara,
ni que sigui breument. Potser el més visible ha estat el doctor
Bel·larmí Rodríguez Arias, nascut el juny de 1895, metge des del
1916, acadèmic el 1956, secretari general molts anys, president
d’honor des del 1984, i que va morir, pocs dies abans de fer els 102
anys, el 22 de juny de 1997. El segon és el doctor Enric Fernàndez i
Pellicer, acadèmic corresponent des d’abans de la guerra, el 1932,

i acadèmic d’honor quan va complir els cent anys. Havia nascut a
Porrera (Priorat) el 1896 i va morir el 28 de setembre de l’any 2000.
El tercer és el doctor Juan José Barcia Goyanes,  catedràtic d’anatomia
de València i rector de la seva universitat, que va ingressar com a
acadèmic d’honor amb un discurs sobre els catalanismes a la Fa-
brica de Vesali. Nascut el 1901 a Santiago, va morir a València el
juliol de 2003, amb 101 anys.  El proper centenari previsible és el de
la doctora Rita Levi Montalcini, acadèmica d’honor des del 2005,
que va néixer a Torino el 22 d’abril de 1909.

Aquest mes de juny, del 13 al 15 s’ha celebrat a Berga el XV
Congrés d’Història de la Medicina Catalana. L’ha presidit el doctor
Lluís Guerrero, acadèmic electe i, com bastants dels anteriors
congressos, ha tingut una gran activitat. L’activitat i participació de
l’Acadèmia ha estat important, i en alguns moments van estar
presents a les sessions fins a dotze acadèmics i més de la meitat
dels membres de la junta de govern. Cal remarcar-ho perquè es
tracta de congressos monogràfics d’història de la medicina, que és
una matèria que no té pas un nombre gaire elevat de conreadors. Un
dels temes centrals del Congrés va ser el de la medicina durant la
guerra civil i el temps immediat, amb la repressió, l’exili, l’organització
interna.  Va atreure una quantitat important de participants i en els
volums d’actes, publicades a Gimbernat, revista que mena
l’Acadèmia, està previst un monogràfic.

Fa poc temps l’Acadèmia va elegir membre d’honor el doctor
Jean Dausset, nascut a Tolosa de Llenguadoc i format a Paris on va
fer la seva carrera científica, arribant al premi Nobel. Ja fa més de
trenta cinc anys, el juny de 1970, l’Acadèmia va organitzar, i acollir a
la seva seu, el I Congrés d’Història de la Medicina Catalana, que es
va cloure a Montpeller. Abans ja hi havia hagut una excel·lent relació
entre els membres de l’Institut de la Fisiologia, els acadèmics August
Pi-Sunyer i Jesús Bellido, a més de Leandre Cervera, amb l’escola
de Fisiologia de Tolosa, amb el doctor Camille Soula. La relació amb
Occitània no és pas nova per part de l’Acadèmia.

Per altra banda, recentment,  l’Acadèmia s’ha fet càrrec també
d’una part de l’edició de la revista Gimbernat, la qual té una secció,
amb un article breu cada número, dedicada a la Medicina d’Occitània.
En aquest context sembla adient que la nostra Acadèmia obri una
porta, com ja la va obrir els anys trenta la revista “La Medicina
Catalana”, al coneixement de la realitat històrica de la medicina de
l’antic Llenguadoc, en totes les seves variants i àmbit geogràfic.
Aquí començarem, en principi, amb un record breu, si és possible a
cada número.
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Editorial

Moisès Broggi i Vallés. Acadèmic numerari.

Juan José Barcia Goyanes. Acadèmic d’honor.

Bel·lamí Rodríguez Arias. Acadèmic numerari.

Enric Fernández Pellicer. Acadèmic d’honor.

ACADÈMICS CENTENARIS
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Bona tarda a tots. Avui és una sessió de protocol intencionadament
atípica. Comencem d’una manera i continuarem, ben aviat, amb una
presidència diferent. Avui ens presideix a tots el doctor Moisès
Broggi, no solament com a president d’honor, que ho és, sinó també
com a president efectiu. Però abans diré alguna cosa.
L’acte és un dels més solemnes, i importants, que s’hagin fet en la
història de l’Acadèmia, en els gairebé 240 anys d’existència.
Però l’hem convocat com una sessió ordinària, normal dels dimarts,
una sessió científica més amb tres comunicacions i  sense més
complicacions.  Aquestes ja vindran en altres actes, més propers al
dia real del centenari, el 18 de maig.
L’Acadèmia ha volgut avançar-ho, uns dies, per a no coincidir tant,
acabalgar-se o solapar-se. amb els homenatges que s’aniran sumant.
Ara sabem ja d’alguns actes el mateix dia 18 i dos dies abans el
divendres 16. I més n’hi deurà haver.  Ens hem allunyat, avançat una
mica la data,  per a no sobrecarregar a una persona, amb tot i que el
doctor Broggi té una bona capacitat demostrada d’aguantar moltes
coses.
Estem doncs en el format d’una sessió normal. Això és el que
volíem. Però no podem defugir el significat d’un acte molt solemne,
encara que  sense protocol exprés ni invitacions especials.
L’Acadèmia ha declarat aquest any, ja en la inauguració de curs el
mes de gener,  “Any del centenari del doctor Moisès Broggi”.  El mes
de febrer  es va publicar l’entrevista, feta per Núria Escur, en una
pàgina sencera de La Vanguardia. També en surten altres en diferents
medis, la setmana passada l’entrevista de Lluís Martínez a l’Avui,
avui mateix una de curta, de Teresa Pérez, a El Periódico,  i de ben
segur  altres que encara no hem vist. Ara, primer dia d’abril, fem
aquest acte. El maig serà el centre del centenari. A més dedicarem
el contingut d’un número de la revista  a aquest tema, recollint les
aportacions d’avui i altres, apart d’un aplec iconogràfic.
El doctor Broggi ha estat a més un personatge d’actualitat més
permanent des de fa un parell d’anys, amb motiu del centenari de
l’Hospital Clínic, i ja va ser objecte d’una portada pròpia de la revista
de la Universitat de Barcelona. Va fer la lliçó inaugural d’aquest
centenari en la sessió solemne del mes de febrer de 2006, al Palau
de la Música, presidida pel Molt Honorable President de la
Generalitat.  També va sortir, molt in extenso, en quantitat de
reportatges en el record del 70 aniversari de la guerra civil. El record
de la seva actuació amb els ferits de Barcelona, a l’Hospital Clínic,

els primers dies de la guerra, i la seva experiència quirúrgica a les
Brigades Internacionals, en defensa de la República, han sigut
esmentades dotzenes de vegades. També la difusió del seu llibre
de memòries, en dos volums.
Tot això ha fet que Broggi sigui avui un personatge mític de la ciutat,
una icona. Diré només una anècdota personal. Pujant no fa pas
massa temps en el tren de Sarrià, amb el doctor Broggi, en baixar,
un conegut em pregunta: Vostè és amic del doctor Broggi?. Avui tots
els que som amics del doctor Moisès Broggi tenim aquest valor
afegit.
En les entrevistes esmentades, i en els seus llibres, es veuen
clarament alguns trets de la personalitat de Broggi. Un és l’amor de
la família. Acaba l’esmentada cita de La Vanguardia amb “La meva
dona és... jo mateix”. També l’amistat. I en el fons una visió
transcendent de l’existència.
Encara hi ha una tendència a la felicitat. Li pregunten: Com
s’aconsegueix ser feliç?  I contesta: “Conformant-se i estant content
amb el que un té, això és ser feliç. Procurar el benestar de la gent
que t’envolta aporta un benestar que no el dóna l’egoïsme ni la lluita
contra els altres”.
Dic que avui és una de les sessions més solemnes que s’ha fet a
l’Acadèmia. Si n’hagués de triar tres, aquesta seria una, la tercera
en el temps, evidentment.  Potser la primera seria la d’inauguració
de l’edifici com a seu de l’Acadèmia, el 4 d’octubre de 1929. El
president era aleshores August Pi-Sunyer i qui donava l’edifici, o el
cedia, era el cap de l’estat el rei, que té una efigie aquí dalt.  El segon
seria la commemoració del XXV aniversari de la Societat de Biologia,
el 14 de desembre de 1937, quan l’Acadèmia de fet estava tancada,
en temps de la ciutat bombardejada, amb sessió que fou presidida
pel cap del govern de la República, Juan Negrín,  en qualitat  de
membre corresponent més antic  de la Societat de Biologia. Una de
monarquia i una de República. La tercera és aquesta d’avui.
I ara acabo, si s’escau al final potser diré alguna cosa més. I si és
massa tard o el curs de la sessió ho imposa, probablement no.
Passo a retornar el protocol on li pertoca. Avui ha de presidir la
sessió, no només com a president d’honor, sinó efectiu, el doctor
Moisès Broggi i Vallès, com tantes vegades ho ha fet en els catorze
anys, de 1979 a 1993, que va ser president efectiu de l’Acadèmia.

Moltes gràcies doctor Broggi.

PARAULES DEL PRESIDENT

Sessió de la Reial Acadèmia de Medicina del dia 1 d’abril de 2008.

L’Homenatge de l’Acadèmia al Dr. Moisès Broggi

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2008; 23: 44
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Ha nascut la Universitat Autònoma. El Clínic ha deixat de tenir el
monopoli de l’ensenyament de la Medicina. Per exemple, la cirurgia
es podia cursar en dos Serveis de l’Hospital de Sant Pau i els de
Corachan i els Ribas i Ribas.

Jo vivia al carrer de Rosselló gairebé cantonada Villarroel, és a
dir, darrera de l’Hospital Clínic. Per raons de comoditat vaig cursar
la Patologia Quirúrgica III amb el Dr. Bartrina.

Tres eren els Serveis de Cirurgia del Clínic: Bartrina, Joaquim
Trias i Antoni Trias. Cada Servei comptava amb un quiròfan i dues
sales (de 20 llits cada una) per allitar-hi malalts: la de la planta
baixa per homes i la del 1er pis per a dones.

Eren unes sales immenses amb uns sostres elevadíssims. Els
llits s’arrambaven en dues fileres a les parets de la sala. I, al matí,
quan arribàvem solíem trobar-nos amb una o dues persones dormint
a terra sobre un matalàs, en espera que es produís una alta i poder
ocupar el seu llit.

A l’entrada, hi havia una cambra on hi guardàvem la bata blanca
i al fons hi havia el “quarto de cures” i enfront un W.C. Tenia cura
d’aquella sala una monja ajudada d’una minyona. No hi havia cap
infermera. En la feina de repartir el menjar i fregar el terra solien
col·laborar malalts o malaltes en espera de ser operats o que
després d’operats podien caminar i moure’s.

De la redacció de les històries clíniques, d’afaitar la regió
operatòria la vigília de l’operació i de les cures successives fins a
treure els punts ho feien dos interns: en el cas de la sala de dones
Jordi Casals i jo.

Els “interns” estàvem a les ordres de dos metges de sala que
eren el Dr. Francesc Riera Rierola i el Dr. Joaquim Cosp. El cap era
el catedràtic, el qual solia passar visita gairebé cada dia. Un de
nosaltres portava una llibreta on s’apuntaven totes les receptes a la
vegada que s’escrivia a la història clínica qualsevol observació.

De quan en quan col·laboràvem al quiròfan. La primera tasca
que se’ns encomanava era l’anestèsia. Una gasa muntada en quatre
plecs i instal·lada en una màscara metàl·lica de filferro niquelat, era
l’aparell d’anestèsia. L’anestesista tenia dos flascons comptagotes.
Un de vidre transparent tenia èter, l’altre de vidre color topazi tenia
cloroform. L’anestèsia es desenvolupava amb el ritme següent:

El malalt, subjectat de mans i cames amb corretges, era invitat
a inhalar la barreja èter-cloroform. Després d’unes quantes

ensumades venia el període d’excitació: el malalt es resistia i
començava a protestar amb blasfèmies incloses. Era qüestió de
subjectar-lo fins que quedava adormit.

Aleshores s’havia de mantenir l’anestèsia entre ni poc (que
provoqués que el malalt es despertés) ni molt (que rebés massa
anestèsia). L’anestesista havia de vigilar que la llengua no caigués
endarrera (el que s’evitava mantenint el maxil·lar interior endavant
amb les dues mans), vigilant la dimensió de la pupil·la i el reflex
conjuntival o estant atent al que et deia el cirurgià: la sang és negra,
el malalt es mou, etc...

Haig de dir en honor a la veritat que això de l’anestèsia en mans
del darrer intern es va acabar en tots els tres Serveis. Més endavant
en parlarem.

L’ESCOLA D’INFERMERES DE LA GENERALITAT

Ja he explicat que no hi havia infermeres, però sigui’m permès
ara una de les millors evocacions d’aquesta revisió històrica.

L’any 1933 sota la direcció del Dr. Baltasar Pijoan es fundà una
Escola d’Infermeres modèlica com tantes de les realitzacions que
en l’àrea docent creà la Generalitat de Catalunya.

Certament que hi havia a Barcelona un centre de molta
anomenada –em refereixo a la Clínica de Sta. Madrona- però la
novetat i el secret de l’èxit de la nova Escola fou el funcionar en
règim d’internat. La primera residència la instal·laren al carrer Comte
d’Urgell gairebé davant de la Universitat Industrial, la segona, a la
Residència Angels Mateu, davant de la Facultat. La Directora era la
Srta. Ripoll que havia fet l’aprenentatge als Estats Units.

La formació era rigorosa i molt esmerada. S’hi ingressava al
gener i es feia un curs preparatori de sis mesos a fi d’eliminar totes
aquelles alumnes que, per una raó o altra, no era aconsellable que
continuessin. Llavors seguien dos cursos de preparació general i
un tercer curs d’especialització.

Comparat amb l’ensenyament “oficial” que impartia a la Facultat
el Dr. Antoni Morales Llorens i que consistia en una hora de classe
teòrica diària durant un curs, la formació d’aquelles noies era for-
midable. Jo vaig veure després una cosa semblant en un sol lloc
d’Espanya, a Santander, a la Casa de Salud Valdecilla.

ELS SERVEIS DE CIRURGIA DE L’HOSPITAL
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Pulcres, respectuoses –sí doctor, no doctor- que tallava en sec
qualsevol intent de conversa no professional, eficients, van portar a
aquelles sales desolades un oreig de bellesa i de joventut.

A la memòria d’una supervivent, la Rosa Font de Vives, i de les
desaparegudes com la Mª Teresa Binefa, la Mª Dolors Roig de
Modolell, Assumpció Rifà o la Rosa Grané que es va casar amb un
company de curs, el Dr. Jaume Pila i Pla, a totes aquest testimoni
sentit que no voldria oblidar.

L’AFANY DE LES NOVETATS

El Servei de Bartrina era –en aquest aspecte- un fòssil.Josep
Bartrina era, més que un cirurgià, un bon uròleg.

En aquells moments ja era gran i no sentia cap curiositat per les
novetats. A això hi van contribuir tres fets. Va sofrir un càncer de
larinx que va comportar la pèrdua de la paraula. Amb una constància
digna de tota admiració va recuperar la parla amb una trompeteta
que connectava la fístula de la larinx extirpada amb la seva boca, de
manera que modulava les paraules fins al punt de donar classe. I
s’havia enriquit. Va fer molts diners operant patrons ferits en els
atemptats dels pistolers del Sindicat Únic perquè donava una propi-
na als xofers de les ambulàncies que li portessin patrons víctimes
d’atemptats.

El seu auxiliar era el Dr. Morales que es cuidava de donar
classe a les infermeres que cursaven un any a la Facultat de Medi-
cina. Científicament era molt poca cosa, pero era molt ric perquè el
seu pare havia estat el catedràtic de Cirurgia, el Dr. Morales.

L’única novetat terapèutica que posàvem en pràctica era el
tractament de Finikof. Aquest era un metge rus afincat a França que
va visitar Barcelona per propagar el seu mètode de curar la
tuberculosi dels ossos amb unes injeccions d’un líquid que contenia
cera i iode.

El fonament científic del mètode de Finikof era administrar cera
en solució amb l’intent de provocar la formació d’anticossos contra
la cera, que actuarien sobre la cera de que es recobria el bacil de
Koch. El mètode es va demostrar inoperant. Nois i noies amb mal de
Pott ingressaven en el nostre Servei. Els hi fèiem un llit de guix per
assegurar el repòs i al cap d’un temps se’ls obria un abscés de pus
i poc temps després morien, malgrat la immobilització i el Finikof.

En canvi, els altres Serveis dels germans Trias eren tot el
contrari. Joaquim i Antoni Trias van crear el Servei de Cirurgia
d’Urgència que permetia atendre degudament els accidents de
circulació o de treball o les perforacions d’estòmac o les apendicitis
agudes. Ultra, un quiròfan disposava d’una sala d’atenció als
fracturats on el Dr. Francesc Jimeno aplicava les tècniques de Lorenz
Böhler de Viena que havien revolucionat la Traumatologia.

I havien muntant una biblioteca on es trobaven les revistes i les
obres de cirurgia franceses, ingleses i alemanyes, on els joves
metges podien il·lustrar-se les hores que vagaven entre urgència i
urgència.

I els dos professors auxiliars eren persones de gran categoria
científica. L’auxiliar de la càtedra del Joaquim Trias era el Dr. Joan
Puig Sureda, un dels cirurgians de “bandera” d’aquells moments i
l’altre era el Dr. Domènech-Alsina que havia estat metge de guàrdia
i s’havia donat a conèixer per una via doble: d’una banda els seus
llibres (Cirurgia d’Urgència) i d’altre els seus treballs a l’Institut de
Fisiologia. Per exemple, havia demostrat que la causa del shock per
grans dosis d’histamina era deguda a una tremenda retenció de
líquid a l’aparell digestiu. Ja m’he referit  a la labor del Dr. Jimeno
que ens va ensenyar el mètode Böhler a tants o la pràctica de la cura
d’Orrh en les osteomielitis cròniques. Una altra aportació va ser la
de l’anestèsia.

El Dr. Antoni Trias va voler practicar la cirurgia de l’aparell
respiratori i va anar a Anglaterra i va tornar amb els aparells de
pressió positiva prèvia una intubació. El Dr. Antoni Trias va trobar en
un jove metge del seu Servei –el Dr. Josep Miguel Martínez- l’home
que va aprendre a manejar aquells aparells. Havia nascut una nova
especialitat: la d’anestesista.

Però potser la contribució més important del Dr. Miguel va ser la
popularització de l’aparell d’anestèsia del Dr. Ombredanne.

A l  Serve i  de l  Dr .  Bar t r ina  també es  va  in t rodu i r
l’Ombredanne que el van posar en mans d’una infermera que
es deia Daurella.

ELS METGES DE GUÀRDIA

Els metges destinats a atendre urgències quirúrgiques érem
quatre: Ferrándiz, Pons Tortella, Jimeno i Usúa. Cada dos anys se’n
renovava la meitat.

El curs 1934-35 van cessar els Drs. Ferràndiz i Pons Tortella. A
les oposicions s’hi presentaren el Dr. Piulachs, el Dr. Aguiló i el Dr.
Broggi.

Van guanyar la plaça el Dr. Piulachs i el Dr. Broggi.
També hi va haver oposicions a metge intern i jo vaig guanyar

una de les places.
Així va començar la meva relació amb el Dr. Broggi que dura

encara avui. Aleshores va durar fins que va començar la guerra, que
ens va portar, dins de les Brigades Internacionals, fora de Catalunya.

Segur que recordarà moltes de les coses que he intentat expli-
car i que li són dedicades amb l’afecte de sempre. Llum als ulls i
força al braç.

Dr. Broggi ¡Per molts anys!

Els serveis de cirurgia de l’Hospital Clínic de Barcelona (curs 1933-1934)
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En l’acte d’homenatge a la figura del President d’honor Dr. Moisès
Broggi se m’ha demanat que parli dels Serveis de cirurgia a l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.

Si bé el Dr. Moisès Broggi no ha tingut una relació professional
directa amb aquesta Institució, es produeix la coincidència que es
llicencia en Medicina i Cirurgia l’any 1931, tot just un any després de
la inauguració de l’hospital, el 1930 per part del Rei Alfonso XIII i del
General Primo de Rivera. La seva trajectòria professional, doncs,
comença amb el naixement d’un nou hospital.

Les dates assenyalades com és el cas d’aniversaris, i en aquest
cas el del Dr. Broggi, són una bona excusa i una bona oportunitat per
reflexionar sobre els orígens i l’evolució de les Institucions i
d’aquesta manera,  entendre millor el passat.

Barcelona és la capital nacional  i política que comprèn també la
cultura assistencial i mèdica de Barcelona. En la formació de la cultu-
ra assistencial i mèdica barcelonina no hi han intervingut solament
metges barcelonins, sinó que ho ha fet gent vinguda d’altres terres i
que han treballat a la ciutat. Alguns influenciaren notòriament la medi-
cina catalana, com les nissagues d’origen valencià dels Doctors
Esquerdo i Corachàn, que s’integraren a l’Hospital de Sant Pau, perquè
trobaren a Barcelona un ambient favorable als seus anhels
professionals, i que avui formen part de la història hospitalària.

L’Hospital de Sant Pau tingué origen en el testament del banquer
Pau Gil que vivia a Paris on portava una vida de “bon vivant”. Quan
Pau Gil morí el 1896, en el seu llegat imposava unes clàusules
testamentàries. En una, es demanava que el nou establiment portés
el patronímic de Sant Pau, i en un altre que, un cop enllestit l’edifici,
es lliurés a l’entitat que se’n volgués fer càrrec.

Els marmessors compraren al Guinardó l’equivalent a nou illes
de l’eixample. S’ignora el procés pel qual, el 1901, el projecte de la
construcció de l’Hospital de Sant Pau fou adjudicat a l’arquitecte
Lluís Domènech i Montaner, però sí que està documentat que, el Dr.
Robert i Leopold Gil, es posaren en contacte amb la MIA de l’Hospital
de la Sta. Creu per dur a terme el projecte en comú. La primera
pedra del nou centre es posà el 15 de Gener de 1902, i l’edifici fou
bastit en estil modernista, distribuït en pavellons, com era usual a
l’època. S’aplicaren fórmules tècniques molt avançades, com ara
una fàcil comunicació superficial i subterrània entre tots el pavellons.

Faltaven encara gairebé 25 anys perquè s’inaugurés el nou hos-
pital quan,  el 1906, molts catedràtics van marxar a l’Hospital Clínic

on s’havia creat la Facultat de Medicina, i el cos facultatiu de l’Hospital
de la Santa Creu es va haver de nodrir dels metges numeraris com
el Dr. Gallart i Monés, aleshores metge numerari de Medicina Gene-
ral a la Sta. Creu en el Servei de l’Aparell Digestiu, que més tard
esdevingué l’Escola de Patologia  Digestiva, o com  el Dr. Enric Ribas
i Ribas, mestre de Puig-Sureda i de Corachan.

El Dr. Ribas i Ribas, nascut a Vigo l’any 1870, es va traslladar a
Paris un cop acabada la carrera i va estudiar amb Pean, Tillaux i
Tarnier. Va ingressar a l’Hospital de la Santa Creu el 1897, on va ser
cap del Servei de Cirurgia a la mort d’Antoni Raventós i Avinyó, l’any
1919. Fou el primer president de la Societat de Cirurgia de Barcelo-
na i president de l’Acadèmia i Laboratori (1922-1924), president del
7e. Congrés de Metges de Llengua Catalana, professor lliure a la
Universitat Autònoma, gran clínic, gran mestre i gran cirurgià general
que, a partir de 1910, es dedicà especialment a la cirurgia de les
vies biliars sense deixar de banda la difícil cirurgia pancreàtica.

Molt poc després, el 1933, neix la Universitat Autònoma, entitat
en la qual,  Joaquim i Antoni Trias i Pujol  consideraren que tothom
que tingués un Servei assistencial amb malalts hospitalitzats, podia
ser professor. Això comportà que diversos metges de l’Hospital de
Sant Pau es convertissin en catedràtics, com Ribas i Ribas (1935),
Corachan i Raventós, mentre que el Dr. Gallart va declinar l’oferiment.

L’estructura organitzativa de l’Hospital ja ve marcada d’origen
per la personalització dels serveis. Als inicis els serveis no eren
basats en especialitats mèdiques sinó que s’organitzaven al voltant
de les figures professionals del moment. De fet se’n deien Servei
de Visita de Tal o Tal metge. No és fins molt més tard que la
transformació de  la medicina  en una ciència  tecnificada va dur a la
conversió de l’Hospital de Sant Pau en un centre d’especialitats tant
mèdiques com quirúrgiques.

De l’evolució dels Serveis de Visita en sorgeixen tres serveis de
cirurgia que perduraran fins al 1972. Al començament els caps dels
serveis eren: a Cirurgia A el Dr. Soler Julià, hereu del Servei de
Visita del Dr. Bartomeu. El cap de Servei de Cirurgia B fou el Dr.
Raventós, i posteriorment el Dr. Corachan, i el de Cirurgia C el Dr.
Ribas i Ribas a qui va succeir el Dr. Trueta. Als inicis els dos primers
eren serveis per a homes i el tercer per a dones. No fou fins a l’any
1951 que atenen indistintament els malalts homes i dones.

Abans però, el 1936 es desencadenà l’alçament militar que
provocà una revolució social. L’Hospital de Sant Pau fou confiscat
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per  la Generalitat i se li va canviar el nom pel d’Hospital General de
Catalunya.

Aleshores el Dr. Corachan, que a més de cap d’un dels Serveis
de Cirurgia, era conseller de Sanitat, protagonitzà una història tràgica.
Esverat pels aconteixements s’exilià a París. Allí escriví un opuscle
amb el Dr. Marañón titulat “Ni con los unos ni con los otros”. Ho va
pagar car en la figura del seu fill Manuel, neurocirurgià que, tot just
arribat de Boston, s’enrolà a l’exèrcit franquista. Fou enviat al front
com a portalliteres. Ferit d’un tret,  desenvolupà una gangrena gasosa
i morí.

El Dr. Corachan havia nascut a Xiva de Morella l’any 1881, i l’any
1905 es va llicenciar a Barcelona, on treballava com a barber per
pagar-se la carrera.

Va ser deixeble d’Enric Ribas i Ribas i d’Àlvar Esquerdo. Més
endavant, a la mort de Àlvar Esquerdo, el 1921, va ser cap de Cirurgia
de l’Hospital de la Santa Creu i aquell mateix any fundà la Clínica
Corachan. Va ser un gran tècnic, un docent excepcional, tant al
costat del malalt com en el quiròfan.

Home dinàmic i actiu, jugà un gran paper en dirigir l’important
Diccionari de medicina aparegut el 1936, el qual fixà la terminologia
mèdica en català.

Va presidir l’Acadèmia i Laboratori de Ciències mèdiques, entre
els anys 1932 i 1934, i va ser nomenat professor lliure de patologia
quirúrgica en arribar la Universitat Autònoma. L’any 1936 va ocupar
el càrrec de conseller de Sanitat i d’Assistència Social del Govern
de la Generalitat, i a l’exili va dirigir l’Instituto de Cirugía Experimen-
tal i fou catedràtic de tècnica anatòmica de la Universitat de Caracas
a Veneçuela.

Va tenir una relació important amb Ferdinand Sauerbruch, un
cop finida la Gran Guerra, el qual en el seu servei de Munic practicava
els primers intents de cirurgia ortopèdica i protètica, amb un origi-
nal procediment de cinematització dels monyons que Manuel
Corachan i Garcia portà al nostre país.

Després de la guerra les coses s’anaren normalitzant poc a poc,
si bé en mig de la misèria. El 1941 tornà Corachan i reprèn el càrrec
de cap de Servei, però morí al 1943 de tifus exantemàtic. Fou substituït
per Joan Puig-Sureda que retornà al seu Hospital d’origen després
de bastants anys d’actuació al Clínic com a Prof. Agregat.

Joan Puig-Sureda, fill de l’Escala, on nasqué el 1880, va mantenir
les funcions de cap del Servei de Cirurgia de l’Hospital de Sant Pau
fins a la seva jubilació. El seu mestratge és doble. D’una banda, a la
Facultat de Medicina a l’Hospital Clínic, on es va traslladar sent
cirurgià a la Santa Creu, en guanyar unes oposicions de professor
auxiliar de patologia quirúrgica i encarregar-se de la càtedra de
Terapèutica Quirúrgica vacant quan  Joaquim Trias i Pujol es va
traslladar a la de Patologia Quirúrgica. Més tard, quan aquest s’exilià,
s’encarregà de l’assignatura. D’altra banda, la ja esmentada
successió de Corachan a Sant Pau.

Va ser president del 9e Congrés de Metges de Llengua Catala-
na, Perpinyà, l’any 1936; president del Primer Congrés Espanyol de

Cirurgia; tècnic molt hàbil amb una rapidesa excepcional, es pot
entendre l’alta qualificació i prestigi que va adquirir en uns moments
en el quals la cirurgia i, sobretot, l’anestèsia encara no estaven
recolzades pels avenços ulteriors. Aleshores l’èxit de les
intervencions es xifrava en una tècnica depurada feta tan de pressa
com es pogués.

Poc abans que el Dr. Puig-Sureda es fes càrrec d’un dels del
Serveis de Cirurgia, el 1941 es va crear el Servei d’Anestesiologia
dirigit per el Dr. J. Miguel Martinez com a reconeixement de la nova
especialitat d’anestesiologia i reanimació. Tanmateix, diversos
cirurgians de l’Hospital continuaren amb  anestesistes propis. També
era habitual que alguns Serveis Mèdics disposessin dels seus
propis Serveis de Cirurgia especialitzats amb els corresponents
responsables d’anestèsia, que de vegades ni tan sols eren metges.

Cap el 1954 aprofitant l’etapa del regidor Dr. Rosales a
l’ajuntament de Barcelona,  el Centre Mèdic-Quirúrgic de Pedralbes
per al tractament de la tuberculosi (la torre dels Mani)  es trasllada
a l’Hospital de Sant Pau, on es va integrar al Servei de Cirurgia
Toràcica, cap del qual va ser nomenat el Dr. Caralps. El 1960 amb
l’evident disminució de la TBC el municipi extingí l’acord i Caralps
fou cessat.

Als anys 1950 es produí un recanvi generacional entre els metges
numeraris dels Serveis de Cirurgia de l’Hospital. La generació de la
Guerra Civil arribava a la jubilació. Puig-Sureda i Gallart volen
romandre en actiu a l’Hospital mitjançant l’Escola de Patologia Di-
gestiva. Puig-Sureda passa a dirigir la Secció de Cirurgia Digestiva
de l’Escola de Patologia Digestiva, però el Dr. Gallart fou succeït per
el Dr. Pinós, en el càrrec de director de la dita Escola.

Al servei dirigit fins al 1950 pel Dr. Puig-Sureda, esdevingueren
metges numeraris de Cirurgia, Jaume Pi Figueres, Joan Prim i Antoni
Llauradó.  Ribas Isern ocupà el servei d’Urgències. A ells es degué
que la  cirurgia de Sant Pau fos en aquells moments la més notòria
de Catalunya. Un altre metge numerari notable d’aquell temps, fou
el Dr. Josep M. Vilardell. Prosseguint el recanvi generacional el Dr.
Antoni Puigvert succeïa al Dr. Company en el Servei d’Urologia que
en el 1951 culminà amb la construcció de la Fundació Puigvert (1961)
de gran renom a Catalunya i Sudamèrica.

L’any 1944 es produeix també un canvi generacional en un dels
altres Serveis de Cirurgia de dones, el dirigit pel Dr. Soler Julià. El
relleva el Dr. Soler Roig, que tingué gran prestigi gràcies a les seves
relacions internacionals, la seva bona tècnica quirúrgica, i el seu
sentit comú. Els seus metges ajudants, Antoni Sitges Creus i Lino
Torre s’ocuparen del bagatge científic.

El Dr. Soler Roig sempre va ser un home vital i pragmàtic,
enamorat de la seva professió, intel·ligent, i un tècnic molt hàbil.
Sentia afecte pels seus malalts i els seus malalts l’estimaven.
Dotat d’una capacitat proverbial per a les relacions humanes, va
recórrer tota Europa durant la difícil postguerra i va conèixer i fer
amistat amb els millors cirurgians dels centres europeus i
americans. El seu dinamisme el va portar a iniciar els “Cursos

Els serveis de cirurgia de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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Anuals de Cirurgia” als quals acudien cirurgians de totes les províncies
espanyoles, ja que en aquell moment constituïen l’única via d’entrada
dels corrents europeus que, mica en mica, s’estendrien per tot el
país. Va donar al Servei de Cirurgia un aire modern simbolitzat pel
canvi de l’escafandre pel casquet (o gorro), i tapaboques.

Soler Roig va revolucionar la cirurgia biliar amb la introducció
de la colangiografia peroperatòria i la papil·lotomia transduodenal.
Va iniciar la cirurgia de l’esòfag i va realitzar la primera vagotomia
transtoràcica  pel tractament de la reciiva ulcerosa, i més tard, la
vagotomia abbdominal pel seu tractament en primera instància. Va
contribuir decisivament al desenvolupament de l’anestèsia i a la
creació del primer servei d’Anestesiologia a l’Hospital de Sant Pau.

El 1967 l’aleshores gerent de l’hospital, el Dr. Soler Durall, obrí
un modèlic Servei d’Urgències que compartia una unitat de Cures
Intensives per a tot l’hospital. El Servei fou dirigit per el Dr. Vicens
Artigues, notablement culte pel que fa a la patologia quirúrgica. A la
seva jubilació fou substituït per el Dr. Josep Jover Biosca. El Servei
esdevingué, gràcies a la seva bona nomenada, un dels més
sol·licitats del gènere a la  ciutat.

El 1968 amb el naixement de la segona UAB a Catalunya, es crea
la Facultat de Medicina a l’Hospital de Sant Pau.  El Dr. Soler Durall
també fomentà la investigació i el 1968 la Fundació Francesca
Roviralta facilità la creació del Servei de Cirurgia Experimental pioner
en el nostre país. Havia de ser la base per tirar endavant la Cirurgia
cardíaca i els trasplantaments.

L’Hospital de Sant Pau és una institució realment singular per la
seva fundació i desenvolupament ja  que s’ha fet gràcies a la societat
civil catalana, i sense intervenció de l’administració pública.

El mateix succeeix amb l’estructura mèdica i per tant de la
cirurgia, que s’ha anat configurant segons el criteri dels metges i
cirurgians que hi treballaven, al menys fins el final del Segle XX. De
la mateixa manera els directius de la MIA (canonges i regidors)
foren sempre gent significativa  dintre els respectius estaments i
eren elegits  per el Cabilde i l’Ajuntament.

El 1948, i per indicació del meu pare, vaig entrar al Servei del Dr.
P. Esquerdo als estius, quan estudiava la llicenciatura de Medicina,
per fer pràctiques en un Servei de Medicina Interna donada la meva
decisió d’exercir la l’especialitat de cirurgia. Recordo les visites
que el Cap de Servei Dr. Esquerdo, rodejat per els seus ajudants
(Drs. Rocha, Viera, Vilaclara) feien a la sala de Sant Leopold un cop
a la setmana. També venien a consulta els cirurgians o altres
especialistes quan eren requerits per el Servei de Medicina.
Igualment acudien els diferents Caps de Servei quan eren cridats a
consulta, rodejat d’ajudants, tots vestits amb bata blanca i es
comentava el cas a la capçalera del llit del malalt. Així vaig conèixer
el meu futur sogre el Dr. Puig-Sureda.

El 1953, acabat el servei vaig ingressar a l’Hospital de Sant Pau
com a adjunt a l’Escola de Patologia Digestiva, del  que feia poc
temps havia pres possessió el Dr. Pinós.

El Dr. Pinós, home de gran vàlua, va seguir la tasca de l’escola
creada per el  Dr. Gallart, però va saber impulsar i millorar
notablement l’especialitat, integrant totes les subespecialitats que
compartien coneixements per al diagnòstic i tractament de les
malalties de l’aparell digestiu.

Tal com he explicat, les especialitats mèdiques eren la manera
d’enfocar l’exercici professional dintre de l’Hospital de la Sta.Creu
i així va continuar amb la incorporació d’especialistes, metges i
cirurgians, a l’Hospital de Sant Pau. Fàcilment derivaven en ginecòlegs,
cirurgians digestius, de tòrax,  neurocirurgia, al marge d’especialitats
més reconegudes com urologia, oftalmologia, i otorrino.

L’any 1954, als meus inicis a l’hospital, convivien encara els
tres serveis de Cirurgia, cadascun amb els respectius caps que
aleshores eren el Dr. Soler Roig, Pi Figueres, i Prim.

Tots ells eren cirurgians digestius i cultivaven les mateixes
operacions amb diferències a vegades bastant subtils, però que
generaven debats molt apassionats. Els Drs. Pi i Soler Roig eren
partidaris de la gastrectomia amb gastroenterostomia, mentre que
el Dr. Puig-Sureda preferia la gastrectomia Billroth I. La cirurgia
biliar també la compartien tots, però uns eren partidaris de les
derivacions (coledocoduodenostomia làtero-lateral, o terminal).El
Dr. Soler Roig feia la colangiomanometria peroperatoria, i va iniciar
la papilotomia transduodenal mitjançant el papilotractor metàl·lic i
rígid (de Lasale). El Dr. Pinós procurava tenir l’estudi preoperatori
de la colangiografia, i el Dr. Antoni Llauradó i jo mateix, el papilotractor
de Hepp.El Dr. Llauradó, que ja en Cirurgia “B” havia estat gairebé la
mà dreta de Puig-Sureda, el va seguir en la nova destinació. Quan
per la seva avançada edat el Dr. Puig-Sureda renuncià a seguir en
l’esmentada Unitat, el va succeïr en el càrrec el Dr. Llauradó. El lloc
que ocupà llavors el Dr. Llauradó era tan o més important que els
Serveis de Cirurgia A,B,i C. De l’Hospital, doncs “drenava” gran part
dels malalts que passaven pel Dispensari de Digestiu. Quan es
jubilà el Dr. Gallart Monés, el successor fou el Dr. Pinós.amb qui
continuà col·laborant el Dr, Llauradó.

En jubilar-se el Dr. Pinós l’organigrama del Servei es va
modificar(ara el dirigia el Dr. Francesc Vilardell Viñas) i el Dr. Llauradó
passà a subdirector del Servei de Cirurgia C, del Dr. Prim. Finalment,
Prim també es jubilà i el Dr. Llauradó fou anomenat Cap de Servei de
Cirurgia “C”.

No va ser fins al 1972 que s’unifiquen els tres serveis de Cirurgia
en un de sol, sota la direcció del Dr. Jordi Puig La Calle, essent jo
mateix cap de la Unitat de Cirurgia Digestiva. La unificació no va
representar, però, la fi dels debats. Ben al contrari, gràcies a la
riquesa dels intercanvis, la ciència quirúrgica no para d’evolucionar,
com saben tots vostès per experiència i, més que ningú el Dr. Moisès
Broggi.

Moltes gràcies.

Ramon Trias i Rubiès



51Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 23, número 2, Maig-Agost 2008 - ISSN: 1133-32866

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2008; 23: 50-51

Se m’ha encarregat glossar l’evolució de la cirurgia en el segle
XX. El Dr. Moisès Broggi,-el nostre President d´ Honor i a qui rendim
homenatge en aquest acte , ha viscut 92 anys des seus 100  en el
segle XX , per lo que podem comptabilitzar que porta mes de 70 anys
d’aquest passat segle com cirurgià- executiu o com cirurgià- obser-
vador.

I aquest és el camí que jo voldria seguir per descriure el seu
viatge com a cirurgià al llarg de la seva vida. Però, una de les regles
que tot comunicador ha de seguir és: “parlar del  que sap”, i això es
el que faré: descriuré el meu viatge com a cirurgià, 51 anys dintre del
segle XX.

La meva presentació vol analitzar el que considero son els
avenços més transcendents en la evolució quirúrgica del segle XX,
però solament d’aquells fets dels qual he sigut actor u observador.

El meu primer record en el període d’estudiant, en la dècada
dels anys 40, és la visió d’aquelles sales hospitalàries llargues,
nues, de parets blanques, amb llits de ferro també pintats de blanc,-
un al costat de l’altre-, i sols ocasionalment separats per la gravetat
del malalt per una simple cortina, -amb un altar als fons de la sala.

I aquelles sales d’operacions en las que els observadors ens
amuntegàvem,-uns sobre els altres, per intentar “endevinar” les
maniobres quirúrgiques del Mestre. Intentàvem introduir-nos en el
Serveis de Cirurgia, al principi com simples observadors, i
ocasionalment “ens deixaven rentar” per ajudar en alguna activitat
quant faltava algun ajudant oficial. La meva primera experiència en
el Servei de Cirurgia del Dr. Bartrina, - el de la trompeteta obligada,
per haver sigut operat d’un càncer de laringe-, va ser durant
l’amputació d’una cama i “aguantar” el seu pes i la sensació al
quedar-me amb ella a les mans, va definir que sí servia com a
cirurgià.

Un altre record d’impacte era la pudor dels malalts portadors
d’un embenatge de guix com a tractament de les fractures obertes
de les extremitats o per una osteomielitis supurada. La pudor i el
color  verdós-blavós d’aquells  guixos contrastava amb  l’opinió
dels “entesos” que, asseguraven que el no retirar precoçment el
guix comportava un millor comportament de la lesió que fent el
tractament amb cures a cel obert. I fou Moisès Broggi un dels pioners
de     l’aplicació d’aquesta tècnica, primerament a l´Hospital de Sant
Pau de Barcelona , i desprès durant la guerra civil nostra, dintre la
seva actuació en l’equip mèdic de primera línia de les Brigades
Roges. Fou desprès  el Dr. Trueta el que va difondre la tècnica durant
la Segona Guerra Mundial, rebent honors per aquest fet. La

Generalitat de Catalunya va crear un guardó en record d´ aquest fet,
i des d’aquí expresso la meva satisfacció  per haver rebut aquesta
medalla ara fa uns anys.

La meva experiència com “anestesista” es remunta a l’època
de estudiant en que “actuava”com a resident de guàrdia en una
clínica de la part alta de la ciutat.

L´ho primer que s’encarregava al nou arribat era “dormir al
malalt” amb una mascareta de gasa deixant-hi caure gotes d’òxid
nitrós o be “donant èter” amb l’aparell d´Ombredanne, guiant-te
solament amb la dilatació de la pupil·la  per la dosificació. No es
precís comentar els avenços en aquest camp: tots ho vivim.

I com a complement de l’anestesia, un altre puntal, -la creació
de les UCI, les unitats de recuperació postoperatòria i d’atenció
intensiva. Quins records els d’aquella època en que desconeixíem
el principis de l’equilibri àcid-bàsic, que injectàvem el sèrum sali
per via subcutània, amb unes ampolles de vidre amb gas a pressió
en el seu interior, i les primeres injeccions de penicil·lina cada sis
hores com a tractament de la freqüent gonocòccia...

Com uròleg, integrat durant 57 anys de la meva vida professional
primerament en el Servei d´ Urologia de l’Hospital de San Pau, i
desprès durant els últims 41 anys en la Fundació Puigverd, he viscut
un dels grans canvis en la meva especialitat. A l’inici del meu exercici
les sales d’hospitalització estaven plenes de malalts amb tuberculosi
urinària, amb les seves seqüeles, -destrucció del ronyó afectat o
estenosis de les vies d’eliminació urinària, la qual cosa comportava
la necessitat de cirurgia d’exèresi o de reconstrucció. I aquelles
vivències quirúrgiques em porten a fer algues reflexions sobre els
canvis viscuts. La cirurgia tenia que ser ràpida, -per el perill de la
anestesia,- i el meu mestre, -el Dr. Antoni Puigvert-, era un prodigi de
velocitat quirúrgica. D’un sol cop de bisturí arribava al ronyó ,rodejava
amb les mans el ronyó a extirpar, posava un clam al pedicul vascular,-
incloent arteria i vena renals-, i seccionava amb unes tisores, lligant
amb un catgut molt gruixut, del numero 10. En total, de deu a quinze
minuts de cirurgia . I jo, en aquells moments, -parlo dels anys 1960,
vaig  viure el canvi. I va ésser el Dr. Llaurado, el que fou membre
d’aquesta Reial Acadèmia-, el meu exemple i mestre de finor i
delicadesa, precisió i seguretat, acceptant amb total dedicació la
doctrina de la meticulositat quirúrgica.

També uns anys abans vaig viure el naixement de una especialitat
quirúrgica,-la cirurgia toràcica, iniciada a través de les
toracoplàsties,destinades a aixafar les cavernes tuberculoses
mitjançant l’ensorrament de unes quantes costelles. A mi  mateix, -

LA CIRURGIA EN EL SEGLE XX

Francesc X. Solé Balcells

Acadèmic numerari
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-que en aquells moments sofria una tuberculosi pulmonar, amb una
lesió apical, sem va indicar la possibilitat de precisar d’aquesta
operació. Sortosament no va ser necessària. I cap considerar que
aquest fet,- la creació i multiplicació d’especialitats quirúrgiques-,
ha sigut un altre dels pilars de la cirurgia del segle XX.

I un dels més importants avenços, -potser el mes gran-, va ser
quant als anys 50 va presentar-se a l’Hospital de la Creu Roja de
Barcelona la primera maquina de diàlisis, el ronyo de Kolff. Jo, que
en aquells moments estava de cirurgià de nit en aquest Centre vaig
veure i viure la seva instal·lació i posada en funcionament per el Dr.
Emili Rotellar. Era un dialitzador d’enorme volum, complicat i amb
moltes fallides. Havia viscut un temps abans ,-recent el final dels
meus estudis-, el cas de una jove que va morir per insuficiència
renal, conseqüència d’haver-li extirpat els seu únic ronyó, de situació
pèlvica, confós amb un tumor d’aquesta localització. Encara recordo
amb horror el fet de veure extingir-se aquella vida per coma urèmic
en menys de una setmana. D’aquell ronyó de Kolff es va passar
ràpidament a nous dialitzadors, i a la realització del primers
trasplantaments de ronyo, recordant aquí el Dr. Josep Maria Gil
Vernet com un dels pioners de major experiència, glossant la seva
valentia en uns moments en que la immunosupressió encara estava
en els seus inicis. I després els trasplantaments de cor ,de pulmó,
de fetge, d d’intestí ...

Fou als anys 70 quant varem veure per primera vegada els
TACS, quedant «atonits» davant les imatges dels talls abdominals.
Els avenços en el diagnòstic per imatge, -radiologia, ecografia,
radioisotopia, la ressonància magnètica nuclear, el PET–scan, el
TAC de 17 corones... ha sigut i és un dels majors avenços que ha
influenciat la Cirurgia del segle XX.

I dintre del camp tecnològic un altre gran progrés ha sigut el
desenvolupament de la endoscopia, útil en cirurgia digestiva, en
cirurgia toràcica, en cirurgia urològica. I especialment ha sigut

important aquesta tecnologia en la meva especialitat, la Urologia.
Hem passat de la tradicional resecció endoscòpica del tumors
vesicals superficials i de la resecció de la hiperplàsia prostàtica, a
la visualització de  l’interior de l’ureter i de la pelvis renal, amb
tractament de lesions per via percutània o endoluminal.

I el gran canvi va arribar amb “la banyera”. Va néixer a Alemanya,
com a tractament a distància de la litiasis urinària, i va revolucionar
totalment la nostra actuació. La cirurgia de les “pedres” ha sigut
quasi totalment substituïda per el tractament amb les “ones de
xoc”, evitant aquella cirurgia, a voltes difícil, i reiterativa per les
freqüents recidives de formació de nous càlculs.

Però en el meu criteri l’avenç principal del segle XX, que ha
tingut i té en el nostre exercici professional, és el canvi d’actitud tant
en l’ensenyament com en la practica mèdica. S’ha passat de la
“veritat del mestre”, que es suposava plena de saviesa per la seva
experiència, a considerar que és més vàlida la suma d’experiències,
el que s’ha denominat MBE ,-“Medicina Basada en la Experiència”.
Avui es considera fonamental incentivar als estudiants, -i estudiants
ho som tots-, als joves i als de més edat, a buscar la veritat i d´aquí
neixen les revisions de l’organització Cochrane, per exemple.

I això no fou possible fins l’entrada en el segle XX dels ordinadors
o “Computers” a nivell professional, que permeten estar al dia de
tots els esdeveniments no solament als metges sinó també als
propis pacients. I avui que ens volen introduir la història clínica
computeritzada hem de recordar l’important que és  que els ulls, -la
mirada del metge-, contactin amb els ulls del malalt, per donar-li
confiança i seguretat.

Que en el futur no es perdi, -o millor-, que es millori, l’Humanisme
de la professió, al mateix temps que assimilem els avenços que es
produeixen, i que s’han produït durant el segle XX, al llarg de la vida
del Dr. Broggi , a qui dedico aquests comentaris, amb tot l’optimisme
que ell sap infondre als qui l’admirem.
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Josep M. Gil-Vernet Vila
Acadèmic numerari

¿Que puedo yo decir ahora del eximio cirujano Moisès Broggi
Vallés? Ante todo agradecer una vez más que fuese él quien tuvo la
gentileza y generosidad de honrarme contestando a mi discurso de
ingreso en la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Y después,
felicitarle por este singular cumpleaños que pocos hombres alcan-
zan con tan perfecta claridad mental y unas condiciones físicas en
verdad envidiables.

Muchos contactos profesionales y personales he tenido con
este médico cuya vida ha quedado plasmada en dos extensos libros
y lúcidos volúmenes de sus memorias en las que no sólo se relata
una historia personal, sino que también se dibuja toda una época
de nuestra historia común.

Bien cierto es que su larga y fecunda vida no ha sido siempre
fácil, personal y profesionalmente, pero esta vida ha mantenido y
mantiene, una presencia de honradez, de sabiduría, de lealtad a su
profesión, a su ideología pública y privada, a su profundo sentido de
la responsabilidad y el respeto en todos los aspectos.

En la vida, y por lo general, las personas se conocen y no dema-
siado se encuentran. En este sentido quiero recordar que hacia
1960 se produjo, en la tan querida clínica San José, un afortunado
encuentro entre un grupo de profesionales en los que debo citar,
además de Moisès Broggi, a Gerardo Manresa, Adolfo Azoy, Adolfo
Ley, Vives, Jaime Planas, David Tornos, Luis García Ibáñez... Hubo
una hermosa unión vocacional y personal entre nosotros, acogidos
a la silenciosa sombra de las religiosas de San José, enfermeras
todas ellas, que no solo cuidaban a los enfermos, sino que se diría
que también velaban por todos nosotros creando un cálido ambien-
te de fraternidad que muy bien recordará Moisès, como recordará
las diversas ocasiones en que juntos hemos participado en inter-
venciones quirúrgicas.

Como resumen, algo cabe destacar en Moisès Broggi, como
cirujano y como ser humano, es la extensa elegancia espiritual,
moral, de la dignidad. Por todo ello: gracias compañero, por la gran
lección que nos has dado.

PARA EL HOMENAJE A MOISÈS BROGGI

Aquí s’apleguen els escrits, necessàriament curts, que s’han
demanat als acadèmics en ocasió d’aquest número de la revista
dedicat al centenari del doctor Moisés Broggi. La resposta ha estat
àmplia i suficientment variada en el seu contingut. En tots domina
l’impacte d’una llarga relació personal, de l’admiració i l’amistat; el
goig de poder compartir aquest centenari.

A través d’ells es veuen els principals aspectes de l’empremta
que està deixant el pas del doctor Broggi per l’Acadèmia i que
tradueixen la seva personalitat. Així el valor de l’amistat, la seva
“sagesse”, la manera com ha sabut acceptar les circumstàncies de la
vida, i a més la seva dedicació continuada al treball.

No estan posats per ordre alfabètic dels signants, sinó que s’ha
fet seguint les necessitats de la compaginació, sense altres criteris
previs. Hem respectat també l’idioma en que s’ha enviat l’original.

Per altra banda el doctor Moisès Broggi ha rebut, i està rebent,
mostres de l’afecte no solament per part dels metges, els seus
companys de professió, i les institucions que li han atorgat diversos
guardons, sinó que ha passat a ser un personatge entranyable a
Catalunya. En són les mostres més recents la dedicació d’un carrer
al Port de la Selva, la participació com a pregoner en la festa major
de Manresa, a finals d’agost d’aquest any 2008 i també, ara mateix,
l’atorgament de la medalla d’or de la Generalitat de Catalunya.



54 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 23, número 2, Maig-Agost 2008 - ISSN: 1133-32866

Escrits d’Homenatge dels acadèmics numeràris al doctor Moisès Broggi

MOISÈS BROGGI: CENT ANYS
DE PLENITUD

De petit, a casa a Vic, es parlava molt de medicina. És
natural doncs el meu pare i avi eren metges. Des d’aleshores que
tinc coneixement de l’existència del Dr. Moises Broggi doncs sempre
deien que el successor de Puig Sureda i de Pi Figueras seria un
cirurgià jove però amb molta experiència: el nostre protagonista
d’avui.

Més tard, acabada la carrera de metge ara farà 50 anys,
vaig conèixer el seu fill, Marc Antoni, a classe d’anglès on intentàvem
aprendre el “how are you”. Després amb en Marc Antoni ens hem
vist de forma intermitent fins que fa uns 10 anys va venir a veure’m
perquè visités al pare. És evident que degut a com està a la seva
edat m’ha donat poca feina, com a metge, però en canvi he tingut
l’oportunitat de conèixer a ell i la seva dona, l’Angelina, i comprovar
la seva gran categoria humana, la seva bonhomia i el seu tarannà
serè i rialler amb un somriure de bon nen que ja fa 100 anys que li
dura.

L’envelliment és considera que és conseqüència de la
progressiva disminució en el número i la capacitat funcional de les
cèl·lules progenitores de tot el cos, i que la mort s’apropa quan es
produeix la sobreexpresió d’algun gen com el NYX que facilita
l’apoptosi o mort cel·lular programada. En el cas del nostre homenatjat
les cèl·lules mare continuen treballant a ple rendiment, i en canvi el
gen NYX està molt mandrós. No hi ha dubte que és una benedicció
del cel poder arribar a centenari en aquestes condicions.

D’altra banda, és fantàstic que hagi escrit unes memòries
tan interessants a la seva edat. Són verdaderament  un colofó ex-
cepcional a la seva llarga activitat intel·lectual que el va portar a ser
durant molts anys el mestre de la cirurgia catalana i més tard un
gran president de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

El geriatre americà Nuland parla que la vellesa no és una
malaltia, sinó un art, l’art d’envellir que tots hem de procurar exercir.
En això tindrem sort, doncs el nostre estimat Dr. Broggi ens ha
ensenyat com es pot arribar a vell i seguir actuant, durant molts
anys, com si estiguéssim en una segona joventut.

Enhorabona per tot el que has fet, estimat Dr. Broggi, per
Catalunya, per Barcelona i per l’Acadèmia. No saps el que sento no
poder acompanyar-vos en aquesta celebració. Només em resta afegir
que et desitjo molts anys de vida en companyia de la teva estimada
esposa que tant costat t’ha fet sempre, i dels teus fills i descendents,
i naturalment de tots nosaltres membres de l’Acadèmia, que en
algun sentit també et considerem de la família.

Antoni Bayés de Luna
Acadèmic numerari

ALGUNS DELS MEUS RECORDS AMB EL
DOCTOR MOISÈS BROGGI

El Dr. Broggi ha estat sempre present i molt proper al llarg
de la meva vida.. Ha estat per a mi un referent, un amic molt
especial i puc dir, sense exagerar que és com un més de la
meva familia.

Quan vaig nèixer ja venia per casa. Treballava al costat del
meu pare, com a cirurgians. Es dedicàven a l’hospital i a les
urgències, i molt aviat a atendre els nombrosos ferits de la
guerra civil. Era a mès a més company  de  promoció de medici-
na de la meva mare. Quan vaig començar a caminar i a parlar,
ell, encara solter, formava part de les persones que hi havia al
meu entorn.

Sé que de menut va viure al carrer de Francolí a Sant Gervasi,
a la casa del costat on vivien els meus pare i oncle, Francesc i
Josep Domènech i Alsina i que a les tardes d’estiu, saltàven la
reixa que separava els dos jardins per a poder jugar junts.  Po-
der enfilar-se per les pareds li va durar molts anys perquè ha
estat sempre una persona prima i molt àgil. L’any 1961 va morir
el meu pare d‘un infart a Poboleda (Priorat). El Dr. Broggi va venir
a veure’ns i es va empenyar en anar al cementari a veure on
estava enterrat. I com era un dia de cada dia i la gent era al
camp, les portes estàven tancades i no s´hi podia accedir.
Moisès no s’ho va pensar dues vegades i  davant de la meva
sorpresa va enfilar-se i saltar d’un bot la tàpia del cementiri per
a veure la tomba del meu pare.

Tinc moltes vivències al llarg de setenta anys de la relació
amb el Dr. Broggi, amb la seva esposa Angelina amb algún dels
seus fills, amb el seu gendre Jordi i la seva néta més petita: la
Gina. Les guardo a la meva memòria i les guardarà mentre
visqui o m-ho permetin els meus circuits cerebrals.

Era lògic que l’any 1997 quan vaig entrar de numerària a la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya em fés la resposta al
meu discurs d’entrada el Dr. Broggi. Ja tenia quasi noranta anys
i jo tenia por que es retardés la data i ell no hi arribés a temps.Ja
fa 11 anys d’això i encara me´l faria ara. El Dr. Broggi seguéix
essent el de sempre, un gran i excel.lent amic, una persona
molt estimada, amb el cap clar i la conversa molt interessant
quan encara sopem junts.

Desitjo que pugui seguir així, estant al costat nostre, el màxim
de temps possible.

Edelmira Domènech i Llaberia
Acadèmica numerària
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Escriure unes paraules d’homenatge pel Dr. Moisès Broggi és
quelcom molt fàcil i molt difícil alhora. És fàcil perquè les seves
qualitats i virtuts són esclatants, és difícil com són tants i tants
els que se n’han adonat i ho pregonen ja abastament.

Ell ens ensenya que cal escollir un camp vocacional atraient
inclòs, si cal, de forma abrandada, com escollir per la nostra vida
la dona que ens fa més companyia i alhora ens complau, i encara,
si és possible, establir la nostra llar on l’acolliment resulti amarat
de pau i joia.

Així ens ho pregona en anar culminant una vida en la que, al
mateix temps que tot el que hem esmentat, s’ha prodigat en un
servei constant als altres: família, malalts, institucions. Perquè
em cabria cabalment a mi detallar pormenors i minúcies quan
molts altres sabran fer-ho amb més coneixements i millor traça?

Moltes felicitats Dr. Broggi. I aneu prodigant el do joiós i fecund
de la vostra companyia a tots nosaltres!

Lluís Barraquer i Bordas
Acadèmic numerari

HOMENATGE A MOISÈS BROGGI

Escrits d’Homenatge dels acadèmics numeràris al doctor Moisès Broggi

Em complau en gran manera que se m’hagi brindat per part de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, l’oportunitat d’exterioritzar
els sentiments d’admiració i respecte que sempre he tingut pel Dr.
Moisès Broggi i Vallès, i de fer-ho amb motiu d’haver arribat al seu
100 aniversari.

La meva coneixença del Dr. Moisès Broggi es remunta a l’any
1977 en que vaig tenir l’honor d’ésser admès com a membre numerari
de la dita Acadèmia de Medicina. Amb el passar dels anys, aquesta
coneixença va anar derivant cap a una sincera amistat, compartida
tant per la seva esposa Angelina com per la meva, Montserrat,
amistat que ens va permetre endinsar-nos en la personalitat,
l’espiritualitat i la senzillesa del Dr. Broggi.

No puc dir que el Dr. Broggi fos un desconegut per mi fins
aleshores. Ja l’any 1970 el seu nom i el seu prestigi professional
em va arribar degut a una intervenció quirúrgica, realitzada per ell al
meu pare, fet que va deixar una profunda empremta en tota la meva
família. El seu tracte personal, profundament humà en tot el procés
post-operatori va fer que la seva personalitat i manera de ser quedés
gravada en el nostre subconscient.

La vida va seguir el seu camí i uns anys després ens tornàvem
a trobar, malgrat les nostres diferències professionals – ell metge
prestigiós, jo veterinari – en el sí de la Reial Acadèmia de Medicina
que avui l’honora amb un merescut homenatge. Després de ser
companys d’Acadèmia, el vaig veure arribar a la Presidència i vaig
sentir el goig d’ésser escollit per formar part de la seva junta durant
un temps i després, el vaig veure arribar a ocupar el lloc prestigiós
de President d’Honor de la dita corporació. També em complau dir
que la seva incorporació a la nostra Acadèmia de Ciències
Veterinàries de Catalunya ens va apropar encara més.

Arribar a conèixer més de prop al Dr. Broggi i a la seva estimada
esposa Angelina, ha estat sempre per mi un motiu de profunda
satisfacció. La senzillesa dels grans homes  sempre m’ha
impressionat. La seva qualitat humana i els seus sentiments envers
el nostre país, Catalunya, han afegit llenya al caliu de la nostra
amistat. Sentir-lo parlar i conversar amb ell encara avui m’emociona
i sentir l’expressió de la seva catalanitat em trasbalsa i em retorna
als anys en els que vivint als Estats Units, vaig tenir l’oportunitat
d’escoltar al nostre insigne Pau Casals fer palès al món sencer i
des d’una de les més altes cúpules del poder mundial, la Casa
Blanca, no tant sols la seva mestria i espiritualitat musical, sinó
també l’expressió dels seus sentiments vers la terra que l’havia
vist néixer, Catalunya.

Avui, aquest home, de reconeguda personalitat arriba a una
edat difícilment assolible per la majoria de nosaltres, amb la total
plenitud de la seva personalitat. En més d’una ocasió l’hem sentit
referir-se, quan se li ha preguntat per la clau de la seva longevitat,
bonhomia i profunda professionalitat, a un àngel que l’ha guiat,
cuidat i estimat al llarg de la seva vida, la seva estimada Angelina,
la gran dona que sol haver-hi darrera de tots els homes
espiritualment grans, que ha sabut donar-li la felicitat que tant es
mereixia, una nombrosa família que l’ha estimat i sens cap mena
de dubte, la força necessària per seguir lluitat i vivint, quan les
circumstàncies no li eren massa favorables.

Avui, a tots dos, Dr. Broggi i Angelina, moltes felicitats i moltes
gràcies per haver estat – i continuar estant – un magnífic exemple a
imitar per tots nosaltres.

Francesc Puchal i Mas
Acadèmic numerari

AL MOLT IL·LUSTRE DR. MOISÈS BROGGI I VALLÈS
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EL MEU HOMENATGE AL DR. MOISÈS BROGGI

La primera vegada que vaig sentir parlar del  Dr. Broggi va ser cap l’any 1960, estant de metge assistent a la Clínica Mèdica A, on
el seu director Dr. Pedro Pons estudiava amb especial predilecció els casos d’hipertensió portal. Alguns malalts d’aquest grup eren
tributaris de tractament quirúrgic, del que s’encarregava el Dr. Broggi. A mi em va sorprendre que les operacions es duguessin a terme
a la Clínica Provença i no en el mateix hospital. Així em vaig assabentar d’alguns detalls de la trajectòria biogràfica del Dr. Broggi: metge
de l’Hospital Clínic amb vocació universitària abans de la guerra civil, metge militar al bàndol republicà, impossibilitat de la seva
reincorporació al Clínic. El conflicte bèlic va truncar la seva carrera universitària. Donat que jo vaig patir a la meva pròpia pell les
conseqüències d’una guerra, de seguida li vaig agafar simpatia. Aquesta va augmentar quan  vaig conèixer directament el seu tarannà
humà, de gran bonhomia, en ocasió d’alguns actes socials, com els respectius sopar a casa del Dr. Asenjo o del Dr. Obiols.

Una de les experiències més emotives de la meva vida va ser l’ingrés com a membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina
de Barcelona (ara Catalunya) l’1 d’abril de 1990, amb el discurs “Reflexions sobre l’ensenyament de la Medicina”. L’acte va ser presidit
pel Dr. Broggi i la figura adjunta es prou demostrativa de la seva actitud de simpatia cap a la meva esposa i a mi mateix. Des d’aleshores,
he coincidit amb ell i els seus familiars amb notable freqüència, no només en el si de l’Acadèmia sinó també en altres àmbits. El nostre
afecte mutus s’ha consolidat al llarg d’aquests anys. En bona part crec que això ha estat degut a que compartim moltes idees, entre elles
la necessitat de no limitar les nostres activitats a la medicina científica, sinó d’ampliar-les a les àrees d’humanisme mèdic. En aquest
sentit sento un especial orgull pel fet que el seu fill Marc, també cirurgià, col·labori amb mi en el llibre de “Medicina Interna” que
dirigeixo, però no amb un tema quirúrgic, sinó amb un article sobre bioètica.

Benvolgut Dr. Broggi, li desitjo de tot cor que el seu segon centenari sigui tan profitós per la societat com ha estat el primer.

Ciril Rozman
Acadèmic numerari

AL DR. MOISÈS BROGGI EN EL SEU CENTENARI

                                  “Car le jeune homme est beau,
                                   mais le vieillard est grand”
                                   (Doncs l’home jove és bell
                                   però el vell és gran)
                                                                  Víctor Hugo

Participar en aquest homenatge al Dr. Moisès Broggi, encara que sigui amb unes curtes línies, és al mateix temps un honor i un goig. Dons
és una persona a qui admiro profundament, com a metge, com humanista i com a home.

En un recull com aquest, al que participen els membres de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, aquest breu escrit vol referir-se a
l’antiga amistat que unia a la meva família amb ell i, especialment, al meu pare i oncle, metges també. En un temps en el que l’estima entre
companys era un lligam més apreciat que a la època actual, recordo com l’un i l’altre sempre em parlaven del Dr. Broggi  amb gran respecte,
admiració i afecte. Em va fer molta il·lusió de veure com a les seves memòries el Dr. Broggi recordava el temps en el que va coincidir al hospital
amb el meu pare.

En Moisès Broggi va esser per a la meva família amic però també metge. Les seves mans han operat amb èxit i tendresa a molts dels meus.
Quan vaig esser elegit com a membre d’aquesta il·lustre Reial Acadèmia, un dels meus somnis i il·lusió era de poder estar a prop de

persones com ell a qui des de jove he admirat.
Estimat Doctor Moisès Broggi: ha estat un honor gaudir de la seva amistat, escoltar les seves reflexions sempre sabies i oportunes, llegir

els seus escrits i tenir-lo com a model a seguir.
Aquest és, sortosament per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, l’any Moisès Broggi. Amb tots els que formen part d’ella vull unir-

me en aquest just homenatge i dir-li la meva joia de participar modestament amb aquestes ratlles que volen testimoniar-li l’afecció d’una família
de metges, amics i, també, pacients seus .

Josep Mª Mascaró
Acadèmic numerari

Escrits d’Homenatge dels acadèmics numeràris al doctor Moisès Broggi
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QUÈ NO S’HA DIT JA DEL
DR. MOISÈS BROGGI?

Tots coneixem molt bé la seva activitat professional al
llarg de tan dilatada i fructuosa vida. A través de les seves
memòries també hem sabut de totes les seves vivències,
tan riques quant a la seva vida familiar i a les seves amistats.
Amb raó pot corroborar que ha estat i és un home afortunat.

És molt difícil afegir adjectius a tan insigne figura. Tots
els que hem tingut la sort i el plaer de conèixer-lo i tractar-lo
el portem al cor. Els ensenyaments i les consignes que hem
rebut a través dels seus escrits i conferències, que en el
meu cas, ja formaven part de l’herència rebuda per via fami-
liar; han reforçat encara més, la meva convicció que la relació
entre Medicina i Humanisme ha d’ésser harmònica.
M’identifico amb ell en el seu criteri que moltes vegades
“curen més” unes paraules afectuoses, retenir la mà del
pacient amb la nostra i, sobretot, el fet d’escoltar-lo, que no
pas segons quines medecines.

Persona bondadosa de debò, amic de tots. Els seus ulls
intel·ligents destil·len comprensió i també compassió en
alguns casos, com s’evidencia en els seus relats. Home
savi i inquiet que ha tingut el privilegi de viure un segle i
assimilar els canvis i avanços de la societat en general, i
molt en particular de la medicina i la cirurgia: les seves
grans passions.

Sempre generós amb els seus amics: disposat a dedi-
car el seu temps totes les vegades que ha estat requerit per
formar part de la presidència de les sessions inaugurals
d’un nou curs del nostre Institut Universitari Barraquer, i
també en altres esdeveniments.

La seva presència i el posterior discurs han estat rebuts
amb gran respecte i il·lusió per tots nosaltres, des de les
autoritats polítiques, els convidats acadèmics més insig-
nes, els joves alumnes, i és clar per tots els qui formem part
de La família Barraquer: membres de l’Equip mèdic i altres
col·laboradors de l’Institut i del Centre d’Oftalmologia
Barraquer.

Els homenatges i reconeixements passats, presents i
futurs, els sentim com a propis i ens omplen de satisfacció.

Que per molts més anys, Déu ens concedeixi el privilegi
de seguir comptant amb la seva presència entre nosaltres.
Moisès, amic entranyable.

Joaquín Barraquer i Moner
Acadèmic numerari

100 ANYS DEL DR. MOISÈS BROGGI

Un dels molts records personals que tinc del Dr. Moisès
Broggi fa referència a la nostra Fundació Uriach 1838 de la
qual ell és patró des del seu inici, l’any 1988, quan vàrem
commemorar els 150 anys d’existència de l’empresa.

Durant aquest temps transcorregut com a patró, 20 anys,
sempre ens ha impressionat a tots els membres la seva
gran memòria, la seva bonhomia i la seva ponderació front
els problemes d’una Institució de Ciències de la Salut fami-
liar com la nostra.  Es recorda dels mínims detalls a l’instant
i no necessita cap ajuda per fer-los reviure per complexos
que siguin.

M’he adonat que els que formen part de la Fundació,
inclosos els meus fills, a pesar de la diferència de edat i a
vegades de la diferencia de criteris, ens l’estimem i admirem
moltíssim i connecta fàcilment amb les noves generacions.
És un home lliberal i avançat al seu temps, i són aquestes
idees progressistes, sense oblidar mai les arrels del
passat, les que tothom respecta i admira. No és home de
moltes paraules, però quan les diu, ho fa de manera justa i
encertada i sempre amb el seu humor català tan
característic, que amb els anys té una brillantor especial.

Voldria comentar un fet demostratiu de tot això.  En una
reunió del Patronat, quan un dels meus fills, secretari de la
Fundació, parlava de la dissolució de les fundacions, el Dr.
Broggi se’l mirava amb els seus ulls picarons sense dir
res.  El va deixar que parlés i quan va acabar va aixecar el
dit i va demanar la paraula. “Escolta Joaquim, voldria fer-te
una consulta.  Tot això que ens has dit és molt interessant
i m’agradaria saber, des del punt de vista jurídic, que s’ha
de fer per dissoldre una fundació d’antics sanitaris
republicans de la nostra guerra civil, per que sóc el President
i l’únic membre que queda viu !!...” tot i fent una rialleta
serena i profunda.

Amb aquesta curta anècdota es reflecteix tota la
personalitat del Dr. Broggi.  La seva longevitat, el seu sentit
del deure fins l’últim moment, la seva preocupació per totes
les coses encara que siguin ínfimes, el seu gran sentit de la
responsabilitat i finalment, amb el seu somriure, el seu
gran sentit del humor sobre la pròpia vida.

Per molts anys Dr. Moisès Broggi pel seu 100 aniversari
i moltes gràcies per tot el que ha fet en el món de la medi-
cina i en particular per la nostra Fundació.

Joan Uriach i Marsal
Acadèmic numerari

Escrits d’Homenatge dels acadèmics numeràris al doctor Moisès Broggi
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DR. MOISÈS BROGGI: ENTRANYABLE AMIC I SAVI TOLERANT

Al llarg de la meva vida, he tingut la immensa fortuna de conèixer a dos grans savis centenaris en el si de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya, em refereixo al Dr. Belarmino Rodríguez Arias i al Dr. Moisès Broggi Vallès. Dues personalitats científiques de gran talla i
indiscutible humanitat. Els unia una amistat sincera i el fet d’haver viscut greus inconvenients després de la guerra civil, així com una absoluta
dedicació a la nostra Reial Acadèmia. Van compartir moltes hores d’entrega perquè la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya estigués
sempre en el lloc que es mereix.

Enguany commemorem el centenari del naixement del Dr. Broggi i se’ns ofereix l’oportunitat de dedicar-li el nostre homenatge personal.
Serveixin aquestes breus línies per rendir el meu homenatge a un cirurgià destacat, a un savi tolerant i a un amic entranyable, però sobre tot
a una gran persona que ha sabut i sap estar sempre en el lloc adient, amb la senzillesa dels grans homes i amb la fermesa de les ments
clarividents, sense guardar cap rancúnia als qui en algun moment el van perjudicar i que segons les seves pròpies paraules “sigui per sort o
per haver estat bo en una vida anterior”, finalment ha guanyat les batalles més importants.

El Dr. M. Broggi posseeix una capacitat intel·lectual envejable i un esperit inquiet que el fa afrontar el dia a dia amb una il·lusió renovada.
Va mantenir la seva activitat al quiròfan fins els vuitanta-cinc, i ara li atrauen amb força els temes filosòfics. Li interessa el destí de la humanitat
i la transcendència de la vida així com pensar que la vida és merament un trànsit. Considera la reencarnació com un fet raonable.

És conservador i una mica derrotista, però s’autodefineix com a tolerant: “és important pensar que els altres poden tenir raó”, ha comentat
en més d’una ocasió. Tot i així no tolera els conflictes bèl·lics i per això va participar activament en la fundació de l’Associació de Metges contra
la guerra nuclear, entitat guardonada amb el premi Nobel de la Pau l’any 1985.

Els que el coneixem admirem d’ell el seu esperit positiu que el duu a buscar sempre quelcom de bo fins i tot dins del pitjor. Per això, diuen,
que la guerra el va marcar, però no el va canviar. Segueix essent l’home tranquil, tolerant i moderat que sempre ha estat.

Pel Dr. Broggi la vellesa és “anar deixant coses pel camí de la vida, que ajuden a afrontar la mort amb serenitat ja que vas arribant a la
mateixa amb la bateria descarregada i això ho fa tot més fàcil i més dolç”.

Abans de finalitzar aquest senzill però sentit homenatge voldria recordar dos característiques més del Dr. Broggi, l’amor i la dedicació a la
seva família fins i tot en els moments de més dificultat personal, com destaca a la seva autobiografia. Permetin-me finalitzar amb una frase que
ens va dir el Dr. Broggi a tots els Acadèmics, quan el Sr. President va anunciar que aquest any seria dedicat al seu Centenari: “No té mèrit fer
cent anys, el mèrit és tenir amics com vostès”.

Moltes gràcies Dr. Broggi, per la seva dedicació i exemple, desitgem que Déu ens concedeixi poder gaudir dels seus ensenyaments i amistat
durant molts més anys.

M. dels  Àngels Calvo Torras
Acadèmica numerària

Em sento molt orgullós de poder expressar, d’una forma
senzilla i afectuosa, la meva felicitació per aquesta longevitat de
cent anys, per la seva trajectòria humana inimitable, per la seva
catalanitat i fidelitat a la llengua i cultura catalanes i per ser un
cirurgià extraordinari, admirat per tothom.

Recordo que ens vam conèixer a la Clínica Sant Josep, del
carrer Monegal, l’any 1961, per un problema en el diagnòstic d’un
monjo de Montserrat al Sanatori del Miracle, el germà Jordi
Cabanes, que presentava un dolor agut a l’abdomen, d’unes 48
hores d’evolució i amb leucocitosi. Recordaré sempre que el
doctor Josep Maria Ferrer Genís  va demanar consulta amb vostè
i després d’una exploració meticulosa de l’abdomen, va diagnos-

ticar una apendicitis aguda retroperitoneal que va comprovar en
l’acte quirúrgic.

Sempre m’ha impressionat la seva personalitat humana i
científica  i la seva enorme humilitat. Admiro el seu esperit perquè
va impulsar que la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
estés representada en totes les àrees de la terra catalana.

Crec, amic Moisès, que els seus cent anys són l’exemple
d’un gran professional de la medicina, de l’humanisme i de l’orgull
de ser català.

Lluís Revert i Torrellas
Acadèmic numerari

HOMENATGE AL DOCTOR MOISÈS BROGGI, MOLT ESTIMAT ACADÈMIC:

Escrits d’Homenatge dels acadèmics numeràris al doctor Moisès Broggi
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MOISÉS BROGGI. INTELIGENCIA,
MODESTIA Y BONDAD

Recuerdo que conocí a Moisés Broggi a través de mi paisano
canario Adolfo Ley. Rápidamente me percaté que se trataba de una
persona inteligente, afable y cordial, dotado de una enorme capaci-
dad de recepción para el ser humano, al que siempre ha contempla-
do, como afirma Kapuscinski, no como el Otro, sino como portador
de todas las bellas cualidades que mantienen cotidianamente el
milagro de la vida en nuestro planeta. En este sentido es muy pare-
cido a mi admirado maestro el profesor F. Orts Llorca, y  su suegro
el profesor Joaquín Trias Pujol, representando una manera de ser
liberal, que tantos beneficios ha aportado a nuestra convivencia, ya
que con su trayectoria vital han dado ejemplo de seriedad, honesti-
dad, generosidad y afán de mejora de nuestro país y Sociedad.

Con las cualidades humanas reseñadas precedentemente, no
es de extrañar que al elegir su camino profesional Moisés Broggi se
inclinara por la medicina en su vertiente quirúrgica, actividad que ha
ejercido de una manera brillante durante largos años, no sólo por
su preparación y conocimientos técnicos, sino también porque ha
estado profundamente impregnada de una exquisita suavidad y de-
licadeza que ha permitido a muchos pacientes, antes de entrar en el
quirófano, disipar sus temores y entregar su salud y a veces su vida,
a un hombre que como Moisés, traduce con claridad meridiana que
todos sus actos en dicho lugar están profundamente impregnados
del sentimiento de la caridad. Podría, por tanto, nuestro homenajea-
do suscribir la sentencia del famoso cirujano Sauerbruch cuando
indicaba “me duele el alma cuando necesariamente tengo que agre-
dir a un semejante durante el acto quirúrgico”.

De otro lado, en Moisés Broggi destaca un espíritu permanente-
mente juvenil, profundamente interesado en la ciencia y sus descu-
brimientos, sintiendo como propia la escasa atención que ha tenido
nuestra Administración por esta última, sin tener en cuenta, que el
progreso de un país ha estado siempre cimentado por sus avances
científicos, ya que como afirmaba Ramón y Cajal, “si bien la ciencia
no tiene patria, sí la tienen los científicos”.

Finalmente, considero pertinente resaltar que se trata de un
hombre dotado de una gran modestia y fundamentalmente bueno.
No olvidemos que ésta era la única cualidad humana ante la cual se
inclinaba Pascal, porque decía que como el amor, es el resultado de
un doble proceso intelectivo-afectivo y representa, por tanto, una
bella forma de amar. Moisés Broggi la ha derrochado a raudales no
sólo con su familia, sino también con sus enfermos y semejantes.

Domingo Ruano Gil
Acadèmic numerari

EN LA ESTELA DE MOISÉS BROGGI

Tuve la primera noticia del Dr. Broggi al poco de incor-
porarme a la Cátedra de Pediatría a comienzos de 1965. Y
fue a través de otro cirujano ilustre, Pedro Piulachs. Me
refirió su fraternal actividad inicial en el prestigioso Ser-
vicio de Urgencias del Hospital Clínico, inaugurado en
1935. La Guerra les separó de la forma más dramática en
1936. Entendí que algo tuvo que ver Broggi o su entorno
para salvar la vida de Piulachs cuando fue encarcelado.

Mi afortunado conocimiento personal se inició en la
Fundación Letamendi-Forns. Dirigida con tesón germánico
por F. Arasa, había incorporado a Moisés Broggi como
vicepresidente, buscando una actualización de su idea-
rio, basado en la difusión del pensamiento del polígrafo
barcelonés Josep de Letamendi, especialmente en su ver-
t iente médica. Aunque disperso en tareas varias,
Letamendi, como médico y profesor universitario, no olvi-
dó los problemas de salud de su tiempo y defendió el
llamado neohipocratismo, patología antropológica o me-
jor medicina integral. Como tuve la satisfacción de escu-
char al psiquiatra profesor Ramón Sarró, gran conocedor
de la obra de Letamendi, el pensamiento básico está re-
cogido en el aforismo: “El hombre es un solo ser; el cuer-
po un solo órgano, la vida una sola función”. En suma, la
persona sana y más aun la enferma es considerada de
forma global, como un todo, con una vertiente biológica,
psicológica y social, siempre sometida a un entorno cam-
biante pero de influencia trascendental. La fundación pu-
blicaba la revista Folia Humanística y celebra  una re-
unión anual como Simposium de la Ciencia del Hombre.
El simposium número XX lo organizó en 1998 ya Moisés
Broggi, para honrar la memoria del Doctor Arasa. A partir
de este momento y bajo la presidencia de Broggi la nave
de la fundación recibió un golpe de timón magistral y se
orientó hacia algo que Letamendi no había desarrollado
plenamente: la Bioética.

A través de estas pinceladas compruebo que  gra-
cias a la estela dejada por Moisés Broggi ha sido fácil
compartir su devoción por la Facultad de Medicina de
Barcelona y su Hospital Clínico, la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, la Fundació Letamendi-Forns y
algo más: su amor por Catalunya.

Manuel Cruz Hernández
Acadèmic numerari

Escrits d’Homenatge dels acadèmics numeràris al doctor Moisès Broggi



60 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 23, número 2, Maig-Agost 2008 - ISSN: 1133-32866

DR. MOISÈS BROGGI. UN HOME
EXEMPLAR, UN CIRURGIÀ EXEMPLAR.

Sé del Dr. Broggi des que era estudiant de medicina. El meu
pare, que era del seu curs, me’n parlava tot sovint i, a voltes, em
portava a la Reial Acadèmia a assistir a alguna de les sessions. La
bellesa  de la sala Gimbernat, amb la seva taula de dissecció al
centre, em va quedar a la ment, i convertia en fàcilment suportable
la certa incomoditat de les grades. L’admiració que el meu pare
tenia per a ell me la va transmetre, a l’igual que la meva mare, que
coneixia a la seva esposa, Sra. Trias.

Ja com a cirurgià, professor de cirurgia a Lleida i membre del
Patronat de l’Institut Borja de Bioètica, a través del Dr. Francesc Abel
vaig tenir la sort i l’honor de poder tractar-lo personalment. Així com
a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC), a la que
assistia a algunes de les seves sessions. L’amistat amb el seu fill
Marc Antoni, m’unia també més a ell.

El Dr. Moisès Broggi és un cirurgià prestigiós de Barcelona. Ell
era un dels cirurgians que més clientela privada tenia. En el llibre
primer de les seves memòries – l’escriptura de les quals és un
altra gesta d’aquest home admirable – explica el per què no treballava
a la Universitat ni a l’Hospital Clínic; la raó és que va ser expulsat en
el postfranquisme immediat per haver estat al bàndol dels
republicans. Mèrit especial el del Dr. Broggi, que essent relegat pel
poder d’aquell temps, aconseguís un prestigi i una atracció de
pacients en la medicina privada, única que tenia permesa d’exercir.

Les seves intervencions a les reunions del Patronat, o a la RAMC
sempre les he trobat molt assenyades, fetes per un home culte, molt
respectuós amb els demés. Les seves conferències de bioètica
demostren un sentit comú i un saber ser i estar admirables.

Quan els membres de la RAMC em van proposar com a membre
de la mateixa, no vaig dubtar en demanar-li que em fes l’honor de
respondre al meu discurs d’entrada com acadèmic, cosa que acceptà
de bon grat. Demostrant la seva senzillesa, obertura i disponibilitat,
em va obrir casa seva per fer la correcció del discurs. Recordo ara
el seu despatx, ple de llibres, on hi tenia l’ordinador, que manejava,
al seus 90 anys, en aquells moments per escriure les seves
memòries. Les seves amables paraules d’acollida m’honoraren.

Un dels seus darrers discursos, que va durar quasi un hora, va
ser en la celebració del centenari del Hospital Clínic. La seva
fortalesa física, la seva clarividència mental, el seu saber fer, i les
seves reflexions ètiques i humanes són sempre d’admirar.

En resum, el Dr. Moisès Broggi és una persona que desperta
admiració i estimació; és una persona única, un català que ens fa
sentir orgullosos de ser-ho, un home amb una llarga vida viscuda en
plenitud.

Joan Viñas i Salas
Acadèmic numerari

HOMENATGE A MOISÈS BROGGI

Vaig conèixer el Dr. Broggi el 1971 quan vaig prendre
possessió del meu càrrec de director de l’Hospital Clínic i vaig
començar a tractar-lo d’immediat doncs és una personalitat de
gran proximitat: humil, receptiu i per damunt de tot modest,
com correspon a tot ésser excepcionalment bo. No demana, no
es queixa, no critica. A partir de 1979 al ser ell elegit president
de la Reial Acadèmia, vaig començar a veure’l amb més
freqüència i des de 1983, amb motiu del meu nomenament
d’Acadèmic corresponent, es varen intensificar els contactes
com assidu assistent a les sessions. A partir de 1995, com a
Numerari, a més a més de les sessions, he assistit a gairebé
tots el plens, als que el Dr. Broggi també és dels assidus. En
les reunions de la Fundació Letamendi-Forns, i concretament
en els encontres d’Aiguablava, Formentor i Salamanca, entre
d’altres, hem compartit conferències, converses, passejos i
estovalles. Igualment en el meu domicili i en el seu. Inclús va
ser el meu padrí quan vaig ingressar com a Numerari a
l’Acadèmia. D’ell és la frase que la tècnica és neutra i que el
que és ètic o no ètic és l’ús que se’n faci. Així de fàcils, concrets
i pràctics té els conceptes el Dr. Broggi. Ell ha conclòs recentment
una entrevista (La Vanguardia 25.02.2008) responent a la pre-
gunta qui és la seva esposa: la filla del meu mestre. La meva
dona és... jo mateix. La seva exemplar trajectòria personal,
inclús “depurat” per la seva lleialtat a la República, fa pensar
que Sant Pau descrivia al Dr. Broggi quan va escriure als Corintis
fa 2000 anys que l’amor és magnànim, l’amor és servicial i no
envejós; l’amor no presumeix, no s’envaneix, no és descortès,
no busca el que és seu, no s’irrita, no porta els comptes del
mal, no se n’alegra de la injustícia sinó que gaudeix amb la
veritat, ho excusa tot, ho creu tot, ho espera tot, ho suporta tot.
L’amor no decau mai. Molt més recentment un entrenador del
Barça, Van Gaal, es va enfrontar a un periodista que el criticava,
responent usted siempre “negatifo”, nunca “positifo” tot el
contrari que el Dr. Moisès Broggi ¡sempre positiu, mai negatiu!.
Seva és la frase: sempre he sofert desgràcies que s’han convertit
en oportunitats. ¡Quina gran persona, que bon amic, quin
extraordinari exemple!. ¡Quina sort que el Dr. Moisès Broggi
em digui amic! Jo d’ell en sóc, a més a més, admirador i fins on
hi arribo... alumne. D’ell se’n pot dir amb propietat i sense cap
mena de dubte que és mestre. ¡Un excepcional mestre!.

Miquel A. Asenjo Sebastián
Acadèmic numerari

Escrits d’Homenatge dels acadèmics numeràris al doctor Moisès Broggi
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ICONOGRAFIA DEL DR. MOISÈS BROGGI

1. Una imatge operant en un quiròfan en el front d’Aragó durant la
guerra civil, on va tenir una actuació molt destacada com a cap
d’equip quirúrgica a les Brigades Internacionals, etapa que ha estat
recordada recentment amb una gran difusió.
2. El tarjetó d’invitació de l’acte del centenari el mateix dia 18 de
maig de 2008. Va constituir un acte de solidaritat i amistat, amb una
notable repercussió ciutadana.
3. Article a “La Medicina Catalana”, sobre les lesions a la guerra,
publicat a les darreries de 1938. És un dels últims articles publicats
per aquesta revista, que era un nexe capital en la relació catalana-
occitana.

LA MEDICINA CATALANA

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2008; 23: 61-67



62 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 23, número 2, Maig-Agost 2008 - ISSN: 1133-32866

Iconografia del Dr. Moisès Broggi

1. Una de les fotografies
més reeixides que ens ha
arribat de quan era jove, en
el seu temps de la facultat
de medicina (23 anys).
2. Novembre de 2005. En
l’acte de recepció com a
Acadèmica d’Honor de Rita
Levi Montalcini, premi Nobel
de Medicina, la científica fe-
menina més destacada i
amb més nivell de
reconeixement del nostre
temps.
4. Maig de 2005, en l’acte
de recepció com a Acadèmic
d’Honor, de James D.
Watson, Premi Nobel de Me-
dicina, una de les figures
més destacades de de la
ciència del nostre temps,
pels seus treballs sobre
l’estructura de l’ADN.
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Iconografia del Dr. Moisès Broggi

1. El doctor Moisès Broggi presidint l’acte d’ingrés del doctor Ciril
Rozman com a acadèmic numerari, que està acompanyat de la seva
esposa.
2. Portada del número que li va dedicar la revista de la Universitat
de Barcelona, quan va complir 98 anys i va pronunciar el discurs
inaugural de les commemoracions del centenari de l’Hospital Clínic
i la nova Facultat de Medicina, al Palau de la Música.
3.  Ex-libris del doctor Moisés Broggi
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Iconografia del Dr. Moisès Broggi

L’aparició de les memòries del doctor Broggi, amb diverses  edicions,
ha estat un èxit editorial important, amb una forta repercussió
ciutadana.

1. Portada del primer volum de “Memòries d’un Cirurgià”, on explica
els seus records fins cap el 1945.
2. Portada del segon volum de Memòries, en que recull el període
que denomina “Els anys de plenitud”.
3. L’any 1998, en ocasió del 90 aniversari, es va editar un primer
volum de “Reflexions i records”, amb l’afegitó “I. Conferències i
escrits”, que aplegava diversos textos, de tipus no quirúrgic, sinó
més personals. També es va fer la primera edició, limitada a 200
exemplars, del llibre de Memòries. Portada d’aquest primer volum
de “Conferències i escrits”, que és un llibre menys conegut.

LES MEMÒRIES
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Iconografia del Dr. Moisès Broggi

1. Fotografia amb Angelina, la seva esposa.
2. Marc Antoni Broggi i Trias, fill, també cirurgià, cap de Servei de
l’Hospital de Can Ruti  (Germans Trias i Pujol, amb record familiar).
Ingressà el desembre de 2006, amb resposta també de Moisés Broggi.
3. Joaquim Trias Pujol, el mestre directe de Broggi, que el succeí també
en l’escó núm. 50 de l’Acadèmia. Ingressà el 1925. Havia estat metge
militar, aquí amb l’uniforme de coronel quan era director de l’Hospital
Militar de Vallcarca, aleshores nou, en els anys de la guerra.
4. Ramon Trias i Rubiès, fill de Joaquim Trias  i germà d’Angelina,
l’esposa del doctor Broggi.  Ja havien publicat algun article junts a la
dècada dels anys 50’s. Ingressà a l’Acadèmia el desembre de 2002,
amb resposta de Moisés Broggi.

LA FAMÍLIA
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Francesc Freixa

1. La tesi del doctor Broggi té la característica d’haver estat
presentada a la Universitat Autònoma l’any 1935, invalidada
després per les disposicions dels guanyadors de la guerra
i reconeguda més tard i publicada finalment el 1945 a la
revista “Medicina Clínica” que dirigia el doctor Agustí Pedro
i Pons, un dels seus valedors en la pràctica professional,
recolzant el seu treball principalment en els malalts hepàtics
greus.
2. Els anys de la postguerra immediata foren difícils i els
treballs havien de recollir l’experiència de l’etapa anterior.
Aquí un article juntament amb Francesc Domènech Alsina.
3. L’any 1966 es va materialitzar l’ingrés a l’Acadèmia de
Moisès Broggi, com a reconeixement d’una tasca molt acti-
va dedicada a la cirurgia, i fou també un pas en el
reconeixement a les persones que ja tenien una arrel en
l’etapa anterior. Portada del discurs d’ingrés el 20 de
novembre de 1966, que fou contestat per Lluís Sayé, figura
important de la nostra tisiologia, exiliat molts anys a
l’Argentina on va fer una tasca de primer ordre

ELS TREBALLS
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Que es pretén amb les campanyes

A sobre: complert ja el centenari, el
dia 8 de juny de 2008, l’Acadèmia de
Ciències Veterinàries de Catalunya, de
la que M. Broggi també és membre
numerari, li va oferir un homenatge, amb
un dinar a Vilatenim, a l’Empordà.
Fotografia de l’acte amb Francesc Puchal,
membre de les Acadèmies de Veterinària
i Medicina, Angelina i Moisès, Montserrat
Tura, consellera de Justícia, i Josep
Llupià, president de l’Acadèmia de
Ciències Veterinàries de Catalunya.

A l’esquerra: avançant-se uns
quants dies al centenari efectiu la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya va
retre un homenatge a Moisès Broggi
en una sessió solemne, el dia 1 d’abril
de 2008. Aquí el doctor Broggi, amb els
tres acadèmics i cirurgians, que van
intervenir en aquella sessió: els
doctors Josep M.Massons, Ramon
Trias i Francesc X Solé Balcells.

HOMENATGES DEL 2008
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Al cap dels anys de totes les activitats que un acadèmic fa a la
institució, les que queden més, i més visibles i consultables, són les
que estan escrites. Entre elles les més visibles són  els discursos
protocolaris d’ingrés, o  la lliçó inaugural de curs.  També les respostes
que es fan a nous acadèmics en el seu corresponent discurs d’ingrés.
Són els documents que resten més fàcilment consultables en l’arxiu
de l’Acadèmia.  Més enllà les col·laboracions a la revista.

Aquí em proposo fer referència als treballs de resposta, o de
benvinguda, a nous acadèmics, que ha fet el doctor Broggi al llarg
dels més de quaranta anys que porta com a acadèmic numerari.

Ell mateix va ingressar el 20 de novembre de 1966.  El tema que
va escollir va ser  “Anatomía de los espacios celulares y sistemati-
zación de los flemones del cuello” i fou respost pel doctor Lluís
Sayé. El títol i el text són en castellà, com era imperatiu, en aquells
anys de dictadura. No és aquest el moment de fer-ne l’anàlisi.

El segon treball  protocolari és la lliçó inaugural de curs, que
pertoca per raons estrictes d’antiguitat. Al doctor Broggi li va
correspondre la  lliçó inaugural de l’any 1988, feta l’últim diumenge
de gener, i va escollir el tema “L’art i la ciència en la cirurgia”.  Ara
ja el pogué fer en català.

Després vénen els discursos de resposta, que també s’haurien
de dir de benvinguda, com va suggerir molt encertadament ja fa
algun temps el doctor Ciril Rozman. El doctor Broggi l’ha fet a dotze
companys en la sessió solemne d’ingrés.  D’ells set han estat a
cirurgians, és a dir metges que exercien la mateixa especialitat i
altres cinc amb dedicacions més diverses: medicina legal, psiquiatria,
bioètica, i dos acadèmics afins.

Cal dir que aquesta és la xifra més alta de respostes feta pels
nostres acadèmics, juntament amb el doctor Bel·larmí Rodríguez
Arias. Correspon d’una banda als molts anys que han actuat com a
acadèmics, a la seva  longevitat. Seria una qüestió d’anys com diria
modestament el propi doctor Broggi. D’altra a l’exercici de càrrecs
de direcció a la pròpia acadèmia, siguin el de president com el
doctor Broggi o el de secretari general, en el cas del doctor Rodríguez
Arias. Però també i molt especialment en el seu cas, a la relació
personal de l’acadèmic que ha de fer la resposta amb el que
ingressa, perquè, recordem-ho, tot i que és designat  per la junta de
govern, se sol fer cas del  suggeriment  del recipiendari.

En tots aquests discursos s’hi troba, a més de la referència les
circumstàncies del nou acadèmic, la reflexió del qui contesta sobre
aspectes personals i sobretot del contingut del tema d’aquests treball
d’ingrés. I aquí es poden espigar fragments, sovint curts, que podrien
formar una petita antologia de les respostes. Una lectura atenta
permet copsar bé la personalitat i les idees de l’autor d’aquestes
respostes.

Aquesta exposició, tot i que no ha de ser un llistat dels discur-
sos, si que cal esmentar-los i ho faré per ordre cronològic, que
sovint és el més directe i senzill.

La primera resposta fou la que va fer el desembre de  1971 al
doctor Adolfo Ley Gracia, neurocirurgià, nascut com ell el 1908, un
mes abans, a l’abril, company de curs a la facultat en els estudis de
medicina, també en els serveis de cirurgia dels germans Trias abans
de la guerra.  Ley va llegir el tama “Pasado, presente y futuro de la
cirugía cráneo-cerebral”.

L’abril de 1974 va contestar al doctor Miquel Sales Vázquez,
catedràtic de medicina legal de la facultat,  que era una mica més
gran que ell, nascut el 1903, i que llegí el tema “Periodicidad bioló-
gica”

El tercer discurs de resposta va ser per un altre company
d’estudis, un any més jove, també cirurgià, tot i que d’escola diferent,
més de Sant Pau que no pas del Clínic. Era el doctor Antoni Llauradó
i Tomàs  que va ingressar l’abril de 1979, amb el tema “La cirurgia
que jo he viscut: 1932-1977. Exposició i crítica”

Els tres primers eren coetanis en sentit estricte. Després vénen
les respostes a  metges ja més joves. El febrer de 1981  contesta al
doctor Josep M. Gil-Vernet i Vila, que ingressa amb el tema, gairebé
no podia ser altre, “Trasplante  renal”.

Hi ha després dos respostes, bastant seguides, fetes a
acadèmics afins. La primera és el març de 1983 al doctor José Luis
Gómez Caamaño, farmacèutic i químic, amb una carrera brillant a
Madrd, tallada per la guerra, que va seguir aquí arribant a catedràtic
d’Història de la Farmàcia. Home de gran cultura va llegir el discurs
“Divagaciones sobre las ciencias médicas”.

El desembre de 1984 va fer la resposta al doctor Francesc Climent
i Montoliu, físic de formació, que llegí el  discurs sobre “Aspectos
positivos y negativos de las radiaciones”. Aquí s’hi troba la relació

UNA TASCA DEL DOCTOR MOISÈS BROGGI

A L’ACADÈMIA: ELS DISCURSOS DE RESPOSTA

Jacint Corbella i Corbella

Acadèmic numerari

L’obra mèdica del Dr. Moisès Broggi

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2008; 23: 68-69
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i participació de Broggi amb el moviment pacifista d’àtoms per a la
pau, que és una constant en el pensament de Broggi: el refús a la
violència i la importància del diàleg, que porta al pacifisme més que
no pas a la guerra.

Retornen els cirurgians amb la resposta   que va fer el maig de
1989 al doctor Antoni Sitges i Creus,  format a sant Pau, i que en aquell
moment era el cap de Cirurgia de l’Hospital de Bellvitge. Sitges era el
primer metge de Bellvitge que ingressava a l’Acadèmia. El discurs va
ser sobre el tema “Alguns aspectes ètics de la cirurgia digestiva”.

Van pasar vuit anys fins que va fer la següent resposta, el juny
de 1997, a  la doctora Edelmira Domènech i Llaberia , catedràtica de
Psicopatologia Infantil de la Universitat Autònoma. Era filla d’una
companya de curs i d’un cirurgià amic amb qui havia signat alguns
treballs en el temps de repressió de la postguerra i la coneixia des
del mateix any que va néixer. El discurs va ser sobre “La salut
mental dels adolescents a Catalunya a finals del segle XX”.

Aleshores ja vénen els temes de Bioètica i els lligats més
directament a les reflexions sobre l’exercici de la professió. Aquesta
ha estat una de les constants, més visibles últimament, del
pensament de Broggi. Aviat, el maig de 1999, va fer la resposta al
discurs del doctor Francesc Abel i Fabre, que havia tractat el tema
“El diàleg bioètic albirant el tercer mil·lenni”.

Segueix, el desembre de 2002, la resposta al treball de Ramon
Trias i Rubiès, cirurgià format a l’escola de Sant Pau, on fou cap de
servei de cirurgia, i amb experiència durant anys com a president
del Col·legi de Metges de Barcelona. Va llegir el tema “Reflexions
sobre la gestió de la responsabilitat professional i de l’error mèdic”.

El següent, el novembre de 2004, també és la resposta a un
cirurgià Joan Viñas i Salas, catedràtic i rector de la Universitat de
Lleida, que tracta el tema “Reptes de la cirurgia en el segle XXI”.

El desembre de 2006 respon al discurs d’ingrés de Marc-Antoni
Broggi i Trias, fill seu, cirurgià, cap de servei a l’Hospital de Can Ruti
de Badalona, “Germans Trias i Pujol”, sobre el tema “Tracte i tractament
en la pràctica clínica. Per una mirada més enllà de la malaltia”.

Un tretzè discurs de resposta.  Queda encara un altre discurs de
resposta que el doctor Broggi va escriure, però no arribà a pronun-

ciar, perquè el recipiendari, tot i que ja tenia fet el seu treball, no va
materialitzar la lectura en la sessió solemne d’ingrés. És el treball
del doctor Josep Miguel Martínez, i ja que no fou llegit s’escau fer-hi
un petit comentari i recordatori.

El doctor Josep Miguel fou la personalitat més important en el
desenvolupament de l’anestesiologia a Catalunya com a activitat
mèdica, és a dir no feta per la monja, el practicant, la infermera,  o
l’alumne intern, sinó per un metge. Fou el principal impulsor de
l‘especialitat a Catalunya. Es coneixien amb Broggi des del temps
en que estaven el servei del doctor Anton Trias, en els anys d’estudis
a la facultat. Miguel era una miqueta més gran que Broggi, havia
nascut el juny de 1907, i era del curs del davant. Va acabar medi-
cina el 1930. Es va formar a Oxford i la seva contribució més
important és la modificació de l’aparell d’Ombredanne, creant
l’OMO: (Oxford, Miguel, Ombredanne). Va ser cap del servei
d’anestèsia de l’Hospital de Sant Pau, des del 1941 i el 1946 va
publicar un text important “Tratado de anestesia”, editat a Barce-
lona per Salvat, amb més de set-centes pàgines. Miguel va arribar
tard a l’Acadèmia, fou elegit en sessió del 5 de juny de 1990, quan
ja passava dels vuitanta anys. Va escriure el discurs, sobre el
tema “Claridades y tinieblas de una conquista”, el text del qual és
a l’arxiu de l’Acadèmia. Són 54 folis, mecanografiats a doble espai,
i amb il·lustracions, retrats, dels principals anestesistes del segle
XIX. Tracta de fet sobre les lluites, i prioritats, entre els que qualifica
com a “cuatro artífices del acontecimiento”, és a dir l’anestèsia:
Long, Wells, Morton i Jackson.  Tot i estar escrit, i presentat, Mi-
guel ja tenia poc ànim per a fer l’acte solemne de l’ingrés, i renuncià
a llegir-lo en sessió pública. La seva plaça es declarà vacant l’any
1994 i va morir a Barcelona el 27 de desembre de 1998, amb
noranta-un anys complerts.

El discurs de Broggi, que hagués estat la vuitena de les seves
respostes (entre les de Sitges Creus i Domènech Llaberia), va recor-
dar els fets exposats per Miguel i el paper del doctor Jeroni Estrany,
com a introductor de l’anestèsia, feta per un metge,  a Catalunya, a
la clínica del doctor Fargas, que després seria la dels doctors Trias.
I on el mateix Miguel faria anestèsies.

Una tasca del doctor Moisès Broggi a l’Acadèmia: els discursos de resposta
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Broggi, M: “Orientaciones modernas en la pancreatitis aguda” Rev.
Cir. Barcelona, 1936 (col. V. Ferrandiz).

Broggi, M: “Reacciones vasculares periféricas. Estudio
termométrico”. Tesi de doctorat, Univ. Autònoma Barcelona, 1935.
Publicada a Med Clin, 1945, t. 4, núms. 2 i 4, (sep).

Broggi-Vallès, M.A: “Sobre el tractament de les ferides simples de
les extremitats  per arma de foc”, Medicina Catalana, 1938 (agost-
setembre) (sep).

Pons-Tortella, E; Broggi, M: “Étude anatomique des espaces
cellulaires du cou”, Lyon Chirurgical, 1938  (sep).

Broggi, M: “Un caso de hemorragia de la arteria ilíaca externa después de
una apendicectomía por apendicitis aguda. Ligadura.. Curación”, Sema-
na Medica Española, (San Sebastián)) 1940, año 3, núm. 49, pp. 218-219.

Broggi, M: “La gangrena gaseosa en la cirugía de guerra”, Medicina
(Madrid), 1942 (col. JM Massons).

Broggi, M; Doménech Alsina, F: “La ligadura venosa en las septicemias
por heridas infectadas de los miembros”, Med. Española, 1943.

Broggi, M; Doménech Alsina, F “Tratamiento de urgencia de las heri-
das de la cara con fractura del maxilar inferior”, Med. Española, 1943.

Broggi, M:  “Consideraciones sobre la inervación y el funcionalismo
de los vasos. Estudios clínico y experimental”, Med Clin, 1943.

Broggi, M: “Sistematización de los flemones del cuello de origen
dentario”, Med Clin, 1943.

Piulachs, P; Broggi.Vallés, M; Alvarez Zamora, R: “Síndromes abdo-
minales de tipo quirúrgico producidos por ascárides”, Med. Clin,
1943-1944 , t  I, núm. 6.

Ibáñez, JM; Broggi, M:  “Sobre las indicaciones quirúrgicas de la
tuberculosis pulmonar” Med. Clin, 1945, t. 4, núm. 6, p. 490-492.

Pons-Tortella, E; Broggi, M. “El espacio intermaxiloparotídeo y los abs-
cesos que en él se forman”  Med Clin, 1945, t. 5, núm. 4, pp. 273-277.

Broggi, M: “Sobre el comportamiento de los vasos ante  diferentes
estímulos” Med Clin, 1945.

Broggi, M. “Tratamiento de las heridas estranguladas con gangrena
extensa del asa” Med Clin, 1946, t. 7, núm. 1, pp. 63-66.

Broggi, M: “Comentarios a treinta y dos casos de lesiones arteriales
traumáticas”  Med Clin, 1947, t. 9, núm. 1. (sep. 6 pp).

Piulachs, P; Arandes, R;; Massons, JM: Broggi, M: “Heridas
vasculares”. Barcelona (Edit. Cientifico Médica), 1947, 194 pàgs.

Broggi, M. “Sobre la eventración del diafragma. Importancia del
vólvulo gástrico en la producción de trastornos. Estudio de casos
operados y resueltos favorablemente”. Med Clin, 1952, t. 19, núm.
2, pp. 116-119.

Broggi, M: “Posibilidades de la toracoplastia en los casos límite de
la tuberculosis pulmonar”. Comunicación al Primer Congreso del
Mediterráneo latino. 1951.

Broggi, M: “Importancia del tratamiento del seroma postoperatorio
en el curso del neumotórax extrapleural” Comunicación al Primer
Congreso del Mediterráneo latino. 1951.

Broggi, M: “Importancia de los ganglios hiliares en la génesis de compli-
caciones después de las operaciones de exéresis” Med Clin, 1952.

Broggi, M: “Cáncer y tuberculosis” Med Clin, 1952  (col. Fernan-
do Ayuso).

Broggi, M: “Diagnóstico y tratamiento de la ciática y de  la
sacrolumbalgia” Med Clin, 1952.

Broggi, M: “Lesiones dominantes en la lumbociática”. Comunicación
al IV Congreso de la SECOT. Publ. en Act. Ort. Ibérica, Madrid, 1953
Broggi, M: “Sobre Anatomía Patológica de la lumbociática”, Med
Clin, 1953.

Broggi, M; Trias, R: “Estudio de un caso grave de quemadura tratado
con sueño prolongado”. Med, Clin, 1954, t. 22 núm. 2, pp. 108-110.
Comunicación al Congreso Internacional de Cirugía de Lisboa, 1952.

RELACIÓ DE TREBALLS QUE CONSTEN EN EL CURRICULUM I

CARPETES DEL DOCTOR MOISÈS BROGGI A LA REIAL ACADÈMIA

DE MEDICINA DE CATALUNYA I EN ALTRA DOCUMENTACIÓ

DE L’ACADÈMIA
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Broggi, M: “El megacolon y su tratamiento quirúrgico”. Anal. Inst.
Médico Farmacéutico, 1955.

Broggi, M:  “Diversidad etiológica en el megacolon del adulto,  Valor
de la operación de Svenson en estos casos”. Cir, Gin. Urol, 1956,
vol. 10, núm. 4, pp. 263-265. Comunicación al Congreso de Cirugía
de Zaragoza, 1955.

Broggi, M. “El profesor Joaquín Trías Pujol”, Archiv. Med. Biogr.
1955, (44), s. p.

Broggi, M. “El factor vasomotor en las secuelas traumáticas y en la
poliomielitis”, Act. Fisioterápica Ibérica, 1957.  Comunicación al I
Congreso de Recuperación Funcional, 1957 (sep).

Broggi, M: “Fisiopatología del pie equino poliomielítico”. Act.
Fisioterápica Ibérica, 1957.  Comunicación al I Congreso de Recupe-
ración Funcional, 1957.

Broggi, M: “El síndrome de hipertensión portal”. Conferència a
l’Hospital de Sant Pau, 1957.

Broggi, M: “External fistules of digestive tract following gastric
operations” in Year book of general surgery,  Chicago, 1957-
1958.

Broggi, M. “Complicaciones venosas en el postoperatorio”, Barce-
lona Quirúrgica, 1958.  (año 2, núm. 4, sep.), pp. 1-3.

Broggi, M: “Consideraciones al tratamiento de la cirrosis hepática
con la anastómosis porto-cava”. Com. al Congreso nacional de Ci-
rugía, Madrid, 1959.

Broggi, M: “Sobre el tratamiento de la hernia inguinal”, Conferència
Academia i Laboratori de Ciències Mèdiques, 1959.

Broggi, M: “Divertículos faringoesofágicos y su tratamiento” Rev.
Esp. Patol. Digestiva, 1960. Com. al Congreso de Patologia Digestiva
de Barcelona, 1960.

Broggi, M: “Patología del sistema portal. Tratamiento quirúrgico”.
Act. IX Congr. Nac. Patología Digestiva, Valencia, 1961.

Broggi, M; Trias, R: “Comentarios a 25 casos de hipertensión portal
tratados quirúrgicamente”, Med Clin, 1961, t. 37, núm 4, pp. 265-
269.

Broggi, M: “Resultados conseguidos en el tratamiento de la
hipertensión portal”, in Act. XI Congr. Intern. Gastroenterología,
Munich, 1962.

Broggi, M: “La anastómosis porto-cava termino-lateral y sus resulta-
dos”. Comunic. 63 Congreso Soc. Italiana Cirugía, Torino, 1961,
publ. a Barcelona Quirúrgica, setembre-octubre, 1964. pp. 268-271.

Broggi, M: “Los espacios profundos del cuello y sus prolongaciones
hacia el mediastino”, Anal. Med. Cir. Barcelona,  1963.

Broggi, M; Guitart, J: “Interposiciones digestivas altas”. Cir. Gin. Urol,
1964. pp. 123-124 ( Com,. VI Congr. Nac. Cirurgía, Barcelona, 1963).

Broggi, M; Pedro-Botet, J: “Esplenoportografias”, Rev. Esp. Enferm.
Ap. Digestivo y Nutrición, 1965, t. 24 (marzo), (sep).

Broggi, M: “La solución del problema de la hernia inguinal por el
método de Pérez Fontana”, Anal Med Cir, 1965, t. 44, núm. 190, pp.
271-276.

Broggi, M: “Lesiones quirúrgicas de las vías biliares” Rev. Esp. Patol.
Digest, 1965. Com. XI Congr. Nac. Patol. Digest. Oviedo, 1965.

Broggi, M: “Nuevo método para el tratamiento de las hernias
inguinales. Resultados”. Conferencia pronunciada en la Universi-
dad de Montevideo. (colab. V. Pérez Fontana), 1965.

Broggi, M: “Anatomía de  los espacios celulares y sistematización
de los flemones del cuello” Discurs  Ingrés . Reial Academia de
Medicina de Barcelona, 1966. Resposta Lluís Sayé.

Broggi, M: “El tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal por el
método de Pérez Fontana”, Barcelona Quirúrgica, 1967, vol. 11,
núm. 1. pp. 27-30.

Broggi, M: “Tratamiento quirúrgico de la úlcera gástrica”, Revista
Ibys, 1968, año 26, núm. 4. pp. 307-317.

Broggi, M: “Fargas. Su época y su influencia”. Anal Med Cir, 1969,
vol. 49, núm. 2, (216), pp. 443-453.

Broggi, M: “Antecedents i tendències que portaren a la Universitat
Autònoma”. Act. I Congr. Hist. Med. Catalana,  Barcelona-Montpeller,
1970, t. IV, pp. 224-230.

Broggi. M. “Dr. D. Antonio Trias Pujol (+)”, Información Colegial,
núm 47, octubre 1970,  pp. 63-64.

Broggi, M: “Antoni Trias i Pujol. Evocación de su figura”. Anal. Med.
Cir, 1971, 51,  núm. 224, pp. 121-126.

Broggi, M: “Hernia hiatal y reflujo esofágico”. Anal, Med Cir,  1974,
t. 55, núm. 239, pp. 55-60.
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Broggi, M: “Tratamiento del reflujo esofágico mediante una modifica-
ción del método de Thal”. Comun. Congr. Nac. Cirugía, Barcelona, 1975.

Broggi, M: “Adolfo Ley Gracia”, Anal. Med Cir, 1976, 56 (246), pp.
276-281.

Broggi, M: “El profesor Lorenzo Bohler”, Anal. Med. Cir, 1977, t. 57,
núm. 280, pp. 282-287.

Broggi, M; Pijoan, C; Balcells, A: “Aspectes vigents del la Universitat
Autònoma de Catalunya”, Anal Med Cir, 1978, t. 58, núm. 253, 161-167.

Broggi, M: “August Pi i Sunyer i la gestació de la Universitat
Autònoma”, in “Centenari...” Barcelona, 1979, pp. 151-161.

Broggi, M: “Progressos assolits en sanitat militar durant la guerra
civil espanyola (1936-1939)”, Act. 27 Congr. Intern. Hist. Medicina.

Rodríguez Arias, B; Broggi, M: “El profesor Pedro Domingo Sanjuan,.
Vida y obra científica”. Anal. Med. Cir. 1980, t. 59, pp. 22-230. Bar-
celona, 1980, I; 168-171.

Broggi, M: “Joan Obiols Viè”, Rev. Dep. Psiquiatria  Fac. Med. Barce-
lona, 1981, 8 (1), pp. 15-18.

Broggi, M: “Nuevos aspectos de la responsabilidad médica”, Fol.
Humanística, 1981.

Broggi, M: “Perspectivas ante un posible conflicto con armas nu-
cleares”, Fol. Humanística, 1983.

Broggi, M: “Efectos biológicos de las explosiones nucleares”. Conf.
Facultat de Filosofia UB; Conf. Ateneu Barcelonés.

Broggi, M: “Especialización en Cirugía” Fol. Humanística, 1983 (Conf.
Univ. Salamanca).

Broggi, M. “Evolució històrica de la cirurgia. Cirurgia general i
especialitats”. Anal. Med, 1984, vol. 70 (núm. 9), 262-266 (Conf.
Soc. Cat. Hist. Med. Inaug. Curs, 1983).

Broggi, M: “Josep Trueta i la biología de l’os”, Anal. Med, 1978 .

Broggi, M: “L’Hospital Clínic que he conegut i la seva projecció en la
cirurgia de guerra” (Conf. Fac. Med UB, 1982).

Broggi, M: “Els progressos efectuats per la sanitat militar durant la
guerra van ser mundialment reconeguts i acceptats”, La Vanguar-
dia, 7 d’octubre de 1986, p. 42.

Broggi, M: “L’art i la ciència de la cirurgia” Rev RAMB. 1988, 3 (1),
pp. 11-16.

Broggi., M: “En el mil·lenari de Catalunya. Els inicis de la cirurgia
científica en el nostre país”  Revista RAM de Barcelona, 1989, 4 (2),
pp. 67-72.

Broggi, M: “In memoriam. Ramon Trias Fargas” Revista RAM de
Barcelona, 1989, 4 (3), pp. 189-190.

Broggi, M: “Belarmino Rodríguez Arias. Noces de diamant amb la
professió”, Revista RAM de Barcelona, 1991, 6 (3), pp. 172-175.

Broggi, M: “Discurs d’homenatge a Duràn Jordà i la seva obra”,
(Conf. Al Saló de Cent de l’Ajuntament de B).

Broggi, M: “Enhorabona per l’aparició de Bioètica & Debat”, B & D,
maig, 1995, p. 3.

Broggi, M: “El repte de la sanitat”, Compartir, 1995, núm. 17, pp. 10-13.

Broggi, M: “Experiència sota l’addicció per l’ús terapèutic. Està
justificada la restricció de la recepta mèdica?. Estudi i risc del
fenòmen de l’addicció”. Rev. RAMC, 1995, 10 supl. 1) pp. 35-39.

Broggi, M: “Bel·larmí Rodríguez Arias”, Rev RAMC, 1998, 12 (1), p. 50.

Broggi, M: “Eutanàsia. Introducció al tema”, Rev RAMC, 2002. 17
(2), 42-43.

Broggi, M; Broggi, MA: “Els documents de voluntats anticipades”
Rev. RAMC, 17 (2), 50-53.

Broggi, M: “Consideracions i Reflexions sobre l’Eutanàsia”, Rev
RAMC, 2002, 17 (2), 62-64.

Broggi Vallès, M: “Hospital Clínic de Barcelona. Celebració del
Centenari” Gimbernat, 2006, 45, pp. 203-215.

Broggi, M; Carmona, AM; Gelonch, A, et al: “Aportació de ‘Institut
Mèdico-Farmacèutic de Catalunya a la Facultat de Medicina i
l’Hospital Clínic, 1906-1936”. Gimbernat, 2006, 46, pp. 137-157.

Broggi, Moisès: “Pregó de la Festa Major de la ciutat de Manresa”,
agost, 2008, Manresa, 13  pp.

Nota: S’han recollit els treballs tal com consten en els curricula del
doctor M. Broggi, i sovint en forma de separates, que no segueixen
la paginació de les revistes.

Relació de treballs que consten en el curriculum i carpetes del doctor Moisès Broggi a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
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TEMPS D’ESTUDIANT
- n. Barcelona, 18 de maig de 1908.
- Estudis de Batxillerat a Barcelona, 1918-1924.
- Estudis Llicenciatura de Medicina. Facultat de Medicina, UB. 1925-
1931.
- Alumne intern d’Anatomia, 1926-1928.
- Alumne intern pensionat de Cirurgia, 1927-1930.
- Premi Extraordinari de Llicenciatura, 1931.

PRIMERA ETAPA PROFESSIONAL, FINS A 1939
- Doctorat de Medicina, amb la qualificació d’Excel·lent, 1935.
- Professor ajudant de la càtedra de Cirurgia, 1933-1935.
- Metge de guàrdia, per oposició, de la secció de Cirurgia de l’Hospital
Clínic de Barcelona, 1935.
- Encarregat del servei de Cirurgia d’Urgència  de l’Hospital Clínic i
del dispensari de Traumatologia, 1935-1940.
- Inspector Municipal de Sanitat, 1936.
- Mobilitzat com a cap d’equip quirúrgic en el front, a la guerra civil,
1937-1938.
- Cap del pavelló per a Caps i Oficials de l’Hospital Militar de Vallcarca,
1938.

ACTIVITAT PROFESSIONAL, A PARTIR DESPRÉS DE LA GUERRA
I FORMACIÓ EXTERIOR
- Encarregat del servei quirúrgic per dl Sanatori “Flor de maig” per a
malalts toràcis, 1945-1951.
- Assistent en els serveis dels professors Ducuing, de Toulouse, i
Berard de Lyon, 1934-1935; del prof. Santy, de Lyon, 1949; dels
profs. Allan Hunt i de Sir Russell Brocq, de Londres, 1952; i dels
profs. D’Allaine, i Senéque, de Paris; Derra de Dusseldorf; i Catell
de Boston, en diferents etapes.

SOCIETATS I ACADÈMIES
- Membre de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de
Barcelona, 1932.
- Membre de la Societat de Cirurgia de Barcelona, 1933.
- Soci numerari de la Soc. Esp. i Internacional de Gastroenterologia
i Nutrició, 1950.

- Membre de la Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia (SECOT), 1952.
- Soci fundador de la Societat Espanyola de Rehabilitació, 1956.
- Membre de l’International College of  Surgeons, 1956.
- Membre de l’Acadèmia de Doctors de Barcelona, 1958.
- Membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia
de Barcelona.
- Membre de la “Academy of Law and Science”, de New York, 1964.

ADDICIONS POSTERIORS AL SEU INGRÉS A L’ACADÈMIA
DE MEDICINA
- Soci de número de la Societat catalana de Biologia, 1966.
- Diplomat per l’Hospital Espanyol de Mendoza (R. Argentina) i la
Universitat de Cuyo, per haver donat unes lliçons, amb demostracions
pràctiques sobre tractament quirúrgic de la cirrosi hepàtica, 1966.
- Membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona,
1966.
- President de l’Institut Mèdico Farmacèutic, 1970-1975.
- Grand Prix Humanitaire de France, 1972.
- President de la Comissió de deontologia del Col. Of. de Metges de
Barcelona, 1977.
- President de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, 1979,
fins a 1993.
- Premi Pere Virgili, concedit per la Societat Catalana de Cirurgia, 1980.
- Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, 1982.
- Membre del Intern. Physic. for the Prevention of  Nuclear War, 1982.
- Encomienda de número del Mérito Civil, juny 1985.
- President del Congrés nacional de Comissions de deontologia,
Barcelona, octubre 1985.
- Vicepresident de l’Institut Borja de Bioètica
- Copresident de l’XIè Congrés d’Història de la Medicina Catalana,
Barcelona, 2000.
- Medalla d’or de la Generalitat de Catalunya. 2008.

Nota: Aquest curriculum correspon a la informació que consta en el que
va presentar ran de la seva elecció com a membre numerari de la Reial
Acadèmia de Medicina, i amb algunes addicions fetes posteriorment.
Les subdivisions en períodes no estan en els llistats originals.

DR. MOISÈS BROGGI I VALLÈS.

CURRICULUM VITAE
Font: Arxiu RAMC, (Carpetes M. Broggi)
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Moisés Broggi (Barcelona, 1908), cap de l’equip quirúrgic de les
Brigades Internacionals en la guerra civil i un dels cirurgians més
prestigiosos de Catalunya, complirà cent anys el 18 de maig.
L’Acadèmia de Medicina vol ser la primera en felicitar-lo i avui li
rendeix homenatge.

¿És llarga una vida de cent anys?
Ara, viure 100 anys no és cap cosa extraordinària. A més la

meva vida ha sigut molt plena i feliç. He conegut gent molt important
i he viscut grans moments històrics.

¿Com s’aconsegueix se feliç?
Conformant-se i estant content amb el que un té, això és ser

feliç. Procurar el benestar de la gent que t’envolta aporta un benestar
que no el dóna l’egoïsme i la lluita contra els altres.

¿Vostè amb què es conforma?
He estat afortunat: he tingut la dona que volia, la feina que volia

i els amics que volia.

“SER FELIÇ ÉS ESTAR CONFORME AMB EL QUE UN TÉ”

Teresa Pérez.

¿Amb què es quedaria?
Cada moment té la seva importància. Aspectes materials que

semblen el summum de la felicitat, després no són res. I altres de
desgraciats al final són afortunats.

¿Quins per exemple?
Vaig tenir sort de ser represaliat i expulsat de centres oficials a

l’acabar la guerra. Aquest fet desgraciat va resultar afortunat perquè
em va compensar amb la meva carrera.

Si mira enrere ¿Com resumeix la seva vida en la sanitat?
Ara hi ha menys malalties i la vida és més llarga, però la demografia

ha crescut en excés. Som massa i això ho agreuja tot. La lluita per la vida
és difícil, hi ha un injust repartiment de la riquesa: una superpoblació
de gent jove amb l’amenaça de morir-se de gana i països amb gent
vella i béns de tota classe, i això crea problemes d’agressivitat perquè
la gent prefereix morir al camp de batalla abans de morir de gana.

Publicat a El Periódico de Catalunya el dia 1 d’abril de 2008, pàgina 37.

Entrevistes fetes al Dr. Moisès Broggi

EL SEGLE DE MOISÈS BROGGI

El cirurgià accentua la reflexió humanista en el seu
segon volum de memòries i alerta sobre l’oblit de
l’espiritualitat.

Defensa de la sanitat pública. Una mostra del tarannà
equilibrat i ple de sentit comú del doctor Broggi és la
resposta que va donar a la pregunta sobre què opinava
de la sanitat de Catalunya.  ... Pel  doctor Broggi la sanitat
catalana, com un dels pilars bàsics de l’Estat de
benestar, és una de les millors del món. “Abans ningú
no podia ni imaginar que un dia hi hauria sanitat gratuïta
per a tothom”. El gran punt fosc, va advertit, és el seu
elevadíssim cost.

Lluís Martínez, a Avui, 21 de setembre de 2005, p. 35.

BROGGI CULMINA SUS MEMORIAS

A sus 97 años el cirujano publica un retrato de la
Barcelona de la segunda mitad del siglo XX. Dotado de una
envidiable salud y dando muestras de una extraordinaria
clarividencia ... se reconoció ayer como una persona con
muchas suerte, porque “he vivido muchos años y he con-
vivido con una extensa familia y muchos amigos en unas
circunstancias que en ocasiones han sido muy críticas,
pero que me han permitido analizar la trascendencia de
las relaciones humanas y de los hechos. De ahí que el
segundo volumen sea más reflexivo que el primero y que
al final tenga un tono pesimista, por el que pido excusas”.

Josep M. Sòria. La Vanguardia, 21 de setembre de
2005, pàg. 34.

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2008; 23: 74-79
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 Entrevistes fetes al Dr. Moisès Broggi

“He tenido la mujer que deseaba, la casa que deseaba y la
profesión que deseaba. Dios ha sido generoso conmigo”, dice el
doctor.  Se levanta a la diez de la mañana, toma un té con cereales,
lee el periódico y se dispone a investigar. Se acuesta a la doce de la
noche. El 18 de mayo cumplirá cien años.

La grandeza de Broggi es que siempre fue más allá. Hombre de
ciencia y excelente cirujano. Pero también un humanista, un pensa-
dor.  Su testimonio (Memòries d’un cirurgià. Ed. 62) es impagable y
su figura inspiró a Hemingway para crear el personaje de ¿Por quién
doblan las campanas?.

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya rinde homenaje a
su presidente de honor, Moisés Broggi i Vallès, Creu de Sant Jordi,
ícono de  su profesión, todavía visita de vez en cuando la Academia
y el Ateneu.  “Al final de la vida –dice—lo único importante es la
gente que has querido, la que te quiere y los que confiaron en tu
labor profesional”. El único de sus hijos que siguió su vocación
acaba de jubilarse. “Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano?
Ver morir a un hijo. Yo, por suerte, tengo siete y vivos. Once nietos y
seis biznietos. Es lo único que te hace sentir que la vida continúa. Y
nosotros somos poquísima cosa en esa cadena. Todo es muy fugaz
para el humano”.

Cuenta que su modo de ver la vida se definió, durante la Guerra.
Civil, con pacientes de ambos bandos: “En el Clínic yo los operaba
a todos”. Luego le designaron jefe del equipo quirúrgico de las
Brigadas Internacionales.

- Usted los operaba sin luz
- Tras los bombardeos teníamos a uno que aguantaba
una linterna. ¡Y se salvaban!
- ¿El destino?
- Dios existe. Yo converso con él. Sin él nada tiene sen-
tido. Relea el Evangelio. Hay un principio universal que
todo lo dirige: Jesucristo, Buda o Lao Tse.
- ¿La Iglesia?
- La Iglesia es humana, y como tal comete errores.

Sigue escuchando a Bach en su casa del Putxet. Licenciado en
1931, prefiere la república a la monarquía. Sus anécdotas son inter-
minables: los quirófanos instalados en un vagón de tren, los prime-
ros usos de sulfamidas en Barcelona, el banco de sangre.

- ¿La operación más difícil?
- Hice la primera operación de corazón en Catalunya. La
había aprendido en Lyon.  Era una chica joven con un
problema mitral; la operé a tórax abierto, algo avanzado
para 1950.

Tras la guerra Broggi fue depurado. “Allí pensé que todo se
había acabado para mí. ¡Pero fue una suerte! Empecé en la cirugía
privada. Siempre he sufrido desgracias que se han convertido en
oportunidades”.

- ¿Qué avance científico le impactó más?
- La anestesia con respiración controlada. Antes, con
goteo de cloroformo y éter, una operación de más de dos
horas era casi mortal.  Ya ve: sé que no tengo mucho
tiempo por delante. Pero tengo mucho detrás. Para recor-
dar.  Y para ver como el ser humano se repite. Es muy
interesante. Yo aún voy a votar.

Broggi se rinde al progreso (“el siglo XX fue históricamente
incomparable: se hizo más en este siglo que en los diez siglos
anteriores”). Pero también le desasosiega “Nuestra esperanza de
vida ha aumentado espectacularmente, pero la humanidad no ha
aprendido nada, ¡nada!. Seguimos matándonos y exterminando ra-
zas”. El nivel de la gente ha aumentado (“pero moralmente el pro-
greso va al revés, estamos en un punto crítico universal”).

- ¿Dónde frenar el progreso?
- La ciencia no tiene límites. La ciencia no tiene moral. No
es ni buena ni mala. Sigue su curso. Imparable. Pero ojo
con su curso.
- ¿La maldad es genética?
- El animal obra por instinto. El hombre tiene la posibili-
dad de escoger, y eso, fantástico para él es nefasto para
la humanidad.

Sin sentido de la trascendencia, dice, el hombre no es nada.
“Hay un punto de sacerdocio y de misericordia  en la profesión de
médico”. No cree en genios en singular, porque un descubrimiento
nunca surge de un hombre solo. Ni Einstein ni Fleming estuvieron

La Reial Academia de Medicina de Catalunya decreta el año

del centenario del eminente cirujano

EL SIGLO DE BROGGI

Núria Escur.
Barcelona
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solos. Entre los hombres que más le han impresionado escoge a
Leo Eloesser, el médico que operó a Frida Kahlo.

- ¿Qué le falta al médico, hoy?
- Le han robado la intimidad con el paciente. La palabra
curaba. Ahora no ven pacientes, ven órganos. Cuando no
pueden hacer nada más por el órgano, ¡adiós!, se despi-
den del paciente. Antes, uno estaba con el enfermo has-
ta la muerte.
- ¿Miedo a la muerte?
- Cuanto más me acerco a ella menos miedo me da. La
vejez se fabricó para eso: vas perdiendo facultades para
dejarte ir, para que fluyas. Es como nadar.
- ¿Su esposa?
- La hija de mi maestro. Mi mujer es... yo mismo.

Publicat a  La Vanguardia el dilluns dia 25 de febrer de 2008, pàgina 34.

UN EJEMPLO PARA LA PROFESIÓN MÉDICA

“Es alguien a quién admiro profundamente. Un maestro especializado en los aspectos éticos de la profesión.
Hombre admirable que supo superar el rechazo oficial de la postguerra. Hizo la respuesta a mi discurso de entrada a la
Real Academia de Medicina. Luchador y libre. A sus 100 años utiliza el ordenador. Pionero porque siempre tuvo buenos
contactos profesionales en el extranjero, cuando aquí vivíamos casi aislados”

Joan Viñas. Rector de la Universitat de Lleida.

“Un ser excepcional con un gran sentido universitario. Un cirujano con experiencia militar que, al final de la guerra,
fue castigado: le impidieron continuar su labor. Recuerdo al doctor Pedro Pons, citándonos en clase como trataba Broggi
los casos de hipertensión portal. Un ser querido por todos. Él dice que sus 100 años son mérito de la naturaleza, pero
creo que algo tiene que ver su pensamiento”

Ciril Rozman, Médico hematólogo

“Referente médico único en Catalunya. Su disponibilidad, su generosidad, su voluntad para compartir la enseñaza...
Un hombre que sufrió la expulsión docente y mantuvo el sentido humanitario. Llegó a ser incluso el representante
español de una asociación internacional contra las armas nucleares que recibió el Nobel. Para rematar, escribió una
memorias de gran calidad literaria y fidelidad histórica.

Miquel Bruguera. Presidente Col·legi Oficial de Metges

“Nadie como él simboliza al médico ejemplar. Por su carrera y su profundidad. Consiguió no tener enemigos. Tras la
guerra intentaron truncar su carrera, pero consiguió mantener un altísimo nivel. Ideológicamente independiente, sabe
explicar las cosas por deducción natural. Introdujo una cirugía  que conocemos como anastómosis porto-cava, aprendi-
da en Inglaterra y usada con éxito en afecciones de hígado”.

Jacint Corbella. Presidente Reial Acadèmia de Medicina.

Publicat a  La Vanguardia el dilluns dia 25 de febrer de 2008, pàgina 34.

Entrevistes fetes al Dr. Moisès Broggi
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- Doctor Broggi. El 18 de maig farà cent anys. Felicitats.
Gràcies, però encara no hi sóc. Encara poden passar moltes coses.
- Hi ha algun secret per arribar a la seva edat?
No. Gairebé tothom mor de malalties, no de vellesa. A més, la

vida humana té un límit.
- Quin límit?
Cinc vegades el temps de creixement. El de l’home és de vint

anys. I cinc per vint fa cent, amb això ja està dit tot.
- Com a metge, quin consell dóna per  conservar la salut?
Tot amb moderació. No vulgui fer concursos. No abusi de res.
- Beu vi a l’hora de dinar?
Una mica, si. Un vaset o dos.
- Fuma?
Fumava. Un puret després de dinar. Però ho vaig deixar fa uns

vint anys perquè un dia em vaig marejar.
- Quina és la millor medicina?
No es preocupi gaire per les coses i tiri endavant. I procuri que

tothom estigui bé, sobretot la gent del seu entorn.
- Té una bona recepta per a la depressió?
Pensi que la vida és efímera i no se’n preocupi gaire.
- Quina és la fórmula de la felicitat?
La vida té molts al·licients. Disfruti’ls. Però al felicitat és com la

salut: t’adones que la tenies quan l’has perduda.
- Quan s’arriba als cent anys, es distingeix bé el que té importància

del que no en té?
Importa viure bé i estar bé amb la família. En canvi no tenen

importància la majoria de les coses que ens preocupen en la vida.
- Com ara?
El futur. Les persones velles no en tenen, però si un passat molt

ric! Tothom busca la seguretat i la seguretat no existeix.
- Al segon volum de les seves exitoses memòries, publicades fa

uns anys, vostè escriu: “Ets el què recordes”.
Això mateix. Cada vegada té més importància el passat. Els fets es

repeteixen- Tothom cau en les mateixes trampes, i això és bo saber-ho.
- El record és important per a una persona gran?
Es clar. La via té una sèrie d’episodis importants. Però la vida

no és cap diversió. No hem vingut aquí a passar-nos-ho bé. En el
fons, dominen les penes.

- El veig pessimista...
No. Jo sóc optimista, però la vida és una successió de problemes

que s’han d superar. És quan arribes a la meva edat que et tornes
optimista. Insisteixo, veus que res té importància, que tot és efímer.
Tot acaba desapareixent, i ràpid. Aquests cent anys m’han passat
com una exhalació. Com més gran et fas més ràpid passa el temps.

- Vostè acaba el seu segon llibre de memòries dient que ha
arribat a creure en l’existència d’un àngel protector...

SI, jo crec que sí. Crec que hi ha un factor, que no sé quin és,
però que ens protegeix.

- Ho diu perquè ho va passar molt malament en acabar la gue-
rra, però després va tenir sort.

De vegades les coses adverses es giren a favor d’un. Al final del
conflicte em van expulsar de la Universitat i del Clínic. Jo pensava
que la meva vida professional s’havia a acabat, però va ser al
revés. Va haver-hi gent i amics que em van ajudar, i professionalment
vaig tenir èxit.

- La mort és el final?
Aquesta és la qüestió. El naixement, és el principi? I la vida què

és?. En el fons, tot és un misteri. Per molt que avanci la ciència hi ha
coses que queden sense explicar. La vida no té principi ni final sinó
que és una continuïtat de formes canviants. Vostè no és el mateix de
fa vint anys. Té records i sentiments però la seva matèria és diferent.

- Quan es perd la por a la mort?
Considerant-la inevitable. Però procuro no pensar-hi gaire.
- Té un gran interès per la filosofia oriental...
Perquè conté idees que fan pensar molt. Pensar que potser hi

ha un més enllà...
- Per què un cirurgià s’interessa per aquestes qüestions?
Perquè la matèria no ho explica tot. El ritme vital està imposat.

Hi ha unes forces que ho dirigeixen tot i que no sabem què són.
- I la filosofia oriental dóna respostes?
Com les religions. Són teories que escapen a la intel·ligència,

que pot indagar en la matèria fins a les últimes conseqüències;
però les forces que la mouen no es poden explicar només amb la
intel·ligència.

- Com veu el futur?
Hi ha dues maneres de predir-lo.  Una és pensar que tot

continuarà com ara. Si és això ho veig fatal. Dues, pensar que
l’home canviarà de mentalitat. Però això és imprevisible.

Publicat al diari Avui, el dia 29 de març de 2008, pàg. 28.

La vida és breu. No se’n preocupi gaire

MOISÉS BROGGI. CIRURGIÀ. HUMANISTA. CENTENARI
Lluís Martínez
Barcelona
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FRAGMENTS d’entrevistes i articles

- ¿De qué quiere Vd. Hablar? Moisés Broggi, el Bhagavad-Gita y
la crisis de sentido religioso

El doctor Moisés Broggi reconoce que las páginas del ‘Bhagavad-
Gita’ le han cautivado desde el día, hace muchos años,. Que se
aproximó por primera vez a ellas.

Todos los seres humanos llevamos en nuestro interior una chis-
pa de la divinidad y esa chispa es lo único inmortal. La forma de
escapar de esa trampa que es la vida es identificarse con esa chispa
interior y lo podremos lograr de dos formas: a través de la meditación,
acompañada a la renuncia de todo aquello que nos apega a la vida
(que es lo que hacen los místicos) o por la acción, nunca dirigida a un
provecho personal y sí hacia el bien y el amor al prójimo.

Entre los acotados textos del ‘Bhagavad-Gita’ que en sus edicio-
nes castellana y catalana Moisés Broggi me muestra, textos traba-

jados personalmente por su mano, tanto subrayando como añadien-
do comentarios...

Broggi me dice, respondiendo a un cuestionario, que el perso-
naje histórico que más le interesa no es uno sino dos: Cristo y Buda.
Ahora me ha dicho: Cuando la religión se ha materializado y ha
defendido intereses es cuando ha entrado en crisis.

Un rectángulo a bolígrafo enmarca en la página 41 de la versión
catalana del ‘Bhagavad-Gita’ este párrafo de Joan Mascaró: “L’autèntic

progrés de l’home a la terra és el progrés d’una visió interior... I si

volem viure més hem d’estimar més. L’amor és el tresor amagat en

un camp, i aquest tresor és la nostra pròpia ànima...”

José Martí Gómez. La Vanguardia, 26 de juliol de 1985, pàg. 23.

MOISÉS BROGGI Y LA
RELATIVIDAD DE LAS COSAS.
LA VIDA VIVIDA SIN PRISA.

Empezó a ejercer como cirujano cuando la medicina
curaba poco pero los pacientes morían contentos “Gra-
cias doctor, me ha cuidado usted muy bien, musitaban
los moribundos”. Se ha jubilado cuando la medicina cura
mucho pero los pacientes están insatisfechos. ... Aman-
te de Bach, interesado por Cristo y Buda. Pesimista vital,
quiere empezar un día de estos a escribir sus memo-
rias. No tiene prisa. Hace años que sustenta la opinión
de que la prisa es una de las plagas de nuestro tiempo.

“La mía fue una infancia normal. La de un hijo de la
pequeña burguesía, con un padre serio y aficionado a la
lectura  y una madre dulce.  Los veranos los pasábamos
en La Escala y en las ruinas de Ampúrias, donde todavía
no había vigilancia...  Fui un niño aficionado a la lectura.
Los cuentos de Grimm, las novelas de Julio Verne y de
Walter Scott, el ‘Patufet’ cada semana... pero nunca fui
un niño solitario”

José Martí Gómez.  La Vanguardia, 20 diciembre 1993,

Revista, pp. 1-3.

PAISAJES CON FIGURAS. MOISÉS
BROGGI Y LAS HERIDAS DE LA
GUERRA

Broggi narra en sus memorias la medicina en el lado republica-
no. Voluntarios en las Brigadas Internacionales combatieron en
primera línea no con fusiles sino con quirófanos y hospitales de
campaña. “De muchos de aquellos personajes se podría hacer una
novela” nos dice Moisés Broggi ... En la amplísima bibliografía so-
bre la Guerra Civil las memorias del jovial nonagenario Broggi cu-
bren un espectro hasta ahora no tratado: la medicina en el bando
republicano, tanto en la retaguardia como en el frente... Broggi narra
como se montó en Barcelona el primer banco de sangre de la histo-
ria, como la Renault fabricó en Barcelona el revolucionario “Auto
Chir” que era un quirófano ambulante que permitía operar en la
primera líneas del frente...

José Martí Gómez, La Vanguardia, 11 de diciembre de 2000,

supl. Vivir, p. 5.

Josep Martí Gómez és potser el periodista que ha publicat més sobre el

doctor Broggi a la premsa habitual. Cal destacar, a més a més,  l’article extens

que va sortir al Magazine de La Vanguardia, ben il·lustrat,  el mateix dia 18 de

maig de 2008, en que el doctor Broggi complia els cent anys.

Entrevistes fetes al Dr. Moisès Broggi
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“Les guerres fan avançar la medicina. Al costat republicà es van

fer avenços importants, Els hospitals mòbils, propers al front, per

atendre els ferits amb un retard mínim: nosaltres vam fer els primers

equips quirúrgics mòbils. El doctor Duran va crear els bancs de

sang, perquè molts ferits morien per hemorràgia. I el doctor Trueta

va fer la sistematització del tractament de les fractures”.

“Al Guadarrama tot eren ferits de bala. A Brunete dominava

l’artilleria. A Belchite va començar a treure el nas l’aviació. I a Terol,

tot era aviació. Després ja van bombardejar poblacions obertes,

com es va fer a la segona guerra  mundial. Si ara esclatava una

guerra, tota la desgràcia seria per a la gent que no hi té res a veure”.

La perspectiva del desastre avui ha fet que el doctor Moisès
Broggi formi part del Congrés de Metges per a la Prevenció de la
Guerra Nuclear.  Col·legues anglesos el van cridar, algun d’ells antic
membre de les brigades internacionals, i des del 1982 el doctor
Broggi ha multiplicat les conferències i els articles: fa la medicina
preventiva del cataclisme.

Antoni Batista, a Avui, 25 d’abril de 1986, p. 21.

CIEN AÑOS DE PLENITUD.
EL ARTE DEL ALIVIO.

“Tinc la sort d’haver viscut molts anys, i a la meva vida hi ha

dues fases: la primera és la de treball, la cirurgia, i la segona la de

pensar i reflexionar sobre tot el que he viscut amb la gent que he

tingut la sort de trobar”.

Diu que el doctor Camps, el seu metge de la infantesa, li retornava
la salut amb la seva bonhomia: què en pensa del valor del vincle
entre metge i malalt en l’atenció mèdica?

“A la vida el tracte amb les persones es fonamental en tot. En

medicina encara molt més. Si el malalt té confiança en el metge té

molt guanyat perquè la mentalitat té influència en totes les coses

materials, i en molts casos les malalties estan mediades per

l’aspecte mental.

La cultura occidental s’ha caracteritzat per l’estudi de la matèria,

i la matèria no ho és tot. I aquí està la clau. El món material no

explica tot el funcionament de la vida, i això s’ha d’acceptar. Perquè

hi ha quelcom més que la matèria. La matèria es renova continuament

i arriba un punt en què desapareix. Hem de pensar que la resta, la

part espiritual, continua existint”.

Rosa Martínez, a “UB. La Universitat”gener 2006, núm. 34, pàgs. 4-10.

MOISÈS BROGGI, UN CIRURGIÀ
PER LA PAU

DOCTOR BROGGI: “TAL COM ESTAN

LES ARMES LA MEDICINA NO POT

FER RES”

Preguntado por algún deseo a la hora de soplar tan-
tas velas, el médico cierra los ojos y trata de vislumbrar
un mensaje sensato. “Pido una transformación de la

humanidad, una mutación necesaria... Los niños nacen

egoistas porque lo requieren todo tras ser dados a luz,

pero lo natural es que a medida que crecen y se hacen

adultos  se muestren sensibles a las necesidades de

todo y de todos cuantos les rodean. Pero en estos tiem-

pos ocurre trágicamente lo contrario.  Hoy puede que los

niños sean los seres más generosos de la humanidad y

a medida que crecemos nos volvemos más egoistas y

menos solidarios. Lo peor es que quienes más manden

menos procuren por el bien ajeno, porque entonces fun-

cionamos mal”.

Jordi Montaner a Siete Días Médicos, 4-10 abril 2008,

núm. 745, p. 10.

UNA HISTORIA INMORTAL

Hay libros de memorias a los que sobran páginas: unas dece-
nas, unos centenares o simplemente todas ... Por esto son tan de
agradecer algunos libros que actúan en sentido opuesto, libros a
los que faltan páginas y desearíamos leer a lo largo de más días...
Memòries d’un cirurgià, de Moisés Broggi es uno de estos excep-
cionales ejemplos. Casi canónicamente: el autor pide disculpas al
lector por la humildad de su vida  y su temeridad al contarla, pero al
mismo tiempo lo atrapa desde el primer capítulo... ...Broggi ha
conseguido una escritura convincente y hermosa en su eficacia
narrativa. Un gran cirujano es asimismo un gran pensador del cuer-
po y y un narrador privilegiado de sus vicisitudes. ... ... La memoria
de Broggi recupera, desde dentro, el sueño de lo que pudo ser y el
sangriento aplazamiento de las esperanzas, páginas incisivas so-
bre la renovación espiritual de una Cataluña  que apuntaba hacia el
equilibrio entre cosmopolitismo y autoestima...

Rafael Argullol, El País, domingo 4 de mayo de 2001, Págs,

Cataluña/3.
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ALEXANDER FLEMING és probablement el símbol més important de la medicina del segle XX. El seu

treball sobre la penicil·lina que obrí la via a la utilització dels antibiòtics i el capgirament del pronòstic

de les malalties infeccioses, ha influït de manera decisiva en la història de la humanitat. Va ser membre

d’honor de la nostra acadèmia. Aquí fotografia de l’acte del seu ingrés el juny de 1948.

(Fotografia: AIHSC - Fons: RAMC).

L’Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana

‘Gaspar Sentiñon’

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2008; 23: 80
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