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La vida
com a lliçó

Des de la talaia excepcional del
noranta anys el doctor Broggi ens
ofereix un llibre savi, ple d’acuïtat
descriptiva i bon sentit. Barceloní
nascut el 1908, a aquest insigne
cirurgià li tocà de viure èpoques
apassionants i convulses: la monar-
quia, la dictadura de Primo de
Rivera, la República, la Guerra
Civil i la terrible postguerra fran-
quista, amb l’ombra exterior de la
Segona Guerra Mundial. És en
aquest context històric on s’emmar-
ca aquesta primera part de les
seves memòries, que té com a ter-
me l’any 1945. Allò que captiva
d’entrada en aquesta autobiogra-
fia és la serenitat, la mirada justa
i continguda sobre coses, persones
i fets. L’autor va viure a fons, i des
de la primera línia, esdeveniments
històrics, moments greus de perill,
d’angoixes i d’eufòries, però des d’una
vellesa lúcida i intel·ligent tot queda esta-
blert en el seu lloc amb una ponderació
exemplar. El pathos que traspua el llibre és
realment extraordinari, i allò que el magni-
fica és, justament, aquesta ponderació. No
hi ha odi ni instint de revenja contra tota
l’abjecció viscuda però no s’estalvia mai la
denúncia o el blasme de fets o actituds exe-
crables. Hi ha, sobretot, un sentiment com-
passiu cap a la misèria humana, una de-
fensa de valors positius: la solidaritat, la pru-
dència, l’honestedat, la justícia, i una no-
ble evocació exaltada de totes aquelles per-
sones de qualitat que trobà en el seu camí.
En definitiva, el missatge que rebem podria
xifrar-se en aquella sentència de Sant Pau
que va escollir Carles Riba com a epitafi:
«L’amor no cau mai». Potser aquest grau
d’equanimitat i saviesa només pot ser assolit
després d’haver experimentat profundament
aquest fil tan tènue que separa la vida de
la mort, d’haver salvat moltes vides i de
reconèixer la impotència de no haver po-
gut evitar, també, moltes morts. Els metges
es troben en una situació privilegiada per
viure a fons l’experiència metafísica perquè
ningú com ells és testimoni tan proper del
misteri que separa una cosa de l’altra, i que
les embolcalla. Justament un dels aspectes
més escruixidors del testimoni de Broggi, en
el relat de l’aventura d’actuar com a cirur-
già de guerra en el Clínic de Barcelona, o
en un hospital mòbil al front, és el fet que

incita a una reflexió profunda sobre l’absur-
ditat de la guerra: l’home (el metge) que
posa tota la seva intel·ligència, tota la seva
ciència i el seu coratge, en l’objectiu des-
esperat de curar i salvar vides enfront de
l’home —el militar, i el civil (voluntari o
forçat)— que posa exactament aquests
mateixos valors per aconseguir el contrari:
el disseny d’armament i l’acció bèl·lica per
a la destrucció i extermini de vides huma-
nes. Sense dir-ho el relat de Broggi explica
de forma eminent la raó de ser de bona
part del pensament artístic d’aquest segle,
que representen noms com Kafka, Canetti,
Beckett, Sartre o Brossa, per cenyir-nos
només —en l’àmbit literari— a alguns es-
criptors que expressen, o exploren, aques-
ta absurditat.

Des del punt de vista formal aquestes
memòries són també exemplars. Tot i ser
metge de professió, Broggi mostra un do-
mini considerable de la prosa. Pertany a
aquesta generació «perduda» de l’època
gloriosa de la vella Universitat Autònoma
d’abans de la guerra, una generació ple-
na d’entusiasme intel·lectual i vital, de pro-
jectes ambiciosos i d’energia abocada a

una promesa de futur per al país
que va estroncar-se de manera de-
sastrosa amb la malvestat de la re-
volta militar. Però el rigor i la niti-
desa de la seva prosa té potser, ul-
tra la seva sòlida formació huma-
nística, una altra explicació (i un
altre mèrit): la seva fermesa de ca-
ràcter, la seva esperança, malgrat
el que ha viscut, en un futur més
civilitzat, la seva equanimitat i in-
tegritat davant de les catàstrofes
que s’anaven succeint en la seva
vida. Aquest temperament dóna un
estil determinat, naturalment: una
prosa lacònica, directa, sense
floritures, però d’una gran eficàcia.
L’apreciació dels fets viscuts, com
dèiem, és  serena i ponderada,
però l’agudesa crítica o el pensa-
ment contundent no hi manquen
quan és necessari. En el discurs

narratiu s’hi intercalen, amb molta econo-
mia, petites reflexions de filosofia moral
que es desprenen dels fets narrats. D’altra
banda l’autor no cau mai en la conxorxa
o en la frivolitat. Segurament no li hauria
costat d’omplir pàgines d’anècdotes diver-
ses i de xafarderies de tota mena. Amb un
tarannà molt «britànic», Broggi marca sem-
pre una distància prudent pel que fa a la
confessió. No confraternitza en excés amb
el lector, i tot allò que pertany a la seva
esfera íntima és sempre expressat amb
elegància i sobrietat. Potser no es tracta
d’una qualitat que li hem d’atribuir com a
mèrit sinó que és la seva manera natural
de procedir. Precisament perquè no és un
escriptor professional no cau en vicis típics
d’alguns homes de lletres, com ara el nar-
cisisme, la boutade o la grolleria, el fan-
tasieig gratuït o l’exhibicionisme estilístic.
És així com de la narració d’una vida se
n’acaba desprenent tota una visió del món.
Perquè una vida ben contada, si és exem-
plar i plena d’aventures, com la d’Ulisses,
i si hom té la sort d’haver tingut un àngel
protector en els moments de perill —que
no en foren pocs en el seu cas—, és la
lliçó més valuosa que es pot transmetre.
Cal que expressem a Moisès Broggi, pel
seu gest generós d’haver deixat testimoni
escrit de la seva vida, la nostra més viva
gratitud.
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