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La voluntat de consecucio d'un espai adequat per a I'enseyament de la medicina

aglutina durant la segona meitat del segle xix molts esforcos dels prohoms de la me-

dicina catalana i, en especial, dels catedratics de la Facultat que impartien ensenya-

ment en I'antic edifici neoclassic del carrer del Carme annex al tronat, pero venera-

ble, Hospital de la Santa Creu que feia les funcions d'hospital universitari (1 ).

La Facultat disposava d'un espai reduit amb unicament quatre aules, I'unica su-

ficient i digna de les quatre era is peca de figura circular i capac per a 254 persones,

que estava destinada a amfiteatre d'Anatomia, i que avui es la noble sala de ses-

sions de la Reial Academia de Medicina de Barcelona. El conjunt de dependencies

de I'edifici destinat a Facultat presentava notables defectes, a part de la insuficient

capacitat global, derivades de la poca funcionalitat de I'estructura. I, tot aixo, els pro-

blemes que oferia I'edifici destinat a Facultat, no era res comparat amb tot el que

comportava ('Hospital de la Santa Creu, que era el centre hospitalari utilitzat per a

les funcions docents. L'Hospital de la Santa Creu era una institucio fundada a les al-

bors del seglexv, que a la fi del segle xix acollia mes de mil malalts en les seves

sales i instal-lacions de factura atavica. L'organisme directiu i responsable del com-

plex hospitalari continuava tenint la mateixa autonomia i la curiosa composicio de la

seva funcio, de gairebe cinc-cents anys abans, dos canonges representants del

,`Capitol,' i dos consellers representants de la ciutat. Les relacions entre aquesta

Molt 11-lustre Administracio i la Facultat foren sempre molt tenses, i a vegades extre-

mes, amb abundant anecdotari al respecte. Catedratics i alumnes eren mirats com a

intrusos i com a greus obstacles per a la vida normal de I'hospital. I els estudiants

contribuien sovint, amb les seves accions, a fer justificable aquesta opinio (2).

El Claustre de la Facultat de Medicina havia anat Pent temptatives davant les au-

toritats durant molts anys. En estabilitzar-se la situacio politica amb la Restauracio,

es nomenat un nou rector, Julian Casana y Leonardo, al qual la Facultat confia els

seus problemes i els seus projectes. Es constitueix amb celeritat una Comissio de la

Facultat de Medicina, composta per 4 catedratics, que elabora una analisi de la si-
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tuacio i ofereix un estud i minucios del tipus de solucio desitjable , que passa per

I'edificacio d ' una nova Facultat de Medicina i un Hospital Clinic (3).

El Govern accepts Ia necessitat de l'obra i es compromete a la seva construccio

el 1879 , tot acceptant que el dictamen que havia rebut del claustre barceloni servis

de base al projecte definitiu . Es precisament la figura de planta proposada inicial-

ment en aquest opuscle la que avui to ('Hospital Clinic de Barcelona . El model d'hos-

pital de pavellons esta inspirat en el famos Hospital Lariboisiere ( Paris , 1858), de

gran reputacio en I'epoca . Consta de ,dues series de pavellons parallels , separats

entre ells per jardins i per un gran pati central i relacionats a la part posterior per un

cos central ". Els fonaments higienics que serveixen per a avalar aquesta figura de

planta hospitalaria son inequivocs : , ('hospital mes ben concebut sera el que cientifi-

cament reuneixi millors condicions atmosferologiques ", diu el dictamen acceptat. Re-

cordem que totes les teories higienistes de I'epoca atribueixen els contagis a les

,miasmes " que son considerades acumulacions d'aire infecte i viciat d ' incerta pro-

cedencia . Davant d'aquesta premissa , el que es fa dificil es que preconitzi la cons-

truccio en dues illes senceres de I'Eixample , tal com figura en el mateix document de

la Comissio (4).

Es fa evident que tant els errors d'ubicacio com d'estructura son atribuibles al

propi criteri de la Facultat , pero cal deixar ben entes que , ('any 1879 , aquest criteri

basat en el nivell de coneixements cientifics era acceptable i, en canvi, ('any 1907,

data en que s'inaugurava ('hospital , era considerat totalment ultrapassat , El dilatat

retard de la construccio obeeix a un conjunt de causes que poden resumir-se en:

1. Lentitud desmesurada , i en ocasions impensable , de la maquinaria burocrati-

ca de I ' administracio publica espanyola.

2. Dificultats pressupostaries ministerials que tendeixen a cronificar diverses
fases del proces.

3. Controversies greus entre els encarregats d'elegir el terreny apropiat i, mes
tard, entre les institucions publiques que tenien encomanada la seva adquisicio.

4. Manca la previsio de consignacio de les despeses de manteniment que per-
metessin l ' obertura i el funcionament de ('hospital.

De manera telegrafica , el proces des de la Reial Ordre de 6 de desembre de

1879 que declarava , d'utilitat i necessitat " el projecte, fins al 2 d ' octubre de 1906,

quan la Facultat de Medicina i ('Hospital Clinic son inaugurats oficialment , compren

un periode de dos anys per a I ' aprovacio dels planols inicials , un de sis anys per a

I'eleccio del terreny a carrec de dues polemiques Comissions , un de set anys per a

satisfer (' import del terreny i pressupostar les obres , un altre de sis anys per a la

construccio i sis mes per a designar les institucions publiques responsables del seu

sosteniment i per als necessaris acords entre elles (5).

El que concretament ocupa I'atencio d ' aquest estudi es la discussio que mereixe
la construccio , despres de I'acabament de la seva estructura fisica i I'entrega oficial
de les obres el 21 d'abril de 1901 (6).

Existia una generalitzada mala opinio entre la classe medica , sobre el tipus

d'Hospital que s'havia construct . Havia estat tema de polemica durants aquests anys

el seu sistema de pavellons units, de planta baixa i un pis , en uns moments en que

semblavem mes adequats els pavellons Ilatzerets acllats i distanciats entre ells. Es

discutia Ilur oritentacio NE-SO ( encara que Ilur situacio en dues Iles de I ' Example

no en permetes d'altra ). Es discutia tambe aquest emplacament en un moment en

que comencaven edificar-se les illes veines adherides a ('Hospital . Es discuteix, so-

bretot , la falta de sentit practic de I ' edifici. El Dr. Fargas , it-lustre catedratic de la
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Facultat de Medicina, menciona les sever "grans escalinates i amfiteatres, aules im-

menses (...) acceptabies per a fer-hi grans recepcions o reunir els professors amb la

toga posada per a comentar Hipocrates, pero no per fer la ciencia que avui s'accepta

i s'estudia» (7).

El Dr. Robert, catedratic tambe de Medicina i politic eminent, comenta que i'edifi-
ci 'sera un sumptuos ornament per a la nostra ciutat, pero considerat com a local
que ha de servir per a I'ensenyament de la medicina, es defectuos (...) esta mal em-
placat i per les seves vastes proporcions no cap folgadament dins de la seva area
actual- (8).

Narcis Oiler, el conegut escriptor, suggereix que es imprescindible, per no aca-
bar d'accentuar els defectes de b'edifici, que I'Ajuntament proposi «una petita refor-
ma al pla general de I'Eixample», puix que si no es aixi, els edificis veins ofegaran
('hospital (9).

El total d'opinions desfavorables es aclaparador. El resum es que la medicina en

vint anys havia experimentat noves i importants orientacions. I que b'edifici aprovat el

1882 acomplia les normes mediques del seu temps pero que inaugurar-lo ara era un

excessiu i absurd anacronisme.

Pasteur, Koch i Tyndall, entre altres, s'havien encarregat d'establir les bases de
la doctrina moderna sobre els mecanismes de contagi. Les teories sobre el (conta-
gium vivum» quedaven demostrades i modificaven, per tant, de manera contundent i
magistral els conceptes sobre prevencio d'epidemies (10).

D'acord amb els revolucionaris canvis cientifics, 1,hauria estat possible desviar-

se o millorar ('antic projecte de Facultat i hospital en el moment de comenGar la

construccio? El Dr. Fargas opina que no: «un arquitecte s'encarrega d'interpretar els

planols que li donen. Que no intenti de canviar ni una paret ni una ma d'obra, perque

dona bloc a un expedient. Que no proposi reformes, que abans no s'hagin aprovat,

estarem tots morts. Ha de fer el que li manen,,. Respecte a aquestes linies el mateix

Domenech i Estapa en referir-s'hi diu: ,soc del mateix parer (...) i asseguro la impos-
sibilitat en clue es troba I'arquitecte que dirigeix un edifici public de posar-lo al nivell

dels avencos cientifics, ni tan solament de les necessitats legals o justes d'una epo-

ca determinada, per la incommensurable durada dels expedients d'aprovacio d'un

projecte determinat,,. Hi hague canvis i pressupostos addicionals, per descomptat,

pero cap dells fou essential. Els details alterables del projecte primitiu no en podien

modificar en absolut n i les linies ni el caracter (1 1 ).

Aixi podem constatar que la Facultat de Medicina fou consultada, tres anys des-

pres d'iniciada la construccio, sobre si trobava adequat introduir modificacions via-

bles al projecte, i la resposta de la Facultat -en un document util per a contrastar les

orientacions i coneixements higienics de I'epoca- aconsella que els blocs destinats a

grans amfiteatres operatoris ho siguin per a infermeries d'infecciosos, que manquen

en el projecte, i que s'instal•lin els quirofans entre els distints pavelbons de les infer-

meries (12).
Malhauradament, el que no era possible propugnar era un canvi d'estructura o

d'emplaCament, perque -d'acord amb I'experiencia de tot el proces- la corresponent

aprovacio s'hauria produit quan la modificacio ja no fos desitjable. El Dr. Fargas atri-

bueix responsabilitats multiples: «els complices ho son tots, uns perque aprovaren o

aceptaren d'intervenir en la realitzacio d'aquesta, altres perque hem tingut prou inde-

pendencia i autoritat per dir des del primer moment que el que es feia era un contra-

sentit i una vergonya per una capital com Barcelona,,. Pero de tots els culpables, el

Dr. Fargas en destaca un de substantial: «una Administracio desastrosa que ens ha
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infos un aire de fatalisme que ens allunya de tota noble Iluita» (13).

Acusacions sobre la deplorable actuacio de I'aparell administratiu de I'Estat en
la darrera meitat del segle passat es produeixen en altres ambits. L'historiador Anto-
ni Jutglar en una analisi de I'ensenyament secundari a Barcelona confirma da sen-
sacio de desastre que presideix la historia de I'accio estatal» en aquesta mate-
ria (14).

L'Hospital Clinic ha sofert abundants modificacions al llarg dels anys, la seva es-
tructura i el seu emplacament han estat i son objecte de controversia. El que s'ha
oblidat, ara es consigna aqui, es que aquesta controversia era viva ja abans de la
seva inauguracio, per uns defectes inherents a I'estructura de funcionament del po-
der public.

NOTES

1. Corn a mostra, cal veure les mencions al suport i contribucio a l'obra que es troben: so-
bre Robert a Gran Enciclopedia Catalana (12) 644 s.v.; sobre Bonet a GALLART MONES, F., Los
catedraticos de la Facultad de Medicina durante mis estudios (1897-1901) a Jornadas Conmemo-
rativas Cincuentenario Hospital Clinico..., Barcelona, 1959, p. 44, on tambe es menciona la tasca
de Gines Partagas; sobre Siloniz a PEDRO PONS, A., De las antiguas Facultades de Medicina al
Hospital Clinico a Medicina e Historia (1964). Respecte a aquest treball de PEDRO PONS, hem

de dir que en to publicat on altre de distint amb el mateix titol a Jornadas Conmemorativas Cin-
cuentenario Hospital Clinico..., Barcelona, 1959, p. 49-73.

(2) Sobre les relacions estudiants-hospitals: RODRIGUEZ MORINI, A., La Nueva Facultad

de Medicina y Hospital Clinico de Barcelona, a Gaceta de Medicina Catalana, XXVIII (1) 5-11

(1905). Sobre les relacions Facultat-Hospital: Anuario de la Universidad Literaria de Barcelona

1879-1898, Barcelona, 1898, p. 116, on es descriu com el 1827 davant l'oposicio de I'Adminis-

tracio de ('Hospital al fet que els catedratics de la Facultat prenguessin possessio de les seves

sales, va haver-se de reclamar auxili a I'autoritat militar, que envia una companyia de soldats a

I'hospital que protegi la presa de possessio. I Arxiu Historic Universitat de Barcelona (AUB):

22/4/3/17, Decano de la Facultad de Medicina a Rector, 13 de mare 1895 i Titol 22/4/5/10 (di-

versos oficis entre el Dega de Medicina i el Rector, febrer i marc de 1883).

Per es referencies a I'edifici vegeu: VILARRUBIAS, F.A., Noticia Historico-arquitectonica...,

Barcelona, 1969, p. 21-31, ROCA, J.M., La Medicina catalana en temps del rei Marti, Barcelo-

na, 1919, p. 179; DANON, J., Visio historica de ('Hospital de la Santa Creu de Barcelona, Barcelo-
na, 1878, p. 21-22. Per al nombre de malalts, consulteu: Dictamen relativo a la ereccion de un

Hospital Clinico..., Barcelona, 1879, p. 9-10. i ROURE, C., Recuerdos de mi larga vida, Barcelona,
1925, vol. I. pag. 43-48.

3. Julian Casana, Catedratic de Farmacia quimico-organica, fou nomenat Rector de la

Universitat de Barcelona, el 5 de maig de 1876. Era un madrileny de 43 anys, que en portava
quinze a la ciutat comtal, i havia contret matrimoni amb una love de I'alta societat barcelonina.
Cfr. Relacion Meritos y Servicios de Julian Casana..., Madrid, s/d (1903) p. 6 i AUB: 24/6/3/6,

Rectorado a D.G. Obras Publicas 20 febrer 1885. Els quatre catedratics esmentats al text son

els signants del Dictamen relativo a la ereccion de un Hospital Clinico..., Barcelona, 1879.

4. Interessants consideracions sobre els conceptes hospitalaris de I'epoca a Dictamen re-

lativo a la ereccion de un Hospital Clinico..., Barcelona, 1879, pag. 26-34, i a LABAIG Y LEONES,

E. de, Hospitales Civiles y Militares, Madrid, 1883, vol. 1, p. X, 2, 289; ARAGO, I., Els Hospitals a

Catalunya, Barcelona, 1967, p. 31-32; Diari de Catalunya (La Veu de Catalunya), (95) 1 (1900) i I

(99) (1900).

El famos informe Tennon, el 1778, obri pas a ('hospital de pavellons. Els pavellons, mes

tard, donaren origen a dues concepcions d'hospital. L'hospital d'un o dos pisos comunicats en-
tre si i ('hospital de ,pavellons barraca" (anomenats aixi per la simplicitat de linies i materials
emprats), d'una sola planta i separats I'un de I'altre per abundant terreny. L'hospital Lariboisie-
re (Paris, 1858) era un exemple destacat dels primers, juntament amb el de Neuilmontant (Pa-
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ris, 1878), arnb 60011its i edificacions de dos pisos I el de Sant Eloi (Montpellier, 1890) amb

600 Ilits i edificacions d'un sol pis. Els hospitals del segon tipus -«barraca» o Ilatzeret- tingue-

ren gran auge als EE.UU. als voltants de 1860 (Sedwich, Hichs, Mac Dougal...). A Europa un

exemplar destacat fou el Tempelhofen de Berlin.

La moda de ('hospital barraca, amb gran predicament als anys del canvi de segle, fou aviat

rebutjada per avenc dels nous conceptes bacteriologics que edificaren cientificament una nova

teoria higienica.

L'acceptacio de la necessitat de construccio de la Facultat de Medicina i Hospital Clinic de

Barcelona es produi per R.O. de 6 de desembre de 1879. Cfr. AUB: 24/6/3/6: D.G. de Instruccio

Publica a Rectorado, 6 desembre 1879.

5. Cronologia: 6 desembre 1879, R.O. declarant el projecte «d'utilitat i necessitate; 26 ge-

ner 1882, R.O. aprovant un projecte complet realitzat per I'arquitecte Ignasi Bartroli, amb un

pressupost de 4.467.864,86 pessetes; 21 de febrer 1888, despres de diversos conflictes, una

comissio elegeix el terreny definitiu situat a I'esquerra de I'Eixample; 25 juny 1895, comencen

les obres de 1'edifici sota la direccio de I'arquitecte Josep Domenech I Estapa; 21 d'abril 1901,

acaba oficialment la construccio. Comenca la dificil tasca de buscar qui sera el responsable del

seu sosteniment; 2 d'octubre 1906, inauguracio oficial; 1 gener 1907, la Facultat de Medicina i

('Hospital Clinic annex, obren les seves portes.

6. Cfr. AUB: 24/3/6/3/, Domenech i Estapa a Rectorado, 15 juny 1906.

7. Com a reflex de les opinions desfavorables vegeu els articles i cartes apareguts al Diari

de Catalunya (La Veu de Catalunya) els dies 21 1 31 d'agost, 4, 5, 9, 13 i 21 de setembre i 1, 5, 8,

10, 11 i 26 d'octubre de 1900, alguns dels quals s'esmenten amb detail en notes posteriors.

Vegeu tambe RODRIGUEZ MORINI, A., La nueva Fac. de Medicina y el H. Clinico de Barcelona, a

Gaceta Medica Catalana, XXVIII (1) 5-11, (2).

8. Cfr. ROBERT, B., L'autonomia universitaria en Diari de Catalunya (La Veu de Catalunya) I

(142) 1 (1900). L'opinio de Robert millora en passar el temps, perque en la sessio del Congres

de 28 de febrer 1902, parlant de problemes universitaris, va al ludir a la construccio de ('Hospi-

tal Clinic de Barcelona i enfront del muntant total dels gairebe cinc milions invertits, declara pu-

blicament que l'obra ha estat realitzada amb esplendidesa. Potser, remarca, podria criticar-se

I'emplacament de I'edifici, pero en conjunt el considera una obra estimable. Citat per JARDI, E.

El doctor Robert i el seu temps, Barcelona, 1969, p. 188.

9. Cfr. OLLER, N., L'Hospita/ Clinic a Diari de Catalunya (La you de Catalunya) I (89) 1

(1900).

10. Cfr. ENTRALGO, L., Historia Universal de la Medicina, vol. VI. Barcelona. 1974, p

175-178 i BARQUIN, M., Historia de la Medicina, Mexic, 1979, p. 295-298.

11. FARGAS, M.A., Diari de Catalunya (La Veu de Catalunya), 1 (85) (1900), DOMENECH I

ESTAPA, J., Ibid 1 (90) 1 (1900).

12. AUB: 24/3/6/3, Decano Fac. de Medicina a Presidente Junta Obras Fac., 31 gener
1898.

13. Cfr. DOMENECH I ESTAPA, J., L'Hospital Clinic a Diari de Catalunya (La Veu de Catalu-
nya), 1 (90) 1 (1900); FARGAS, M.A., L'Hospital a Clinica Ibid..., 1 (85) 1 (1900).

14. Tota la trista historia dels litigis, que impedi a I'Institut barceloni disposar d'un edifici

propi durant tota la darrera meitat del segle passat, es explicada detalladament per CARRERA

PUJAL, J., La Universidad, el Instituto..., Barcelona, 1957, p. 119 s. i per JUTGLAR, A., Notas para el

estudio de la ensenanza..., en Documentos y Estudios, vol. XVI, Barcelona, 1966, pp. 387-396.


