DOCTOR ROC PIFARRÉ I FLOREJACHS
PERFIL BIOGRÀFIC
Nascut a Lleida l’any 1929, Roc Pifarré és metge cardiòleg i professor emèrit de
cirurgia cardiovascular i toràcica al Centre Mèdic de la Universitat de Loiola
Strich a Maywood, Illinois (Estats Units). És pioner en les operacions de
coronàries i està reconegut com un dels millors cirurgians a nivell mundial.
Va cursar estudis de medicina a la Universitat de Barcelona, on es llicencià el
1953. Es traslladà als EUA, on amplià estudis a la Georgetown University de
Washington (1956) i a la MacGill University de Montreal.
Dedicat principalment a l'estudi de la patologia de l'aparell circulatori i respiratori,
és autor de molts treballs de la seva especialitat i cap del departament de
cirurgia toràcica i cardiopulmonar del Loyola University Medical Center de
Chicago, des d'on ha impulsat el desenvolupament de la cirurgia cardíaca.
Abans de traslladar-se als EUA a treballar, va exercir de metge a la Clínica
l’Aliança de Lleida (1954-1956). Entre 1956 i 1957 va treballar com a metge
intern al St. Mary's Hospital de Nova Jersey; posteriorment, com a cirurgià intern
al Prince George's General Hospital de Maryland (entre 1957 i 1959), a la
Georgetown University de Washington DC (entre 1959 i 1961), a la MacGill
University de Canadà (1961-62), al Royal Victoria Hospital de Canadà (1962-63)
i al Royal Edward Chest Hospital de Canadà (1963-1964). Posteriorment, entre
1969 i 1985 va ser cap del Departament de Cirurgia Cardiovascular al Loyola
University Center, Illinois; president del Departament de Cirurgia toràcica i
Cardiovascular del mateix centre entre 1985 i 1996 i director de Cirurgia
Cardíaca del Good Samaritan Hospital, Illinois. També ha estat director de
Cirurgia Cardíaca al Alexian Brothers Medical Center, Illinois (1990-1996).
L’any 1972 va ser el primer cirurgià del món a operar enmig d’una crisi cardíaca
amb òptims resultats. Aviat es va estendre el seu èxit i altres cirurgians ho van
aplicar als seus pacients.
Ha obtingut diferents reconeixements al llarg de la seva carrera professional:
- certificat especial del Canadà en Cirurgia Toràcica, l’any 1964
- certificat del Consell Americà de Cirurgia General, l’any 1965
- certificat del Consell Americà de Cirurgia Toràcica, l’any 1967
- Premio al Mérito Civil, otorgat pel Rei d'Espanya l’any 1980
- Stritch Gold Medal, obtinguda l’any 1982
- Faculty Member of the Year el 1985.
A Catalunya, ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi l’any 1995. La Creu
de Sant Jordi és una distinció de la Generalitat de Catalunya que té com a
finalitat distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin
prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més
generalment, en el pla cívic i cultural. Aquest guardó es va crear el 1981 i és un
dels màxims reconeixements per haver destacat en el pla cívic i cultural així com
en la tasca de defensar la identitat i personalitat de Catalunya.

El 1991 va ser guardonat com a Lleidatà Exemplar. També ha obtingut la
Medalla d’Or de la Ciutat de Lleida, al mèrit Científic, l’any 1997. El 1993 va ser
Col·legiat d’Honor del Col·legi de Metges de Lleida. Així mateix, ha estat investit
Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida, el 28 d’abril de 1999.
Cal destacar també que el 2001 el doctor Roc Pifarré va rebre el Premi Joan
d’Alós, premi que concedeix anualment el Centre Cardiovascular Sant Jordi de
Barcelona, per la seva aportació a aquesta matèria.
Compta amb 251 publicacions d’articles mèdics en revistes especialitzades i 50
publicacions en llibres especialitzats. Ha editat 6 publicacions (entre 1992-2002).
La seva recerca ha estat bàsicament especialitzada en l'estudi de la patologia
dels aparells circulatori i respiratori. Entre els seus últims títols figuren “Cardiac
Surgery. Acute Myocardial Infarctionand Its Complications” (1992),
“Anticoagulation, Hemostasis and blood preservation in Cardiovasculary Surgery”
(1993), “Blood. Conservation with Aprotini” (1995), “Management of Bleeding in
Cardiovascular Surgery” (2000)
És membre de nombroses associacions i societats mèdiques, com l“American
College of Cardiology”, “American Heart Association”, “Chicago Surgical
Society”, “International Cardiovascular Society”, “Sociedad Española de
Cardiología”, “International Society for Heart Transplantation”, “Institute of
Medicine of Chicago”, “Western Surgical Association”, entre altres.
També és metge consultor en cirurgia cardiovascular en diferents hospitals de
Illinois (Estats Units) i ha estat professor de cirurgia cardíaca i cardiovascular en
diverses escoles de medicina dels Estats Units, com per exemple a la
Georgetown University, Washington (1965-1967), University of Illinois College of
Medicine, Chicago (1967-1970), Loyola University Strich School of Medicine,
Illinois (1968-1985)
El doctor Roc Pifarré és president honorífic vitalici de la Fundació Roc Pifarré,
constituïda el setembre de 1993 a Lleida. La Fundació Doctor Roc Pifarré
s’encarrega de gestionar i canalitzar la recerca biomèdica en les institucions
sanitàries de la Regió Sanitària de Lleida.
Les línies de recerca de la fundació són, entre altres, les següents: anatomia
patològica; nefrologia; patologia digestiva; dermatologia; medicina interna; medicina
intensiva.

