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“EL SEU EXEMPLE PRECEDIA SEMPRE EL SEU DISCURS”

La frase que encapçala aquest escrit la va dir, en el tanatori de les Corts de 
Barcelona, el dramaturg Oriol Broggi referint-se al seu avi, el Dr. Moisès Broggi, 
metge, humanista, patriota i home de fe, recentment traspassat, a l’edat de 
104 anys. 

En  un  país  petit  com  el  nostre,  és  important  que  sapiguem  valorar  les 
personalitats que tenim i les personalitats que ens deixen. El Dr. Moisès Broggi 
era  una  d’aquestes  personalitats  que,  durant  molts  anys,  ha  prestigiat  la 
professió  de  metge,  la  importància  d’exercir  una  professió  amb  vocació  i 
competència, i ha prestigiat el nostre país.     

El nét del Dr. Broggi va revelar aspectes interessants de la personalitat del Dr. 
Moisès Broggi. Recullo del diari tres frases: la primera, la que ja hem escrit: 
“L’exemple (del Dr. Broggi) precedia sempre el seu discurs”; la segona: “(El Dr. 
Broggi) sempre provava de posar la intel·ligència al servei de la bondat”. I la 
tercera, unes paraules que el mateix Dr. Broggi va deixar escrites: “Si lleveu al 
món l’amor i l’amistat, tot el que resta és menyspreable”. Crec que en aquestes 
tres frases hi ha molta saviesa i val la pena d’aturar-se a pensar-ne la seva 
transcendència.

Els grans homes, per això els tenim per grans, saben donar a la seva vida una 
empremta  exemplar.  Gràcies  als  grans  homes,  la  humanitat  avança  en 
coneixements, en humanitat i en esperança. 

Quan el Dr. Moisès Broggi va complir 100 anys, una revista de bioètica de casa 
nostra li va dedicar un número especial, totes les pàgines de la revista, amb el 
títol “Reflexions d’un vell centenari”. Llegir aquestes pàgines és assistir a una 
lliçó  magistral  dictada pel  Dr.  Broggi  sobre la  vida,  la  ciència,  la  vellesa,  la 
mort...  Al  llarg  de  l’exposició,  queda  clara  la  seva  condició  de  metge  i 
humanista.  Vegem-ho  amb  aquesta  sola  frase:  “Dels  dos  aspectes  de  la  
medicina,  el  científic  i  l’humà, és sens dubte el  segon el  que té la  màxima 
importància i és aquest, precisament, el que es veu més postergat en la nostra  
societat”. 

I també s’hi trasllueix la seva faceta d’home profundament religiós. Vet ací una 
petita mostra, que serveixi d’homenatge a la figura exemplar del Dr. Broggi. 
“L’home no pot viure sense esperança. Aquest buit existencial  constitueix la  
neurosi col·lectiva més freqüent del nostre temps, i moltes vegades, s’intenta  
compensar  amb  la  voluntat  de  poder  o  de  possessió  de  diners  i  de  béns  
materials”. I dos altres pensaments: “L’home necessita creure en el més enllà i  



en les religions que donen un sentit a la vida. És més, la ciència amb els seus  
darrers avenços ja ens diu que la mateixa vida és un misteri”.  “En la nostra 
societat  hi  ha  una  crisi  profunda  del  sentit  religiós  i  ens  aparta  de  tota  
espiritualitat.  Com majors  han  estat  els  èxits  assolits  en  el  camp material,  
majors han estat també l’oblit i l’abandó d’aquells valors espirituals”.  

De persones com el Dr. Broggi, ens en fan falta. Per això les que tenim les hem 
de respectar i valorar i les que ja no tenim les hem de recordar amb un afecte, 
tot aprofitant el seu mestratge professional, humà i religiós. 

El mossèn

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES:  dissabte, dia 19 de gener: per Josep 
Font i Raimunda Autonell, difunts;  diumenge, dia 20: pel poble 
de Viladrau; dijous, dia 24: per Joan Busquets, difunt.

INFORMACIONS

DEFUNCIÓ:  Dilluns  passat,  a  les  12  del  migdia,  a  l’església 
parroquial, es va celebrar la missa exequial per  Santiago Pagès i 
Morera,  de  92  anys  d’edat,  nascut  a  Viladrau  i  que  va  morir  a 
l’Hospital de la Santa Creu, de Vic. Doneu-li, Senyor el repòs etern. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS PER  A CÀRITAS

El resultat de la campanya de recollida d’aliments, promoguda pel Club Bàsquet 
Viladrau i la parròquia de Viladrau, que s’ha fet durant aquestes festes de Nadal 
ha estat un èxit. El pes total d’aliments recollits és de  332,985 Kg. La llista 
dels diversos aliments i el pes corresponent (en quilos) és la següent: galetes i 
derivats,  10,922; conserves:  23,260; sucs de fruita i xocolata a la tassa:  3; 
sucre: 13; llegums: 39,075; farina de blat: 2; pasta; 48,820; arròs: 67,200; 
oli:  27,750 litres; llet  (natural,  desnatada i  infantil):  71,600 litres; cereals: 
3,150; sal; 1; brou: 3 litres; sopes en pols: 0,500; Cola-cao i Nesquik: 2,020; 
torrons:  1,550; xocolata:  1,575; vi:  0,750 litres; salses:  1,450; tapioca:  1; 
formatge:  0,500;  neules:  0,370;  cafè  soluble:  0,500;  pipes:  0,200; 
polvorons:  0,950;  Nocilla:  0,400;  papilla:  0,600;  fruits  secs;  0,650; 
melmelada: 1,220.    
En nom del Club Bàsquet Viladrau, en nom de la Parròquia i, sobretot, en nom 
de Càritas  Diocesana  cal  donar  les  gràcies  a  tots  els  qui  heu participat  en 
aquesta campanya de recollida d’aliments. Hi ha hagut molta generositat, i això 
és bonic. I hem de donar les gràcies molt especialment a en Josep Sansalvador 
que,  un  any  més,  ha  estat  l’animador  i  impulsor  d’aquesta  campanya. 
Moltíssimes gràcies.




