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Marsh, H. Ante todo, no hagas daño. 

L’editorial Salamandra acaba de traduir

neurocirurgià britànic Henry Marsh (Ox-

ford, 1950), Ante todo, no hagas daño. 

A través de la seva obra, l’autor ofereix

-

més difícils, delicades i fascinants que

existeixen. El resultat d’aquest volum,

col·locat a la llista de llibres més ve-

desena de llengües.

Henry Marsh, a Ante todo, no hagas 

daño, ofereix un conjunt de vint-i-

-

clíniques que ha viscut com a neuroci-

-

cràtic, s’indica molt bé quin és el seu 

objectiu: «La vida d’un neurocirurgià 

-

-

amb aquestes conseqüències, a vega-

objectiu davant del que veu i, al ma-

-

llibre versen sobre els meus intents 

—i ocasionals fracassos— de trobar 

l’equilibri que es requereix en la car-

rera d’un cirurgià entre el necessari 

Ante todo, no hagas daño és una con-

-

-

ons de l’exercici de la medicina; la 

tensió —sovint angoixant— entre l’èxit 

-

-

quan ha de decidir quina informació 

-

de naturalesa humana que tècnica, a 

sobre la humanització de la relació 

amb les mancances del sistema sanita-

Estem davant d’un llibre que atreu i 

-

l’anatomia humana: el cervell, sinó, 

-

-

nicament i, alhora, amb una enorme 

sensibilitat ètica. Ras i curt: Henry 

Marsh és, sens dubte, un model d’hu-

la salut que tracten, cada dia, amb 

H
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institucionalització de la mort han estimulat

i nombrosos instruments d’avaluació. Aquest

-

reaccions emocionals davant la mort, des de la

Por i ansietat davant la mort Com resoldre problemàtiques ètiques? Lideratge ètic

comunitat, governar correctament una organit-

-

què assoleixi els seus màxims nivells d’excel-

-

mundials que han esdevingut referents morals,

-

-

sos sexuals. L’obra recull els coneixements i

-
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