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La depuració franquista: l’exili interior, el retorn a l’obscuritat. 
 
 
Presentació 

El règim franquista, mitjançant els comitès de depuració, van modificar la 
situació laboral que havia transformat la cultura de la Segona República.  

Els nous responsables de la Facultat de Medicina van portar prop d’una 
cinquantena de joves professors vinculats al projecte de la universitat 
autònoma a l’exercici de la medicina privada ,lluny de la tasca docent. 

Els comitès de depuració produïren llistes amb els noms dels metges que tenien 
prohibida l’entrada a l’Hospital Clínic i a l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau. La 
subsistència esdevingué aleshores un objectiu professional: alguns continuaren 
als centres extrauniversitaris dels quals depenien, d’altres en institucions 
privades com ara l’Institut Policlínic o la Clínica Corachán, i d’altres a l’exercici 
privat, en silenci. 

Entre el llista de metges exiliats  que apareixen a El redreç estroncat: Exili de 
1939.Exili interior,  s’ha fet una selecció per treballar a l’activitat 1. D’altra 
banda, una entrevista al Dr. Moisés Broggi, apareguda a la publicació de la 
Universitat de Barcelona La Revista, núm. 34,  permet estructurar l’activitat 2. 

 

 
Activitat 1. Pautes de treball. 
 
Anar a la secció El redreç estroncat: Exili de 1939. Exili interior i cercar 
informació sobre els següents metges: 
 
Nicolau Battestini Galup  
Jesús Maria Bellido i Golferichs 
Josep Alsina i Bofill 
Ignasi Barraquer i Barraquer 
Pere Camps Juncosa 
Francesc Domènech Alsina 
Eduard Pons Tortella 
Lluis Suñé Medan 
Antoni Valls i Conforto 
 
Ara respon les següents qüestions: 
 
Per què els van apartar de la  Universitat? 
En què es fonamentaven les acusacions? 
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Quins eren els criteris de selecció universitària del règim franquista?  
Quant anys van tardar alguns d’aquests metges a tenir drets cívics? 
Com creieu que va influir a nivell personal  aquesta situació? I a nivell científic? 
 
 
Activitat 2. Pautes de treball. 
 
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 fa el maig de 2008 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 doctor Broggi, en un moment de l’entrevista al seu despatx. 
 
 
Un cop llegida l’entrevista, aquesta permet fer un seguit de preguntes: 
 
Què el va influir en la seva decisió d’estudiar medicina? 
En què consistien les classes d’anatomia descriptiva? 
Com descriu i valora la seva etapa d’estudiant? I la reforma universitària dels 
anys trenta? 
Quin paper va tenir el Dr. Broggi en el camp sanitari militar durant la Guerra 
Civil? 
Per què es van poder fer innovacions i avenços en el camp sanitari a la zona 
republicana? 
Què li va passar un cop acabada la guerra? Com se’n va sortir? 
Es va malmetre un bon professor universitari? 
Quin concepte de la relació metge-pacient té el Dr. Broggi? 
El Dr. Broggi va ser cap d’equip mèdic de les Brigades Internacionals. Per més 
informació anar a  la veu Brigades internacionals a la Viquipèdia 
(<http://ca.Wikipedia.org>). 
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