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La medicina de guerra 
 
 
Presentació 

La medicina de guerra s’especialitzà en tècniques mèdiques iniciades, en part, a 
partir d’experiències anteriors. La conjuntura bèl·lica va fer que cirurgians i 
metges fessin front de manera urgent a temes relacionats amb les transfusions 
de sang, les malalties mentals, els traumatismes amb ferides obertes i la 
cirurgia reparadora i plàstica. 

La situació bèl·lica va comportar un camp d’experimentació i d’avenços mèdics 
que posteriorment es van aplicar en el conflicte que va esclatar el 1939 i que va 
durar fins a 1945, la Segona Guerra Mundial. 

Molts dels metges que van fer avançar la ciència mèdica a través de la pràctica 
de guerra a Espanya es van veure forçats a l’exili, on, principalment als 
hospitals de la Gran Bretanya, van seguir desenvolupant la seva activitat. 

Les activitats proposades se centren en analitzar les ferides produïdes per 
armes de foc (ACTIVITAT 1), les conseqüències físiques i mentals de les 
malformacions produïdes per traumatismes (ACTIVITAT 2), i la millora en les 
tècniques de les transfusions sanguínies (ACTIVITAT 3).  

 

 



Exposició temporal ‘Metges catalans a l’exili’ – Museu d’Història de la Medicina de Catalunya 
Guia didàctica: La Guerra: La defensa civil– Nivell: ESO – Activitat 2 

 
Activitat 1. Pautes de treball. 
 
 
Reflexions sobre el tractament de les ferides per armes de foc (1938). 
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Un cop analitzat el document anterior es poden respondre les qüestions 
següents: 
 
Creieu que en una situació normal el jove Dr. Broggi, professor assistent, 
hagués pogut intervenir en ferides descrites en el primer paràgraf del text? 
 
L’equip quirúrgic descrit, on va actuar? 
 
Quins dos tipus de ferides de les extremitats inferiors predominen? 
 
Com es tracten cadascuna d’elles? 
 
Què és una necrosi? I una tumefacció? I la profilaxi? 
 
Quin va ser el millor tractament per evitar la infecció? 
 
 
 
L’entrevista al doctor Moisès Broggi publicada el gener de 2006 a La Revista  de 
la Universitat de Barcelona “Moisès Broggi, un cirurgià per la pau” permet 
conèixer de  primera mà la història personal  i professional d’un metge cirurgià  
que el maig de 2008 fa els cent anys. Per accedir al text complet aneu a la 
següent adreça: 
 
<http://www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/revista_34/index.htm> 
 
 
El Dr. Josep Trueta ha estat reconegut com a una figura internacional pels seus 
coneixements de medicina de guerra aplicats durant la Guerra Civil espanyola i 
a causa del seu exili a la seva intervenció mèdica als hospitals d’Anglaterra 
durant la Segona Guerra Mundial. Podeu buscar informació sobre la seva 
persona i sobre les seves tècniques mèdiques en la pàgina web, a l’apartat 
sobre El redreç estroncat, dins la secció de l’Exili del 1939. 
 

http://www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/revista_34/index.htm
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Activitat 2. Pautes de treball. 
 
 
La cirurgia plàstica: una cirurgia de guerra. 
 
 

 
 
 

Dins el camp de la cirurgia, la guerra va propiciar la necessitat de restituir les 
marques de les ferides provocades pels estralls de la metralla i els impactes de 
bala. Dins d’aquest camp, va sobresortir la figura del Dr. Pere Gabarró. Podeu 
buscar informació sobre la seva persona i sobre les seves tècniques mèdiques 
en la pàgina web, a l’apartat sobre El redreç estroncat, dins la secció de l’Exili 
del 1939. 
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Activitat 3. Pautes de treball. 
 
Els reptes de les transfusions de sang. 
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Frederic Duran i Jordà va desenvolupar un sistema original de transfusions 
sanguínies durant la Guerra Civil. Un cop acabada la guerra, com molts altres 
metges, s’hagué d’exiliar i anà a Gran Bretanya on va organitzar el servei de 
transfusió militar durant la Segona Guerra Mundial. Per a més informació sobre 
la seva persona i sobre les seves tècniques mèdiques en la pàgina web, a 
l’apartat sobre El redreç estroncat, dins la secció de l’Exili del 1939. 
 
 
Per saber com es feien les transfusions en el front de guerra, aneu a l’article del 
Dr. Broggi esmentat en l’Activitat 1: 
  
<http://www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/revista_34/index.htm> 

http://www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/revista_34/index.htm

	Les activitats proposades se centren en analitzar les ferides produïdes per armes de foc (ACTIVITAT 1), les conseqüències físiques i mentals de les malformacions produïdes per traumatismes (ACTIVITAT 2), i la millora en les tècniques de les transfusions sanguínies (ACTIVITAT 3). 

