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“La matèria no ho explica tot”
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Moisès Broggi no representa només el segle
XX: va més enllà, perquè va néixer abans de
la Primera Guerra Mundial (que molts
consideren el començament del segle a
molts efectes) i ja som ben entrats al XXI.
Després de tota una vida de fer anar el bisturí
amunt i avall, un cop jubilat Broggi va posar
fil a l’agulla i ha publicat Memòries d’un
cirurgià i ara, als 97 anys, Anys de plenitud,
en què recorda la seva vida des del final de la
Segona Guerra Mundial fins a l’actualitat.
Broggi va estudiar medicina amb la idea de
fer carrera universitària, però la repressió
posterior a la Guerra Civil l’hi va impedir i,
com tants altres metges catalans, va haver
de dedicar-se a l’exercici de la medicina
privada, en la qual va excel·lir. “Avui no estic
ressentit –diu–, i segurament m’ha anat
millor així que si hagués estat universitari”.
Al primer volum es va centrar a explicar els
primers anys de la seva vida i la formació,
incloses les guerres civil i mundials, amb una
memòria tan prodigiosa que hi ha records
inversemblants: “Hi ha un record de quan jo

encara ni parlava..., però no s’ho creu ni la
meva dona... És com si ho visqués ara mateix,
però quan l’hi explicava a la meva mare deia
que era impossible que ho recordés, perquè
tenia menys de dos anys i ni tan sols
caminava, em portaven a coll”.
Broggi ha rebut premis i honors com ara la
Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Or de la
Ciutat de Barcelona, és president d’honor de
la Reial Acadèmia de Metges de Catalunya i
de l’Institut Borja i de l’Institut Mèdic
Farmacèutic.
En aquests Anys de plenitud, Broggi ens
il·lustra la seva vida amb nombroses
reflexions, com ara els canvis tècnics
generals i en la medicina, la preocupació per
la pau internacional i l’amenaça nuclear –va
ser fundador de la Societat Internacional de
Metges contra la Guerra Nuclear, entitat que
va guanyar un premi Nobel de la pau–, la
drogoaddicció i els problemes derivats de les
nacionalitats agressives, per dir-ne només
alguns. Broggi és avui la memòria viva de la
nostra societat.

Amb 93 anys va publicar el primer
llibre de memòries, que ara, qua-
tre anys més tard, completa. Què
el va impulsar a fer-ho?
He viscut molts anys, i va arri-
bar l’època de la jubilació, des-
prés d’haver treballat molt. Els
meus fills em van dir que per
què no feia un recull amb les
conferències que havia fet, i
vaig fer-lo per la família, però
un cop va estar fet em van dir:
“Per què no ho publiques, que
és molt interessant?”. I així
vaig començar a escriure les
memòries.

A vostè se l’ha descrit com a metge
humanista, però fins a les memò-
ries no havia pas escrit cap llibre...
Al ser cirurgià tens un contac-
te amb les persones i els seus
patiments, i això també et fa
participar en la societat.

La figura del metge ha canviat
molt en el llarg període durant el
qual vostè ha exercit...
Molt: el metge s’ha convertit
en un funcionari, aquesta és la
realitat. S’ha apartat de la cosa
personal i humana per anar a
la cosa tècnica. El metge avui
és un tècnic, més que un pro-
fessional.

Quin és l’origen d’aquests canvis?
El desenvolupament de la tèc-
nica i la perfecció de la medici-
na, les especialitats, que redu-
eixen el camp i per tant redu-
eixen la visió. El metge ara no
veu el malalt, veu una lesió,
aquest és el concepte.

Ho veu positiu, això, o negatiu?
Aquesta és la base del progrés,
però en canvi fa perdre la hu-
manitat, és així.

En aquesta segona part de les me-
mòries, més reflexives, insisteix en
la pèrdua de l’espiritualitat del
món actual. També és progrés?
Això té a veure amb tot. La
nostra civilització és totalment
materialista. Avui tot és l’estu-
di de la matèria, de les coses
del món material, però en rea-
litat això no ho és tot i ha fet
perdre una visió de la cosa es-
piritual que és molt important.
El materialisme ens porta a
una perfecció cada vegada més
gran de la matèria, però en
canvi ens porta a una renúncia
de la part espiritual de la vida.
La matèria no ho explica tot.
La física mateixa, que era la ci-
ència més material de totes, la
gran productora de la tècnica,
ara s’està espiritualitzant, per-
què amb l’estudi de la matèria
fins als seus límits arriba un
moment que aquesta desapa-
reix i tot és energia. Hi ha
molta desorientació. A més, hi
ha unes forces, al món, que ho
regulen tot, i això està ben es-

tudiat, els físics mateixos re-
coneixen que hi ha una força
universal que ho dirigeix tot.
Tot l’univers i el que és infini-
tament petit es regeixen amb
lleis molt semblants.

En una petita partícula hi ha tot
l’univers...
Els planetes que giren al vol-
tant de les òrbites, amb preci-
sió matemàtica... Això és el re-
coneixement d’una força uni-
versal ho dirigeix tot.
L’organisme funciona a base
de forces físico-químiques que
són materials, com el menjar,
com una màquina, però aques-
tes forces obeeixen unes lleis
dirigides no se sap per què ni

per qui, i això vol dir que hi ha
alguna cosa immaterial, en el
fons. A més, des del punt de
vista estrictament material no
som res, d’aquí a quatre dies
tots serem un pilot de cucs,
aquest és el futur...

Hi pensa, en aquest futur?
Penso en la mort com un fet
natural, igual que el naixe-
ment... La vida també està
subjecta a unes normes que
no es poden defugir: el naixe-
ment, la infància, la joventut,
la plenitud, la vellesa i la mort,
és un cercle que no es pot
trencar. No sabem per què
som aquí ni on anem a parar...
i això crea un gran buit a la

vida, una sensació d’angoixa
vital important.

En aquests ‘Anys de plenitud’ hi ha
més reflexió que a les primeres
‘Memòries d’un cirurgià’, oi?
És a causa dels anys, també,
que un mira la vida des d’un
punt de vista diferent. Així
com el jove pensa que la vida
no s’ha d’acabar mai, que tot
va bé, el vell veu que les coses
es repeteixen molt, que
l’home segueix sent el mateix
de sempre.

Què destacaria del seu segle XX?
Des del punt de vista tècnic, a
la meva infància l’element
energètic important era el
carbó, i ara és el petroli i hi ha
electricitat... El treball era tot
a base d’esforç muscular,
humà o animal, i ara tot són
màquines. I tot s’ha fet en una
generació llarga, que és la
meva. A primers del segle XX
la gent es moria molt aviat,
una quarta part moria abans
dels 10 anys, i als 20 arribava
la meitat i els 40 eren gairebé
un límit... A més el món es di-
videix cada vegada més en rics
i pobres: els rics arriben a més
edat i els pobres es moren més
aviat, hi ha una dualitat difícil
de compaginar. Però malgrat
el progrés, la humanitat se-
gueix amb els mateixos defec-
tes i virtuts de sempre, i amb
la mateixa intolerància i dife-
rències de sempre, la qual
cosa ara és més perillosa, per-
què el poder de les armes
també és més gran.

No ens curarem mai de les guerres?
Mentre continuem pensant en
un país que vol dominar l’altre
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“Catalunya
és un grup
d’habitants
que aporta
a l’Estat
espanyol
molt més del
que l’Estat
inverteix en
nosaltres”

La memòria viva

i el vol tenir subjecte les guer-
res no s’aturaran. Espanya i
Catalunya en són un exem-
ple, com ara fa quatre dies va
passar a Iugoslàvia. Europa es
va formar a base d’Estats na-
cionals que s’havien fet per
mitjà de conquestes o pactes
matrimonials, amb unes na-
cions que dominen unes al-
tres, i les que estan supedita-
des tenen els seus drets i les
seves reclamacions a fer. Ca-
talunya és una nació supedi-
tada, és clar. Pensava que ens
en sortiríem amb la Unió Eu-
ropea, però mentre aquesta
es basi en els Estats nacionals
no ho aconseguirem. Però
crec que el món entrarà en
raó. Tenim el cas d’Alemanya
i Suïssa, que són Estats fede-
rals, i al segon hi conviuen
tres nacionalitats completa-
ment diferents..., i els matei-
xos Estats Units, on cada
Estat té unes lleis completa-
ment diferents... Es tendeix a
donar una certa llibertat a les
nacions sense Estat.

Després de la Guerra Civil va ser
represaliat...
En el moment em va doldre
molt, perquè jo pensava pre-
parar-me per a la carrera uni-
versitària, vaig fer el docto-
rat... i vaig haver de substituir
aquestes idees per la pràctica
professional pura. És també el
cas de molta altra gent, gent
de molta vàlua, que van haver
d’optar per marxar i fer la seva
obra a l’estranger, o per l’os-
tracisme. El nostre país va
quedar exsangüe, la universi-
tat va quedar empobrida. No
se n’ha parlat gaire, d’aquesta
repressió, perquè els vence-
dors de la guerra han procurat
fer un discurs que no és el real,
i fins no fa gaire encara hi
havia censura.

Creu que l’Estatut proposat mar-
carà algun canvi a Catalunya?
Sabem que hi trobarem una
oposició irreductible, al centre.
Catalunya és un grup d’habi-
tants que aporta a l’Estat molt
més del que l’Estat inverteix
en nosaltres. A més Espanya
rebia diners d’Europa i ara en
rebran menys..., i si perden Ca-
talunya perden una altra font
d’ingressos...

Què creu que poden aportar les
seves memòries?
Són pocs anys però molt den-
sos... Fins no fa gaire les guer-
res eren uns instruments de
política internacional, i ara no
pot ser perquè el poder de les
armes és massa gran, i per
això s’han d’extremar les me-
sures de diàleg i pragmatis-
me... Crec que poden ajudar a
fer reflexions com aquesta.
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