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JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

U
na de les raons que
va aportar la Unes-
co el 1991per decla-
rar l’hospital de la
Santa Creu i de

Sant Pau patrimoni de la humani-
tat va ser la importància del seu
fons bibliogràfic i documental. A
més del seu recinte modernista,
l’hospital disposa d’un arxiu tan
ric, complet i divers com la prò-
pia història d’una institució amb
sis segles d’existència.
La documentació custodiada a

l’arxiu està classificada per sèries
documentals: Casa de Convales-
cència, Teatre Principal, Cons-
trucció de l’hospital, Expòsits i
mestresses de cria, Hospital Ge-
neral deCatalunya, InstitutMen-
tal de la Santa Creu, Privilegis re-
ials i papals, Protocols notarials,
Reial Col·legi de Cirurgia, Testa-
ments i llegats. En total, 400 me-
tres lineals de documents, més
5.000 pergamins (una part custo-
diats a la Biblioteca de Catalu-
nya) i el fons fotogràfic, amb
7.500 positius, 6.000 negatius i
150 plaques de vidre.

Projecte de futur. Josep Lluís
Alay, representant de l’Ajunta-
ment en la Muy Ilustre Adminis-
tración (MIA) i patró de la Funda-
ció de l’hospital, de la qual depèn

l’arxiu històric, explica que d’a-
quí a un any està previst que fina-
litzi la rehabilitació del pavelló
de Sant Salvador, on hi haurà
una instal·lació museogràfica per
explicar la història de l’hospital i
exposar alguns dels documents
més rellevants del fons. Segons
Alay, s’ha començat a estudiar
també el procés de digitalització
d’acord amb l’Ajuntament.
Pilar Salmerón, responsable

de l’arxiu i autora amb Miquel
Terreu d’un interessant blog
amb notícies històriques sobre
l’hospital, ens acompanya al so-
terrani de la sala hipòstila (anti-
gues urgències) on es troben di-
positats els arxius. El primer que
crida l’atenció és un moble antic
de fusta, ben diferent de la resta
de prestatgeries metàl·liques i
desplaçables. “Aquí hi ha les fit-
xes de l’Hospital General deCata-
lunya, ja que entre el 1936 i 1939
Sant Pau va ser confiscat per la
Generalitat, se li va canviar el
nom (en aquest període el nom
dels sants i santes dels pavellons

va ser substituït per números) i
es va convertir en l’hospital dels
milicians, dels ferits que torna-
ven del front, de les víctimes dels
bombardejos, de les Brigades In-
ternacionals”, ens diu Pilar Sal-
merón. Aquest arxiu en concret
es va localitzar durant unes
obres al pavelló de Santa Faus-
tina, el 1977, gairebé quaranta
anys després. Algú l’havia ama-
gat rere una paret pensant en la
història.

Fitxes amb història. La troballa
d’aquestes fitxes manuscrites
–més de 15.000– ha servit per
identificar desapareguts i seguir
la trajectòria de moltes persones
durant aquells anys. També per
acreditar que algunes d’aquestes
persones tenien dret a una pen-
sió per ferides de guerra. També
han permès comprovar l’aplica-

ció de les cures asèptiques (C.A.)
del doctor Josep Trueta en
aquest hospital. El “mètodeTrue-
ta” (neteja de ferides obertes
amb aigua i sabó i posterior
immobilització i enguixada) va
salvar moltes vides i extremitats
de ferits en les successives
guerres.
Una de les últimes fitxes és del

21 de gener del 1939 (les tropes
franquistes van entrar el 26 aBar-
celona). Correspon a l’ingrés de
J.S.G., un carrabiner ferit durant
el bombardeig del Villa de
Madrid, un vaixell convertit en
presó flotant que va ser enfonsat
al port de Barcelona. Gràcies a
aquesta fitxa s’ha posat data a
una foto d’Agustí Centelles
d’aquest vaixell enfonsat, que
devia ser l’última que va fer a
Barcelona abans d’empendre el
camí de l’exili.

La caixa de Domènech i Monta-
ner. A sobre del moble de les fit-
xes hi ha una capseta de fusta. Es
tracta del projecte de l’arquitecte
Lluís Domènech i Montaner, tal
com el va lliurar a l’administra-
ció per al futur complex moder-
nista que es va començar a cons-
truir el 1902. A l’interior de la cai-
xa hi ha els plànols sobre paper
de cera, les memòries –en què
destaquen les detallades referèn-
cies i informes d’altres hospitals
de l’estranger consultats–, els
pressupostos i altres detalls so-
bre la construcció. En total s’han
trobat 3.000 plànols del projecte.

El pergamí més antic. El docu-
ment més antic és del 1219.
Es tracta d’un pergamí pel
qual el papa Honori III
dóna protecció a l’hisendat
Joan Colom, impulsor de

l’hospital que va portar el seu
nom i que juntament amb uns
altres cinc va formar el 1401 el fu-
tur hospital de la Santa Creu i
Sant Pau.

La dona morta de Picasso. Entre
els molts benefactors de l’hospi-
tal, la documentació conservada
informa d’un que era poc cone-
gut que ho fos: el pintor Pablo
Ruiz Picasso. Elmetge Jacint Re-
ventós (1883-1968), i el seu ger-
mà Ramon, escriptor, van ser
dels primers amics que va tenir
el jove pintor quan va arribar a la
ciutat a finals del segle XIX. Ja-
cint, que treballava a l’hospital de
la Santa Creu, li va permetre en
una ocasió entrar al departament
anatòmic, anomenat el Corralet,
on va veure el cos sense vida
d’una dona. El va impressionar
tant que va decidir utilitzar-lo
com a model en una de les seves
obres. Era el 1902-1903, i Picasso
va pintar La dona morta (44,5 x
34 cm), en plena època blava.
El 1971, es va fer un llibre sobre

la història de l’hospital i Picasso
hi va aportar un aiguafort origi-
nal. El benefici obtingut per la se-
va venda es va destinar a la unitat
respiratòria de l’hospital. Poc des-

prés es va proposar la creació
d’una ala de pneumologia de-
dicada al doctor Cinto Re-
ventós i es va crear la Funda-
ció Picasso-Reventós. El ge-

Patrimoni
modernista. El
valor del recinte
rau tant en els
seus edificis com
en aquest arxiu,
on veiem Pilar
Salmerón amb les
fitxes de la guerra

ArxiuSantPau:
untresoramagat
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ingressos de ferits

durant la
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MANÉ ESPINOSA

ner del 1973 Picasso va cedir la
petita obra pintada 70 anys abans
a l’hospital de la Santa Creu,
quan hi va anar a buscar el seu
amic Cinto. La cessió la va fer a
l’editor Gustau Gili a la seva casa
de Notre-Dame de Vie, a Mou-
gins, tres mesos abans de morir.
Un desacord posterior entre

l’hospital i la fundació va fer que
finalment La dona morta fos ce-
dida a l’Ajuntament de Barcelona
i ara està exposada al Museu Pi-
casso.

Cordons de sabates dels expòsits.
Encara que l’hospital va néixer
amb la idea dels hospitals medie-
vals d’atendre els pobres, també
va acollir els nens orfes o abando-
nats (servei que va mantenir fins
al segle XIX). Aquests nens eren
criats per l’hospital (els batejava i
els deixaven un temps a les dides
perquè els alletessin) i els forma-
va. Quan assolien la maduresa, si
eren homes entraven com a de-
pendents en els gremis de Barce-
lona i si eren nenes rebien un dot
de l’hospital per casar-se o ana-
ven a treballar a cases de famílies
benestants. En els fulls dels lli-
bres de registre s’hi troben uns
records entranyables: al costat de
les diverses anotacionsmèdiques
hi ha algunes medalles i els cor-
dons de les sabates amb què eren
trobats els expòsits quan arriba-
ven a l’hospital.c

Teatre: ‘Creuats contra liceistes’

El pergamí de Felip II que autoritzava a fer comèdies

La rifa dels porcs de santAntoni

]Un altre dels privilegis re-
als de l’hospital va ser el “de
les comèdies”... per finançar-
se. Es conserva el pergamí
del 1587 en el qual Felip II
les autoritza en exclusivitat
a l’hospital. L’arxiu guarda
nombrosos cartells de les
primeres representacions
teatrals.
L’hospital va aprofitar la

concessió per construir el
teatre de la Santa Creu, a la
Rambla de Barcelona. L’es-
plendor d’aquest teatre va
arribar al segle XVIII amb la
contractació de les millors
companyies venecianes i na-
politanes, també dels grans
cantants lírics, i es va fer
popular pels seus balls de
carnaval. Un incendi el va
destruir el 1787 però es va
reconstruir i amb més luxe.
L’hospital va tenir el monopo-
li de les representacions tea-
trals a Barcelona fins que el
1844 el govern va concedir el
permís per edificar el “Liceu
Filharmonicoartístic Barcelo-
ní de S.M. la Reina Isabel II”,
situat a poca distància. Sor-
geix llavors la rivalitat entre
el Teatre Principal (nova
denominació del teatre de
l’hospital) i el Liceu, donant
peu a una sàtira amb el títol

de Creuats contra liceistes.
Pel seu escenari van passar
grans glòries, com Margarita
Xirgu, que va haver d’acabar
la representació de Salomé
en un teatre del Paral·lel per-
què la MIA trobava que la
seva dansa dels set vels era
poc decorosa. Un altre incen-
di –cruel destí dels grans tea-
tres barcelonins– va tornar a
destruir-lo el 1915 i llavors,
encara que es va reconstruir,
la MIA va optar per vendre’l

a un particular. L’arxivera
Pilar Salmerón ens recorda
que La Santa Espina es va
estrenar en aquest teatre el
1907. I en el seu historial figu-
ra també l’estrena mundial,
el 1935, de Doña Rosita la
soltera o el lenguaje de las
flores, de Federico García
Lorca, que va suposar el re-
torn de la Xirgu a Barcelona
i l’última aparició del poeta
granadí a la ciutat, abans del
seu afusellament.

MANÉ ESPINOSA

]Des dels seus inicis, la ins-
titució va buscar mitjans de
finançament complementa-
ris. Igual que ara, però amb
estratègies diferents. Un mit-
jà ben singular eren les rifes
i tómboles benèfiques. Ja al
segle XVI obtenen una llicèn-
cia per sortejar joies. Un al-
tre dels sortejos més cone-
guts és una concessió, del
1802, de Carles IV: la rifa
dels porcs de sant Antoni.
La recaptació anava desti-
nada a la lactància i criança
dels nens expòsits (sense pa-
re conegut). Cap al mes de
setembre es compraven tres
porquets que anaven pel car-
rer acompanyats del venedor
de bitllets de loteria, al ma-
teix temps que s’alimentaven
del que els donaven els veïns.
Els dies de mercat i dies fes-
tius els acompanyava algun
músic, amb flabiol i tamborí
o el sac de gemecs. I així fins

al sorteig del dia de Sant
Antoni o el dijous gras. Es va
fer tan popular que fins i tot
hi havia una cançó anomena-
da “La rifa del porc” i va do-
nar lloc a l’expressió “donar
més voltes que els porcs de
sant Antoni”. No es va extin-
gir fins al 1882.
El comerciant Francesc

Armengol va proposar el
1888 a l’administració de
l’hospital d’aprofitar l’Exposi-
ció Universal de Barcelona
per fer una gran tómbola
artisticoindustrial que s’ha-
via de prolongar durant vuit
mesos, però va ser un fracàs
i només va durar un mes.
L’any següent va ser la còn-
sol belga la que va proposar
una tómbola amb lots de pro-
ductes sobrants dels exposi-
tors belgues a l’Exposició
Universal. Aquest tipus de
sortejos es van continuar
celebrant amb més o menys

periodicitat fins als anys 60
del segle passat. Es va fer
famosa la parada de la tóm-
bola de l’hospital a la plaça
Catalunya, al costat del car-
rer Rivadeneyra, on es podia
obtenir des d’un pernil fins a
una nevera, des d’una jogui-
na infantil fins a una Vespa.
Els donatius es recollien a
través de campanyes, en les
quals van destacar les del
locutor Joan Viñas, des dels
micròfons de Ràdio Nacional
d’Espanya. A més les tómbo-
les tenien els avantatges fis-
cals que la llei donava als
bisbes de les diòcesis i per si
de cas era beneïda per un
canonge de la MIA. Es van
donar per finalitzades el 1965
per l’oposició de les associaci-
ons de veïns que, davant la
proliferació de tómboles be-
nèfiques, van denunciar que
es tractava d’una professiona-
lització de la caritat.


