
N
ascut l’any 1958 a Banyoles, casat i
amb dos fills, Josep Brugada i Tar-
radellas és cardiòleg de l’Institut
Clínic Cardiovascular (ICCV) i cap
de l’equip de recerca IDIBAPS (Ins-
titut d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer) d’Arítmies, Re-

sincronització i Imatge Cardíaques. Des de l’any
1992 va dirigir successivament la Secció d’Arítmies, el
Departament de Cardiologia, l’Institut Clínic del Tò-
rax i, finalment, durant els anys 2008 a 2014, va ser el
Director Mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona. És
professor de Medicina de la UB. Actualment dirigeix
laUnitatd’ArítmiesPediàtriquesdel’HospitalSantJoan
de Déu de Barcelona (única unitat de referència re-
coneguda pel Ministeri a tot l’Estat espanyol) i la Uni-
tat d’Arítmies del Centre Cardiovascular Clínica del Pi-
larSantJordideBarcelona.Éspresidentdel’Associació
Barcelona Salut per la difusió d’hàbits saludables i de
la Fundació Brugada que ajuda a combatre la mort
sobtada amb la implantació d’espais cardioprotegits.

Ve de família de metges? Tothom s’ho pensa. No, no.
Vinc d’una família normaleta de Banyoles. Per això
m’agrada exercir de gironí. El meu pare era pollaire.
S’alçava a les 4 del matí, corria mercats, matava avi-
ram, gallines i conills, i en venia la carn. Havent dinat,
ben vestit i clenxinat, anava al cafè. La mare, una dona
exigent, era de la Bisbal d’Empordà i ens feia anar tots
de vint-i-un botó. Ens va fer aprendre a tots l’anglès
amb el senyor Torrent, quan ningú no el parlava. I vol-
gué que els tres germans féssim carrera. Quan en Pere
acabava medicina, jo començava. Quan jo vaig aca-
bar, en Ramon, que ha muntat la facultat de medici-
na de la UdG, encara feia el batxillerat. Tots tres som
cardiòlegs amb especialitats diferents, l’un dedicat a
lescardiopaties, l’altrealesarítmiesi l’altrealagenètica.
Cap altre metge a la família abans. I ara només una
neboda (la Geòrgia) completa les especialitats i és car-
diòloga pediatra a Sant Joan de Déu. Però jo vaig co-
mençar de metge de poble a Riudarenes. «Médico ti-
tularporoposición», de les darreres, l’any 1981-82. Ob-
ria la consulta a les set del vespre, quan la gent havia
acabat la feina. No els podia pas partir la jornada...

Vostè es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la
Universitat de Barcelona molt jove, l’any 1981. Sí,
als 22 anys ja era metge. A la vida tot m’ha passat molt
aviat. Vaig entrar a medicina als 16 anys. La meva mu-

ller em diu que sempre he anat molt accelerat. Als
23 em vaig casar, als 25 era pare, als 30 tenia la

vidaestabilitzada...Entreel1983i1987vaigtre-
ballar al Servei de Cardiologia de l’Hospital

Saint Eloi, a Montpeller, i vaig ser investi-
gador del Laboratori de Fisiologia Car-
diovasculardelaUniversitatd’allí.Emvaig
doctorar. Vaig tenir l’oportunitat de fer re-
cercaaHolandaientre1988i1991emva-
rennomenarInvestigadordelaReialAca-
dèmia Holandesa de les Arts i les Cièn-
cies així com professor del Departament
de Fisiologia de la Universitat de Limburg

a Maastricht. Sou, pis, plaça fixa i estabi-
litat: vida estructurada a Holanda. Parlàvem

holandès. Quan havia sortit l’oportunitat de
Montpeller, li havia dit a la meva dona que sols

tornaria si podia ser metge adjunt del Clínic.

I des del Clínic, el van cridar... Recordo que en sa-
ber la notícia, amb la muller ens vàrem mirar i no và-
rem tenir cap dubte. Això sí: vàrem tenir clar que vo-
líem que els fills creixessin a Banyoles, malgrat que jo
hagués d’anar i tornar de Barcelona. I, efectivament,
el 8 de novembre del 1991 vam tornar a Banyoles. I em

vaig fer tips d’agafar la
Teisa. Hi llegia, hi dor-
miaihipensava...Vaigser
cap de Servei de l’institut
del Tòrax. Llavors, el Clí-
nic no tenia servei d’Arít-
mies i ara és un dels tres
de referència d’Europa. I
un dels cinc grups de re-
cerca en el món que més
publica en el camp de
l’arítmia.

Abans de les arítmies
en dèiem palpitacions;
com es distingeix entre
una taquicàrdia i una
arítmia? No estava pas
mal dit, això de les palpi-
tacions. Jo sempre de-
mano si les palpitacions
sóndemetralletata-ta-ta-
ta-ta o de cafetera ta-taa-
ta-ta-ta-taa-ta... Metra-
lleta, taquicàrdia; si no,
cafetera, arítmia.

I quan un aprensiu et
diu que sent punxades
al cor? Tranquils: el cor
no punxa. Quan tens un
cor d’un animal sa a la
mà, el sents viu, palpitant
rítmicament; si té arít-
mies, és com si estigués
ple de cucs, cadascun per
la seva banda.

És cert que baixa la taxa
de transplantaments de
cor ara que s’havia ven-
çut el rebuig? Han baixat
elsdonantsdetot,perquè
hi ha menys accidents,
sobretotdemoto.Pertant
ho tenim més difícil. A

més, en haver-hi menys donants òptims, ara agafem
cors que abans no s’utilitzaven. A Catalunya se’n fan
uns 60 a l’any, de transplanteaments.

El 2008 l’elegeixen Director Mèdic del Clínic, però
seguia treballant al sector privat. Ho vaig acceptar
amb la condició de poder seguir treballant a la Clínica
del Pilar i amb el tema de la mort sobtada a Sant Joan
deDéu,onintervenimarítmiesperquèundecada120
nadons neix amb cardiopaties congènites; ara, a
SantJoan,enshemconvertitenuncentredereferència
per a tot Espanya. Sabia que de director mèdic hi po-
dia estar un màxim de vuit anys. Així que aquests dues
condicions, posteriorment em varen facilitar la tor-
nada de la gestió a l’assistència, formació i recerca.

Males llengües diuen que el 2014 ho va deixar per-
què no volia deixar el sector privat. El 2012 em van
tornar a elegir amb el 86% de vots, 10 punts percen-
tuals més que el primer cop. Però, sols tenia quatre
anysmésdecoll iprou.Mainohaviapromocionatnin-
gú si no tenia per endavant quatre anys de marge. Si
demanava que la gent no acceptés càrrecs si no tenia
un projecte de quatre anys o més, servidor també ha-
via de complir. Va ser elegit per a la direcció mèdica
un altre gironí, el Dr. Josep Maria Campistol.

En els últims anys, hi ha hagut a Catalunya im-
portants operacions econòmiques relacionades
amb la sanitat privada (adquisicions de centres,
contractacions de serveis per part de l’adminis-
tració...).Silasanitatesdevénegoci,malament,no?
Bé, aquest és el sistema que tenim, amb inversors que
creuen que es poden obtenir bones rendibilitats en
el sector de la salut. El que la societat, els col·legis pro-
fessionals i els poders públics han d’exigir és que l’as-
sistència que es presti sigui de bona qualitat i acom-
pleixi tots els estàndards que també li exigim a la sa-
nitat pública. Si l’administració vol o necessita con-
tractar o no amb el sistema privat es una decisió de
gestió dels recursos. Quan a les inversions en salut per
partdelescompanyies,desenganyem-nos, laindústria
mèdica vol fer negoci com qualsevol altra indústria
i desenvolupa allò que el món està disposat a com-
prar. Ho trec del professor Sala Martín. Ara ho foca-
litza tot en les cardiopaties i el càncer. Una vacuna per

JOSEP BRUGADA Cardiòleg, especialista en arítmies i electrofisiologia

És un dels tres germans Brugada de Banyoles, cardiòlegs de prestigi internacional, responsables de la
descoberta d’una síndrome que provocava morts sobtades; Josep Brugada és especialista en arítmies,
va dirigir sis anys l’Hospital Clínic de Barcelona i opera de manera altruista en països del Tercer Món

«La salut és
el bé més
important

que tenim»
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PREMIS I PUBLICACIONS

� L’any 1990 va ser
finalista del Premi
d’Investigació de la
Societat Nord-
americana
d’Electrofisiologia i
Estimulació
(NASPE). El 1991
aconseguí el Primer
Premi d’Investigació
en Cardiologia del
Col·legi Americà de
Cardiologia
(American College of
Cardiology)
d’Atlanta i el 1999 va
rebre el Premi Fritz
Ackher de la
Societat Alemanya
de Cardiologia i el
Premi Josep Trueta
de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques
de Catalunya i
Balears. L’any 2010
és nomenat
Acadèmic
Corresponent
Honorari de la Reial
Acadèmia Nacional
de Medicina
espanyola. I el 2015
va rebre el
prestigiós Premi Rei
Jaume I de Medicina
Clínica. Ha
organitzat 48 cursos
i dirigit 8 tesis
doctorals. Ha
publicat 10 llibres,
ha col·laborat en 49 i
ha dut a termemés
de 450 presentacions
en congressos.

TEXTLLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA
I ENRIC CALZADA I SALAVEDRA
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la malària no és negoci ja que els països que la ne-
cessiten no la poden comprar. Necessitem polítiques
internacionals globals que permetin comprar, per ex-
emple, la vacuna de la malària a la companyia que la
desenvolupi per després oferir-la a qui la necessiti

Del 2002 al 2004 va ser vicepresident de la Socie-
tat Espanyola de cardiologia i del 2005 a 2009 pre-
sident de la Societat Europea d’arítmies cardíaques
(2005-2009) i membre honorari de la Reial Aca-
dèmia Nacional de Medicina... I des de fa cinc o sis
anys és responsable de l’equip de cardiologia del
Fútbol Club Barcelona. Parlem-ne, perquè el Barça,
en aquest punt, treballa molt seriosament des de fa
molts anys i són uns 3.500 esportistes de totes les ca-
tegories.Demoment,toquemfusta,nohemtingutmai
cap mort sobtada, però, entre dos i quatre jugadors,
cada any, els desclassifiquem; és a dir, no els deixem
jugar en cap esport de competició. Poden fer esport
normal, això sí. I saben la tragèdia familiar que això
suposa? Acostumen a cercar segones opinions i
sempre troben algun metge que els diu que sí que po-
den, però nosaltres els diem que a Can Barça no!

Però passa revista tothom? Sí. I passa revista de la
mateixa manera un aleví de 8 anys que un jugador del
primer equip, com ara en Messi. Igual que el segui-
ment posterior. Bé, de la mateixa manera no, perquè
els jugadors d’elit tenen una mica de pànic a passar
revisions. No volen que els trobis res. Si poguessin, tots
s’escapolirien, però al final tots hi passen.

A banda dels equips professionals, com està la re-
lació esport-medicina? Malament. Hi ha qui fa cur-

ses de llarg recorregut
sense ni una revisió de
cor. No tothom pot fer
maratons! A veure si la
gent s’ho fica al cap: a
banda de la preparació
prèvia, haurien de fer-se
sempre revisions abans i
després d’ aquestes pro-
ves. Avui, sense entrena-
ment, la gent et diu que
vol fer els «Carros de foc»,
la ruta de 55 quilòmetres
i9.200metresdedesnivell
acumulat que volta d’Ai-
gües Tortes fins a l’Estany
de Sant Maurici que van
començar quatre guàr-
dies preparats l’any 87...O
la travessa «Cavalls del
Vent», una ruta de 80 ki-
kòmetres i 11.600 metres
de desnivell acumulat en
un recorregut que uneix
vuit refugis del parc Cadí-
Moixeró, amb alçades
fins a 2.536 metres, que
van començar quatre pi-
rats. Després no volen
patir arítmies!

Expliqui’ns això de la
«Síndrome Brugada» i
la seva relació amb la

mort sobtada. Un 80% de morts sobtades són degu-
desauninfart. I l’altre20%?Ningúnohosabia.Lanos-
tra recerca va començar com una curiositat. De fet un
és científic perquè és curiós. Et preguntes coses i aca-
bes trobant-ne d’altres. A Maastricht l’any 1986 ens van
portar un nen polonès de dos anys recuperat d’una
mort sobtada, reanimat pel seu pare. Una germana
seva s’havia mort un any abans i els pares estaven es-
camnats. En Pere va veure el seu electrocardiograma
i era molt estrany. Vam demanar el de la seva germana
i vam comparar els electrocardiogrames de tots dos,
i eren iguals. Li vam posar un marcapassos. Passats
uns anys, ja el 1989, ens va visitar un senyor de 40 anys
recuperat d’una mort sobtada. Amb en Pere ens vam
adonar que l’electrocardiograma era igual d’estrany
que el dels nens polonesos. Vam anar a l’arxiu i, efec-
tivament,coincidia.Totseguitvamcorroborar-hoamb
quatre pacients més i vam decidir l’any 1991 exposar-
ho en un Congrés Mundial de cardiòlegs a Washing-
ton. Ho vàrem explicar i de sobte molts dels cardiò-
legs ens varen venir a dir que tenien alguns pacients
així. En varen sortir vuit casos més. Hi va haver una
certa eufòria perquè semblava que podríem ajudar a
afrontar la mort sobtada. Un gran rebombori, tothom
trobava pacients iguals. Amb en Pere vam fer un ar-
ticle que va costar molt publicar. Només ho va voler
fer la revista JournalofAmericanCollegeofCardiology
(JACC).Adistinctclinicalandelectrocardiographicsyn-
drome: right bundle-branch block, persistent ST seg-
ment elevationwithnormalQT interval and sudden
cardiac death, 1991. Vàrem tenir 15.000 cites. Im-
pressionant! Se’n parlava als congressos mundials de
cardiòlegs, fins que un cardiòleg japonès li va posar
el nom de «Síndrome Brugada». Cada any es publi-
quen 250 articles amb la referència a la síndrome Bru-
gada. Tot plegat va permetre veure tota la problemà-
tica. En Ramon, el tercer germà, que es dedica a la ge-
nètica cardíaca, va descriure la causa última de la ma-
laltia al trobar una mutació en el gen del canal de sodi
cardíac a l’any 1998. Ja sabíem que eren una part d’a-
quelles morts del 20% diferents als infarts.

I com es descriu la mort sobtada? Hi ha qui diu que
una defunció d’aquestes, judicialment era un en-
vitricoll. Hi ha jutges de tota mena i alguns no ente-
nien que calia encendre un semàfor vermell per avi-
sar lafamília.Araambl’InstitutdeMedecinaLegalCa-
talà, la cosa ha millorat. La mort sobtada es discuteix
des del temps del Dr. Bayés de Luna. Seria el decés in-
esperat d’una persona que es trobava bé en les 24 ho-
res precedents i que es produeix en la primera hora
des de l’inici dels primers símptomes com ara un es-
vaniment. La causa és una arítmia anomenada fi-
bril·lació ventricular que fa que el cor perdi la seva ca-
pacitatdecontraure’sdeformaorganitzada,perlaqual
cosa deixa de bategar. Als pacients que tenen risc de
mort sobtada, els protegim amb un desfibril·lador im-
plantat (com vàrem fer amb el nen polonès als 13
anys). Ara, gràcies als estudis d’en Ramon, sabem que
és una malaltia d’origen genètic, produïda per l’alte-
ració dels gens que dirigeixen la formació de les pro-
teïnes cardíaques que regulen el pas de ions a través
de la membrana cel·lular, conegudes com canals iò-
nics. Per això se la considera una canalopatia. El pro-
blema no és estructural, sinó elèctric i genètic. Amb
les mesures de reanimació cardiopulmonar aconse-
guim que el pacient es recuperi i l’arítmia desapare-
gui; en aquests casos som davant d’una «mort sobtada
reanimada».

A la xarxa hi ha un article signat per tots tres ger-
mans aRevistaEspañoladeCardiología, «El sín-
dromedeBrugadaylasmiocardiopatíasderechas
como causa demuerte súbita. Diferencias y simi-
litudes»; es pot considerar la síntesi final de la in-
vestigació? Mai no s’arriba al final d’una investigació.
Tenimencaramolts interrogants.PeraixòdesdelaSo-
cietatEspanyoladeCardiologiademanemquesis’han
produït casos de mort sobtada o de reanimació se’ns
comuniqui amb la màxima urgència a muertesubi-
tadxt@secardiologia.es.

Segons el seu currículum, ha publicat més de 400
articles originals en revistes internacionals inde-
xades, comNature,TheLancet,TheNewEngland
JournalofMedicine,Circulation,RevistaEspaño-
ladeCardiología,AmericanJournalofCardiolo-
gy i a la cèlebre JACC, considerada la millor del

¶
«Han baixat
els donants
de tot, perquè
hi hamenys
accidents,
sobretot
de moto»

¶
«No tothom
pot fer
maratons!
A veure si
la gent s’ho
fica al cap:
a banda de la
preparació
prèvia, haurien
de fer-se
sempre
revisions
abans i
després»
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món....Nodeuserfàcil. No,perquèsónmoltexigents.
TheNewEngland Journal ofMedicine publica el 3%
dels articles que rep. Un 50% són retornats als seus au-
tors; l’altre 50% passa per revisors especialitzats que
tenenlapotestatderebutjar-los. Iséelqueemdic,per-
quècol·laboroarevisararticles,perexemple,peral’Eu-
ropeanHeart Journal, de la Societat Europea de Car-
diologia, la segona més important del món. En un de-
terminatmomentm’arribavenmésd’unavintenad’ar-
ticles setmanals, fins i tot un cop 200 articles, com una
tortura –ser revisor és molt dur, esgota, és honorífic,
no està remunerat–, però passaven el sedàs quatre o
cinc.Aramen’arribenquatreocincsetmanalsiésmas-
sa i tot... Tot digital, sí. Es busca originalitat i, per tant,
indexació.

Què vol dir revistes indexades? Un investigador pot
publicar una vintena d’articles i, al cap de l’any, d’al-
tres científics n’hi han citat un. El pes de la seva in-
vestigació ha tingut poca incidència. Es diu que té un
baix factor d’impacte. Un altre en pot publicar un pa-
rell i obtenir una quinzena de cites. En aquest cas el
factor d’impacte és alt. La seva investigació ha resul-
tat molt més productiva. Avui, a més, s’usa l’índex
Hirsch, desenvolupat pel físic del mateix nom, on es
troben el nombre de publicacions i el factor d’impacte
i que calcula la confluència de número d’articles i de
les cites que obté i calcula la producció científica d’un
investigador. Val a dir que des del Clínic obtenim re-
sultats realment espectaculars.

La seva especialitat d’arítmies té tota una història...
I tant. Primer semblàvem els savis de cardiologia. Tot
el dia investigàvem, però no curàvem res. Sabíemmolt
sobre arítmies, però només receptàvem Trangorex, i
no paràvem de fer estudis electrofisiològics que no-
més servien per generar coneixement. No teníem ei-
nes. Per sort vàrem viure dues revolucions. La primera
revolució va ser els anys 83-84, quan va aparèixer el
desfibril·lador implantable. Finalment allò que ma-
tava ho controlàvem.

Desfibril·ladors implantables? El 1958, C.W. Lille-
hai i Earl Bakken introduïren els dispositius d’esti-
mulació amb piles. L’evolució natural del marcapas-
sos(MP)portàalainvenciódelDAI(DesfibriladorAu-
tomàtic implantable) per Michel Mirowski, un jueu
polonès que vivia a Israel i que perdé un seu amic per
mort sobtada, el Dr. Harry Heller. Assajà amb gossos,
vencé totamena d’incredulitats iel 4de febrer de1980,
elsDrs.Mirowski,ReidiMowerl’implantarenambèxit
a una dona californiana a l’Hospital John’s Hopkins
de la Universitat de Baltimore. Avui tenen una mida
demigtelèfonmòbil.AEspanyas’implantenuns8.000
desfibril·ladors l’any. Tots els desfibril·ladors són
marcapassos, però no a l’inrevés.

I la segona revolució? Va ser la gran revolució que re-
alment va ser entre els anys 88 i 89. La radiofreqüèn-
cia. Es tracta de fer servir un catèter per cremar els
punts que provoquen la taquicàrdia. Va ser una èpo-
ca irrepetible.

I així operen les arítmies? Efectivament, amb cate-
terisme. En diem ablació. Fem una ablació per ra-
diofreqüència i els pacients es curen. Pacients que ha-
vien anat fins a dos-cents cops a urgències per ta-
quicàrdies. Un cop mesurada l’activitat elèctrica del
cor, destruïm o cicatritzem el teixit del miocardi que
està causant l’arítmia i ja no es patirà més. L’ablació
per radiofreqüència utilitza energia tèrmica para eli-
minarlazonaproblemàtica; lacrioablacióutilitzatem-
peratures molt baixes. Així que després de les dues re-
volucions, vam començar a intervenir arítmies i im-
plantar marcapassos.

I com guarir la Síndrome Brugada? No hi ha trac-
tament curatiu; el que fem és identificar pacients amb
risciprevenir lamortsobtadaamblaimplantaciód’un
desfibril·lador.

A Girona tothom ha vist unes capses amb un des-
fibril·lador, principalment a les places dels pobles.
El problema és saber com emprar-lo. La província
de Girona és un dels territoris cardioprotegits més
grans del món, gràcies a la Universitat i a la Diputa-
ció. En realitat va sorgir quan nosaltres estàvem tre-
ballant en aquests projectes, i el president de la Di-
putació, que tenia un pressupost sobrant derivat del

traspàs de l’hospital de
Santa Caterina, ho va de-
manar explícitament a
en Ramon, en aquell mo-
ment degà de la facultat
de Medicina de la UdG i
a la Fundació Brugada
per a tots els pobles de la
província. Ara mateix en
tenim 750 de posats. A
cada poble que n’hi ha, el
trobareu a la seva plaça
major. Us explico un cas
real: Quatre persones
d’un poblet de 200 habi-
tants jugaven a la botifar-
ra havent dinat. Un d’ells
va caure en rodó. Què
fer? Acabaven de posar el
desfibril·lador a la plaça
del poble i un dels juga-
dors el va anar a buscar.
No sabien què fer, però
l’aparell, deien, salvava
vides. Van obrir aquell
fòtil i una veu els va co-
mençar a donar instruc-
cions. Les van seguir i
van salvar la vida del
company. A Girona d’en-
çà fa 4 anys que els vàrem
posar, ja s’han salvat 34
persones gràcies al desfi-
bril·lador.

I què cal saber? Que cal
actuar ràpid, en un ínte-
rim de 10 minuts. Les
neurones necessiten oxi-
gen. Hi ha pèrdua de
consciència tant sols en-
tre 5 i 10 segons sense
oxigen. Cada minut que
passa tens un 10% menys
de probabilitats de rever-
sió. Posar els dos pegats i
seguir les instruccions.

I a Barcelona? No sa-
bíem on posar-los. Qual-
sevolciutadà,però, téuna
farmàcia a 250 metres de
casa o menys, així que va
ser per on vàrem comen-
çar. Ja n’hi ha a 300. A es-

tacions de tren i de metro. A Sants, el primer dia, va
salvar una persona. Al metro, i n’és la única excepció
fins ara, ens van robar una unitat....

Quan val un aparell d’aquests? Uns mil euros. El po-
deu trobar a internet. Però, cal revisar-lo periòdica-
ment, talment com un extintor. Tenim sort que els pa-
guen uns sponsors, com ara Philips, laboratoris Fer-
rer, Fiatc, Menarini, etc. El Banc de Sabadell va es-
ponzoritzar la col·locació als mercats de Barcelona,
on hi passen uns 60 milions de persones l’any.

Vostè passa temporades al Tercer Món... Sí. Des que
vaig deixar la direcció mèdica del Clínic, m’he pogut
dedicar a la part humanitària. Vaig entre sis i vuit ve-
gades l’any a l’Àfrica, a Egipte, a la banda d’Asswan, i
aramateixvaigaMoçambic,aMaputo, im’hiesticuna
setmana operant arítmies. A Asswan m’hi va portar
la Cadena de l’esperança del Dr. Magdi Habib Yacoub,
professor de cirurgia cardiotoràcica a l’Imperial Co-
llege de Londres; allà el veneren com un sant i mal-
grat els seus 81 anys encara segueix operant... A Ma-
puto hi arribo amb motxilles i tot d’aparells portàtils
i medicaments. Moçambic el 2013 tenia 25 milions
d’habitants i 800 metges (menys que els que treballem
al Clínic), dels quals només hi ha 8 cardiòlegs. Treballo
en un antic Hospital militar, que porten unes mitges
monges i en un de públic, que és un desastre. A cada
llit hi ha dos pacients capiculats. Opero en un garat-
ge emblanquinat on passen escarabats.

Ha de passar de la realitat més crua a l’excel·lència
delainvestigació.Onarribarem?Amblesnovesbio-
tecnologies es parla de transhumanisme, posthu-
mansreparatsapeces,gràciesalesimpressores3D,
la robòtica i a les cèl·lules mare. Mentrestant, 400
milions de persones viuen amb algun tipus d’he-
patitis i empreses es fan la barba d’or amb medi-
caments. És cert.Unfàrmac que a Egipte val900€ per-
què es va infectar un 40% de la població, aquí val
70.000€, i tenim més de 50.000 pacients amb hepa-
titis. Això ja es veu que no pot ser. Caldran lleis.

I el càncer? El cronificarem aviat, com hem fet amb
la sida. Ara ningú no es mor de sida, encara que cada
pacient costi 10.000 € l’any.

I el sistema ho resistirà? Bé, imagino que com en tot
hauremdeprioritzarelsrecursosi lescompanyieshau-
ran d’entendre que no podem continuar pagant in-
definidament preus caríssims per recursos necessa-
ris per curar malalties. Al final, la salut és el bé més im-
portant que tenim i haurem de trobar l’equilibri en-
tre el que podrem pagar i el que necessitarem per trac-
tar el millor possible els nostres pacients. �
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TRES GERMANS CARDIÒLEGS DE BANYOLES EN UNA CÀTEDRA DE LA UDG

� Les seves múltiples ocupacions professionals en indrets diferents provoquen que no sigui gens
habitual veure els tres germans Brugada junts en un acte públic. L’any 2011, però, sí que van
coindicir a Girona: va ser en la presentació a la UdG de la Càtedra de Malalties Cardiovasculars, un
acte en què també va intervenir el vicerector JoaquimM. Puigvert (a l’esquerra). ANIOL RESCLOSA

¶
«La província
de Girona
és un dels
territoris
cardioprote-
gits més grans
del món,
gràcies a la
Universitat i a
la Diputació»

¶
«El càncer el
cronificarem
aviat, com
hem fet amb la
sida. Ara ningú
no es mor de
sida, encara
que cada
pacient costi
10.000 € l’any»

¶
«Haurem
de trobar
l’equilibri
entre el que
podrem pagar
i el que
necessitarem
per tractar el
millor possible
els nostres
pacients»
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