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Patrocinat per la

He de reconeixer que 6s la primera vegada
que faig front a la tasca de prologar un llibre: i he de dir tambk que I'emprenc amb
il.lusió perque representa la culminació
d'un projecte que per circumstancies desafortunades mai no s'havia pogut portar a
terme. La mes desgraciada, la mort del seu
autor el nostre bon amic i company Dr.
Joan Antoni Agustí i Peypoch (A.C.S.)
ocorreguda el prop-passat mes d'octubre
de 1990.
Des de feia ja temps s'havia dedicat a recollir informació, documentació, iconografía,
etc. del nostre Hospital a fi i efecte d'escriure'n la seva historia; ho feu amb entusiasme i dedicació fins que definitivament
porta a terme el treball que avui puc presentar.
Curiosament vaig coneixer AgustI als lnicis de la meva carrera, pero ni a la Facultat ni a I'Hospital sin6 als camps d'hoqueiherba que en aquells temps, els anys 30,
eren de terca pura i dura. Ell era figura
d'un primer equip quan jo comencava i
eren moltes les vegades que despres de jugar a la primera hora del matí, ens quedavem al camp a veure el partit dels ~bonsn.
Mes tard vam coincidir, encara que per
poc temps, a Urgencies del Clínic i finalment a I'Hospital del Sagrat Cor on vam
desenvolupar una tasca ben meritoria, donades les circumstancies, i on vam col.laborar intensament. Es per aquesta raó que
coneixia la deria d'Agustí per la Historia de
I'Hospital. 1 es per aixo que en presentar-se
una oportunitat he fet tot el possible per
aconseguir que I'edicib d'aquesta obra fos
un fet. La veritat 6s que Agusti ho havia
intentat diverses vegades i mes d'una li

havien promes la seva realització: pero el
temps passava, les bones intencions es diluien de manera tan rhpida i repetida que
fatalment arribaren el cansament i la
desil.lusi6.
Finalment i ja desaparegut I'amic. s'ha
aconseguit allb que semblava una missió
impossible. 1 ho fou grbcies a la bona voluntat del Dr. Joan Uriach, que recordant la
nostra amistat d'anys. al caliu de les reunions de la Junta de I'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i Balears, ha
valorat I'obra de Joan A. Agustí, li ha donat el seu suport i ha volgut fer-se camec de
la seva edició. Tots els companys i amics
d'Agustí li estarem especialment agraits,
ja que sera el millor record que podrem
dedicar-li. Personalment. amic Uriach, moltes gracies.
Tot aquel1 que llegeixi I'obra s'adonara immediatament que queda dividida en dues
parts les quals, al meu entendre, son ben
diferenciades.
Una, historia contada de genesi bibliografica, compren des de la fundacib de I'Hospital fins el Juliol de 1936. 1 sera ben facil
constatar que. en realitat, es tracta d'una
valuosa aportació a la Historia de I'evolucl6 de la Medicina a la nostra tema. Es parla d'una galeria de personalitats de la cirurgia, la medicina i de les especialitats realment excepcionals. algunes inclhs considerades mítiques en el panorama medic catala; parlo de Cardenal, Recasens, Marimon,
Rusca. Rió. etc.

La segona, historia viscuda des de la primavera: del 1939, es un altre tema; es

I'epoca contemporania en que tots ens
coneixem, hem treballat junts amb convicci6, serietat i responsabilitat. Així crec que
s'ha aconseguit un Hospital modern, que
ha desmitificat el rmetge-individur i ha
creat una consciencia de tasca comuna,
oberta a totes les tkcniques que la ciencia
i la modernitat ens han aportat.
Pero, hi ha encara un altre aspecte a destacar. Les publicacions mediques són en
general fredes per la seva precisib i moltes vegades mancades de tot interes literari. L'obra d'Agustí es un altre cosa; s'hi
endevina una preocupació humanística,
un afany de redacció correcta cuidant la
paraula i I'expressib, d'intentar fer la seva
lectura amable i enriquidora. de manera
que les seves pagines es segueixin amb
inten5s i, potser. amb la recanca d'acabarles massa aviat.
En definitiva, crec que es tracta d'una obra
valuosa, que ha estat editada com mereixia, considerant que, en fer-ho, la .Fundaci6 Uriachr assoleix una vegada mes un
exit absolut. indiscutible.

Dr. Víctor Salleras.
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El pro@s tecnolbgic, iniciat en la segona
meitat del segle XIX, assoleix el seu maxim
exponent des del punt de vista científic,
amb la Fisiologia experimental (Determinisme) que fins i tot incideix en el sistema
i les condicions de vida i esdeve el testimoni fefaent d'una epoca decisiva en la histbria de la humanitat. En les ciencies positives (Física i Química) aquest progr6s
fou notable. Tambe ho fou en les Ciencies
Biolbgiques. entre les quals la Medicina hi
comenta a participar a partir de I'estudi
analític dels teixits patolbgics i de la Implantació jurídica de les autbpsies clíniques, establint el que podriem anomenar
c1'Imperi de Virchow~,quan es va coneixer
que la malaltia pot esser reconeguda a nivell cel.lular. Ara, en allb que pertany a la
tematica, 6s evident que els descobriments fisio-immunolbgics de Pasteur, estudiats paral.lelament des d'un punt de
vista tecnico-morfolbgic per Koch, van suposar la implantació de I'antisepsia i I'asepsia en la nostra practica quirúrgica.
Abans s'havia vencut el dolor; ara, es vencia el problema de les infeccions.
Mentre Europa vivia aquest desenvolupament científlc, Espanya es debatia en lluites
polítiques, les quals acabaren en fets
transcendentals. transcorreguts durant
pocs anys, com sbn les guerres Carlines,
I'intent d'una nova dinastia monarauica.
I'adveniment de la Primera ~ e ~ ú b l i ci a¡a
restauració de la Monarauia Borbbnica. A
partir d'aquest darrer fet, s'albir8 I'inici
d'una epoca de pau i de creixement econbmic fonamentada, probablement, en
I'esgotament de les convulsions olí tiques 1 la influencia del desenvo~u~ament
tecnolbgic europeu. Aquesta influencia,

potser, fou més notable a Catalunya per
la seva proximitat a Europa, per la major
responsabilitat en el treball i per I'esperit
emprenedor que caracteritza els catalans.
D'aquest periode prbsper sorgeix la industriaiització. Barcelona rebé les millors
conseqüencies i se'n va fer ressó amb la
gran manifestacló de I'Exposició Universal
de I'any 1888. Perb. aquest resorgiment
va comportar noves convulsions sbciopolítiques, promogudes per les reivindicacions laborals i per la lluita de classes, propagades, internacionaiment. a traves de les teories de Marx, i així s'arriba
a situacions conflictives. A Barcelona, concretament, es desencadenaren un seguit
d'atemptats contra la burgesia, entre els
que destaquem la bomba que esclata al
Gran Teatre del Liceu el 1898, i la Setmana Tragica del 1909.
Malgrat tots aquests conflictes sbciopolítics ambientals. Barcelona seguia el
seu proces d'expansió per a engrandir i
millorar la ciutat, i Iluita contra tots els
obstacles que ho impedlen. Feia ja anys
que despres de moltes polemiques i de fortes pressions polítiques s'bavia aconseguit I'aprovació d'un gran projecte (1859),
el Pla Cerda, que es va comencar a realitzar el 1867.
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SITUACIO

HOSPITALARIA A
BARCELONA
A FINALS DEL
SEGLE XIX
El 1401, sota el regnat de Martí 1 I'Huma,
el Consell Municipal dels Cent Jurats acorda I'agrupament de sis hospitals de Barcelona, tres de civils i tres d'eclesibstics,
i hom comenca la construccib d'un nou
centre hospitalari en el terreny de l'actual
carrer de I'Hospital, que llavors s'anomenava dels ~Malaltsd'en Colomn. En aquest
terreny hi havia a finals del segle XI1 i
comencaments del XIll una casa on tenien

cura d'uns quants malalts. i que el canonge Guillem Colom convertl en un d'aquells
sis hospitals, el qual aviat (1219) rebe la
protecció del papa Honori 111. L'obra destinada a fusionar els hospitals barcelonins
fou construida de llarg a llarg del segle XV.
Entre el 1629 i el 1680 va ésser completat
el conjunt amb la Casa de Convalescencia:
i despres (1760) amh el *Real Colegio de
Clrugia~(que avui ocupa la Reial Academia de Medicina), en I'edifici que realitzh
I'arquitecte Ventura Rodríguez durant el
regnat de Carles 111. Des de llavors i durant més de quatre segles, Barcelona nomes disposa d'aquest .Hospital de la Santa Creu~(que comptava, a mes, des de
mitjans del segle XIX fins el curs 19061907 amb la col.laboraci6 de la Facultat
de Medicina). La bella i noble construcció
6s una joia per a la nostra ciutat. Sortosament conserva intacta la seva estructura arquitectbnica: pero les condicions
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FUmACI
A BARCELONA

D"UNNOU HOSPITAL;

Ate&% les clrcümahncfes~himbkntais de
l'4pca, empitforadese n m per cons.
tants tailmltsts &pidP,rntgues(cBIWa, tifus,
e@.)
~ ~ :l~per, les r w l a i e ~en&mlqw.@(fube~
onlosi islfltit3) per una banda, ip e lqpulxan.
~
ca de la societat civil, per I'altra. no ens
hern d'estranyar que un grup de la burgeI sia. em& mr sentiments caritatius, InSde &sEIonaf i de ;fer contrulr
clt58 la
ua hospitai nm, u~ havid d'&seP ubmt
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les ininm 013)~~dícians
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!a 1,
adequada. Zsi ptblacl6 de ~ ~ 1 jun-0 n
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San&* .%nf Andreu, .]les Co.rts, Sarflal,
Mimí 'deprov&:ak, entre altres;
sobrepamva els ,tresicents mil h a b t t a t ~ ~
era dbpos, una .població importw2. S@posava de trsbar una ~solucfd&medl&
ta a un pmb3ema @u, qua no ,era faotft
hle de resoidre mitlangam e& @tamel~Es
oPi.cf&. Wa .la tnlciativa de la scrdetat
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L'empresa de bastir un nou hospttal va
supow aoltes h o m de treball. molws
gestlm, pero e1 pmpasit Pou finalment
amnsegult. En una nmi6 Que tingui3 Uw
ai i1aiau Eplsoopal e1 8 de marQ de 1979,
n'Eimlila Bonis va exposar el projacta amb
eis oorcesponents permisos cMts i alesi&tics, 1 s'aIx& I'acta de eonstitwi6 @un
hospfkl que doria el m de *NuestraSeéora del W a a o Corazlln de Jesús*FOUun @evenIdne~t raipomnt en 1'8mbit de la clutat, q p propagaren
~
tots els mitjan8 Infomatius. El 22 de mwg el e D W o
de B m l o m publicava una nota sobre la
reuni6 celebvada al PBleu Epiwpal; es
mamava la voiuntat del$ promBtors de
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I'empresa, amb el seu ambiciós projecte
d'engrandir la ciutat, mancada com estava
de centres hospitalaris moderns. Altrament, i com sol succeir en els projectes importants, hi hague reaccions d'oposició a
la fundació del nou hospital, principalment per part del .Colegio Libre Profesional de Medicosx, on es promogue una campanya contra el nou centre hospitalari, que
podia perjudicar la clientela privada dels
professionals de la Medicina. El 3 d'octubre de 1878, el Govern Civil de Barcelona
aprova els Estatuts de ltHospital, presentats per les senyores promotores i per altres col.laboradors de la nova entitat. Encapcalaven les signatures de sol.licitud la
senyora Dolors Artigas, Vda. de Callol, per
poder de la senyora Dorotea Chopitea de
Serra, i després en nom propi les senyores
Carolina Rodríguez, Elvira Gibert de P1.
Dolors Doria, Vda.de Casades i Emilia Prat
de Sancho. Es feia constar en un article
transitorl que un cop aprovats els Estatuts pel Govern Civil, es nomenarien les
Juntes Directiva i Consultiva de I'entitat.
En un altre article es determinava que
I'assistencia dels malalts aniria a carrec
de les Germanes de la Caritat de Sant
Vicenc de Paül; en altres llocs s'especificava que els malalts serien admesos sense
distincions de sexe, edat ni creences religioses, essent, pero, la Religió Catblica la
propia de la Institució. Quedava constancia, tambe, que la Junta Directiva la presidiria un eclesiastic.

INSTAL.LACI~
PROVISIONAL DEL
NOU HOSPITAL
La planificació de I'Hospital ja estava molt
avancada quan es celebra la reunió del 8
de marc. A continuació, i segons expressa
Danon, el 28 d'abril de 1879 es subscrivia
el contracte de Uoguer d'una casa espaiosa, situada a I'Eixample, corresponent al
número 27 del carrer del Rosselló. El contracte es firma per quatre anys, amb un
augment anual progressiu del Iloguer: el
primer any 12.000 rals: el segon 16.000: el
tercer 20.000 i el quart 24.000 rals.

La casa constava d'un cos principal i de
dos patis, un a cada banda de I'edifici, que
van ser destinats a construccions auxiliars
i a iardí. A la banda dreta de la planta
baixa hom instal.la la sala d'operacions,
molt gran, ben il.luminada i equipada amb
dues taules. En aquel1 temps fou considerada com una anagnifican sala. A la mateixa
planta s'hi disposaren les sales per a homes, una de les quals amb quatre llits i
pintada de blau, destinada als malalts
d'oftalmologia; al pis principal s'hi posaren les sales per a dones; el segon pis fou
habilitat per a la Comunitat Religiosa i el

Senyora Domtea Chopitea de Sema
(mwat a I'oll que es conserva expmt
a I'Haspitaidel Sa@aL Cor).

soterrani per a la cuina i el magatzem. De
les dues dependencies auxiliars construides en els patis. una es destina a la casa
del capella amb la Capella, i I'altra a la consulta externa, sala d'espera i farmacia. El
26 d'abcil de 1879 el diario de Barcelonax
redacta una nota fent constar que la Junta Directiva de I'Hospital havia determinat
que es realitzessin totes les millores necessaries per a una bona assistencia dels
malalts.
El 16 de julio1 de 1879, a les cinc de la tarda s'esdevingué I'acte solemne de la inauguració del Hospital de Nuestra Señora
del Sagrado Corazón de Jesús. Hi assistiren la Junta formada per Dolors Artigas
Vda. Callol, Dorotea de Chopitea, Dolors
Doria de Casades. Elvira Gibert de Pi,
Carolina Rodríguez i Emília Prat de Sancho. Tambe hi assistí la Junta Consultiva
formada per lgnasi de Castells i de Bassols, Magí Pla i Soler en qualitat de relator
del Bisbe de la Dibcesi. El brigadier Sr.

Carrera, feu acte de presencia en representacib de I'autoritat militar. No hi va
faltar una comissió de I'Ajuntament de la
Vila de Gracia, el Diputat Provincial pel
districte de Gracia, Maria Puig, i De la Cortina fiscal de I'Audiencia. També bi participaren. a mes de nombt-6~públic, el Cos
Facultatiu presidit pel Director de 1'Hospital. Manuel Osío Valero i les Germanes de
la Caritat de Sant Vicenc de Paül. El prevere Miquel Saló, President de la Junta
Consultiva i Delegat del prelat de la Dibcesi en la Junta Directiva, dona les gracies a
les autoritats presents i al públic en general, i Ilegí un telegrama cursat pel Papa
Lleó XIII, en que donava la seva benedlcció apostblica. Els primers donatius que es
van rebre per a posar en marxa 1'Hospital
foren 100 pessetes d'un andnim, 5 pessetes d'Elvira Pi. 2 pessetes de Carolina Rodríguez i 5 pessetes de Dorotea Chopitea
de Serra. En el moment de la inauguració
el centre comptava amb un fons de 3.029
pessetes.

LA DIRECCI~
MEDICA

LA CONSTRUCCIÓ
DE L'HOSPITAL
DEFINITIU

Cal aue ens detinauem en la figura de
~ a n u e Isidoro
l
0sí6 Valero.
direcTanmateix i d e s p h de cent anys. cal pontor de I'Hospital. Era oftalmbleg, natural
derar la femesa de propbsit de tots els qui
de Caracas, incorporat a la Universitat de
portaren a terme I'empresa. Tinguem ben
Barcelona el 1873. Vivia al carrer d ' h s i a s
present que des de la fundació de 1'Hospital
Marc, número 5. En aquel1 moment, Osío
fins I'entrada en funcionament de tots els
gaudia d'un gran prestigi entre la socieserveis,
tan sols transcorregueren tres metat barcelonina, sobretot per les conferensos.
L'actitud
de les Juntes Diitivas i Consulcies que regularment donava a la ~Socie- tivas encarant-se
arnb decisions rapides
dad Medico-Farmaceuticas. A mes del chri els exlts assolits, portaren a la Junta Diicrec de Director de I'Hospital, hi exercia la
tiva a plantejar-se la qüestio de construir un
seva especialitat juntament amb el Dr.
edifici propi i defiiitiu per a I'hospital. Aiil,
Carreras Aragó, creant, per tant. el priel 29 de desembre de 1880, se celebra una
mer servei d'oftalmologia dlEspanya.
reunió oer tal de ~rendreI'acord de comDra
d'un
temny. pmpietat de Pere vedruna i
El 4 de marc de 1881, en la sessió de la
Minguella.
situat en el teme municipal de
Junta Directiva, hom acordh nomenar Viceles Corts, entre els temnys ocupats per la
Director de I'Hospital a Salvador Cardenal
Batlló i la Carretera de Sarria.
fabrica
Fernández, el qual passa a ocupar el carrec de Dlrector quan Osío traslladh la seL'escriptura de compra. autoribada pel notava residencia a Madrid. Exactament, no es
ri de Barcelona. Lluís G. Soler Pla, el 26 de
pot precisar la data en que el Dr. Cardenal
febrer de 1881, fou signada per Josep M?
ocupa definitivament la direcció. Perb, daSema Muííoz. marlt de Domtea de Chopitea,
des recollides per Pulido, afirmen que I'any
Presidenta de la Junta Diictiva en nom propi
1883 Osío ja residia a la capital d'Espanya.
i en r e ~ w n t a c i ód'aauesta Junta. El ~ r e u
de
la compra fou de 54.601,70 pessetes i
L'activitat de I'Hospital fou molt intensa.
aquesta
quantitat es recapta per subscripSegons informa el .Diario de Barceionaa,
ció
de
250 cedul.les emeses per valor de
arnb data del 15 de jullol de 1881, durant
250 pessetes cada una, segons un acord
el primer any es realitzaren mes de cent
pres en una reunió de la Junta Directiva del
lntervencions quirúrgiques, nombre molt
15 de ma& de 1881. Confiaven que amb
elevat degut a les moltes intervencions
aquesta
subscripció es podrien cobrir els
efectuades en el servei d'oftalmologia
11.000 duros de la compra del temeny, i que
d'0slo. aleshores ajudat per Joan Antoni
amb
quantitat sobrant de 1.000 o 2000
Barraquer i Roviralta. incorporat a I'Hos- duros,lam&
uns 1.000 que aporta Josep M?
pital despres d'un sojorn a Paris arnb la
Serra,
en
qualitat
de prestec, es podrien
finalitat d'especlalitzar-se en oftalmologla.
comencar les obres. Aauestes s'iniciaren el
4 d'abfl de 1881, amb el compmmís que
serien finides en el tennini de dos anys.

Dr. Salvador Cardenal I Femandez

Efectivament. el projecte i la realització
s'encarregaren a I'arquitecte Geroni Granell. qui assumí el compromís del termini,
i que acomplí puntualment pei que fa
referencia a I'edifici de I'Hospital. Tant es
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així que el dia 29 de juny de 1883 es va
inaugurar i al mateix temps comenca el
seu funcionament. Les obres de I'església
quedaren endarrerides encara que ben
aviat es varen acabar; era el mes de maq
de 1885 quan es pogue inaugurar, havent
sufragat les despeses de la construcció
d'aquesta esglesia Na Dorotea de Chopitea, amb la quantitat de 30.000 pessetes,
que dona en memoria del seu espds, mort
a la vila de Sarrih el 29 d'agost de 1882.

El solemne acte d'inauguració del nou edifici de I'Hospital consisti en el trasllat dels
malalls en una processó des del local del
carrer del Rosselló fins al nou hospital al
carrer de Borrell. El Molt 1l.lustre Vicari
Capitular de la Diocesi. lgnasi Pala. portava la custodia sota thlem, seguit de les
autoritats civils i militars. A continuació
anaven les Juntes Directivas i Consultivas
de I'Hospital, el Cos Facultatiu presidil pel
Dr. Cardenal que aleshores ja n'era el Di-

rector, el$ Pamfliars dels malalts i un nombr6s públic. La wimbnle fou amenimida
per la Banda de Música del Regiment
d'En&inyers de I'Exe~cit.Seguidament.
fiuit i'm,8 ' a u t o r l ~el públlo per a ivisltar Le&noves instal.hlons.
L ' m u m de i'ediñd era una mmtra dig.
na aels hospltals de I'&poca,propla de la
conce-lb muitwtbnka d'aquell moment;
l ' a a formava paia del conjm, essent

el cos central de la construccib. La f a m a
donava als c a m B de Borrell, Claudb
Coeilo (avui b n d m ) t Cmtera de Sarria.
A la banda Ureta de l'es&sia. s'hi bastl
un altre etilfici m68 petit destiúat a les
consultes externes. Damera del cos central 1 admat a aquest. h m construl un
gran vestIbul d'entrada a 1'Hospital que
comunicava amb els depwtaments:
Administracib, D h ~ c i 6 ,Sala de Jwites i
amb una sala pels metges de gu8irlia i la

Comunitat Religiosa. El vestíbul estava
il.luminat per llum natural mitjancant una
gran claraboia. la qual era. al mateix
temps el sM de la sala d'esterilitzacib i del
planxador, que a la vegada estaven
il.luminats també per llum natural, mitjancant una altra claraboia, que formava el
sostre de I'esmentada sala. Al fons del vestíbul d'entrada, despres d'una arcada, hi
havia dos vestíbuls laterals, dels quals
arrencaven unes grans escales que comunicaven amb la planta superior: per la part
del fons, els vestíbuls donaven a les galeries formant un creuer amb el bloc central.

Per les galeries es passava a dos paveIlons; el de la banda esquerra, distribuit
en tres sales generals amb una cabuda de
10 llits cadascuna. i el de la banda dreta,
distribuit en dues sales generals i sis habitacions de dos Ilits, i aixó a cadascuna
de les dues plantes del pavellb, destinades als malalts distingits. En la part del
fons de la galeria esquerra es construí un
edifici de tres plantes. La facana donava
al carrer de Borrell. La planta baixa es dividí en dues grans sales, una per ais Caps
de Servei. I'altra per a personal auxiliar, i
la resta es destina a les sales d'operacions
i daanestesia. Els pisos superlors tenien
una entrada independent de 1'Hospital.
també pel carrer de Borrell; foren desti.
nats a residencia de19 metges de guardia.
Actualment, aquests pisos estan habitats
pels clergues de la Parroquia de Sant Eugeni 1 Papa. Tambe es construí un pavelló
per a la sala d'autbpsies, construccib que
exigí el Dr. Cardenal ja que la considerava
imprescindible per assolir el nivel1 científic
europeu. En el pavellb central. sobresortinl
del creuer de les galeries. a la planta baixa
hi havia la cuina i el menjador: en el primer
pis. el dormitori de la Comunitat Religiosa
i en una altra dependencia un espai6s safareig.

PRIMERES
ORIENTACIONS
ASSISTENCIALS

I'any 1891, quan se'n feu carrec Josep M!
Biada.

L'Hospital de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón de Jesús fou projectat com a un
centre d'especialitats. Tant Osío com Cardenal influi'ren en aquest aspecte. és a dir,
introduiren la naixenca d'un progrés. Amb
aquest propbsit, Cardenal feu moltes visites als hospitals estrangers per tal d'aportar una visió més amplia de I'evolució mundial de la Medicina.

Les consultes externes s'atenien amb una
total independencia dels serveis hospitaiaris. Aquest departament estava dirigit
per Antoni Bartomeus Casanovas, ex President del Col.legi de Metges, alternant
aquest carrec arnb el de cirurgia de 1'Hospita1 de la Santa Creu. El metge segon de
la consulta externa era Bach Escofet. Durant el primer any, aquest servei va atendre 1.297 rnalalts. una xifra important en
les estadlstiques d'aquell temps, sobretot
si tenim present la situació geograrica de
I'Hospital, allunyat de I'antic centre urba
i arnb escassos mitjans de cornunicació.

En traslladar-se Osío a Madrid, es féu carrec del servei d'0ftalrnologia Joan Antoni
Barraquer i Roviralta, justament quan
s'inaugura el nou edifici, pero només fins
I'any 1887, car, a partir d'aquest moment,
abandona el servei per tal d'atendre la
clientela privada en el seu consultori del
carrer de I'Hospital, i, al mateix temps,
fundava el seu servei a I'Hospital de la Santa Creu. Per tant, el servei d'oftalmologia de I'Hospital de Nuestra Señora del
Sagrado Corazón de Jesús queda interromput, fins a recobrar la seva activitat

El servei de malalties generals (actualment
Medicina Interna) estava dirigit per Joan
Anguera i Cayla (1842-1919), fill de Reus,
membre de la Reial Academia de Medicina, President de la Germandat de Sant
Cosme i Sant Darnih. En morir Anguera es
féu carrec del servei Josep Bach 1 Escofet,
i, en qualitat de practicant, bi va entrar
I'Errnenegild Puig i Sais, estudiant del darrer curs de Medicina (1885-86). el qual hi
treballa durant un any. El 1891, ja ilicenciat. es reincorpora al Servei. que va rebre
el nom de Policlínica, de la que en I'any
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1900 li concediien el carrec de Director.
Era un treballador infatigable. Fins el
1901 fou el metge segon de Medicina (malalties generals); el 1904 passa a segon
metge de Medicina de la Infancia, pel que
hagué de deixar la diecció de la Policlínica. El 1907, d'una manera provisional,
es va ocupar de la Prefactura del Servei
de Medicina, provisionalitat que dura vint
anys, fins que mor1 Cardenal (1927).Bach
passh llavors a ocupar el carrec de Director de I'Hospital i Puig i Sais fou el titular
del servei de Medicina. Cal destacar la figura de Puig i Sais, autor d'una labor constant, que consagra tota la seva vida a
I'Hospital. Era fill d'Abons (Baix Emporda), llicenciat per la Facultat de Medicina
de Barcelona el 1886, membre electe de
la Reial Academia de Medicina de Barcelona, fundador del Sindicat de Metges de
Catalunya i President de I'Acadkmia i Laboratori de Ciencies Mediques de Catalunya i Balears.
Una altra figura també rellevant del Servei
de Medicina va ésser Francesc Carbonell i

Soles, guanyador del Premi convocat per
I'Academia d'Higiene sobre Legislacid Sanitbia Espanyola, publicat a la #Gaceta
Médica española^.
El servei de Medicina de la Infancia
d'aquest Hospital fou el primer que es funda a Barcelona. Només s'admetien els infants a partir dels dos anys i que no estessin afectats per malalties dniques. La direcció es va encomanar a J. Viura i Carreras (1851-1930), el qual, juntament amb
Cardenal, funda la .Sociedad Médica El
Laboratorio., que posteriorment es va fusionar amb I'Academia de Ciencies Mediques, i acaba finalment en I'Acadkmia i
Laboratori de Ciencies Mediques. Tambe
era membre electe de la Reial Academia de
Medicina de Barcelona (1893); el seu discurs d'ingrés versa sobre .Concepto de la
antisepsia interna en las enfermedades de
la infancia*. En crear-se aquest servei a
I'Hospital, el metge segon era Eduard Degollada; poc temps després, el 1904 es nomen& Puig i Sais per ocupar aquest carrec. Amb motiu de la hindació del servei,
Bartomeu Robert va escriure un article sobre .Conceptos de la Pediatríar, publicat a
la .Revista de Ciencias Médicas>.
Es crearen altres serveis d'especialitats.encara que alguns ja existien en el primer
Hospital des de la seva fundació. Destacarem el servei d'Urologia. que al comencament regentava Modesto ONU,ajudat per
Pages i Puig en qualitat de metge segon, si
be molt aviat passh a esser Cap de Servei
i desenvolupa una intensa activitat, justament quan I'especialitat es limitava al cateterisma vesical, que practicava amb malta habilitat, i a la litotrfcia abans de I'apariclb dels instruments d'il.luminaci6 endoscbpica. Pages es beneficia de I'aplicacib dels metodes d'antisepsia quirlirgica
imposats per Cardenal. En aquella epoca,
Pages fou el metge mes consultat de tot
Catalunya; eleva el nivel1 de la Urologia,
poc apreciada fins aleshores. pel seu caracter purament mecanic. a una veritable
especialitat científica, prestigiada pel proq é s quirúrgic i funcional de la patologia
?enal;també, molt sovint, feia visites a les
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clíniques urologiques de París regericades
per especialistes eminenls, com Guyon i
Albarran.
El servei de les malalties de la pell, segons
una referencia del (Diario de Barcelonan
del 9 d'abril de 1893, estava regentat per
Joan Cabot (segons Dannn: Josep Cabot i
Rovira).
El servei de malalties de I'oida estava desvinculat de les del nas i de la gola; en el primer
local estava a carrec de Joan Mañé,
i, a partir de la inauguració de I'Hospital
definitiu, en el 1893. el regenta Botey.

La descripció del servei de Cirurgia mereix
una atenció especial. Fou el més rellevant
de 1'Hospilal i gracies a Cardenal assolí
una categoria científica inquestionable.
Salvador Cardenal Fernández va neixer a
Valencia I'any 1852. El seu pare era enginyer de camins i es trasllada a Barcelona quan Cardenal tenia dos anys. Es Ilicencia per la Facultat de Medicina de Barcelona. Fou preparador anatbmic d'aquesta darrera per oposició, metge de la Casa
de Caritat de la Diputació Provincial de
Barcelona i metge de I'empresa textil
.Hermanos Girona..

Quan es funda inospilal el 1879, és a dir,
en el primer local, Cardenal fou I'encarregat del servei de Cirurgia. Poc temps despres, amb trenta anys, el nomenaren Director Adjunt de 1'Hospital i quan s'inaugurh
el nou edifici ja n'era el Director. Tanmateix era molt jove en el moment d'ocupar
aquest carrec pero no ens ha d'estranyar si
considerem la seva labor. tot aportant noves tecniques i experiencies recollides de
les seves visites als hospitals estrangers.
El 1879, ja havia visilat per primera vegada Billroth a Viena i va copsar I'efichcia
de I'aplicació de la ~l'eoríade Lislerx en la
Cirurgia, acceptada principalment en les
contrades nordiques: convertida en dogma
a Anglaterra i Alemanya; discutida, encara. i poc acceptada a Franca. En el nostre
país era prhcticament desconeguda, fins i
tot en els centres universitaris; a la catedra de Patología Quirúrgica, el titular de la
qual era el polifacetic i prestigiós Giné i
Partagas, i altres catedrhtics de Quirúrgica, com Wenceslau Picas i Joaquim Gil i
Borés, encara practicaven la Cirurgia tradicional, denomihada Patologia externa,
ja que estava limitada a I'extirpació de tumors externs, abcessos, etc. Mai no abordaven el risc d'intervenir les cavitats, degut a la mortalitat segura, produida per

les infaions i les mpI1uicions ~ s e - de mesenteri), que ocasionaren la mm
cutives. AM es practicava aquesta espe- dels dos pacients en qtiesli6. Les aitres
clallkat flns aue Cardenal únm& la Ci- tFkmta es vm~ e afeccians
r
alaecoruFgia antl&Ptica com un do& Hagu8 lt~giques,de les quals vint-i-una d a l t e s
d'afmntar, perb, I'ariimadveW6 i la mofa
guariren i les altres nou morbn. Seguint
d@
Uiritant per taculcar que ciaatw- amb aquest pm@@ de la cimgia abdocameiit el cmcepte Q'a&psla m difemnt
minal també podem m e n t a r altres indel tionmpte d'higieue I del de netedat.
teFvencim practicaties a I'Hospttal, que
.-oS
al cap de
anys el sea es- en aquell moment t m e r e n molta imporfa'$ fau un exlt evident i espectacular. Era tttncia: quatre quim hidatídics de f'etge,
el momnt en quQes vida el major progrtís una hidatidmi peritonml generatzada,
qumirgki de toa eis temps, 1 que Cardenal
una esglenectomia. dues apendicectamies,
geguia apassionadament. El 1880 publica
un a W estemraci, dues peritonitls turGuía pr$ctica para la cura de las heddas
berculoses i d m estrangulaclons inwitiy la aplicación del meto& anWptiw en
nals internes. El 1894 sihavien practkcat
Cirugías, i en 1881,pmctid la primera la- cent onze Iapmatomles.
pru'amia que es f6u a Espanya.
El 28 de geller de 1893, F. de Sojo F& una
comunicaci6 a la Reial Academia de Medide I'Hisspital,
Qtian s ' i n m p $ el non
cina d@BaFcelWa sobre la prfolera ga8r
cohcidl amb la m e r a fase da la prBctka
troenterostomla practicada amb 8xit s
de la cltvFgia abdminai. El 1886, Casdenai
havia reaUtzat mntadues laparatamies. Barcelona. No bl ha indicis gve se n'hade les qu& &ment dues fmn per afw- gu& efecwat atrans en el dqartament de
aQnsintestinais ~CSdncerd'inkstl i tumor Cardenal. peril el m 6s gue aquesta in-

tervenció es practica amb freqüencia en
la terapeutica quirúrgica de I'ulcus gastroduodenal. adhuc amb éxits espectaculars,
especialment en els malalts afectats d'estenosi pilorica. A partir d'aquells anys, a
mes de la cirurgia ginecolbgica, les laparatomies per afeccions digestives són la
regla; 6s per aixó que citarem una estadística d'intervencions del servei de Cirurgia de Cardenal, recollides per Gallart y
Esquerdo. Hem constalat:

* cinc bepatotomies per quists hidatídics
de fetge.
* tres enterotomies per anus artifical, totes sense mortalitat.
* dues colostomies per cancer, lotes amb
mortalitat.
* una gastrostomia per estenosi de I'esbfag
per cancer, seguida de defunció.
* set resseccions del recte, pel metode de
Kraske, Lotes per cancer de recte, amb una
sola defunció.
* set resseccions parcials de recte sense
defunció.
Aquestes dades demostren el gran progres
realitzat en pocs anys i la definitiva incorporació de la Cirurgia en les afeccions
abdominals, especialment les de I'aparell
digestiu. Aquesta labor realitzada en el
servei de Cirurgia de I'Hospital tingué una
gran repercussió ciutadana i causa un im-

pacte dintre de la classe medica: tant és
així, que es produí una afluencia massiva
dels metges a les sessions operatbries que
Cardenal realitzava els dimarts i els divendres de cada setmana, convertint-se en
un autentic espectacle, tant per la incbgnita d'allb que es podien trobar en practicar les laparatomies, com per la forma de
resoldre les situacions compromeses. Així
ho descriu emotivament el seu deixeble
Castella. També me les havia comenta1
moltes vegades Gallart Monés. assistent
assidu de les sessions en la seva epoca
d'estudiant. Aquestes sessions operatbries esdevingueren molt importants: fins i
tot hi assistien figures de la Cirurgia europea, entre les quals hem de citar Billroth,
en una ocasió invitat per Cardenal, amb
I'objecte de realitzar una sessió operatbria a I'Hospital. En aquesta ocasió, durant
els dies que Billroth sojorna a Barcelona.
s'allotja a casa de Cardenal car els unia
una gran amistat. Kocher (Berna), també
figura europea, invitat per Cardenal. realitza una sessió operatbria, després narrada per Castella, el qual ens diu que intervingué una hernia inguinal, aplicant el
seu propi mktode de fixació del monyó
del sac de la paret abdominal. En una segona intervenció programada, Kocher cedí
el bisturí a Cardenal per practicar una imperforació anal: Kocher actua en funcions
d'aiudant de camp.

L'ESCOLA DE
CIRURGIA
IMPULSADA PER
CARDENAL
Podem afirmar que el servei de Cirurgia
de 1'Hospital fou la primera escola moderna de la Cirurgia espanyola d'on sortiren
grans figures del nostre país. En primer
Iloc, hem de citar Sebastia Recasens i
Girol. llicenciat a Barcelona el 1882. Ingressa al servei de Cardenal on va romandre fins a 1902. En aquest any guanya
la catedra d'obstetrícia i de Ginecologia
de la Facultat de Medicina de Madrid, on
causa gran admiració pel seu criteri i la
seva tecnica quirúrgica adquirida al llarg
de la seva permanencia al costat de Car-
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denal. Ha estat considerat com el veritable
fundador de la Ginecologia espanyola. A
Barcelona establí la seva consulta privada
a la Ronda de Sant Pere, número 32. Muntí%una clínica privada en el carrer de Valencia. número 357,davant del convent de
les Saleses del Passeig de Sant Joan. Perb,
en traslladar-se a Madrid, traspassa la clinica al seu company Rusca, i posteriorment, en morir aquest, passh a ésser propietat de RIbas i Ribas i desprks del seu fill
Ribas lsern qui la dirigí fins fa pocs anys.
Recasens fou el tocbleg de la Casa Reial i
assisti tots els parts de la Reina Victbria
Eughnia.
Un altre deixeble destacat de I'escola Cardenal fou Francesc Rusca i Domenech. Nat
a All (Baixa Cerdanya). llicenciat per la
Facultat de Medicina de Montpeller (Franqa), revalida el títol a Espanya, i ingressa
en el sewei de Cimrgia de 1'Hospital del
Sagrado Corazón. Poc temps després, Cardenal li encarrega la prefectura del departament de aFerides i contusionsr. Es doctora amb una tesi sobre rCirculo vicioso en
la gastroenterostomíaa. El 1905.es presenta a oposicions per la Chtedra de Patolo@a Quirúrgica de la Facultat de Medicina
de Barcelona i la guanyh amb una important membria sobre mel la noma.. Naturalment, hague de deixar el servei de Cardenal i passh a I'Hospital de la Santa Creu,
la seu de la Facultat de Medicina. fins que
en el 1907,aquesta última es trasllada al
nou ediflci del carrer de Casanova. Rusca

Enterrament del Dr Rusca

Dr. hanwsc Rusca i DomPneoh.

va morir el novembre de 1909,als quaranta anys. vlctima d'una complicació d'una
lesi6 causada en practicar una traqueotomia d'urgencia.
Weó Cardenal i Puials, fill de Salvador Cardenal, tambk fou un deixeble distingit. Nat
a Barcelona el 31 de gener de 1878,Ilicenciat per la Facultat de Medicina de Barcelona en 1899,i doctorat a la Universitat de
Berlin i, posteriorment, la de Viena, on romangué durant molt temps. Col.labora es-

ves estades a ~ m l o n aMes tard oposíth a ia pla~ade C h r @ de !'Hospital La
&mesa de Madrid Flnalment, guanyh la
&tedra de Cinxrgia de la Facuitat de Medicine de Madrid, el 22 de ma@ de 1913.
Exercí el ctmx durant trenw anys, impkntant rlgomment les teorles aseptlques que el %upare havia intkwduit a
Eqmlya, Dwant la larga vida de professor de la FaGuital de Medlo3na de Madrid
fou el pare cientiflc de mal@ Ga2edr&Ucs
U'altres Facnitats del país. Me6 Cardenal
i Pul& mori a Madrid el 14 de juny de
1060.

En& el w p de col.laboradors del servei
de Cinirgia kmbé destaquen, per cara&!ristiqum especial8 d'intirna col.laboraot6
pmfeasional i gran confianca, la figura de
MarIá VEiiar i Fontcuberba, nomenat per
Cardensl metge segon del servei en 1880.
Substitut a Aivar Esquerdo, metge segan
des de la fundacib de I'HospiW, en el prlmer local, Iloc al que ~ n m c l iper
l a ter-se

d'ajudant a la Cllnlca pmada de Cardenal
en el Passatge Memder, nfimero 13: abw b i t per I'lnW& de la feina de la clhlm
ha@ de mnunciar al c h m de 1'Hospital
de la Santa Creu, essent substituit per
Girona Trius.
AItses detxebles i c o l . l a ~ d o r sde Carde-

nal foren Rbbas 1 Ribas, qui mes M fou
cap de m e i de Cliurgía de SHospttal de
Sant Pau i cawi~gtlcde la Ualversltat Autbnoma de Barcelona el 1933. També Angei Moya i Cargol, s
a
n coLLaborador de
Cardenal &S dels grlmers temps; morI el
1925 i fou substltuik per Melcim Cola i
TorrebadeUa, que s'encamgil de ia sala de
d o n e t atguns a l m que ens poden passar Uewpmbuts, mmdem a San Ricard,
Glrona Trius, qul deW 1'HoSprtai el 1915,
per fer-86:c a m de la Dhccl6 de la Ctinica Ouúi6a de Salad la Aiianza, des que
es fundá fin$ la seva mort. Mfred Caatelli3
i Via, nat a BarceIona el 1885, entrh al servei de Cardenal el 1911 1 despres de la
mort dtaquest es feu cWa del m e i .

També fou deixeble predilecte de Cardenal
Josep M.a Güerri. nata Tarragona, de pare
aragones i mare catalana. Deixa els estudis de la Facultad de Medicina de Barcelona per dedicar-se a la pintura; tenia una
gran vocacib i molta habilitat per a les arts
plastiques. Durant molts anys freqüenta
els ambients bohemis propis de I'epOca,
fins que s'adonh del poc rendiient econbmic de I'art. Deixh la pintura per emprendre novament els seus estudis a la FacuItat de Medicina. Després ingressa a 1'Hospital i es va guanyar, mOlt aviat, la confianca del mestre; fou I'aiudant predilecte, que demostrh una gran habilitat en el
quirbfan. Morí als 53 anys víctima d'un
cangor pectorisr.

L'EVOLUCI~
MEDICO-CIENT~FICA
DE L'HOSPITAL
Ja hem dit abans que la lundació de I'Hospital, coincidia amb I'evolucib tecnolbgica
de la historia de la humanitat. Dintre del
camp de la Medicina fou transcendental el
descobriment (per part del matrimoni Curie, i altres) de la radio-activitat i la seva
aplicació a la Medicina. A Barcelona, I'ús
dels Raigs X com a metode complementari
de I'exploracib clínica s'inicih amb els peoners Comas i Prib. En 1903. I'Hospital sollicita I'ajut per a la instal.lacib dels aparells, pero hagueren de passar alguns
anys, fins que el metode es feu imprescindible per a la labor de I'Hospital. El 1919,
despres de moltes polemiques per a poder
solventar les despeses, es munta el servei
de Rontgendiagnostic, efectuant-se la primera radiografia el dia 27 d'octubre del
mateix any. El servei comptava amb un
aparell de Routgendiagnbstic i un departament adjunt per a revelar els aclixes* de
vidre emulsionat solament per una cara.
El revelat era molt lent, fragil i de poc contrast, la qual cosa dificultava la visib de la
imatge: és mes, aquest primer aparell no
disposava del mecanisme per a graduar la
profunditat, i el mateix radibleg la graduava amb la mh posada sobre el focus. En
aquel1 moment, es desconeixien els efectes
secundaris de la radiacib, la qual produí
molles víctimes arreu. Foren els martirs
del progrés tecnologic, entre els quals es
compta el nostre Agustí Prió, cap de servei de I'Hospital, que morí el 1929, a conseqüencia de la disseminacib d'un epitelioma radiodermític d'un dit de la ma. Comas
també fou víctima de les mateixes conseqüencies; el vhreig coneixer amb un brac
amputat, a 1'Hospital Clíuic, quan exercia
la seva professib a la Facultat de Medicina. Haig de retre un just homenatge a tots
aquells qui ens han precedit i que amb el
seu sacrifici han contribuit a fer possible
el progres de la tkcnica que ens ocupa i

de totes en general de les que actualment en
som beneficiaris. Tarnbé foren col.laboradors
del Servei de Radiodiagnbstic, Malaret, que
posteriorment passa a ocupar el carrec de
Director del servei de Radiologia de I'Hospita1 de la Santa Creu i de Sant Pau. Angel
Sanchi Roqué, natural de Las Palmas de
Gran Canaria. llicenciat a la Facultat de
Medicina de Barcelona, amb la intenció
d'especialitzar-se en Cirurgia, fou ajudant
de Puig Sureda. Aquest el convence que
deixes la practica quirúrgica per dedicarse plenament a la radiologia, quan estava
en el millor moment del seu progrés, amb
I'objecte d'orientar-se vers la Radioterapeutica; seguint el consell de Puig Sureda.
Sanchiz presta el seu servei al nostre Hospital, totalment lliurat a la Radiologia fins
al final de la seva vida, que esdevingué en
el 1982.
Hlslbrica fotografla del Dr. Agustl Priá 1 els seus col.laboradors.
reallizada el darrtr dia de funclonamenl del servel central de
Radlodlagndsttc 1 Terapeutlca Nslca a I'antL
Hospltal de la Sanla C m .

Dr. Agustl PrIá

El primer semi de Radiologia es sttuh en
el segon pls del pava6 central, on s'hi arribava per una escaia interior, amb la db
ffcultac de I'&s deis malalts que s'havien de trsslladar amb Ukres.
Aquesta &tuaclB durb molts anys, Eins
que *La Caja de Ahorros y Monte de Pieda& de Bmelona, en el 1945, emM1 el8
primer8 conkmes amb L'HospiWper subvencionar akgmes obres, entre Les quals es
compt21 amb Wa~Uadarles instal.lacions
del semi de Radialogia a la planta b a h ;
conmtment, al paavU6 adassat a l'~'esgl&sia, que s'havia constnitt. prlmer, per a les

msuites externa.

Finaiment, hem d'esmenw el fet que el
Laboratori no s'ín~M.1~
com a un serve1
c e m fbs al 1924; ocupava un lecal pro.
pm al de Radlologia, a la golfa del paveU6
central. 19111 estPgil6 Lnsta1.Jat fins I'any

1954, quan es mnstrul el nou edlfici de la
P~il~lEnlca
(consultes extemes) i la chich
de la Immaeulada. Per tai de dotar aquest
servei es destina el primer pis del paveiló,
al costat del quir&faa,i la Direcci6 del labopatori s'eneomenh a Piera i Flo.

Durant els primer8 anys de I'actidtat hospitaiwa i Pins al 1924. wons s'ha pogut
deduir, les proves de Laboratori es feien
en cadascvn dels serveks de 1'Hospital. Així
ens ho demosWA el fet que Castellg, col.la+
barador en el m e 1 de C i q i a de Cardenal, reaiiMs les an&Mslsde taboratorf en
el propi servel. Malgrat les condicions poc
adeqüades es feien preparacions d'una extraordinhria quaiitat. En tentm una mastra
amb les microfotografies que Riisca presen@ en la mmaria per a les oposlcions
a catedra el 1905; I'miginal d'aquegt treball es c o n s m en el Museu d'iiistbria de
la Medioina de Catalunya.
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de I'Audiencia de Barcelona, Marino González de Andis Llano, el 3 de desembre de
1921, qui. tenint les suficients proves.
atorgava la propietat dels dos terrenys al
Patronat de I'Hospital de Nuestra Señora
del Sagrado Corazdn de Jesús.

LA SETMANA
T~GICA
L'HOSPITAL

Aquesta sentencia ens obliga a comentar
que, amb anterioritat, els Estatuts de ['Entitat havien sofert una modiiicació per un
Reial Decret amb data del 30 de iuny de
1914, en virtut del qual s'establia un Patronat de I'Hospital. presidit per 1'll.lustríssim Sr. Bisbe de la Diocesi i format per
tres membres nomenats pel propi Bisbe:
a més d'un representant de 1'Excel.lentissim Ajuntament de la Ciutat de Barcelona,
dos membres de la Junta Directiva i un representant del Cos Facultatiu.

El primer quart de segle XX fou d'una intensa activitat revolucionhria i terrorista,
desencadenada per la lluita de classes en
les grans zones industrials de tot el món,
pero cap no tingue la intensitat revolucionaria que pati Barcelona entre el 26 i el 31
de julio1 de 1909. 6s a dir, les jornades que
han passat a la posteritat amb el nom de
~SetmanaTragican. Hem pogut recollir
unes dades sobre els esdeveniments viscuts a I'Hospital durant aquells dies real-

ment tragics. I,'activitat revolucionaria es
polaritzava primordialment en la repressió
religiosa, provocant incendis a totes les esglésies i convents. Aquest estat de coses
també afecta I'Hospital. Era el 27 de julio1
d'aquella setmana quan un grup d'alumnes i monges del Col.legi Interna1 de Loreto (les poques noies que quedaven internades ja que era epoca de vacances) s'havien refugiat a I'Hospital, esporuguides
per I'amenaca dels incendiaris i Lambé pel
fet d'ésser el centre més proper al Col.legi,
situat a la Carretera de Sarria. No menys
esverades estaven les religioses de I'Hospital. carel mateix dia cap a les 11 del matí,
es presenta un grup de revolucionaris amb
la intenció de cremar I'església. Fou Borras,
metge i home senzill, qui afronta les masses abrivades. Amb un llenguatge plaiier i
molt sen? aconseguí convencer-los de la inutilitat del seu intent. Els digué que el lloc era
un hospital on solament hi estaven internats
uns malalts que, en definitiva, eran treballadors del poble. Els revolucionaris claudicaren amb la condició que es coloqués una
bandera de la Creu Roja a la facana. Aquella mateixa larda, pero, cap a les cinc es presenla un altre gnip d'iiicendiaris. els quals
fent cas omís de la bandera pretenien de tctes passades calar foc a I'església. En aquel1
moment estava de guardia Güerri, que prenia la fresca a la terrassa situada sobre els
consultoris. També afmnta la situació, convencent les masses que els seus pmposits
no tenien cap ra6 d'executar-se. advertint-los
del perill que corrien, ja que en I'Hospital
s'hi tmbava una reserva de I'exercit pcr a
repel.l¡ qualsevol agressió que s'hi pogués
provocar, cosa que no era certa, car no hi
havia cap refoq. Pero, la paraula energica,
facil i precisa, i la simpatia de Güerri, acaba
per convencer les masses i evitar I'incendi:
tanmateix fou una de les poques esglésies
que se salvaren de la crema.

LA MORT DE
CARDENAL
El 23 d'abril de 1927. dia de Sant Jordi,
moria Salvador Cardenal Fernandez. víctima d'un procés peritoneal, segurament
causat per una apendicitis perforada, que
el1 mateix consulta amb Muntoriol i no
deixa intervenir. Amb la mort de Cardenal finia una etapa, probablement la més
brillant de la historia de I'Hospital, al que
Iliura la seva vida des dels 29 anys fins
als 75. Allí funda i crea la primera escola
moderna de Cirurgia, reconeguda pel ministre d'lnstrucció Pública, quan li atorga el
tito1 de Catedratic Honorari de la Facultat
de Medicina, obtingut amb escreix pels
llargs anys d'impartir Ilicons clíniques i
tecniques en la sala d'operacions de I'Hos-

Una de les Iiltlmes 1

lies de I'emincnl doctor Car

pital. En els darrers anys de la seva vida
també li feren alguns homenatges, un dels
quals, segons Alvarez Sierra, fou un homenatge nacional, en el qual, aprofitant
I'avinentesa, el rei Alfons XlIl volgué concedir-li un títol nobiliari. Cardenal refusa,
mogut pel seu caracter emlnentment democratic. En compensació. I'any abans de la
seva mort se li concedí la .Cruz de Beneficencia~.Els altres homenatges dels quals
tenim una bona informació. sens dubte el
recompensaren. Foren els atorgats I'any
1925, el que se li feu al mateix Hospital.
organitzat pels seus deixebles i amb motiu
de celebrar les noces d'or d'exercici de la
seva professió. Pages com a portantveu de
tots els companys li Iliura una gran placa
commemorativa, actualment conservada
a I'Hospital, perpetuant la seva memoria.
Molt poc temps després, se li feu un altre
homenatge, tamhe pel mateix motiu, rememhrant les noces d'or. a I'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau: fou organitzat pel
Sindicat de Metges de Catalunya. Melcior
Colet i Torrebadella, com a secretari de la
comissió organitzadora, Ilegí la memoria de
I'homenatge i li Iliura una placa. la qual es
col.loca al servei de Cirurgia de Corachan.
El President de la Comissió Josep M? Roca
i Heras pronuncia unes paraules. Cal fer

mant* davanl de I'esi

constar que Roca havia estat col.laborador de Cardenal a 1'Hospital pero deixa la
professió, per dedicar-se a la cultura i a la
política: fou President de 1'Ateneu de Barcelona durant els anys 1908-09 i 1914-16.
Passat el temps i encara avui es reconeix
la transcendental labor del mestre. Cal invocar les publicacions que li dediquen una
atenció, com la de Gallart Esquerdo, que
a la Historia de la Gastroenterología Española, diu: ....Las ensefianzas de Cardenal
marcaron un nuevo renacimiento de la Cirugía española. y su nombre iunto con los de
Virgili y Gimbernat simbolizan los dos momentos de mayor relieve y progreso que alcanzó aquella durante los últimos siglos..
La rnort de Cardenal significa la desaparició d'una gran figura. Admirat per tothom.
la seva presencia s'havia fet molt popular.
Tenia una acusada personalitat, anecdoticament realcada pel seu llarg bigoti blanc,
propi de I'epoca imperial. Es vestia amb
armilla blanca, levita i harret de mitja copa. Recorria la ciutat en el seu cotxe tirat
per un tronc de magnífics cavalls. Durant
les nits de primavera i d'estiu, passejava
per la Rambla, gairebé sempre acompanyat d'un iove col.laborador; fou un personatge molt tipic de I'epoca.

Dr. Sahüdur (:ürd~ii;ll 1 Frrn3111lrz
IIIN'I tia di' I Iiospildl tir \*Ira S<
drl Saerdt Cur d<'.lcsu~1 IH79 19271

L'HOSPITAL DAVANT
L'EVOLUCI~
SANITARIA
El prestigi i la personalital de Cardenal havien influit decisivament en la bona marxa
de 1'Hospital. La mort del mestre. coincidint
en aquel1 mateix any amb les de Güerri i
Moya Cargol, la marxa del Dr. Ribas i Ribas
a I'Hospital de Sant Pau, a més d'altres que
també deixaren el centre, ocasionaren un
descens a nivel1 de prestigi i rendiment economic, arriban1 a situacions tanmateix difícils. El servei de Cirurgia estava mal ates des
de feia temps: Cardenal, per motius Iogics
d'una edat avancada, només anava al servei
els dimarts i divendres a practicar les operacions. deixant la resta d'activitats en mans
dels seus col.laboradors, i tot en un momenl,
en que la situació hospitalaria de Barcelona
era molt diferent de quan s'inicia I'aclivitat
del centre en el 1883.
Analitzant els fets ens trobem davant
d'unes circumstancies que influiren en el
desenvolupament saiiitaridel'epoca. El 1907,
s'havia inaugurat la nova Facultat
de Medicina juntament amh I'Hospital Cllnic en el carrer de Casanova. el qual reunia
unes instal.lacions amplies i modernes, i

uns serveis regentats per catedratics jovcs
amb una nova visib de la Medicina. l'ambC
cal esmentar la construcció de I'Hospital
de San1 Pau, (el qual substituí I'antic Hospital de la Santa Creu), un edifici majestuós, planificat segons una nova concepció. iormant un conjunt de pavellons, sit,uat
en una gran zona del Guinardó. projectat i
realitzat per I'arquitecte Domenech i M u n taner com una joia arquitectonica del modernisme catala, orgull de la ciutat, admirat ara i sempre per tots els professionals
que I'han visitat i visiten. En aquest Hospital s'establiren els serveis de Cirurgia
dirigits per Ribas i Ribas i Corachan, els
quals formaren una escola de Cirurgia moderna i de gran prestigi. Altres iets que
tambe influiren en aquest desenvolupament foren la formació de societats i mutualitats d'assistencia sanitaria com per
exemple, una agrupació gremial anomenada aOuinta de Salild la Alianzal~,fundada
pel gremi de cambrers, i altres d'agrupació Iliure, que amb una modica aportació
monetaria mensual proporcionaven assistencia rnedica i quirúrgica als seus associats: aquestes mutualitats anaren augmentant durant els anys següents. restant
un bon percentatge de malalts als centres
hospitalaris, els quals només atenien les
classes indigents.
Ateses les circumstancies ambientals.
doncs. el Patronat de la Junta Directiva de
I'Hospital es troba en la necessitat de re-

IR.'
. '

orgaiiil~arel Cos Facultatiu. i prenguí. la
drcisió de dividir el srrvri de Cirurgia en
dues rspccialitats: Ciriirgin Grnrral i (;irircologia. iins aleshores iiitegradrs rn iin
maleix scrvei. l)c la dirrcció del d r Cirurgia se'ii f i u chrrcc Alircd Castcll,? i Via,
qui havia esta1 col.laboi'ador dc Cardrnal d r s de 191 1. El iiomrnameiil tlcl cap
(Ir srrvei de Ginecologia fou coiiilicliu. Es

prrscntarcii iiiolls caiitlitliils. ciitrr cls
inks tlrstacals ~)otl(~rn
cilar ,lesús PCrrz
Rosales, l'rrriides. hlrlcior Colrl i 'I'orrrbadrll¿i i r l i i r Galoir6 i Augrr. col.lahorador d r M.A. Fargas. I)r to1.s ;iqursls foren
clcgits caiididnts PCrrx Kosalrs i í:;ilofrí. i
Augcr. pcro. com sigui quc el Patroiial i la
Junla Directiva no cs posavcii d'acord prr
elrgir-iie uii, acordarin crcar-ne u11 srgori.

Aquest fet influí en el sentit d'ampliar els
serveis de Cirurgia. A mes del servei de
Castella. se'n crea un de nou, el qual es porta a concurs I'any 1928. S'adjudica a Joan
Marimon Carbonell, nat a Puerlo Rico, fill
de pares catalans, llicenciat per la Facultat de Medicina de Barcelona I'any 1905
i doctorat a Berlin arnb la qualificació
ad'eximiaa, nota excepcional, concedida
exclusivament pels treballs d'investigació
importants. Marimon aconseguí aquesla
qualificació arnb una tesi titulada uAcción
electromotriz en la fibra muscular del intestino de los mamíferos. Acción clectromotriz en la contracción de la fibra muscular
lisaa. Posteriorment, es doctora a Berlin el
1909 i visqué dos anys a Berna on fou
I'ajudant de Teodor Kocher. En el 1910,
s'establí a Barcelona, fou cap de servei de
la Policlínica i metge auxiliar de la catedra
d'operacions de la Facultat de Medicina,
dirigida per Morales Pérez. El 19 16, traduí
a I'espanyol el celebre tractat de TPcnica
Quirúrgica, original de Schimiden. Fou el
tractat de tecnica quirurgica de major difusi6 i el mes utilitzat per la nostra gene-
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es pot apreciar a la fotografia. També era
curiosa, malgrat que no es pot apreciar,
car sembla que el fotbgraf molt habilment va eliminar-la, una llar de foc que hi
havia a I'angle esquerre de la sala. Durant
I'hivern la monja encarregada encenia la
llenya de bon mati i procurava mantenir el
foc mentre es feien les operacions. Ara,
com sigui que la distancia entre la llar i la
taula era tan sols de dos o tres metres, a
manera de pantalla hom posava constantment una Covallola humida per a protegir
la calor de la llar de la taula d'operacions,
amb el greu incovenient que el capcal del
malalt. per motius de I'oriemació de la sala, quedava a molt poca distancia del foc.
També era perillós pel sistema d'anestesia
que hom ernprava; recordem que es feia la
inhalació d'eter o cloroform per goteig, mitjanqant una mascareta, i que aquests productes s6n volatils a temperatura ambiental. Malgrat tot, en aquesta sala es salvaren les vides de molts malalts, i tambe la
~ no ens passes res a
Providencia € 6 que
tots els que hf treballavem.

Desconeixem si Cardenal i tots els professors que el1 convidava. actuaren en aquesta mateixa sala d'operacions. Tenim la sospita que a la seva epoca, s'utilitzava una
sala contigua de major capacitat, la qual
posteriorment, quan es feren reformes
d'instal.lacions. el 1945, es convertí en el
quirbfan central; pero en el periode que
abans parlavem no es podia utilitzar perque els dies de pluja hi havia goteres provinents de la claraboia.

NOUS
ESDEVENIMENTS
El gener de 1931 em vaig veure obligat a
deixar 1'Hospital per incorporar-me al servei militar. Aquell mateix any, el 14 d'abrü
esdevlngué un €et de transcendencia política per a tot Espanya, la proclamaci6 de
la Segona República. Despr6s d'unes eleccions municipals, guanyaren els republicans a Madrid, Barcelona i Valencia, decidint I'exili d'Alfons XIII. Aquest fet tan important en la politica, pmduí una explosiva manifestació de joia, principalment en
les classes populars, perb no altera la bona marxa de la vida hospital&ria.L'Hospital segui normaIment la tasca quotidiana,
sense cap entorpiment en els estaments
directius.
En una reunió celebrada el mes de desembre d'aquest any 1931, el Cos Facultatiu
prengué I'acord de nomenar President Honorari del mateix a J o s e ~Bach i Escofet,
pels seus mhrits professionals. així com
també pels de Direcci6 i Administració que
en aquel1 moment exercia.
En el mes de ma& de 1932, el Butlletí de
1'Hospital es redacta en catala, be que
molts dels seus treballs originals seguiren redactant-se en castellh. En aquel1 moment els estaments directius, administratius i facultatius estaven integrats de la següent manera:
PATRONAT
n.1m. Sr. Bisbe
President
de la Dibcesi
Vice-President Excm. Sr. Francesc Puig i
Alfonso
1l.ltre. Sr. Mossen Bancells:
Vocals
Victbria Prats;
Montserrat Delas:
Dr. Agustl Garcia- Die;
Dr.J.Gómez Marquez,
en representaci6 del Cos
Facultatiu: Sr. Mateo Ruiz
Secretari
Sr. Gustau Gispert

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Victbria Prats
Vda. Monteys
Vice-Presidenta Montserrat Delas
Vda. Delas
Secretaria
Amelia Baixeras de
Macaya
Vlce-Secretaria Concepció Delas de
Segarra
Vocals
Sra. Marquesa d'Albs;
Sra. Baronessa de
Vilagaya;
Sra. Maria de Godó Valls;
Dr. Josep Bach i Escofet,
Director de I'Hospital
JUNTADEGOVERN
DEL COS FACULTATIU
President
Dr. Josep Bach i Escofet
Honorari
Ermenegild Puig i Sais
Dr.
President
Vice-President Dr. F. Lloret Gil
Secretari
Dr. Messeguer
Vice-Secretari Dr. Anguera
L'any 1932, el Cos Facultatiu sofrí una
perdua lamentable en morir Artur Galofre

Dr. Artur Galorrt
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pensant si tanmateix es tractaria d'un acte
polític, pero sabent que hi assistia Beloret,
no vaig tenir cap inconvenient en acceplar
la invitació. Erem uns deu o dotze, el sopar
transcorregué amb normalitat. Vaig ésser
un observador espectant, procurant posarme a I'alcada de les circumst8ncies, sense
cridar I'atenció, equilibrant la teoria doctrinal de Belorel, I'exaltació dels joves i
la ponderació i discrecio de I'anfitrió.
Malgrat el clima ambiental, a 1'Hospital
mai no es produí cap vaga ni conflicte, ni
tampoc friccions entre els metges, tot i les
distintes tendencies polítiques existents:
era de tots conegut el pensament socialisla de Gómez Márquez i I'amistat que unia
Narro amb Manuel Azaña, éssent Narro el
representant del seu partit a Barcelona.

LA GUERRA CIVIL
Era el dissabte 18 de julio1 de 1936, cinc
dies després de I'assassinat de Calvo Sotelo, quan a Barcelona es tingué coneixement
de la sublevació d'un grup de tropes de
I'exercit espanyol en el Marroc. Fou una noticia velada, sense grans titulars a la premsa. ni en allres mitjans d'informació, pero
no sorprengué, donada la tensió existen1
en tot Espanya després de la mort del Iíder. cap de I'oposició Parlamentaria, a qui
foragitaren del seu domicili a mitja nit, i
es trobh el seu cadaver, cap a la matinada,
en el cementiri de I'Almudena de Madrid
amb un tret al clatell.
Donada la nostra joventut, inexperiencia i la
poca difusió informativa, no ens adonarem
de la gravetat dels esdeveniments, i com de
costum, a la nit es reunírem un grup de metges a prendre cafe a I'Oro del Rhin, situat
a la Gran Via cantonada Rambla de Catalunya, des d'on poguérem observar I'actuació de la Policia (alesbores denominada
Guardia dtAssalt), que aturava els cotxes,
registrava els ocupants i demanava la documentació. Naturalment, no sense preocupació, es retirkem cadascun a casa nostra.
A I'endemh els de casa em despertaren
aviat per a presenciar des del balcó un curiós i mai vist especlacle. Era la marxa cautelosa d'una formació militar en columna
d'aproximació, avancant a peu. amb el
mosquetó a la m&, arrestellats pel caire de
les voravies, protegint unes peces i armons
d'artilleria amb els corresponents tirs de
cavalls, fenl-les avancar pel centre de la
calcada: quan la formació arribava a les
cantonades. abans de travesar els carrers
transversals, s'aturava; el capith avancava i observava a banda i banda del carrer
i novamenl ordenava la marxa. En arribar
a la cantonada de casa meva, situada a
Diputació-Claris, quan s'ordeiia la marxa,
bruscament. sona una descarrega de fuseIleria, la qual ens obliga a retirar-nos precipitadament cap a I'interior de la casa. Així.

angoixats, romanguérem aproximadament
una hora, escoltant fortíssims trets de fusells i de tant en tant els trets d'un can6 que
retrunyien en les nostres oides igual que
verttables bombes. Lentament s'apaivagh
el foc 'ocs que l'ini del tot en aquell sector.
Atrevint-nos, amb gran precaució, a treure
el cap pel balcb, ens v h m trobar novament davant d'un espectacle encara mes
mrprenent. Hi havia un grup de paisans
a m b manigues de camisa que feien formar
a uns soldats uniformats per endur-se'ls
presoners desp* d'obligar-los a enganxar
unes peces i els armons d'artiiieria als cavalis; deixaren a la mattlixa cantonada dotze cavails morts pels trets.

informatius depenents de I'Oiimpíada Esportiva Proletaria Internaclonal, que s'havia de celebrar a I'Estadi de Montju'ic justament aquell dia, organitzada pels sindicats.

Estiguérem intranquils tot el dia, continuava el Poc de I'artilleria i els trets s'escoltaven Iluny, com tambe el vol d'alguna avioneta. Seguíem I'evoluci6 dels esdevenimenta a traveis de les emisores de la radio,
perb donaven unes noticies molt confuses
i poc fidedignes, controlades peis mitjans

El dia següent, en despertar, tot estava
tranquil. pera la ciutat parailtzada, i, obligat a acomplir el meu deure, i també mogut

Cap a mitja tarda. poc m& o menys, poguérem encertir-nos de la veracitat dels
esdeveniments, en presenciar intenses fumeres per tot I'Elxample. No hi havia cap
illa on no mmés una esglésla o un convent,
i per a mes confíwmaci6, cap al vespre, desfilava pel carrer de la Diputacló un esquadr6 de la Guardia Civil amb el puny alcat,
signe que solament s'havia vist en manifestacions comunistes.

per la curiositat, vaig sortir de casa per
anar a I'Hospital, havent de recorrer als
cotxes requisats pels milicians que patrullaven per la ciutat, I'únic mitjh de comuni-
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cacio possible. Donada a coneixer la meva
condició de metge de I'Hospital, em transportaren sense cap inconvenient.
En baixar del cotxe els milicians em despediren amb el puny alcat i amb la salutació
de Balut, camarada.. La meva sorpresa,
pero. fou veure un reto1 escrit en un llencol
que penjava de la porta dels dispensaris, en
el qual es llegia hospital incautado por la
CNT*. Sense cap tramit ni control vaig entrar. Inmediatament m'informaren que no
hi havia ferits, malgrat els esdeveniments
del dia anterior. Una altra sorpresa era I'abskncia de la Comunitat Religiosa; les monges, ateses les circumstancies, havien
abandonat I'Hospital sense que ningú sabés el seu parador.

L'Hospital estava totalment en mans d'un
comitk sindical d'infermers format per Maties, Manuel Caieta, o potser alguns de major responsabilitat, els qui en nom del sindicat havien pres possessió de la Direcció i
Administració sense cap violencia ni oposició per part del Director, Bach, qui no acudl
al centre. ni cap altre dels membres de la
Junta i del Patronat.
Durant els primers dies que seguiren a la
incautacid sindical, sorgí un fet curiós:
I'atractiu de visitar les dependencies abandonades per les religioses, car era com un
iubileu, fet que després causa La mes gran
decepcib dels visitans en constatar I'austeritat del Iloc. Es trobaren davant d'un pave116 similar al de les sales generals dels malalts, destinat al dormitori de tutes les monges, un sol compartiment individual per a
la Superiora i un bany per a tota la dependencia, mancat d'aigua caienta, la qual havien de carretejar des de la cuina.
L'activitat hospital&ia dels primers dtes 1
de molts dies després b u practicament
nul.la: com ho era tamhé I'activitat ciutadana acaparada pels milicians que s'ocupaven de requisar cotxes. Aquests homes
anaven armats i es dedicaven a la recerca
de ~fekistesfacciososa i a registres domiciliaris. Amb ra6 o sense, omplien el dipbsit
de I'Hospital Clínic de cadavers.

Deu o quinze dies després del 19 de juliol,
Cabré i Claramunt féu una gestió personal
prop del ConseUer de Cultura, Ventura
Gassol. S'aconseguí que la Generalitat
prengués possessió del Centre, per a la direcció del qual es nomen&F. Lloret i Gil,
que en aquells moments era el cap de servei de Neuroiogia. Canviaren el nom de
I'Hospital *Nuestra Señora del Sagrado
Corazón de Jesús* pel de .Hospital Cardenal~,en membria del cirurgih i director
que tant havia contribuiit al seu prestigi.
Aquest canvi es realitza sense cap fricció
ni confrontament, per be que el comite sindical seguí exercint una preponderant
influencia.
Amb aquest estat de coses, de moment vaig
perdre el contacte amb Marimon. No apareixia per 1'Hospital en espera de i'evolució
dels esdeveniments. Passats uns dies vaig
rebre una convocatbria per assitir a una
reunió que s'havia de celebrar amb el Conseller de Sanitat de la Generalitat, Corachan.
El motiu de la reunió era per soi.iicitar la
col.laboraci6 de Marimon a qui se ti encomanava la missió de formar equips quirúrgics, comptant amb tots els serveis hospitalaris de Barcelona. a fi i efecte que es
poguessin establir uns torns per a rellevarse en el Front d'Arag6, on havien comenqat
les bostilitats. Perd, al cap de pocs dies,
ens comunicaren que no calia la nostra
col.laboraci6, car la s'havien organitzat els
primers equips en el front, incorporats a
Casp sense necessitat de relleus.
Fracassada aquesta col.laboraci4 amb la
Conselleria de Sanitat, vaig perdre novament el contacte amb Marimon. Altrament,
com que la meva fitxa queda registrada a
I'esmentat organisme, i com sigui que pertanyia a una de les promocions de metges
més joves, vaig rebre I'avís d'incorporarme a un equip sanitari de la columna anarquista .Tierra y Libertad* comandada pel
molt conegut Durruti; estava formada per
cinc mil homes destinats al front de Madrid, on les tropes nacionalistes avancaven
rapidament. Sortírem de Barcelona en ferrocarril, via Valencia el 12 de setembre de
1936.

destituits I'administrador provisional i
VIDA HOSPITAL&Wren
Mesm i I'auxliiar Rub.
i
DUMNT
Quan Gutii5rrez es feu h c de I'Aministracib comptava amb una dotad6 de 150
LA- GUERRA
Ilits, dels quals se n'ocupaven 131 tenla un
;

La tasca asslstencial de I'Hospital s'anh
normaUtzant lentament malgrat la desercib inmediata de molw caps de servei L.
progressivament, de tots els membses del
cos faeultatlu reclamats i incorpora& a files. La vacant de Marimon I'ocuparen els
seus colJaboradors, Henríquez Cabré 1 M.
Cofet, arnb el degut repartiment de ilits; la
vacant de A. Sanchla Roqué I'ooupa Jesús
Osés; i el servel de glnecologla queda ates
pels seus mateixos col.laboradors, principalment Sarrles. fins els ú1tims mesos de la
guerra que haga6 d'abandonar el m e l ,
car el moviiitzaren per entrar a les ftles de
I'exercit republici3.
Josep Mestres ocupa provisionalment 1'Admfnlstracib del Centre i Antonio Rulz hi entra Com auxiliar. Molt aviat, el .Di@ Oficlal de la GeneraUtatr (D.O.G.), amb data
del 15 d'agost de 1937, acompünt un d e
cret del 26 de julio1 del mateix any i pubiicat en el mateix Diarl el 29 de jullol, convoca un concurs per a la pmvlsib de la placa
de Direccib i Administracib de centres d'asslstencia social de la Qneraütat; en el
grup B d'aquesta convocatbria s'incioia
I'Hospltal Cardenal. En el D.O.G. del 10
d'mtubre de 1937, per ordre signada del
Conseller de Covernacib i Asslslencia Social, Antoni M? Sbefi, es nomenava Salvador Gutlérrez Pérez, Administrador de
I'Hospital Cardenal, per veredicte del Trtbunal del concurs oposicib oportunament
celebrat.
El nou administrador prengue possessió
del carrec el 19 d'octubre, passant a ocupar una de les estances de I'ediflci del carrer de Borrell, adfunt a I'Hospltal. La prlmera acttvitat fou, el 21 #@.%ubre, destituir el comiti? sindical, que &S aleshores
intervenia en toEs eis actes; tamb6 queda-

saldo a la caixa de 2.300 ptes. i un fons de
13.000 ptes. dipositades en un compte corrent al Banc d'Espanya.
Seguldament, 1'Administrador. amb-l'íntima
collaboració del Dírector F. F.oret. aconseguI augmentar la dotacib de Iltts, arribant
a un total de 225. Per aquest motiu es varen habilitar uns departaments que no s'havien utflltzat fins aleshom: quan fela un
mes que 1Uospital funcionava sota el camandament del nou Administrador, s'ocupaven 180 Uits.

Les dfficultas, pero. eren incalculables, tant
per part de la Direccib com per la de I'Admlnlstracib. Per una banda, fou la disgregacib del Cos Facuitatiu, incorporats els seus
membres a files f, per I'altra, la manca de
productes alimentarís, en general, Peia que
desapareguessin le8 provisions per a abastar les nece$sita@ del Centre. Aquea fet
obliga I'Administrador a exigir un control
del personal a la sortida de I'Hospital, sempre i quan aquest disposés del temps per
fer-ho: altrament, les fugues d'aliments
eren segures, car el nou comlte sindical
pressionava i recolzava el personal per
aquest fet Indigne I incontrolable.
Durant la Guerra Civil I'Hospital Cardenal,
segui com sempre dedicat a i'assistencia
hospitalaria de la poblacid civil. Mal no
prengué mesures per a afrontar un servei
d'urgencies bel.liques. Pero, el 17 de marc
de 1938, sobtadament, es veié obligat a assistir un contingent de ferits, ingressats a
conwqü&nciadel bombardeig de 1'Aviacib
nacional, ocasionant el desordre i la confussib entre el personal de 1'Hospital i el
Cos Facultatiu.
Justament en aquel1 temps, Gbmez M&que2 havla pres la determlnaclb d'exiliarse volunWiament; el desenvolupament de
la guerra, el desengany per les Uuites inter
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nes entre les distintes faccions republicanes, nacionalistes, anarquistes, comunistes
i també sindicalistes. són els motius pels
quals decidí marxar a Sud-America. Quan
feia molt poc que hi vivia morí la seva filla
en plena joventut, perdent així, una gran
col.laboradora. Mes tard morí Gómez Márquez, i fa pocs anys varem saber la mort
del seu fill, establert a Managua on exercia com a metge de Cirurgia General.
En aquestes circumstancies. els esdeveniments eren constants. El 31 de gener de
1938. cap al final de la Guerra, un bombmdeig de I'AviaciÓ nacional ocasiona la
mort de dos membres de I'Hospital, Antoni
Anguera Hoppe, metge cirurgia, adscrit al
servei de Castella, i Maria del Carme Sanchez, secretaria administrativa. Ella morí
al acte. Anguera encara arriba fins I'Hospital Clínic, on morí poques hores després.
Els dos cadavers es traslladaren a I'Hospital Cardenal; d'allí estant, el 3 de gener de
1939 es celebra I'enterrament. Segons dades del diari .La Humanitat~,I'acte fou presidit pel Conseller de Governació i Assistencia Social, Sr. Sbert. Assistiren els Diputats
al Parlament. Guinovart i Humbert Torres;
els Consellers Municipals, Roc Boronat i
Ferran Llardent: Joaquim Girós en representació del subsecretari de Cultura; el Director de I'Hospital F. Lloret Gil i I'Administrador Gutiérrez: Colomer; Fonts; Lladó
Figueras i Navarro Costabella: també s'hi
afegiren els membres de la Junta de Govern del #Casald'Esquerra Francesc Macih
(parent de la finada), Massoni, Claudi Fernhndez. Vilagenís. Valles i Puig Riba: féu
acte de presencia la Junta de la secció femenina de I'esmentat casal; els metges del
Cos Facultatiu, Borras, Puig i Sais, Lahoz,
Castella, Colet. Rahola, Breton. Oses, Roig
Niqui, Moya Blanchart, Antic i altres metges, entre ells Trias Maxens en representació del Sindicat de Metges de Catalunya;
i personal de I'Hospital.
Tots ompliren els feretres de flors. El dia
següent la premsa barcelonina s'ocupava
hpliament de I'obit. Cal fer constar l'absencia de Narro. qui per motius polítics
s'exilia a Sud-America. on morí anys des-

prés. La seva presencia a la vida hospitalaria havia estat important per la seva activitat com a cirurgia i per la seva influencia política. Vivia en I'edifici annex a I'Hospital, ocupava el pis veí de I'Administrador
Gutiérrez i el va intentar persuadir per que
abandones el país, pero no ho aconseguí i
Gutiérrez continua exercint el seu carrec
a 1'Hospital.

OCUPACI~
NACIONAL
El 26 de gener de 1939, les forces de I'exercit franquista entraren a la ciutat de Barcelona sense cap resistencia de les forces
republicanes, desmoralitzades per la derrota i esgotades per la llarga batalla de I'Ebre
i per les lluites internes entre els diferents
sectors. Aquestes lluites havien arribat al
seu punt algid en les jornades de maig del
1937, en un confrontament en els carrers

de Barcelona entre els sindicalistes de la
CNT i les forces mes addictes al Govern republica. Poc o molt, la tensió persistia.
La maniobra d'encerclament de I'Exercit
Nacional sobre Barcelona per avancar pel
Nord de Catalunya el Cos d'Exercit del Maestrazgo, dirigit pel General Moscardó,
amenacava tallar les comunicacions de
Barcelona amb la frontera francesa, fet
que provoca la fugida, més ben dit desbandada, dels dirigents i de les tropes mes
ressagades, utilitzant tots els mitjans de
transport amb una certa benevolenca per
part de 1'Aviació Nacional, la qual podia
baver provocat una veritable desfeta dels
ressagats. Aix6 va permetre I'entrada de
les tropes de Franco, talment com un passeig militar, sense violencia i amb I'entusiasme de la població civil que es veia lliurada
d'un mal son de gana i de terror suportat
durant trenta mesos. L'entrada i I'ocupació
de les tropes de Franco a Barcelona no tingué cap repercussió immediata a I'Hospital.
El Director Lloret Gil i I'Administrador Sr.
Gutiérrez, caps responsables, no s'bavien
mogut deis seus llocs de treball, pero sí el
personal que ja estava disgregat per la incorporació a files de molts d'ells, mobilitzats per les forces republicanes en I'infructuós i desesperat esfow per a lluitar contra
I'avancada de les tropes nacionals, i per la
deserció i exili d'alguns membres amb chrrec polític.
Pocs dies després del 26 de gener tornaren
les religioses de Sant Vicenc de Paül, la Superiora Sor Lourdes Boter, la seva gemana Sor Boter, Sor Llopart i Sor Josefina.
acompanyades d'altres religioses que eren
noves a la casa. Aviat prengueren possessió dels ~ u carrecs
s
i naturalment de les
seves dependencies. Després, de mica en
mica, s'incorporaren altres religioses; entre les antigues recordem a Sor Montserrat
i entre les noves cal destacar Sor Filomena,
qui anteriorment havia estat destinada a
la Casa de Caritat. La seva tasca a 1'Hospital del Sagrado Corazón de Jesús. durant
molts anys; fins a la seva mort i en edat
molt avacada. representa una veritable institució.

m

No sabem exactament la data en que es
convoca la primera reunió dels membres
que anteriorment havien format part de la
Direcció del Patronat i de la Junta Directiva, segurament convocada per I'antic i destituit Director, Bach Escofet; pero 6s evident que en aquesta convocatbria es prengu6 I'acord de restituir el nom de la institució. Novament, doncs, recupera el nom de
Hospital de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón de Jesús. Tambe s'estudia la reestructuració dels estaments directius, i es
procedí a I'obertura d'expedient de depuració de tot el personal per la seva actua
ció durant la Guerra Civil, incloent el Cos
Facultatiu.
El Patronat i la Junta Directiva quedaren
constituits de la següent manera:
PATRONAT
President
Emm. i Rvdm.
Sr. Bisbe de Barcelona
Vice-President Francesc Puig i Alfonso
Tresorer
Dr. Agustí Garcia-Die
Andreu
Gustau M. de Gispert i
Secretari
Serra
Vocals Representant del Cos Facultatiu:
Dr. Pere Borras i Prim
Respresentant de la Comunitat
de les fllles de la Caritat:
Sor. Lourdes Boter
Representant de la Parroquia
del Pilar:
Rvd. Sr. Ecbnom
Representant de I'Excm.
Ajuntament:
Dr. LiorencGarcia-Tornel
Representant de I'Excma.
Diputació Provincial:
Josep de Peray
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Victbria Prat, Vda
Monteys

Vice-Presidenta Montserrat Delas,
Vda. Delas
Secretaria
Josefina Ribera de Soler
Amalia Baxeras de
Tresorera
Macaya
Maria Ferrer d'Alb6
Vocals
Baronessa de Vilagaya
Marquesa d'Albs,
Baronessa de Balsareny
Es la dificil valorar la suma de les despeses
que hague d'afrontar la Direcció en aquells
moments i durant els anys següents. La tasca fou dura, car I'Hospital estava mancat
de les coses mes elementals, com Ilencols.
mantes i tota mena d'utillatge, sense cap
base economica ni la possibilitat d'obtenirla mitjancant la beneficencia, com ho fou
en un principi; a mes de viure un ambient
empobrit per la contesa civil, la qual havia
aconseguit la destrucció de la industria i
la ruina del país amb I'espoliació dels elements vitals de riquesa.
Aquell mateix any, 1939, el Patronat de
I'Hospital edita un llibret monografic,
propagandístic, i amb molta iconografia
del que reproduim el text editorial:
cEI Hospital de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, institución de todos
conocida y venerada. no sólo por su ochocentismo y brillante historia, sino también
por su patrimonio científico heredado y
conservado en tan alto honor y estima por
haber sido la sede quirúrgica de nuestra
Patria. lugar de trabajo y estudio en dónde
se han forjado la mayoría de nuestros CirUjanos contemporaneos bajo el maestrazgo
y guía de su ilustre fundador el eminente
maestro de maestros Dr. D. Salvador Cardenal, se encuentra muchas veces en la imposibilidad de poder admitir desinteresadamente a los enfermos menesterosos que un
día tras otro acuden a este Nosocomio en
súplica de que se les acoja y sane, por falta de recursos. Hay camas...sí; hay hermanas de la Caridad abnegadas y dispuestas
a todos los sacrificios. hav uersonal auxiliar
con una voluntad digna-de todo encomio;
hay Medicos (como siempre) prestando desinteresadamente sus servicios; hay fe...;

hay entusiasmo...: hay ilusión ...: mas hay
pocas sábanas, faltan mantas, vasos. vajillas... y tantas y tantas cosas que han desaparecido en este período de convulsión. Y
nuestros enfermos, algunos de ellos viejecitos venerables arrancados brutalmente
por la guerra de sus hogares lejanos, allende en tierras hermanas, lejos de los suyos,
de parientes, de caras amigas, ¿Vamos a
permitir españoles. barceloneses todos,
que en el seno de nuestra querida ciudad,
modelo de cortesía, amparo de necesitados, patria de hidalgos, queden desamparados y sin poder cobijar estos hermanos
nuestros bajo el manto caritativo de este
santo Hospital, por sus dificultades económicas?.
Barcelona y sus habitantes, que siempre
han correspondido a los llamamientos caritativos y sinceros cuando se les han hecho
de cerca a su corazón, no dudamos que
ahora, en estos momentos que se yergue
invencible nuestra España Imperial, nuestra España nueva Una. Grande y Libre, que

todos y cada uno de nosotros, aportando
nuestro esfuerzo y entusiasmo debemos
forjar, acudirán prestos, a medida de sus
posibilidades, a ayudar a este Santo Hospital de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús y lo harhn por su peculiar
sentimentalismo, por su bondad..., por su
delicadeza... y sobre todo por Dios y por
España.
Gracias por cuanto hagais en nombre de
nuestros enfermos, muchas gracias, que
el Todopoderoso os lo premie. La Patria se
sentirá orgullosa ... la sociedad os lo agradecerá. M.C.
E l Patronaton

Aquesta crida tan patetica no resolgué la
situació económica, la qual dura alguns
anys. Després tindrem ocasió de comentarho extensament.

SU OBRA ~ B E N ~ F I C AY SOCIAL
DESDE HACE MAS DE MEDld SrGLO

ARO DE LA VICTORIA

RECUPERACIÓ DEL
COS FACULTATIU
Una de les tasques de recuperació correspongué a les religioses encarregades de la
capella, que havia quedat totalment desmantellada. S'havien de reposar tots els
efectes del culte religiós, des de les imatges, altars, etc. Progressivament, s'ana restituint tot el que mancava, grhcies a la important col.laboració economica de Colet
qui també contribuí a la restauració d'una
gran imatge del Sagrat Cor, situada en el
vestíbul de I'Hospital,
En el moment de I'ocupació de Barcelona
per les tropes nacionals. el Cos Facultatiu
de I'Hospital estava totalment disgregat.
La major part dels membres s'havien vist
obiigats a incorporar-se a files. Alguns havien desaparegut des del prlncipi del conflicte, d'altres. mes tard hagueren d'exiliarse per qüestions polítiques. PrActicament
restaven els caps de servei que per I'edat
ja madura no foren cridats pels exercits.
Els que tornaren desprks de la Guerra per
a incorporar-se novament als serveis de
1'Hospital. hagueren de passar pel control
de depuració política. L'únic que queda
apartat del Centre fou el Director Lloret
Gil, perb sense patir repressió professional: seguí exercint a Barcelona durant
molts anys, fins a la seva mort. Els que
s'havien destacat per característiques catalanistes seguiren ocupant els respectius
carrecs després de la depuració, fins i tot
alguns assoliren chrrecs mes importants
dels que havien exercit anteriorment.

Dr. Agusll GarclaDie

pectivament Pérez Rosales i A. Sanchiz
Roque. La vacant de Marimon s'atorga,
amb I'acord previ del Patronat, a M. Colet
qui durant els anys de la guerra havia compartit el servei amb Henríquez Cabré. metge segon que va deixar ]'Hospital definitivament per a exercir la Cirurgia a la CIInica Montsalut, pertanyent a una entitat
d'assegurances lliure de la qual n'era accionista. La placa de metge segon, doncs.
fou per a mi i la vaig ocupar quan em Ilicenciaren de la milicia. El servei d'0ftalmologia s'atorga a Vila-Coro i el de Neurologia a Antoni Subirana, els quals mai no
havien tingut cap relació amb I'Hospital.

Les prefectures de servei que quedaren vacants foren la de Cirurgia de Marimon que
va morir en zona nacional pocs dies abans
de I'ocupació de Barcelona; la d'oftalmologia per I'exili de Gómez Márquez i la de
Neurologia per la destitució de Lloret Gil.

L'últim trimestre de 1939, any denominat
#Añode la Victorian. es publica, com /a hem
vist el lllbre aHospital de Nuestra Sefiora del
Sagrado Corazón. Su obra benefico-social
duranle más de medio siglos on hi consta la
formació oficial del Cos Facultatiu que es
la següent:

Mentrestant s'havien reintegrat als seus
serveis de Ginecologia i Radiologia. res-

Director
Josep Bach Escofet
Dir. accidental Agustí Garcia-Die

SERVEI DE MEDICINA GENERAL
Cap de Servei Ermenegild Puig i Sais
Metge 2n.
Angel Moya Blanchart
Ajudatits
Amador Forcada Gisbert
Evarist Roig Niqui
Carles Rahola Escofet

MASSATGISTA
Jacint Guasch

SERVEI DE CIRURGIA GENERAL
Cap de Servei Alfred Castella i Via
SERVEI DE CIRURGIA GENERAL
Cap de Servei Melcior Colet i Torrehadella
Metee 2n.
Joan Aeustí
., i Pevooch
".
SERVEI D'UROLOGIA
Cap de Servei Mari&Breton i Plandiura
Evarist Ruiz de Larramendi
Ajudants
Antoni Viñas
SERVEI DE GlNECOMGlA
Cap de Servei Jesús Perez Rosales
Agustí S h i e s i Suaña
Metge 2n
Ajudants
Ricardo Martín de Paz
Josep Oriol Bosch i Sala

El Servei de Cirurgia, dirigit per CasteUB,
havia quedat sense col.lahoradors a causa
de I'exili de Narro 1 de la mort d2Anguera.
Solament comptava amb I'ajut de Muntaner, antic estudiant de Medicina, que prestava els seus serveis com a practicant a
I'Hospital des dels últims anys de vida de
Cardenal. No havia acabat la carrera, peró,
s'havia convertit en un ajudant molt eficac
de Castella. Sarries Suaña oassa a met&e
segón de Cirurgia, era mes ~it'urgiaque ginecbleg, be que exercia les dues especialitats, com era habitual en els cirurgians
d'aquella generaci6. Poc temps despres entra en aquest departament Josep M.a Mir
Vidal-Rihas, traumatbleg i col.lahorador de
Sarries, aixl com A. Santos Palazzi, procedent de I'Hospital Clínic amb un important
bagatge professional.

SERVEI D'OTO-RINO-LARINGOLOGIA
Cap de Servei Pere Borras i Prim
SERVEI DE DERMATOMGIA
Cap de Servei Josep Cahre i Claramunt
Carles Cardenal i Salas
Ajudants
Jose Fornós Benaiges
SERVEI D'OFTALMOLOGIA
Cap de Servei Antoni Vila-Coro
Ajudant
Antoni Taberna Avila
SERVEI DE RADIOLOGIA
Cap de Servei Angel Sanchiz Roque
Ajundants
Sebastia de Vega
Goicoechea
Jesús Oses Josue
SERVEI DE LABORATORI
Cap de Servei Manuel Piera Flo
Ajudant
Santiago Mas Servet
SERVEI DE NEUROLOGIA
Cap de Servel Antoni Suhirana
SERVEI DE CARDIOLOGIA
Cap de Servei Francesc Fontbona Vazquez
SERVEI D'ODONTOMGLA
Cap de Servei Francesc Ferrando Botet
FARMACEUTICA
Dolors Borrell Saumell

Altrament, aquesta distrihució del Cos Facultatiu passa per modificacions immediates, les quals exposarem seguidament:

En el servei de Cirurgía que dirigia Colet,
va quedar desocupada la meva placa de
metge segon degut que en el 1940 vaig
sol.licitar a la Direcció una excedencia per
poder ocupar una placa de metge de guardia del Sewei dtUrgencies de I'Hospital C1ínic, la qual havia guanyat per oposició i
per un temps limitat de 4 anys. Aleshores
ingressh en el servei Isidre Magrinya com
a metge ajudant. El 1942. ingressa I'estudiant Josep Prat Cereceda. 1, el 1944. l'estudiant Joan Noguera Muñoz. Altrament,
jo freqüentava I'Hospital, sobre tot en les
temporades de les vacances d'estiu quan
Colet anava a descansar a Caldes de Malavella.
El servei d'0to-rino-laringologia des de
sempre regentat per P. Borras, mai no precisa d'ajudant. El 1940 s'hi presenta com
a col.laborador Josep Ferrando Botet. estudiant de Medicina, R11 d'un prestigiós especialista i germa de I'odontbleg de I'Hospital. Borras no gens disposat a formar
equip, accedí a I'admisió ateses les cir-

cumstancies del futur metge i accepta la
seva col.laboraci6, la qual mes tard, durant
un temps que estigue malalt, hague
d'agrair, car Ferrando es feu carrec del servei incondicionalment, amb tanta eficacia
que quan Borras va morir, Ferrando fou nomenat cap del servei. Es dona el cas que el
seu germa Francesc, I'odontdleg, es veie
obligat a deixar I'Hospital per la poca concurrencia de pacients en el seu servei. Ocupa la seva placa Piza. on hi exercí fins molt
avancada la decada dels setanta.

En el servei d'0ftalmologia. regentat per
Vila-Coro, el 1940 entra com a ajudant Rodriguez Alegre: tambe col.laborava Taberna. Altrament, Vila-Coro no s'ocupava gaire del servei ja que al mateix temps exercia a I'Hospital de la Creu Roja, on finalment s'hi queda d'una manera definitiva i
deixa I'Hospital del Sagrado Corazbn. El
novembre de 1952 es nomen& cap de servei a Rodriguez Alegre.
El servei de Neurologia, regentat per A. Su-

birana, molt avlat tingué la col.laboraci6
de Lluis Oller Daurella i molt poc despres
la de Pelac. qui morí prematurament a la
via pública a conseqüencia d'un infart; la
de Masó i altres.
A la Farmacia, la Srta. Dolors Borrell Saumell, des de 1933. acabada de Ilicenciar,
fou nomenada titular d'aquesta secció de
I'Hospital, on ja feia practiques al costat
de Sor Angela, encarregada de la tasca de
practicant, sota la tedrica titularltat d'un

Hcenciat de qui solament sabem el seu
cognom, Domech. No anava mai a 1'Hospital perque es dedlcava a la indústria privada. En aquel1 mateix any. en fer-se'n ~arreC
la Srta. Borrell, es registra la Farmacia. car
anteriorment la legislacid no exigia aquest
requisit.
Durant el temps de la guerra civil, la Srta.
Borrell seguí al front del servei, amb I'ajut
d'una auxiliar que feia les funcions de mecanica, substituint Sor Angela. Pero. Rosa,
així es deia. per una mala conduota fou detinguda en el mateix Hospital i seguidament
empresonada. A la pres6 pogué seguir com
a practicant de Farmacia. Despres, en incorporar-se a I'Hospltal, el comite sindical
no li permete continuar en el mateix lloc de
treball. En finir la Guerra, quan les religioses tornaren a I'Hospital, es destina Sor
Carmen per al servei de Farmacia. La Srta.
Borrell seguia com a titular. Aleshores tenia assignat un sou de 200 ptes., incrementat a 500 quan la .Caja de Ahorros y Monte
de Piedad, col.laborava en les despeses de
I'Hospital. A I'any 1970, I'esmentada Srta.
es jubila amb una pensió de 8.000 pessetes
mensuals.

PRECARIA SITUACIÓ

Quantitats que. de moment, salvaren el
deficit. També s'incrementaren les tarifes

La reestructuraci6 del Cos Facultatiu no
significa la solució de la precaria situació
econbmica de I'Hospital. la qual feia tempS
que s'arrossegava. La depuracid política
del personal no afecta I'Administrador Gutiérrez, malgrat haver ocupat aquesta placa durant la Guerra, guanyada per concursoposició convocat per la Generalitat. Seguí.
doncs, amb la responsabilitat de l'admkistracib i aconseguí cobrar la suma dels diners corresponents a les quantitats dels
deutes contrets durant la Guerra, que s6n
els següents:

d'estada
ptes.
dibies
delsi,malalts,
posteriorment,
passantaa15
ésser
pessetes.
de 10
Cal afegir la mancanca de productes alimentaris, un altre contratemps que agreujava la situació econbmica, car es diposava
del que subministrava la Comissaria d'Abastament, perb no n'hi havia prou. fis per aixb
que es torna al conreu de I'hort en el terreny situat darrera de I'Hospital. Aquestes
contrarietats Dortaren a friccions i situaclons conflictives entre eis estaments de Direcció i Administració, fins a I'extrem de fer
una denúncia contra 1'Administrador.a~~sat de retirar de la Comissaria d'Abastaments productes que no arribaven a L'Hospital. Feta una inspecció per part d'Abastaments, es demostra que en aquestes retirades no intervenia I'Administrador: les
feien membres adscrits a I'Hospital i que
ocupaven carrecs m& alts.

ECONOMICA

Mútua Gral. d'Assegurances 750'00
112'00
Companyia Northern
Mútua Regional d'Accidents 670'25
1 1.OOO'OO
Banc d'Espanya

ptes.
ptes.
ptes.
ptes.

Augmentant els problemes, s'afegí una fac-

tura de 23.208.30 pessetes que es devia
des de 1931 a la Casa Siemens. per una instal.laci6 en el servei de Raigs X. Ara, no era
solament 1'Hospital del Sagrado Corazón
el que es trobaia amb grans-dificultats. Totes les instituclons benefiaues passaven oer
les mateíxes circumstaniies. %S per a&,
que el Guvern central estabü un decret pel
qual les Caixes d'Esta1vi estaven obligades
a destinar un m n t a t g e dels seus gÜany8
a beneficbncia. A~uestdecret fou I'inlci de
converses sostingÜdes entre els membres
del Pamnat de SHos~iCaliel Consell de la
*Cajade Ahorros y ~ Ó n t de
e Piedad de Barcelona~,presfdft per Carles Sanllehy. Mar
ques de Caldes de Montbui. Converses que
portaren a un acord entre les dues institucions, signat en una reunió celebrada en el
Palau Eplscopal el 20 de juny de 1944.
El t e a de I'acta d'aquesta reunió 6s el següent: El Patronato del Hospital de N.a S.a
del Sagrado Corazón de Jesús, delega la totalidad de sus funciones y poderes a favor
de los miembros del propio Patronato ingresados en el mismo en representación de
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Barcelona, los cuales a su vez, deberán compartir sus atribuciones con un comite formado por un número de representantes de
la Caja de A h m s , no inferfor a cinco ni superior a diez, nombrados por el Consejo, cu.
yo régimen y gobierno lo determinarán IibremenwLa precedente delegaci6n de funciones abarcará todos los derechos establecidos en los
Estatutos de la Fundación, a favor del Patronato y no tendril otras Umitaciones que
las siguientea
1 .- No disponer en forma alguna del derecho del dominio del hospital y sus pertenencias.
Z0.- Respetar íntegramente los vigentes es-

tRcnicos o profesionales, las máximas garantías reiigiosas.
Reservar, a favor del Patronato, el d e
recho de veto que podrá ejercitar por una
sola vez en cada uno de los nombramientos
que se realloen por la representación de la
Caja de Ahoms. A tal fin. los representantes de dicha entidad deberán comunicar al
Patronato todo nombramiento Quepropongan. Transcurridos, que sean 15 dhs, desde la fecha de la notificación fehaciente sin
haberse ejercitado el reto, se podrá proceder al nombramiento Quese haya interesado. Todos los nombrdentos que para cubrir cualquier plaza o servicio del hospital,
mado o por crear, realice la menclonada
representación, se entenderán &ferldos con
carácter temporal, y por mientras subsista
la delegacibn de poden% otorgada, a no ser
que los mismos vengan refrendados o confirmados por el Patronato.
4O.-

Mantener el serviclo religioso establecido en el hospital por un reverendo sacerdote, cuya designacibn incumbe al Sr. Obispo de la Di6cesis.
5O.-

Quedar a la libre disposición del Presidente o Vicearesidentedel Patronato. un mlnimo de cinco camas. totalmente gratuitas,
que cubrirán o utilizarán en el modo y forma que crean por conveniente y en favor
siempre de enPermos pobres, as1 como el derecho de preferencia de disponer del 10%
de las camas del hospital, mediante satisfacer las cuotas para las &mas establecidas.
6O.-

La delegación se establece por un plazo de
15 años pasados los cuales se prorrogan de
cinco en cinco, sl con anterioridad de dos
antes de cada vencimiento, el Patronato no
la bubiiese revocado. La Comisión podrá renunciar en todo momento a esta delegación.
avisando con un año de anticipación.

tatutos de la Fundación.

La Comisión se obliga:

3O.- Cuidar de que en la provisión de cual-

l0.-Al pago de todas las deudas que actualmente penden contra el precftado hospital. cifradas en un maximo de 150.000 pese
tas.

quier vacante que se produzca o cargo que
se establezca, la persona designada reúna
a la par que los necesarios conocimientos

I

..

ZO.- Mantenimiento del hospital en perfec-

to estado de conservación, realizando a este fin las obras de reparación necesarias.
pinturas y demás que convengan.
Satisfacer, al tiempo que cesar. en el
ejercicio de sus funciones, la totalidad de
deudas y obligaciones contraídas por la Comisión.
3O.-

determinada mediante promediar la totalidad de aportaciones efectuadas durante la
etapa de la delegación de poderes, y estableciendo lo que corresponda a un año, después de descontar obras de reparación o
implantación de nuevos servicios, conservación. etc., o sea sólo abonando los gastos
naturales o corrientes.

cantidad necesaria para el funcionamiento
del hospital durante un año a partir de la
fecha de su cese. a menos que este sea a
requerimiento del hospital.

5 O . - Todas las obras y mejoras que se realicen durante la delegación, en el edificio del
hospital, quedarán a beneficio de la Fundación, no así el material, instrumental y muebles que para la creación de nuevos servicios se hayan aportado por la Comisión.

La suma que a tal fin debiera ser puesta a
disposición del Patronato al tiempo de cesar la Comisión, en sus funciones. vendrá

Las rentas de los donativos que tenga el
hospital durante el periodo de delegación
se entregarán a la Comisión.

4 O . - Poner a disposición del Patronato la

En la fachada del hospital se colocara mlentras dure el traspaso de funciones a favor
de la Caja, un rótulo que dirá CLINICA Y
HOSPITAL DE NUESTRA SERORA DEL
SAGRADO CORAZON - CAJADE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA u
otro parecido si la Caja de Ahorros lo juzgara conveniente y que redactará de común
acuerdo con el Patronato. a no ser que ello
llevara consigo inconvenientes de consideración.
Durante la subsistencia de esta delegaclbn.

no podrá enajenar el Patronato todo o parte
del hospital.

Varios de los concurrentes tomaron la palabra y a propuesta del Excmo. y Rvdo. Sr.
Oblspo. se aprueba el acuerdo por aclama-

clón, firmando en signo de conformidad todos los reunidos.
A. Gregorio, Obispo de Barcelona. P. BorrasA. Garcia Die - G. M. de Gispert - Sor Boter Victoria Prats de Monteys - Josefina Ribera
de Soler - S. Samarach Pio - C. Sanllehy - F.
de Jaumar - 1. de Gispert - 1 Secretario.

En signar el conveni entre el Patronat de
I'Hospital de Nuestra Senora del Sagrado
Corazón de Jesús representat per 1'Excm.
Sr. Bisbe Dr. Gregorio Modrego i la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona.
representada per 1'Excm. Sr. Carles SanIlehv. M m u b de Caldes de Montbui i Francesi 'de ~aumarde Bofarull, es constituí,
dintre del Consell d'AdminisWaci6 de la Caja de Ahorros, la Comissid de 1'Hospital que
la formaren:
Il.lm. Sr. Marquks de Caldes de Montbui
Sr. Francesc de S. Jaumar de Bofarull
n.1m. Sr. Marques d'A1farras
ii.Im. Sr. Marques de Mura

NOVA ETAPA

NOVA ETAPA
Es curiós observar, en la reunió de 1944,
la presencia d'algunes persones que també assistiren a la de 1879, seixanta anys
abans, entre les que hem de citar P. Borras,
com a representant del Patronat abans que
ho fos del Cos Facultatiu; Victoria Prat.
Vda. Monteys i Josefina Ribera de Soler.
qui durant més de mig segle sempre estigué lliurada als chrecs de la Institució.
El comite nomenat pel Consell de la Caja de
Ahorros que havia de fer-se carrec de les
funcions del Patronat fou el següent:

Carles Sanllehy, President: Lluis Desvalls
Trias, Marques d1Alfarr8s, Vicepresident:
Josep de Fontcuberta i de Casanovas, Marques de Villalonga, Secretari i Elies de Molins. Tots junts adquiriren la responsabilitat de I'Administració de I'Hospital.
Una de les primeres mesures de la nova
Junta del Patronat fou I'ordenació de 1'Ad-

ministració atorgada a les religioses de la
Comunitat, presidida perla Superiora. Com
encarregada es nomenh. primer, Sor Llopart i, en morir aquesta. fou Sor Elisa. Un
carrec secundari s'oferi a Gutiérrez Pérez,
qui fou Administrador fins aquel1 moment
i que havia guanyat la placa per concursoposició de la Generalitat. Aquest declina
I'oferiment i fou indeminitzat: va retirar-se
definitivament.
Allo més important i que es porta a terme
tot seguit, fou complir amb els compromisos adquirits en el conveni. Es pagaren els
deutes als subministradors d'aliments i
d'altres materials imprescindibles, contrets
anteriorment i que segons hem pogut esbrinar arribaven a 150.000 ptes.
El nou comite del Patronat posa en marxa
un projecte d'obres i remodelació de I'edifici, les quals duraren alguns anys. Primerament fou la pintura de la totalitat de I'interior de I'Hospital, que estava totalment
abandonat. La construcció de nous quirofans. utilitzant la sala d'anestesia, també
en molt malt estat, on s'instal.la el quirofan principal: les sales contigües fins ales-
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homs,utili&adesmm a vesUdors deIs met.
ges, s'amndicTooaren ,per a gulrbfans auxiU
m @ Ysntiga &ad'.oper&ions fjs&tina
a wa dmendWg de lavabos 1 d'esterítit-

~ ~ t z f l dlese prímeres
s
obm, es passil a
la m a instal.lad(j de Radiologia uttlitzant
el IJrimrtiudepartement de mnsnltes exteD
nes. TamM s'efeetua la compra d'un nau
apareil de diagnbs~ici sanchiz a p m un
a p l l de mdIoWpia, havent d'amdi&mar les pare& amb un plombatge per tal
d'aconsW una &rme.cciúadequada.

Es reahtaaren akunes obres en el departament de Farmbcta, 5 es f$n una comunica-

ci6 del segon pis de I'edifici del carrer del
Coaite Boseli amb 1s galeria del segon pls
de I'ala esquema de I'Haspibal, per a con%
truir cinc habltacions indíviduals, a les
quals es po& el nom de Clínica de Sta.
tiu'isa.

~
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L'any 1946 .acabava el meu contxacte amb,
1'Hospltal Wmic i valg retworporar~m.a
1'H&plA &l Sagrado Cm&n, en el mvei de 3mrgia de M. Colet, off es feia una
dmrgia limitada. SoIament e8 pracucaven
intervencions d'hhrnia apendicitis, g m b e
totes depenien de Mumalitats d'accidenm,
i també es fela alguna intervencib ginecoIbgica. Moxb, totalment lliwat a la proi'es.
sió i a la clientela privada, tanmateix selecta, demanava la meva colJ.aborací6 per
operar els seus mal& de I'Hospital. En
aquells moments, les dlflcuItats eren mal.
tes: el serveis quirúrgim funcionaven per
inemia: el servef de ginecobgia era el que
terila més actlvitat, per bant, el que tenia
m& ooupacib #e Bits; reaiitzava una cirur.
#a c11is9ica 1 wtin2iria. ljes anesthies les
feten els estudiants o els practicaiits, amb
qui Muntaner anestesiava des del temps de
Cardtnal.

Justament aleshora, es parlava diesMblir
ia pr&cfdcade I'an~stesiac m a especialitat
La nova orienta1216 dlmtíva 1administrati- del me&@, mes ben dit. la era un fet, Per
va de l'tlmpital tingué alguna Fepemssib
aquest motiu vaig p p m r Joan No@u@a
en el Cm Facultatiu, essent la m@ imme- que s'especlalLW en la materia. Encara
era un estudíant i feia les funcions Canesdiata, la reincorporac96 de Dídac óe Mox6
Güeni, qui abans de la Guerra exercfa en
tesista. No fou facil <ionv&cer-lo,6ar pore1 dispensari de maialts d'ApmU Digestiu
tava de cap dedicarse a la Traumamlogia,
del Servef de Cirurgia de J. Marlmon. Quan Hiavmt aciabat els estu&. matcontent, BCMox6 es mincorpora a I'ttospital se !i amr- cepta que lí'n parlés a MigueL anesteslsta
acredmt 1el primer de Barceloha, perque el
gil m dtspenwl inflependent. on també en&& c m a colJaborador Joan Costa Ribas.
deixes estar al seu costat durant un temps,
a l'Hos~it$lde Sant Pau, amb I'obiem
L'any 1946. Santos Paiazzi 1 Duarte, que
d'apfendre LB tecnie~i preparar-se $r a
des de 1939 exercia en un dispensari de CiI'esaecImt. Nomera m sabia el futw aae
mgia Ortopixüca i Traumatologla a i'HosU &perava, de manera Que avui encba
pita1 Clíníc, a ia Catedra de Patologia Qut
te la responsabuitat de tots el malal@que
m@ca
de P. PiuiaGha sol.licith a Cas~ell& s"es&$ien
a I'Hospltai, sampre comparpoder ingressslr en el seu servet. Fou un
tida amb molts coI.laboradors que en el decompromis, car en aquest me1 ja hi havla
cura del temps han p w t per aquest e s
un d e p m e r t t de Traumatoloi#a a c&mc va, entre qui cal destacar ia Dra. Garcla.
d8 Mir Vidal-Ribas, perd devant de la WsLe decis16 d'aquesna per a e x e m I'esmenMn~iiede P&awl, admte La seva col.labo= tada apeciaütat, tamM lou inesperada.
raci6 amb la conformir,at de SBrria 1 de
En un principi havia pensat de8icar-se a Ia
Mir. Palm reallm la aevs prlmrur inw Pediatsfa 1 Waia ai servel de Moya, pevencib en i'octubm de lM6,una luxaeib m
ro, perla oimst8ncla que sigui, un día el
cidivada de I'aittlculaci6 wapuIcrhmral.
Dlrectm Garcia-Die la reclama a1 quirbfan
amb tal destresa que feu exclamar a Cam- perqve pmtRs un semi com a auxiliar de
118: ~Aqvesth m e o 6s un boig o un gran ciNomera, que havia de practicar Una anes.
rurgih*.
Msla a un pacient de Santos fatazzl. Gar-

-

cia hagué. d'afrontar la indignació del cirurgia, manifestada verbalment, per I'imprevist de la seva col.laboraci6. Pero aquest
fou un fet que decidí la nova orientació professional de Garcia, professió que actualment segueix exercint en 1'Hospital.
La practica de les transfusions es feia realment dificil. En aquells anys encara no s'havia estipulat el sistema i els cirurgians passaven per dificultats greus i angunioses,
quan la transfusió era un element d'absoluta necessitat en la cirurgia que realitzdvem: neoplasies gastriques, gastrectomies
per ulcus duodenal, adherides i perforades
en el pancreas, etc. Precisaven un servei de
transfusió ineludible. A I'Hospital del Sagrado Corazón solameut era possible realitzar-lesde 12 a 14 hores, quan Mas Servet
treballava en el Laboratori, car disposava
d'una xeringa .-jouvé~per a la transfusió directa. EIl ens feia la feina. pero, ens veiem
obligats a proporcionar-li el donador i després ens cobrava uns honoraris de carácter privat per I'ús de I'instrument, el qual
era de la seva propietat.

Moltes vegades necessitava practicar transfusions a hores intempestives. Sortosament,
sempre comptava amb la col.laboraci6 dels
transfusors de I'Hospital Clínic. que solarnent reclamaven els honoraris per la sang
transfosa. Donades les circumstancies, vaig
proposar la necessitat de crear un servei
propi de transfusions. El projecte tingue
I'oposició del Dr. Robert Muga, auxiliar del
Laboratori, fins que veient I'absoluta necessitat del servei, el va sol.licitar i el posa
en marxa. Muga era metge intern de nit, cbrrec que ocupava des que era estudiant, en
sustitució del molt considerat Ricart;
aquest, tanmateix, havia creat una institució del caree en I'epoca que vivia Cardenal.
Aquestes dificultats ocasionades en gran
part per una rutina i la passivitat d'un centre que no s'ocupava del progres de la Medicina, mes les prdpies d'una burocracia o
organigrama hospitalari que tampoc no
funcionava degudament, ens col.locava. a
alguns dels col.laboradors, en una situació
angoixosa. Jo, com a metge segon del servei de Cirurgia, puc parlar amb coneixe-

cecs de la Gasa de la Caritat~.que anys
despres foren substitui'ts per una banda de
trompetes i tambors de la Protecció Tutelar
de Menors.
La processó recorria totes les dependencies, el celebrant s'aturava en els altars per
a dir les oracions previes a I'Eucaristia i
dirigir-se seguidamente a les sales, acompanyat de la religiosa encarregada del departament i del Cap de Servei o delegat del
mateix, per a administrar la Comunió als
malalts que previament ho havien sol.licital, i als que bonament ho acceptaven. En
acabar I'acte religiós es servia un esmorzar
en que teniem I'oportunitat de conviure,
molt difícil d'aconsseguir durant la feina
de cada dia. amb els companys i el seus familiar~,creant una relació d'afecte i amistat,a més de poder comentar les nostres inquietud~,exposar suggeriments i formular
peticions als membres del Patronat. Recordo que les monges es desvivien per servir
xocolata amb pastissos i rosquetes, tot elaborat per elles. Després del conveni, el suculent esmorzar era servit per la Caja i en
el1 podiem provar els primers maduixots de
la temporada.
Les festes de Nadal també eren tradicional-

ment celebrades. S'engalanaven els departaments nadalencs; encara més bonic era
I'entusiasme de tots i la competencia que
s'eslablia a I'hora de fer els pessebres. Cada departamenl feia el seu i s'aconseguien
autentiques obres artístiques que reclamaven I'atenció d'un recolzament per mantenir tan entranyable tradicib.
No voldria acabar la descripció anecdbtica
d'antany. sense esmentar aquel1 pati tan
acollidor que estava just al costat del quirbfan, on Sor Maria Teresa, una malaguenya
molt airosa, tingué I'encert de plantar-hi
una parra a I'estil de la seva terra, la qual
amb els anys s'havia fet una gran raimera
i es converti en el lloc més agradable de
I'Hospital per reposar entre una i aitra operació fatigosa, tot prenent el bonissim rai'm
que tentadorament ens oferia la parra. Algú hi porta una poltrona, segurament per
jeure una estona i poder contrarestar I'estasi venós produi't a les extremitats inferiors a conseqüencia de la positura esthtica en les operacions de llarga durada. Allí
passavem estones d'amigable companyia i
tambe comenthvem algunes xafarderies,
obligant a Sor Maria Teresa a recordar-nos,
amb el seu divertit mal geni, I'hora de reprendre la feina.

LA CL~NICADE LA
IMMACULADA
El 27 d'agost de 1952, als 52 anys. morí Didac de Moxó Qüeri, a conseqüencia
d'una neoplasia de pulmó. Aquesl mateix
dia vaig rebre una trucada LelefOnica d'Antoni Gallart Esquerdo. arnb qui m'unia una
amistat personal mes que no pas professional, per a expresar-me el seu condol, i
al maleix lemps, comunicar-me I'iiitcrPs
per a ocupar la vacant de la prefectura en el
scrvei de Digestiu. Jo compartia el servei
inPdic-quirúrgic amb Moxó. Haig de coiifessar que la trucada de Gallart, en aquel1
moment de dolor per la perdua d'un amic
i col.laborador. en1 conhorta i eslimula.
car vaig veure la possibililal d'integrar a
I'Hospilal una e,scola mundialment acreditada. Oficialment. vaig posar en coneixement del Director, Garcia-Die, la sol.licitud
de I'amic. malgrat que altres cspecialisles
preteiiieii la placa. El iiomenament de Gallar1 foil efectiu. I l e de dir, també, que a la
seva admissió hi contribuí el seu pare, Gallart Monés. car Iiavia eslal un assidu assistenl a les sessions operatories de Cardenal. i sempre va considerar el prestigi que
tingué el centre en aquella epoca.
Cal explicar la causa de la sol.lici1ud de
Gallart Esquerdo. motivada per la incoinoda siluació d'aquesl i d'un grup de col.laboradors en e1 servei Escola Digesliva de
I'Hospital de la Sanla Creu i Sanl Pau. desde la designació del Dr. Pinbs c!om a nou
cap de servei, carrec que guanya per concurs, convocat per a la provisió de la vacan1 de Gallarl Monés quan es jubila: el1
havia esta1 el fundador del servei. En
aquest concurs concorregueren Pinós i Gallart Esqurrdo, éssent la resolució del tribunal favorable a Pinós. que en ocupar la
prefectura destina a llocs secundaris (;allart i eIs seus col.laboratlors.
La incorporació de Gallart al noslrr ceiilre
rrpresentava un prrstigi per al mateix i coii-

firmava el ja adquirit pel recolzarneiit que
rebia d'aquella entilat solvent. com ho era
I,a Caja de Ahorros y Monte de Piedad, desde fria tcmps. Gallart prengué possessió
del carrec 1'1 d'octubre de 1952, i.al maleix
lemps. s'incorporava al seu servei el grup
dels adictes col.laboradors que tingueren
la valentia d'abandonar I'Hospital de Santa Creu i Sanl Pau, on tlisfrutaven d'uii nornenamerit oficial guanyat per la permanencia i lrehall realitzal durant alguns anys en
un servei de prestigi internacional. Tol ho
deixaren per a srguir al seu cap i amic.
Aqucst és un fet remarcable dintre de la
hisloria del nostrc Centre i 6s just dir que
aquets senyors forrn Barbera Volf.es. Radosa Gaspar. Rslaguer Formiguera. Recoder
Clavell, Borras Molera, Solanich Riera i
Maroto Molleda.
La incorporació d'aquesl equip, taiimaleix
de presligiosos especialiste,s.provoca un conflicte d'espai. S'ha de comptar que Costas
Kibas seguia en el servei amb el seu equip
quirúrgic. Gallart Iiavia previst aquesta situació i I'cxposa a la Direcció de la Caja de
Ahorros, concretament al Director M. Kocabert, sol.licitant la possibililat de construir un pavelló en el trrreny de 1'Hospilal
destiiiat a I'Escola (le Patologia 1)igestiva
fundada pel seu pare.
Rocaberl acollí arnb intcres la proposta i rl
posa en contacte amb I'ar(~uiLec1elilular
de la Caja, Maria Komaní. per a estudiar la
qüestió. El projecte lou interferil per SanLos I'alarzi, qui eri tenir-ne coneixement.
sol.licila un departament per al servei
d'0rtopedia. el qual li fou coiicedit. El projectc. per tant. es planifica per als 2 departaments. Il'acord amb les condicions establertcs per la Caja, aquesta es fria carrec
de la conslrucció del pavelló. si bé I'ulillalge que rrqueri¿i la iiova instal.lació anava
a carrec dels serveis interessats.
La distribiició del servei Escola de Patologia Digcsliva comptava amb 7 consultoris,
uii deparlamenl de KY amb la corresponent
cambra de revelat. un departament d'Endoscopies. un audilori i una secretaria. El
srrvtxi d9Ortopedia i Traumatologia estava

maig de 1950: i un dispensan a Fernando
Botet per al servei d'0to-rino-laringologia.
deixant al servei de Digestiu 4 dispensaris
i el departament de RX, sense prou espai
per a establir 1'Escola de Patologia Digestiva, quan originbiament el motiu pel qual
es construí el pavell6 era per a aquesta Escola. orientada a impartir cursos pels postgraduats.

L'ala dreta de la nova planta es destina totalment a la residencia de la Comunitat religiosa. Es constniiren habitacions de dos
Ilits, una infermeria, un departament de sanitaris amb dutxes i un bany, un gran menjador, i. f i s i tot. una terrassa situada a la
facana posterior, assolellada i que permetia intimitat i recolliment a les hores de
descans de les monges.

Poc temps despres sorgiren unes goteres
que afectaven el dormitori de la Comunitat
Religiosa i les golfes de i'edifici de I'Hospital. Aquest fet obliga a realitzar un estudi
tecnic de I'estat del sostre. ES veié I'absoluta necessitat d'una reparacid. Es va conslderar d'aixecar les parets de les golfes
de tot I'edifici i Per un nou sostre de bigues
metAl.liques. substituint les de fusta de
melis, fet que permetla de construir un altre pis per a I'Hospital, amb unes despeses relativament baixes. Per a la realitzaci6 d'aquestes obres, el Consell de la Caja
hague d'estendre una sol.licitud de permís
al Presldent del Patronat, qui ho autoritza
per escrit el 26 de juny de 1954. El Consell
donava la seva aprovació el 7 de desembre
del mateix any.

L'ala esquema, s'habiiita pels metges de
guardia, es feren habitacions individuals i
un menjador. També es pensa en una capeIla. les despeses de decoració de la qual,
imatges i altar. foren sufragades per M.
Colet. El depaftament que fins aleshores
havia estat el dormitori de les religioses, es
transforma en una dependencia per a malalts. construint-s'hi 6 habitacions individuals i que es denominaren rpreferentsw.
Es completa I'obra amb la instal.laci6 d'un
nou ascensor per a traslladar els malalts,
més apropiat que no pas el que s'instal.la
en un principi. el qual era com el de qualsevol casa de I'Eixample de finals del segle
passat.

1 7 REFORMA

ADMINISTRATIVA
Des del primer conveni establert entre la
Caja i el Patronat de I'Hospitai, I'administració depenia del departament d'0bres
Benkfico-Socials de la primera, essent el
cap de departament Enric Vilalta. El Centre es regia, administrativament, per la Superiora, i una monja feia les funcions d'encarregada. Recordo que la primera Superiora que es féu carrec de I'Administraci6
fou Sor Lourdes Boter i que en morir ella la
substituí Sor Asmarats. La primera monja
encarregada fou Sor Liopart i després Sor
Elisa. Tambe voiem remarcar que aquesta
formalitat administrativa es feu vigent a
partir del primer conveni amb la Caja de
Ahorros, substituint Gutierrez que, com ja
sabeu. havia ocupat el carrec durant la
Guerra Civil.
La constmcció del pavelló de la Immaculada, i posteriorment, i'augment de llits a la
clínica del mateix nom porta a una reorganització administrativa. La Caja cregue
oportú nomenar un administratiu de I'Obra
Social per ocupar el carrec d'administrador de I'Hospitai. el qual recaigue en Lluis
Casanovas Trafí, que fou nomenat el 22
d'abril de 1958.

CANVIS EN EL COS
FACULTATIU
L'any 1956 va morir el cap de servei d'Urologia, Breton Plandiura. i per tant queda
vacant aquesta placa. Els col.iaboradors
eren Antoni Viñas i el jove Garrós qui tambe tenia el carrec de metge de guardia. Per
a cobrir la vacant es plantejaren grans
competkncies. La placa fou soi.licitada per
Viiías i els especiaiistes mes solvents i de
mes prestigi del moment: fou atorgada a
Lluis Batalla i Sabater, en una sessió del
Patronat celebrada el 9 de novembre de
1958. Des de la mort de Cardenal, mai no
s'havia presentat una competitivitat com
la d'aquell moment. Ben segur que el recolzament de la Caja i eis ultims nomenaments exercien un atractiu vers el nostre
Hospital.
Quan morí Cabre Claramunt, sobtadament,
a conseqükncia d'un aangor,, queda vacant
la placa del servei de Dermatologia i I'ocupa Josep Fornós Benaiges, qui mentre estudiava la carrera de Medicina era el practicant de Cabre i després el seu col.iaborador
directe. Aquest nomenament sorprengue a
molts car Carles Cardenal Salas, que semblava el mes indicat, havia soi.iicitat la piaca: maiauradament Cardenal estava operat d'una neoplasia rectal i morí poc temps
despres.
El servei de Medicina General comptava
amb Moya Blanchart, cap de servei. que
ocupava el carrec que queda vacant amb
la mort de Puig i Sais; tambe tenia la col.laboració d'Antoni Crous Sarda i la de López
Carafí. El departament d'Endocrinologia.
s'estabií independent de I'esmentat servei
a carrec de Monguió, que atenia el consultori tres dies per semana. El 1955 es reestablí el servei de Pediatria a carrec de Moya
Ruiz de Larramendi. Era la tercera generaci6 deis Moya, o sigui net de Moya Cargoi i
fill de Moya Blanchart, que seguia la tradici6 familiar professionaiment i de perma-

nencia en I'Hospital. Els serveis de Cirurgia passaren per moltes transformacions,
algunes ja les hem esmentades; ara, pero,
potser cal fer-ne un resum, partint del primer servei de Cardenal que fins I'any 1927
fou l'únic d'aquesta especialitat que existia a 1'Hospital. Després de la mort del
mestre s'establí una separacib entre Cirurgia i Ginecologia distribuides de la següent
manera:
Pérez Rosales (Cap Servei)
Ginecologia
Ginecologia
Gaiofré (Cap Servei)
Després de la mort de Galofré, Ginecologia
queda reduida a un sol servei.
En un principi Cimrgia es distribuí de la següent manera:
Castella (Cap de servei)
Cirurgia
Marimon (Cap de servei)
Cirurgia
En morir Castella fou nomenat Sarries SuaÍia com a cap de servei i, en morir Marimon,
el substituí Colet. Pero el servei d'aquest
passa per algunes vicissituds. Primerament, fou quan jo vaig sortir-ne per formar
el meu equip en el servei de Patologia Digestiva dirigit per Moxb. Després de la
mort d'aquest la placa queda per a Gallart,
seguit dels seus col.laboradors, que enviaven alguns malalts a Salleras (aleshores
ajudant de Colet), provocant una situació
conflictiva, la qual decidí Salleras a formar
un servei independent. De retruc també
perjudicava el meu equip medic-quirúrgic,
i vaig sol.licitar un servei independent, el
qual em fou concedit.
Al mateix temps s'incorpora a I'Hospital
A. Garcia-Die i Miralles Imperial (fill del di-

rector), amb un carrec tebric de metge de
guardia. per a passar a ocupar el carrec de
cap de servei de Cirurgia, és a dir:
Cirurgia M. Colet (Cap de Servei)
Cirurgia A. Sarries (Cap de Servei)
Cirurgia Garcia-Die i M.1. (Cap de Servei)
Cirurgia Agustl Peypoch (Cap de Servei)
Cirurgia V. Salleras (Cap de Servei)
Així doncs, un hospital que tenia una ca-

pacitat aproximada de
t-trenta Ilits,
comptava amb cinc serveis de Cirurgia, a
mes dels serveis de les altres especialitats.
El 1958 s'hi afegí el servei de Reumatologia, dirigit per Gaieta Alegre Marcet. que
en un principi depenia del servei de Neurologia de Subirana. Alegre també exercia
I'especialitat en el departament de Reumatoiogia de la Catedra de Patologia Medica
de Pedro-Pons a I'Hospital Cllnic; departament que dirigia Barcelb
La desorbitada situació del quadre facultatiu de I'Hospital, dona lioc que en la reuni6 del Patronat. celebrada el 4 d'abril de
1958, s'acordés un Reglament de Regim
Interior amb la creació de dues subdireccions adjuntes. Els carrecs es nomenaren
1'11 d'octubre del mateix any i les subdireccions s'atorgaren a J. Batalla Sabaté,
sots-director dels serveis quirúrgics i a Alegre Marcet dels serveis medies, que substituiren a Colet. que ocupava el carrec des
de I'any 1944.

ACTIVITAT
CIENT~FICA

que tenien I'oportunitat de presenciar intervencions quirúrgiques realitzades per
les grans figures i també les conferencies
sobre temes d'actualitat en la nostra especialitat.

Alguns dels serveis desenvolupaven activitats científiques importants, entre les que
mereix especial atenció la tasca portada a
terme en el servei d'ortopkdia de Santos
Palazzi, qui havia organitzat unes sessions
mensuals per a post-graduats, amb la collaboració d'especialistes mundialment reconeguts pel seu prestigi, de tal manera
que aconsegui formar una escola especialitzada, amb continuitat permanent i que
avui en dia encara manté.

El servei d'Urología dirigit per Batalla Sabaté, organitzb dos cursos anuals d'llrologia practica, dirigits als metges de capcaleca.

Els serveis de Cirurgia dirigits per Salleras
i el meu, conjuntament, celebrarem durant
sis anys consecutius sessions clíniques
operatbries mensuals. amb la col.laboraci6
dels cirurgians de més prestigi de I'Europa
Llatina, per a la formació de professionals

El servei de Patologia Digestiva celebra
sessions clíniques setmanals, des dels seus
primers anys d'actuació a 1'Hospital. També participava a tots els Congressos Nacionals i lnternacionals de I'especialitat, i els
serveis de Cirurgia. Ortopedia, Urologia.
Neurologia, etc, també assistien als Congressos. Aixi 6s corn es féu patent I'activitat de I'Hospital en I'ambit nacional i internacional.
El Dr. Salleras al qulrblan

al futur de I'Hospital. Quan s'establí el primer conveni amb I'entitat d'estalvi s'integra amb entusiasme i sempre fou un autentic impulsor de totes les iniciatives realitzades. Des que prengué possesió dels carrecs
de President de la Caja i Vice-President del
Patronat, manifesta la seva gran il.lusi6
per a poder deixar a Barcelona un hospital
digne de tots els estaments socials. És per
aixb que immediatament després d'haver
pres possessió dels carrecs, encamga a
Leopold Gil Nebot, arquitecte, el projecte
d'ampliació segons I'estudi preparat per
lgnasi Aragó.
L'avantprojecte presentat per Gil Nebot, el
14 de maig de 1964, comprenia I'edificació
de dos cossos principals, un destinat a Policlínica i I'altre, a I'hospitalització. Assabentats del projecte, els germans Bassó oferiren al Consell d'Administraci6 de la Caja
les finques de la seva propietat en que hi
tenien instal.lades les seves indústries metal.lúrgiques, corresponents als números
83-85-87 del carrer de París. Amb un previ
informe del Consell s'autoritza la compra
de les finques pel notari de la Ciutat Salvador Martínez Dlaz, amb data del 8 d'agost
de 1965, i una escriptura firmada per Josep M.a Bassó Molera, conseller delegat de
la companyia .Inmobiliaria Aumoso S.A..,
en nom i representació de la citada companyia com a venedor, i per Lluis Desvalls
Trias com a President del Consell d'Administració de la Caja, com a comprador. El
preu de la compra-venda s'estipula en
13.000.000. La transacció esta inscrita en
el Registre de la Propietat número 6 de
Barcelona. En sessió del Consell d'Administració s'acordh que aquesta propietat
passes al patrimoni de béns de I'Obra
Benefico-Social de la Caja.

NOUS CANVIS
Els canvis de Direcció tingueren repercussions immediates en el Cos Facultatiu.
Quan es firma el conveni amb la Caja i al
mateix temps s'aprova l'increment de nous
serveis. es provoca que augmentés el volum de consultes externes i per tant un
major ingrés de malalts a I'Hospital de tal
manera que sorgí el problema de manca
de Ilits, difícil de solucionar malgrat que
s'havia imposat cobrar I'estada practicament a tots els malalts hospitalitzats, deixant molt poc marge de llits de beneficencia. Per a resoldre aquest problema, i a fi
d'evitar que alguns serveis tinguessin llits
vacants, s'establí un nou sistema en que
I'administració controlava tots els llits sense que tinguessin una assignació a cap servei en particular.
Aquesta disposició afecta profundament
Pérez Rosales. Hem de tenir present que
des de I'any 1928. aquest metge tenia un
paper important a I'Hospital: el1 havia
mantingut un nlvell d'ocupació de llits i un
contingent de visites externes superior als
altres serveis. A parti d'aquell moment,
quan les condicions diectives i administratives foren diferents, i tambe perque alguns
sectors I'acusaven de practicar una ginecologia rutinaria i poc ortodoxa, decidí presentar la dimissió, que fou acceptada.
La placa que deixava vacant Pérez Rosales es posa a concurs i la seva provisió provoca un litigi, fins i tot amb influencies
polítiques, les quals foren esquivades per
a, finalment, atorgar el carrec a Rodríguez
Soriano, qui va prendre possessió el 1964
fins avui que encara exerceix amb gran
eficiencia.
El 1965, presenta la dimissió el cap de servei de Medicina Interna Moya Blanchart,
per motius de salut, per la fatiga de tants
anys de treball compartits amb Puig i Sais
i també per no adaptar-se al ritme creixent
que adquiria I'Hospital. Pera ocupar aques-

ta placa es presentaren destacades figures de la Medicina, juntament amb Crous
Cerda, col.laborador de Moya, essent atorgada a Josep Maria Puigdollers Colas,
membre rellevant de I'Escola de la Catedra de Patologia Medica del Prof. PedroPons: Puigdollers ha realitzat una intensa
activitat científica i clínica.
El 31 de desembre de 1968 cessaren Colet
Torrebadella i Rodríguez Alegre, caps de
servei de Cirurgia i Oftalmologia, respectivament. Des de I'any 1940, el servei de Cirurgia comptava amb la coi.laboració d'lsidre Magrinyh, també amb la de Planas
Guasch, especialitzat en Cirurgia Plhstica, i
des de feia 2 o 3 anys amb I'equip de Cirurgia Vascular dirigit per Jurado Grau, i
amb la col.laboració de Joan Maria Güell i
Lluis Miralles.
Ouan M. Colet cessh del seu chrrec es suprimí el servei: Planas deixa definitivament I'Hospital car estava molt enfeinat
amb la construcció de la seva clínica privada de Pedralbes. Els altres components.
és a dir, I'equip de Cirurgia Vascular. passh al meu servei. D'aquesta manera quedaven reduits a 4 els serveis de Cirurgia,
i la supressió d'un servei no afecta la bona marxa del Centre.
Després de tants anys d'assistencia i de
col.laboració, Colet s'acomiadh amb la conferencia #El Hospital del Sagrado Corazón
y el Dr. Cardenal,. L'acte fou presidit pel
Marques d'Alfarrhs, President de la Caja i
Vice-President del Patronat, compth amb la
presencia de la totalitat del Cos Facultatiu
i del Director Gaieth Alegre.
El servei d'oftalmologia seguí dirigit per
Rodríguez Alegre, rnalgrat la seva jubilació, fins la convocatoria i provisió de la vacant, la qual ocupa a F. Arruga Forgas i a
F. Palomar Petit. Prengueren possessió el
2 3 de marc de 1971, data de la inauguració de la nova Policlínica.
L'any 1969 hagué de cessar com a cap de
servei de Neurologia A. Subirana Oller.
membre de la Reial Academia de Medici-

na, en ser nomenat Director de I'lnstitut
Neurolbgic Municipal, chrrec incompatible
amb qualsevol altra activitat hospitalhria.
Aquest servei havia aconseguit un nivel1
científic i assistencial important. Mitjancant un concurs, s'atorga la placa a un eficient col.laborador seu. Lluis Oller DaureIia, qui prengué possessió 1'1 de marc de
1969.
El 31 de maig de 1970, cessh com a cap
de servei de Cirurgia cardiaca Paravisini
Serra, tambe per incompatibilitat, ja que
hom li atorgh el chrrec de cap de servei de
la mateixa especialitat a la Residencia de
la Seguretat Social. El pas de Paravisini per
I'Hospital, representa una etapa irnportant
pera la historia d'aquest centre; fou un dels
primers centres qukúrgics de Barcelona en
que es practica aquesta avancada especialitat.
També s'incorporh a la plantilla jerarquitzada de la Residencia, Albert Sueiras Fecbtemburg, que va deixar el meu servei. Era
un magnífic col.laborador, babil i minuciós,
estudiós, i amb un criteri quirúrgic precís;
tanmateix. fou una veritabie perdua per a
I'Hospital i pel meu servei.
Cap al final de 1970 presenta la seva dimissió A. Alvarez Fernández, especialista
d'Aparell Respiratori: exerci durant vint
anys amb escassa activitat.
Altrament, no tot foren baixes en el Cos Facultatiu. ja que en el 1965, s'establí un nou
i important servei de Neurocirurgia, dirigit
per F. lsamat de la Riba. que havia estat
als Estats Units durant cinc anys. Com a
primer ajudant d'lsamat s'incorpora Bertomeus; actualment Bertomeus és cap de
servei de Neurocirurgia de I'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.

SERVEIS DE
GUARDIA
(REORGANITZACI~)
L'Hospital mai no es carateritza per I'organltzaci6 d'un servei d'urgencies. Fins I'any
1939, aquest servei estava ates per un metge de guardia que residia en el mateix Hospital, auxiliat per un practicant. Naturalment, era I'incondicional Ricart, de qui ja
hem parlat. Sempre féu les guardies de nit,
fins que entra com a practicant a la casa
~ F o r d El
~ . substituiren uns estudiants; primer, Robert Muga, després Mpez Alfos,
mes tard Martínez Cano, Garrós i altres.
Quan Alegre es convertí en Director de
I'Hospital s'establí un torn de guardies
diürn. Muntaner i Guarch, antics practicants de la casa, s'ocupaven del nou servei
i tanmateix eren una instituci6. Pero, el ritme d'activitat hospitalaria, comporta la necessitat d'una organització i per tant la
creació d'unes places de metge becari intern. Aquests havien d'exercir un primer
any rotatori i un segon de residents en un
servei determinat, elegit pel propi becari,
segons I'especialitat que els interessés. La
convocatoria d'aquestes places es feia en
revistes professionals de difusi6 nacional;
un tribunal format per caps de servei les
atorgava qualificant els acurrlcula vitae~
que calia presentar. Hom nomenava també
un monitor encarregat del servei.
El nou sistema de guardies s'establí el
1966. El primer any prestaren servei Liz
García Gordillo i Gonzhlez, posteriorment
Guillén, Pérez Gallardo, Pérez Vara, Poncela Mpez Palma, Cadierno, Albarran. Alonso
i Irache, els qui portaren una nova saba al
Cos Facultatiu. Alguns segueixen vinculats
a I'Hospital, fins i tot amb carrecs de caps
de servei, com ara Moises Cadierno en el
servei de guardia i intensius. Aquest servei
inicia la seva vida el 1968, gracies a un donatiu de Valls i Taberner. Stinstal.la en un

üfqwcament contigu als quinMans, desplagant el veatdor flns a un e n m l a t del
vmtlbui, on es va haver de fer obres per tal
de r e m a r el 808m.
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REORGANITZACI~
DEL LABORATORI
El 1966. el Laboratori tambe passa per una
notable reorganització. En morir Piera Flo.
fou dirigit pel metge segon Mas Servet, que
no dedicava massa temps a I'Hospital; perb tingué la sort de trobar una bona col.laboració en qui aleshores era un estudiant,
Robert Muga. Quan aquest acaba els estudis, es dedica plenament al Laboratori,
abastant totes les seccions. Durant els anys
següents augmenta I'activitat i I'exigencia
dels dictamens. obligant a efectuar una divisió de les especialitats en dues branques:
el servei de Transfusions d'Hematologia, a
carrec de Muga, i el servei d'Analisi Química Bacteriolbgica, pel qual hom establí un
conveni amb I'acreditat laboratori Roca de
Viñals, a carrec de Vidal Ribas, i, depenent
d'ell, Anatomia Patolbgica a carrec de Ripoll Gómez.
L'any 1970, el Cos Facultatiu estava format per:
DIRECTOR HONORAR1
Agustí Garcia-Die Andreu
DIRECTOR
Gaieta Alegre Marcet
DIRECTOR ADJUNT
Lluis Batalla Sabater
METGES HONORARIS
Angel Moya Blanchart
Melcior Colet Torrebadella
Antoni Subirana Oller
Lluis Rodríguez Alegre
Josep Paravisini Parra
Antoni Alvarez Fernández
CAPS DE SERVEI
Anestesiologia Joan Noguera Muñoz
Cardiologia
Carles Pijoan Beristain
Cirurgia General A
Antoni Garcia-Die
Miralles
Cirurgia General C
Agustí Sarries Suaña
Cirurgia General D
Joan Agustí Peypoch

Cirurgia General E
Victor Salleras Llinares
Cirurgia Ortopedica
Angel Santos Palazzi
Duarte
Dermatologia Josep Fornos Renaiges
Ginecologia
Josep Anton Rodríguez
Soriano
Medicina Interna
Josep Maria Puigdollers
colas
Neurologia
Lluis Oller Daurella
Neurocirurgia Fabia Isamat de la Riba
Odontologia
Joaquim Piza Roca
Oftalmologia Alfred Arruga
Ferran Palomar Petit
Oto-rino-laringologia
Josep Maria Ferrando
Botet
Patologia Digestiva
Antoni Gallart Esquerdo
Pediatria i Puericultura
Angel Moya Ruiz de
Larramendi
Radiodiagnbstic i Radioterapia
Angel Sanchiz Roque
Reumatologia Gaieta Alegre Marcet
Transfusió i reanimació
Robert Muga Rivera
Traumatologia Josep Maria Mir VidalRibas
Lluis Batalla Sabaler
Urologia

Im
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SEPARACI~
ESGJ$SIA - HOSPITAL
Le mort de I'Arqueblsbe de Barcelona, Dr.
Modrego Casaus, constituí un esdeveniment
important en la hlstbria de I'Hospital, Des
de la fundaclb en el 1879, les Juntes Directives i Consultivessempre Bavien estat sota
els auspicls de la D i W i de Barcelona perb
mai sota la seva jurisdiccib immediata, fins
i tot amb el Relai Decret del 30 de iuqy de
1914, en que hom establia la fundaci6 d'un
Patronat presidit pel Bisbe Eitular, els Bisbes tingueren una inmencló relativa en les
funcions dlrectives. Ara. en prendre posessi6 de la Presidencia el Dr. Modrego, aquesta actitud canvih. El Bisbe sempre tingué
una intervenció directa en les decisions del
Patronat, m-at
aue es va anar debiütant per la mort de inolts dels seus components. El Dr. Modrego vetlla el transcendental conveni amb la Caja, del que sempre vol$u6 tenir un estrlcte control, fins I'extrem
que mltes vegades demorava indefinidamknt les inciatives d'expansió i recolzament de l'entitat vers I'Hospital.
En prendre el nou comandament de i ' k
quebisbat el Dr. Marcelo Gonzáleo Martin,
la configurad6 del Patronat era aquestzi:
Marques d'Alfmhs - Yice-President
Mmu&de Mura
~ a r q u e de
s VIlaUonga
Frederic Ellas de Moüns
Marla Bach 1 de Fontcuberta
Marques de Caldes de Montbui
Agustí Garda-Die Andreu
Ignasi Maria Gispert Jorda
Salvador Pala Munne
Immediatament sol.licitaren audiencia amb
el nou Arauebisbe. com a President del Patronat, pei posar eis chrrecs a la seva dlsposició. La reuni6 es celebra en el Palau
Episcopal el 13 de marq de 1967: I' Arquebisbe possiblement aclaparat peis molts
probiemes que $e li premntaven i davant
de la hostilitat del8 estaments nacfonaiis-

tes, pel seu nomenament, pasa de manlfest
el seu int&s per una dedicació exclusiva
a I'aposwlat espiritual. Desitjava desprendre's de tots els carrecs paraeclesiastics
que no tinguessin una finaütat específicament aaostblica. considerant aue en aauell
moment la funci6 hospitali& havia &aspassat els fis benefics, no quedava justificada la supervls16 episcopal i fou per aquest
motiu que desitjava renunciar a la Presidencia del Patronat.

-
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La fema decisió de I'Arquebisbe obliga a

un estudl jurídic per a legalltzar la nova
orientaci6. La reali€zació d'aquest estudl
durh molk mesos i es porta a terme en un
document privat, amb data del 20 de desembre de 1967. En el quai, I'Arquebisbe,
com a President del Patronat, cedia aquest
chrrec al Cap de la Caja de Ahoms y Monte de Piedad de BarceIona; aquest acord
consta en el Ubre d'actes del Patronat de
r*rT-..-,&e,

i

nuaplbai.

En una reunió del Patronat, celebrada el 19
de gener de 1968, es prengue I'acord d'agrum en una sola finca els dos terrenys,
propietat de l'Hospita1, adquirits I escrtpturats el 1880 1 1892,respectivament. Aquest
acord es ~ o r t a teme el 30 de gener de
1968, mitjanqant una escriptura, atorgada
Del notar1 Ramon Faus i sknada en nom del
~atronatper l'lirquebisbede Barcelona. Es
seDaraven de I'esmentada a m ~ a c i 6dues
pakel.les, una de 2.154 m&s quadrats
amb faqanes als carrers BorreU i Londres i,
I'altra de 7.130 metres quadrats amb facanes al carrers Londres i Viladomat.
El 5 de maq de 1968, I'Arquebisbe 1 el Pre-

sident de la Caja, signaren un documenten
qu&es feia donació del terreny que correspon a la cantonada de Londres-Borrell, on
esta emplacada I'Esglesia Parroquia de
Sant Eugeni 1 Papa, a la Santa Mare Esgl6sia Catolica, en la Mitra de Barcelona, per
haver estat reta la donactó en el seu dia, en
convertirse I'EsgIésia en Parroquia, sense
oposici6 de cap tipus. malgrat que la tacita propietat no hagu6s estat esmipturada
fin8 a la data. D'aquesta manera la Mitra
quedava facultada per a inscriw aquestes

'fin
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pertinences en el Registre de la Propietat.
conforme el previst en els articles 206 de
la Llei Hipotecaria, i 307 del seu Reglament. A més d'aquesta donació, la Caja dona a la Mitra una important quantitat monetaria.
En aquesta mateixa sessió hom signa un
document mitjancant el qual s'atorgava a
perpetuitat la Presidencia del Patronat de
I'Hospital a qui ostentés el carrec de President de la Caja. Tambí: es signa una escriptura entre I'Arquebisbe, encara com a President del Patronat de 1'Hospital i el President de l'entitat d'estalvi, en virtut de la
qual I'Hospital establia un cens a favor de
la Caja, sobre la parcel.la de 7.130 metres
quadrats, amb una pensió anual de 300.000
pessetes a satisfer pel censal Caja al censaler Hospital. Es declara tambe que la primera quedava obligada a destinar, amb carhcter exclusiu, el terreny objecte d'aquest
cens. a la construcció d'un hospital aamb
les despeses de tot genere que causin les
obres a carrec del censalx. El cens es pacta, per temps indefinit, podent ésser aredimit de forma i manera que estableixin les
disposicions vigents.~En cas de redimir-se,
I'Hospital invertira el producte de redempci6 en el nou edifici sanitari que es construexi en la finca censada. Amb la finca
s'entenen transmeses a I'entitat censal les
edificacions existents sobre la mateixa, que
poden enderrocar lliurement per a construir un nou Hospital.
Lliurats de la tutela de la Mitra i sota la dependencia exclusiva de la Caja, amb data
del 5 d'abril de 1968, es constituí el nou
Patronat de I'Hospital amb els següents
membres:
President
Conseller de la Caja
Conseller de la Caja
Conseller de la Caja
Conseller de la Caja

Lluis Desvalls Trias,
Marques d'Alfarras
Frederic Elias de
Molins
Ramon de Dalmases,
Marques de Mura
Josepde Fontcuberta.
Marques de Vilallonga
Joaquim de Sarriera,
Marques de Barbera

Ex Conseller de la Caja
Carles de Sanllehy,
Marques de Caldes
de Montbui
Agustí Garcia-Die
Andreu
Ignasi de Gispert
Jorda
Salvador Pala Munné
Josep Lluis
Montesinos. Duc de
la Victoria
Director de la Caja Alvar Linares
Casanovas
President Honorari Rv. Dr. Marcelo
González Martin
Comite executiu
Marques d8Alfarras
Marques de Mura
Marques de
Vilallonga

CONSTRUCCIÓDEL
NOU HOSPITAL
L'informe presentat per I'arquitecte Leopold Gil Nebot, en el mes de maig de 1964.
a la Comissió d'0bres del Patronat. era un
estudi previ de I'ampliació de I'Hospital,
que fou estudiat i perfeccionat diverses
vegades fins a quedar enllestit. El projecte definitiu es presenta el 5 d'abril de
1968, 6s a dir, el mateix dia que prengué
possessió el nou Patronat. En presentar el
proiecte també es convoca el concurs
d'adjudicació d'obres preliminars a la finca del carrer París número 83-87, que recaigué en I'empresa Huarte i Cia. S.A.
Les obres comencaren immediatament amb
I'enderrocament dels veils edificis i I'excavació de tres plantes de soterrani, cimentació i consolidació dels edificis contigus.
Per a la construcció de I'edifici s'estahlf un

nou concurs d'obres, que s'adjudica, el 13
de setembre de 1968, a I'empresa constructora .Hijos de Antonio Barba#. El projecte
comprenia tres plantes del soterrani. planta baixa. sis plantes, &tici sobreatic. Les
obres es comencaren tot seguit i duraren
trenta mesos.
L'edifici de la Policlínica s'inaugura el 23 de
marc de 1971; el beneí el Bisbe Auxiliar de
la Dibcesi Dr. Josep M? Guix Ferreres, que
recita una creació en vers, exclusivament dedicada a I'acte. Hi assistiren tots els membres del Patronat, format pels caps de servei, mancant la majoria de col.laboradors
com a acte de protesta pel conflicte que
sostenien amb la Direcció; del Consell Administratiu de la &aja de Ahorrosl; del Cos
Facultatiu i Administratiu de I'Hospital; la
Comunitat Religiosa i el personal auxiliar.
Després de la cerimbnia els concurrents feren una visita a les noves instal.lacions, les
quals van ser admirades per I'amplitud dels
departaments, les sales d'espera, saietes
privades, bar-restaurant, la noblesa del material emprat i el bon gust en la decoració.
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PERIODE DE
TRANSICI~

POLICL~NICAI cos
FACULTATIU

La construcció de la nova Policlínica no resolia els problemes que apressaven en aquel1
moment, sobretot I'escassetat de Ilits. malgrat I'augment progressiu del preu que es
pagava per I'estada Una dada significativa és la que s'exposa en la memoria anual
de 1966. en que consta la mitjana del cost
diari d'un llit i que és de 274 pessetes, de
sis grups de tarifes amb I'augment corresoonent en cadascun d'ells:
Grup núm. 6. De 40 ptes. diaries
passava
a 50 ptes.
a 100 ptrs.
Grup núm. 5. De 75 ptes.
Grup núm. 4. De 100 ptes.
a 150 ptes.
Grup núm. 3. De 125 ptes.
a 175 ptes.
Grup núm. 2. De 175 ptes.
a 250 ptes.

La inauguració de la Policlínica condiciona
el Cos Facultatiu, i en particular els caps de
servei, pel concepte que tenia el Patronat
d'aconseguir el maxim rendiment de les instal.lacions. imposant obligatoriarnent el
trasllat de les consultes privades ii la Policlínica. Aquesta disposició lou polemica. ja
que interferia la tasca que tenien establerta els professionals. essent acceplada favorablemenl o desiavorablemenl segons cls
casos, ocasionant la renúncia dels carrrcs
a dos metges importants. Antoni Gallart
Esquerdo per la seva incompalibilital coin
a accionista de la Policlínica Platon, on hi
tenia consulta privada. substituint al sru
pare, i Lluis Oller Daurella, car des de feia
poc havia obert un consullori privat a la
part alta dr la ciutat.

lncloenl el possible pagament dels honoraris medics per operació als malalts del 6e.
grup de 500 ptes. 1,'index d'ocupació era
elevat. segons podem constatar en la memoria de 1968 que arriba a la xifra d'un
79,2Z0/o, tot i que durant el mes d'agost i
les temporades de ¡Nada1 i Pasqua es notava un descens important de malalts.

La vacant de Gallart I'ocupa, sense concurs,
el seu col.laborador Lluis Recoder Clavell.
Ell i Balaguer eren els únics que quedaveii
en el servei d'aquell equip que un dia deixa
I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. .41trament, e1 servei de digestiu havia incorporat membres de prestigi. com W. Martíii
Guerra. d'origen canari. un home extravertit, francarnent simpatic. qui a través dels
anys i des de la seva incorporació el 1956.
havia causat un gran impacle amb la seva
personalital. També Joan Kadosa Gallart.
fill del malograt Kadosa i nét de Gallart
Monés, que contribuí al prestigi del servei i
de I'Hospital. per la seva dedicació professional al malalt i per la seva minuciosa laboriosital.
En renunciar al seu carrec LI. Oller, el servei de neurologia queda practicament vacant. Els candidats eren M. Subirana Canlarell, que passa a I'lnstitut Ueurologic
Municipal. al costal del seu pare: E. Masó
Subirana que en un principi opla per la
prefectura. pero finalment es queda amb
la direcció del servei a I'Hospital de 1%peranca. L'Hospital del Sagrado Corazón

feu les oportunes gestions pel nomenament d'un cap de servei de prestigi, car
no volia perdre el bon nom del servei. Després d'una curiosa selecció es nomen3 Mique1 Balcells Riba, que exercia a I'Hospital
de la Creu Roja.
Per adaptar el Cos Facultatiu a la nova concepció de la Policlínica, calgueren algunes
modificacions. Una d'elles fou en el servei
de Radiodiagnbstic que s'equipa amb una
instal.lació moderna de dos aparells importats d'Estats Units, i un supletori, Siemens,
procedent de I'antic edifici.
El servei s'encomana a J. Barceló Matas,
col.laborador dels prestigiosos Vilaseca i
Pares, en la consulta privada, i, també. collaborador a I'Hospital en el servei de Medicina Interna.
Els quatre serveis de Cirurgia s'organitzaren de tal manera que quedaren agrupats
en dos locals. En el número 5. s'integraren
el servei de Salleras que comptava també
amb Cirurgia Infantil, dirigida per Escudé:
Cirurgia Vascular, dirigit per Palou: Proctologia, dirigit per Mundet i Cirurgia Plastica, dirigit per Benedito. en aquest servei
s'hi incorpora el de Garcia-Die. El número
7. integrat pel servei de Sirries i el meu,
també comptava amb un departamenl de
Proctologia dirigit per Reñaga i un de Cirurgia Vascular comandat per Jurado.
L'acoblament d'aquests dos departaments
es porta a terme sense gaires contrat,emps.
El número 7 podia haver estat conflictiu,
pero no hi hagué problemes gracies a la
bondat de Sarries; li quedaven pocs anys
de vida professional i cal afegir que ens
unia una amistat familiar. Fins i tot haig de
dir que la meva vocació professional li dec
a el1 perque desvetlla el meu interes quan
em tracta una fractura de tibia: aleshores
cursava I'últim curs de Batxillerat.
Mir Vidal-Ribas no pogué incorporar-se a la
Policlínica. car va morir sobtadament uns
mesos abans de la inauguració.
L'edifici de la nova Policlínica es distribuí

de la següent manera:
Soterrani 3

Parking. maquines i
calderes
Sotrrrani 2
Parking, servei de Medicina
Nuclear i Arxiu Central.
Soterrani 1
Servei de Radiodiagnbstic
Planta Baixa Entrada orincioal.
~afeteria,lnformació,
Consultoris. Oftalmolo~iai
Dermatologia
Consultoris.
Planta 1
Cirurgia General A i B i
Cirurgia Ortopedica
Planta 2
Consultoris de
Reumatologia, Patologia
Digestiva i Neurologia
Planta 3
Consultoris de
Neurocirurgia, Pediatria,
Medicina Interna i
Cardiologia
Planta 4
Oto-rino-laringologia,
Urologia i Ginecologia
Planta 5
Biblioteca, Sala d'Actes,
Provisionalment
s'instal.laren els
clepartaments de
Laboratori, iZnatomia
Patolbgica i Fisioteripia
~ r e disponiblr
a
Planta 6
Atic
Residencia de la Comunitat
Religiosa
Sobreatic
Hospitalitaació Clínica
Pediatrica
El cost de I'edifici es valora en uns cent vint
milions de pessetes. La construcció de la
nova Policlínica resolia moltes necessitats
aleshores peremptories. Una d'elles era la
sala de conferencies, dependencia que I'antic hospital mai no havia tingut: s'havia
d'utilitzar la sala de Direcció, insuficient
fins i tot per a les activitats científiques internes del Centre. Les activitats dels cursos nacionals o internacionals s'havien de
celebrar fora de I'Hospital per aquest motiu, i aquestes ereii molt intenses en aquelles decades. Cal esmentar les que s'anoten
en les memories: citarem, concretament,
les activitats de I'any 1970, quan s'inicia
una col.laboraci6 amb la Facultat de Medicina entre la M e d r a de Patologia General

regentada pel Prof. Balcells i el departament de Medicina Interna de I'Hospital, dirigit per Puigdollers. Durant aquest curs es
realitzaren les sessions científiques següents:
- Curs de Cirurgia Cardiaca.
Dirigit per Paravisini Parra
- Sessions Clíniques de Medicina Interna.
Dirigides per Puigdollers
- Sessions clíniques setmanals de Patologia
Digestiva
- Sessions clíniques de Cirurgia General.
Dirigides per Salleras i Mundet
- Sessions clíniques de Ginecologia.
Dirigides per Rodríguez Soriano
- Sessions cliniques generals de I'Hospital
PONENTS:
Salleras Llinares
Agustí Peypoch
Boada Montaner
Sanchiz Medina
Ripoll G6mez
Badosa Gallart
Angles Besa
Batalla Cadira
- Symposium sobre activitats en la Medicina lnterna
L6pez Ibor
Rojo

Siguan
García
Barraquer
Rof Carballo
- Curset de Cardiologia sobre arritmies
Carles Pijoan Beristain
Ramon Casares Potau
Peris Sagué
- Curs de Proctologia
Reñaga Sykes
Mundet Torrellas
Puigdollers Colas
Salleras Llinares
Rius
Hidalgo Huertas
Balcells Gorina
- IV Curs d'Angiografia
Palou Monz6
Sanchiz Medina
Ferrer Condal
Hernández Alonso
Subirana Cantarell
Mas6 Subirana
Sanpons Salgado
García-Rojas Concepción
Núñez de Lafuente
Roset
Girbes

A mes d'aquests cursos es realitzaren els
tradicionals d'urologia Practica, dirigits
per Bata, S a b a , en e1s que intervingueren:
Garr6s
Valdeperas
Fernández
Batalla Cadiia
López
Ameigeiras
- Cursos de Sessions Ortopediques, dirigits
per Santos Palazzi, amb la col.laboraci6
dels professors:
Maurice Muller, de Berna
Claude de Verdau. de Lausane
Gunnar Wiberg, de Lund
Pail Fricat, de Toulouse
Nova Monteriro, de Rio de Janeiro

SEGONA FASE DE
CONSTRUCCI(~

A I'aula de sessions se li dona el nom de

Per a substituir les dependencies indispensables, es construí una cuina provisional en
el pati d'entrada a I'Hospital. pel carrer Borrell. Per aquest motiu fou necessari sacrificar una magnifica magnblia que durant
quaranta anys havia presidit la nostra entrada dihria a 1'Hospital; la seva desaparicib ens caud una sentida sensació de noskllgia. car, a mes d'ésser un element de la

Marques d'AlfarrAs. fent honor a la memoria de qui tant havia contribuit al desenvolupament de 1'Hospital i de les seves activitats. Aquesta sala, des d'aleshores, ha estat sempre el testimoni de les activitats
cientlfiques i laborals del centre. Esperem
que els avatars poiítics no desarborin el
nom que tan justament se li ha atorgat.

Un any abans de la inauguració de la Policlínica. en el 1970, comenqaren els preparatius per a la segona fase de construcció
dels blocs d'infermeria i quirbfans. Per fer
aixb enderrocaren els annexos de I'antic
edifici, on estaven situats els safareigs,
corts de porcs, gallines. calderes de calefacci6, sales d'autbpsies i de cadavers. Tambe enderrocaren el pavellb central de la
part posterior, on hi havia la cuina a la planta baixa i el departament d'hospitalització
denominat epreferentss.

natura que embellia I'entorn, el seu perfum
invadia les galeries de I'ala esquerra de
I'edifici.També es construí un departament
provisional de cadhvers en el pati petit de

I'ala dreta de I'església, i un Ilarg passadis
des de la porta central de la galeria de I'ala
esquerra de la planta baixa, que comunicava amb la nova Policlinica.

ADJUDICACIÓ
D'OBRES

LA COMUNITAT
RELIGIOSA

Un any despres de la inauguració de la Policlínica, el 24 d'abril de 1972, el Patronat
adjudica les obres de la segona fase d'ampliació a I'empresa alngenieria y Construcciones Sala Amat, S. A.,, triada entre les
mes importants de les que s'havien presentat al concurs per I'assessorament teCniC
de I'arquitecte Gil Nebot i per I'estudi financer de la comissió d'obres de la Caja.

La Policlínica inaugurada pei marc de 1971
comprenia, com hem dit anteriorment, la residencia de la Comunitat religiosa situada a
la planta de I'atic, pero les monges no s'instal.laren fins el desembre de 1973. Creiem
que aquesta tardanca fou motivada, en primer Iloc, per la dificultat de la posta en
marxa de les noves instal.iacions: en segon
Iloc, perqu6 la situació de la residencia que
habitava la Comunitat des de 1956 era molt
cbmoda i ben orientada. Altrament. pe&, la
nova dependencia era espaiosa, moderna,
amb habitacions individuals, totes amb
cambra de bany, un gran menjador i sala
d'estar amb un balcó a I'exterior de la facana nord; creiem, gairebe segur, doncs, que
les monges no s'hi adaptaren. Tant 6s així
que el 25 d'octubre de 1974, la Comunitat
de Sant Vicenc de Paül rescindia el contracte amb el Patronat de I'Hospital. El motiu,
fou tanmateix, la dificultat que tingueren
les religloses per adaptar-se a les condicions que el Patronat exigia al servei del
nou hospital. Estaven obligades a destinar
les monges mes apropiades per a exercir
les funcions de cap de planta i graduades
A.T.S. per a poder dirigir les seglars titulades.

L'obra s'inicla amb una impresionant excavació del centre de I'illa i de la part corresponent al bloc d'hospitalització per allotjar
quatre plantes de soterrani. havent d'enderrocar un pavelló de I'ala dreta de I'edifici, on hi havia la sala de Sant Josep i la dels
Dolors. Posteriorment enderrocaren tot el
pavelló de la Immaculada: aixb ocasiona
una important perdua de Iiits. Per a pal.liar
el problema tan sols es disposava del departament que ocupava la Comunitat Religiosa en el segon pis.
El deficit de llits tambe augmenth en tapiar les sales generals, per a convertir-les
en abotxesn.
L'Hospital havia subscrit un conveni amb la
Seguretat Social i I'acumulació de malalts
cada vegada era mes gran; sofríem demores en I'hospitalització, cosa que ens produia angoixa, car no esthvem avesats a passar per aquests neguits. Ens sembiava que
les obres avancaven amb una desesperant
lentitud. talment com si no haguessin de finir mal mes.

Així es, doncs, com arriba la fi de la institució d'aquestes germanetes de San Vicenc
de Paül. des~r6sde noranta-cinc anys de
constant col.iaboraci6. Elles foren lesorganitzadores d'aauest servei I'any 1879 Quan
es funda 1'~ospitalen el xalet.-~otstinguérem la sensació d'haver perdut una de les
bases del Centre, la convivencia amb aquelles monges en que tant haviem confiat per
la permanent assistencia als malalts, durant totes les hores del dia. AqueU Iliurament de Sor Montserrat a les malaites de
Ginecologia i la de Sor Carmen que, sense
cap tltol oficial, sabia tractar els malalts
de digestiu d'una manera excepcional, per
la seva ilarga experiencia adquirida ante-

riorment a la Casa de Salud de Valdecillas
(Santander). També perdíem, entre altres,
Sor Rosalia, encarregada dels malalts de la
Clínica de la Immaculada; sabem que. posteriorment, sempre ha ocupat chrrecs importants i de molta responsabilitat a la Direcció de I'Orde. Evidentment, una vegada
més, I'evolució tecnolbgica i social s'imposh irnplacablement a la sentimental.

NOUS CANVIS
FACULTATIUS
Durant el periode de transició en aquest
ternps en que es feia I'obra de la construcció del bloc hospitalari. es produiren inevitablrs rnodificacions del Cos Facultatiu. El
febrer de 1973, morí el jove Sarries Batista
a conseqüencia d'una neoplasia de pulmó.
Era fill de Sarries Suaiia, tarnbé cirurgih.
totalment lliurat a la professió, amb I'ambició de saber i de triornfar. Vaig tenir I'oportunitat de conviure arnb ell, rnolt especialment, durant un viatge a Moscou. arnb motiu del XXlVCongrés de la Societat Internacional de Cirorgia. un any i mig abans de la
seva rnort: encara record0 la seva il.lusi6
pel nou Hospital, il.lusió tan prematurarnent trencada.
Dos anys després moria Sarries Suaña,
quan feia quaranta-cinc anys que treballava en I'Hospital; varem perdre un gruix de
tradició. cnr representava el patriarca de

la Cirurgia del Centre. Morí d'un angor; la
mort el sorprenguk tot anant a I'Hospital
com cada dia, per atendre les seves obligacions.
Aquestes circumstancies desintegraren
I'equip quirúrgic del servei. Solament quedava Puigdengolas, un addicte col.laborador de Sarries Suaña des dels anys cinquanta. També era un gran pintor, malauradament frustrat per la seva vocació quirúrgica. Recordo Güerri, a qui no vaig coneixer, pero tinc la certesa que tan I'un
com I'altre eren artistes, i Puigdengolas un
autentic cavaller.
El 1974 es dona de baixa Isamat de la Riba,
en haver estat nomenat cap de servei de
Neurologia de la Residencia Príncipes de
España. L'Hospltal perdia un rnembre important. car la seva professió era superespecialitzada; també es donaren de baixa
els seus col.laboradors Bertomeus, Miranda i Prat.
Aquest rnateix any es procedí a I'acobla-

ment de les especialitats duplicades, adscrites als dos serveis de Cirurgia i es portaren a concurs les places de cap de servei
de Cirurgia Vascular, Proctologia i Cirurgia Infantil. A la primera, s'hi presentaren
Palou i Jurado Grau. La placa es concedí
a Jurado i Palou abandona I'Hospital. El
departament de Proctologia es concedí a
Mundet Torrellas. quedant com a metge
segon Reñaga Sykes. Poc temps després
Reñaga fou I'encarregat del servei, quan
Mundet renuncia al carrec per passar a
I'lnstitut Policlínic. La Cirurgia Infantil fou
atorgada a Escudé.
El departament de Farmacia I'ocupa M.a
Cinta Gamundi. substituint Pilar Sabin, la
qual exercia des de la jubilació de la Srta.
Borrell.
D'aquesta farmacia s'exhibeixen uns pots
d'apotecari a la Sala de Juntes, que amb
molt bon encert els decoradors situaren en
el lloc adient com a element d'un alt valor
artesanal, que fa patent un record perenne
de I'antiga Farmacia vuitcentista.

fX%mmB8, 4 i 'B.- Exclusivament d&
nats a Parking, amb una capacitat per 600
places.
Soterranl2.- Carrer interior amb control de
parking i accés als carrers de Londres, Viladomat i Paris, central d'esterilització, central d'oxigen i magatzem.
Soterrani 1.- Quirdfans amb els departaments i els corresponents lavabos. departament d'anestesia i medicació, vestidors.
recuperacib, entrada de lliteres i sala d'espera.
Planta baixa.- Laboratori i Rehabilitacib.
Planta 1 Sales de Parts i quirbfans de
Cirurgia menor.
A la primavera de 1976, aparentment els

blocs estaven enllestits, perb hi mancaven
els acabats i I'utillatge: fou una t-acg, encara, molt laboriosa.
L'utillatge tecnic el subministra IBERHOSPlTALlA S.A. i la majoria dels aparells eren
d'importació nordamericana.
Les caracteristiques tecniques de la construcció es ~ublicarenen el número 1 de la
revista HOSPITAL 80, corresponent a abriljuny de 1974, i les del bloc quirúrgic a la
mateixa revista corresponent al número 8
de gener-marc de 1976.
El cost de les obres s'estimh oficiosament
en 1.500.000.000 pessetes, quantitat que
sobrepassa la pressupostada en un principi. És per aixb que durant la construcció,
la Caja exhauri els fons previstos deis seus
beneficis destinats a I'obra benefico-social
i haeue de demanar autorització a la Confederació de les Caixes d'Estalvi per autofinancar-se mitjancant un credit de la p r b
pia Caja, el qual fou concedit i posteriorment cancel.lat al cap de pocs anys.

INAUGURACIÓDEL
NOU HOSPITAL
Finalment arriba el dia que tot estigué a
punt, les obres acabades i I'Hospital totalment equipat. El 7 de julio1 de 1976. festivitat de Sant Fermi es celebra I'acte de la
inauguració i tot seguit comenta el funcionament dels blocs quirúrgics i d'hospitalitzacib. Presidi I'acte d'inauguració I'Arquebisbe Dr. Narcls Jubany, revestit de pontifical per a procedir a la benedicció de I'edifici des del vestlbul d'entrada del bloc d'hospitalitzacib -cal fer esment que el vestibul
esta revestit de ceramiques d'Aguade: hi
destaca la imatge de la Verge que el presideix- assistiren a I'acte el batlle de Barcelona Joaquirn Viola Sauret, poc temps després assassinat per un grup terrorista;
també el Ple del Consell Administratiu de
la Caja. el Patronat. el Cos Facultatiu i el Director Alegre Marcet, el personal del centw. i un nombrós n f i h l i ~convidat a I'acte.

Després de la cerimbnia de la benedicció es
visitaren les instal.lacions i es serví un lonx,
alguns dels assistents foren obsequiats
amb regals commemoratius de I'acte.
La Comtessa de Barcelona, que en aquells
dies es trobava a la ciutat, mostrh inte&s
per coneixer les noves instal.iacions de
I'Hospital. Visita el Centre el dia següent.
acompanyada pels membres del Patronat
amb les respectives esposes, i del Director
Gerent.
Els malalts hospitalitzats es traslladaren a
les noves insta1.lacions després de la inauguració. Tot seguit comen@ el funcionament en tres de les plantes amb habitacions dobles i a I'octava amb habitacions
individuals.
En inaugurar-se els nous blocs, els serveis
facultatius, en general. no sofriren modificacions, solament el Laboratori, el departa
ment dSAnatomiaPatolbgica i el de Rehabilitació comportaren alguns canvis. VidalRibas renuncia a la direccid del Laboratori, car no podia assumir I'envergadura que

adquiria el nou Hospital i a la vegada regentar el Laboratori Roca de Viñals. O sigui que el Laboratori es distribuí de la següent manera: Departament de Bioquímica, regentat per F. Sala; Departament
d'Hematologia i Transfusions, regentat per
F. X.Vila. i Granés, I'Auxiliar, tots ells collaboradors de Vidal-Ribas; Departament
de Bacteriologia, dirigit per Clara Roy i
posteriorment per Núria Miserachs.
Ripoll Gómez renuncia al carrec que ocupava en el Departament d'Anatomia PatoIbgica i fou substitult per Sancho amb dedicació completa. carrec que actuaiment
exerceix.
El Departament de Rebabilitació era auxiliar del servei d'ortopedia des de I'any
1955, quan s'inaugura el gimnas en el pave116 de la Immaculada. El Dr. Santos Palazzi, cap de servei, establí alesbores, un
conveni amb el professor Sten Friberg d'Estocolm el qual proporcionava dues diplomades per atendre el departament, amb un
contracte per a 2 anys. Aquest conveni dura deu anys i les primeres col.laboradores

foren June i Barbara. Moltes d'elles s'afincacen en el nostre país per haver contret
matrimoni amb espanyols.
A I'any 1966 ocuparen les places de Re-

habilitació les holandeses lngrid i Karin,
aquesta Última segueix exercint la seva
professió en el departament. Quan s'inauguraren les noves instal.lacions, aquest departament passa a ocupar el seu lloc en la
planta baixa del bloc quirúrgic, en unes dependencies amplies i equipades amb els
millors aparells.,
També cal fer esment que en el moment de
la inauguració, el nom que es dona a I'Hospitai quan es funda, .Hospital de Nuestra
Señora del Sagrado Corazón de Jesúsn, queda reduit a Hospital del Sagrado Corazón.
Si be el canvi no esta registrat oficialment,
és el nom que usualment sempre se li ha
donat i és el que ara figura en la marquesina de la porta principal, en el carrer de Viladomat. En el lloc més alt de la facana
posterior hi ha un escut amb les tres sigles
HSC, les quals també són les sigles propies
del Centre.

PERSONAL
En el decurs d'aquesta descripció historica
hem fet referencia, principalment. als canvis directius i facultatius que es varen produir durant tots aquest anys, pero mai no
podem oblidar al personal auxiliar que des
de la fundació fins a I'actualitat ha prestat
un servei a I'Hospital. fins i tot, en molts
casos. durant la major part de les seves vides. No tenim referencies del personal auxiliar dels primers cinquanta anys, car els
ara presents encara no els vivíem, despres
perque la nostra prestació en els inicis de
la nostra practica hospitalaria ens limitava la convivencia. Pero sabem que les sanitaries mecaniques treballaven a I'Hospital en condició d'internes. Tenien els seus
dormitoris en el mateix pis dels departaments de RX i Laboratori. El egim d'aquest
internat era estricte, tal com ho exiglen les
normes habituals de I'epoca. Unicament es
permetia una sortida quinzenal, els diumenges. Aquest kgim fou vigent fins al
periode de la Guerra Civil. Posteriorment,
en el 1953, es renova: s'establiren noves
condicions que permeteren a les auxiliars
cliniques la possibilitat de graduar-se ensems que efectuaven llur tasca amb una
major flexibilitat dels horaris.
Entre elles podem recordar a Anita Mir,
una noia espavilada que entra durant la
Guerra Civil i que després passa a la Clínica Layetana amb Sarries. L'única infermera de plantilla. titulada, era Encarnació
Marquez que exercí en el torn nocturn durant molts anys. Encarnació va morir fa
pocs anys afectada d'una cardiopatia embolígena. A conseqükncia d'aixd. Castellb
hagué d'amputar-li una cama. Tambe recordem Empar, del departament de Sor Filomena; Dolors. que estava a la porteria,
on cada dia a I'hora d'entrar els metges
rebíem el seu bon dia amb un somriure.
Engracia, encarregada de la neteja del
vestuari de quirdfans: i Petra, sordomuda,
encarregada del servei deis metges de.
guardia. Lamenten no poder-ne esmentar
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CONFLICTE LABORAL
L'ingrés dels metges als serveis hospitalaris mai no estigué reglamentat per cap legislació. Es feia un conveni, generalment
verbal, entre el cap de servei i I'aspirant.
Com a única compensació tenien la d'adquirir coneixements, impossible d'assolir
en la practica individual, la convivencia
amb altres companys interessats pels mateixos temes, la practica tecnologica en les
especialitats que donaven prestigi i que es
feia constar en les anotacions de cartes,
receptes, targetes de visita i lambé en les
plaques de les porteries on hi tenien establerta la consulta privada.
Desconeixem les normes que es seguien pel
nomenament dels metges ajudants de servei en els primers cinquanta anys. L'Hospital era privat, i. per tant, mai subjecte a
cap norma legislativa oficial. Pero, des que
nosaltres ho recordem, tal sols s'atorgava
nomenament al cap de servei i algun metge segon. Aquest exercia com a primer ajudant i suplia al cap eventualment, quan les
circumstancies ho requerien. Els altres
ajudants i col.laboradors eren admesos pel
cap de servei, qui ho posava en coneixement del Director. En algun cas esporadic
i excepcional, es uomenava metge de servei firmat pel President del Patronat.
En la decada dels anys 50, i amb motiu de
la implanlació, a escala nacional, de la Seguretat Social i els seus centres assistencials, la col.1ectivitat medica comenca a
viure una etapa d'inquietud, preveient el
futur professional que inevitablement repercutiria en I'estabilitat de I'Hospital, car
els metges portaven moltes hores del seu
temps sense remuneració ni reconeixement per part de la institució. Aquesta inquietud ana en augment, principalment en
els metges joves, i arnb més motiu quan
s'establi de cobrar els honoraris mkdics
als malalts hospitalitzats. La reclamació
dels metges auxiliars fou constant i progressiva en la decada dels seixanta, sempre amb la negativa per part de la Direcció.

Aixo provoca una tacita protesta quan
s'inaugura el nou edifici de la Policlínica:
cap dels metges col.laboradors d'entre tots
els serveis no assistí a I'acte inaugural.
Durante els cinc anys que duraren les obres
dels blocs de quirofans i d'Hospitalització.
les reclarnacions anaven en augment: finalment es prengueren positures de reivindicació nomenant un lletras laboralista com
a assessor i interlocutor entre els reclamants i la Direcció del Centre.
Aquesta situació provoca ineludiblement
la reglamentació interior de I'HospiSal. Es
portaren a terme alguns reglaments aprovals pel Patronat: pero. aquestes mesures,
tendien a imposar un concepte funcional,
amb un criteri unilateral. Contrariament,
inaugurar-se el bloc d'hospitalització i posar-lo en marxa, proporciona subtanciosos
ingressos als serveis. Enfront d'aquesta
situació la reclamació laboral fou tan intensa que es decidi convocar una vaga de
metges. la qual en última instancia es desconvoca, ja que la Direcció accepta la firma d'alguns contractes.
El criteri de la Direcció era que el Patronat
solament reconeixia com a metges del Centre els caps de servei, aquells que en el seu
dia foren nomenats per a ocupar aquest
carrec, deixanl els metges que col.laboraven en cadascun dels serveis totalment depenents del cap de servei. TambF: precisaren d'un assessorament jurídic. car ells
eren els responsables dels carrecs fiscals
davant de I'administració. ja que en aquel1
moment es produla una profunda renovació d'aquests aspectes laborals.
En 1979, el Patronat autoritza la signatura d'uns contractes de lloguer respecte de
les instal.lacions de la Policlínica als caps
de servei i a la vegada també autoritza la
firma de contractes civils als col.laboradors que ho desitgessin. La Direcció, per altra banda, es veia obligada a firmar contractes laborals als metges que ho sol.licitessin.

PERSONAL
AUXILIAR
El nostre record dels anys de la Segona
República i del primer Estatut d'Aulonomia Catalana ja I'hem esmentat en narrar
les nostres vivencies amb els malalts internats i els infermers que eren afiliats a la
CNT. No tenim constancia, pero, de les seves reclamacions laborals, ni tampoc, la
seguretat que es provoqués cap vaga per
a les scves reivindicacions. Sí tenim, pero,
la conbicció que I'aclivitat sindical era
mts política que no pas laboral, tenint present que el centre era tanmateix de beneficPncia, sense cap caracteríslica empresarial.
Durant els anys del regimen del General
Franco. s'establiren r l s ~Juratsd'Empresan, que depenien dels sindicats verticals. i
com fou que s'incrementaven progressivament els salaris segoiis els acords entre la
Direcció i el Jurat dtErnpresa, mai no exislien problemes laborals.
En el periode de transició política es formaren els ~Comilésd8Empresa. per votació de cadascun dels deliartaments del
personal. Seguit de les ci~cumstanciescaracterístiques de I'e~oca,comencaren les
reivindica.cions laborals. centrad& principalment en I'augment de salaris i reducció de la jornada laboral, firmant els coiivenis corresponents amb la Direcció. I)e
primer antuvi, es produiren tensions, motivades per I'acomiadament d'un sanilari,
amb evidents proves de politització laboral.
Pel maig de 1979 lingué lloc la primera vaga de la historia de I'Hospital. per estar
en desacord amb la firma del conveni. Segons les normes que regrixen en un regimen hospitalari. la vaga es porta a terme
durant 2 dies de la primera setmana per a
continuar en la segona, pero. fou desconvocada, ja quc el Patronat accepta la major part de les reivindicacions sol.licitades.

Durant els dos tlies dtx la vaga. les iiifermires solament atengueren els mínirns
serveis en Ics planles d'hospibalilzació,
mentre la resta del personal estava davan1 la faqana de I'Hospital. on s'hi col.locaren unes pancartes al.lusives a la vaga.
També es realitla una manifestació del
personal pels carrers. marxant a peu fins
a I'edifici cenlral de la Caja. a la Diagonal: els manifestants portaven paiicarles
al.ludint el nou Presiden1 de la Caja i P r c
sident del Patronal.

NOU PATRONAT
El 28 d'octubre de 1977, el Presldent del
Patronat presentb la dinilssi6 del seu c&rec en 1'Hospttal per haver cessat de la
Presfdbcla de la Caja. Feia goc m& d'un
any de la inauguració quan I'Hospital havia obert totes les plantes menys la de
parts. Lluis Desvalls, el cessant, havia
acamplert la seva etapa de President de
I'entitat mancera; port2i a teme la canseuccI6 de I'Hospital, consuvft amb tots
els avengos de la tecnica moderna per al
servei de la ciutat, i havia treballat fins
aconsquir el seu oblectlu. En aquel1 mo-

ment, donada la seva edat i coincidlnt
amb I'inicl d'una transici6 ~olitica.coniih
en els valors de la joventut per a exemir
checs de responsabtlltat i en la continui.
tat dels estaments mats. El substttuí dels
c&recs esnientals, Eusebfo Dlaz Marera i
Putg Sureda, persona de gran valua, jwe
d'uns trenta-cincs anys, ilicenclat en Ciencies Econ6miques t en Dret, amb una brillant tradici6 FainLiiar 1 unlverSit8rlil.
El nomenament del nou President de la Caja, per tant del Patronat de i'Hospital, tingu6 una gestact6 de nou mesos, fin5 a tenir
tots els membres del nm Patnmat, que es
constituf el 13 de julio1 de 1978 pels següents senyors:

rG
X

President:
Eusebio Díaz Morera i ~ u i Sureda
g
President Honorari:
Lluis Desvalls Trias, Marques dtAlfarras
Marques de Mura
Marques de Vilallonga
Maria Bach de Fontcuberta
Salvador Pala Munné
lgnasi de Gispert i Jorda
Marclues de Barbera
Josep M.a Codony Val (Director de la Caja)
Enric Alcantara Garcia
Josep Joan Pintó Ruiz
Ramon Casares Potau
Francisca Escoda
Rosa Torres
Montserrat Trueta
Carles de Fontcuberta Pasqual
Alvar Linares Casanova
En aquesta relació no s'esmenta la presidencia honoraria de I'Arquebisbe de la Diocesi, tal com havia estat atorgada en I'anterior Patronal. Cal destacar la presencia
dels membres procedents dels compromissaris de I'assemblea, representants dels
impositors de la Caja. entre ells Casares
Potau, el qual havia estat en el Cos Facultatiu de I'Hospital abans d'ocupar la placa de Cardiologia de la Policlinica Platon.
Els altres nous membres del Patronat, elegits segons les noves normes de la democracia, no tenien cap connexió anterior
amb I'Hospital.

VENDA DE
L'HOSPITAL
Els esdeveniments narrats anteriorment
sobre la Ilirecció del centre, arnb un Patronat format per juristes-economistes, representants dels impositors de la Caja, nomenats democralicament, interessats alguns
en la inversib de I'Obra Social, en altres
activitats i amb una presencia minoritaria
d'antics membres del Patronat, propiciaren una situació conflictiva i incomoda per
el nou Consell Administratiu.
La conflictivitat interna en I'Hospital arriba al seu punt algid pel maig de 1979,
justament quan tingué lloc la vaga de personal i quan s'autoritza la firma de contractes laborals. el que ens fa pensar en la
possibilitat que en aquel1 moment es realitzaren les primeres gestions per a la venda del Centre a #Quinta de Salud la Alianza, Sociedad Mutual de Previsión social^,
instituida I'any 1904, numericament la de
major importancia en el territori nacional.
estesa a tot Catalunya.
Les gestions es realitzaren en el mes hermetic dels silencis, sense transcendir en
I'ambient tens que es vivia, per desembocar en una convocatoria de I'Assemblea
de compromissaris de la Caja, celebrada
en el Sal6 d'Actes d'aquesta institucib, a la
seu central de la Diagonal, el 15 de gener
de 1980.
En aquesta Assemblea el Consell d'Administracib exposa les seves raons per a proposar la venda de I'Hospital, les quals foren tan convincents que fou aprovat per
majoria, amb pocs vots en contra i alguna
abstencib.
La venda es consuma el 24 de marc de
1980 en la Notaria de Rafael Otero de Palacio. Desconeixem les condicions del contracte i els noms dels qui signaren, car els
fets pertanyen ja a la Historia moderna.

En el mateix dia que es portaren a terme
els requisits notarials, es quan escrivim
aquestes últimes dades que passen a esser la Historia d'una entitat típicament
barcelonina, fundada, realitzada i prestigiada per barcelonins. mantinguda per
barcelonins amb les seves aportacions benefiaues durant els primers anys i amb
l'ap6rtaci6 dels beneficis dels barcelonins
mitiancant les seves imposicions a la Caja.
~ i 1; bvenda de la institucib es tanch un
segle d'existencia del Centre en que tants
malalts hi trobaren consol i guariment.
Tambt? en el que tants hi tancaren els ulls
per sempre. Esperem i desitgem que el nou
segle que se'ns obre no desmereixi el passat que hem descrit, ans al contrari, que
trobi una estabilitat financera, necessaria
per a mantenir el prestigi científic i assis.
tencial que requereixen i exigeixen els malalts, en la seva majoria barcelonins.
--
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