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I 
El dia 15 d'octubre de 2001 va tenir transforma la societat de la qual forma part, i que mena / 

lloc, a les naus gótiques de la Biblioteca de h cap al futur les evidencies del seu passat. En altres parau-
Catalunya, l'acte inaugural del curs acadé- ../ •  les, l'hospital, amb els murs que el confinen i el tanquen, 1 
mic de les dues Facultats de Medicina de . és una veritable ciutat dins d'una altra ciutat. L'hospital és 
Barcelona, amb motiu de la commemora- 11117 una institució enormement complexa, en la realitat de la 
ció del VI centenari de la fundació de qual conflueixen factors socials, culturals, económics, 
1 'Hospital General de Santa Creu. El religiosos, científics i, óbviament, médics, sense els quals 
següent article reprodueix el contingut del text pronunciat per no seria factible explicar ni la seva evolució histórica ni la l'autor en representad() de la Universitat Autónoma de Barcelona. seva existéncia actual. 

1 Introducció L'hospital cristiá 
Tots sabem que el fonament original de l'hospital és Com és evident, el mot hospital no guarda cap paren-

l'estat de dependéncia propi de la persona malalta. El tiu etimológic amb el concepte de malaltia o el de patolo- , malalt és, primer de tot, un ésser necessitat que precisa, és 
lógic, tractament; és a dir, que li siguin administrats els 1/4‘s i, ;-,-,•;,1 ‘‘.%\‘‘.:NAN. ,.•Mt.'rX.remeis terapéutics necessaris per guarir o, si mes no, per k.______.... 4-• ... ,1 -=:-~.......w.  1.7.,.......--~ 
alleujar la dolenga que pateix. El malalt és també un ésser

_. no..... _ maimi iimam immomr, dependent perqué necessita cures personals, perqué molt ONnumn=_E— womm *-7 111.1.1111- ---:-.1.1~11„ 11 , 2..~.~~17 41, sovint no és capag de satisfer les seves 1 elementals ,per mala s una persona 
necessitats

. I últim, el lt é  que pre-
cisa protecció, ja que potser per la seva feblesa no podrá VIII1 Ni ' ---37— -- ,(.-:-
respondre eficagment davant les agressions del medi ..\--No I.  : 1 , - 11150, 1,,N121,-. , '--7- ----- ; • ambient, ni tal vegada podrá pel seu compte procurar-se vvils. .. 1 :-. : '• .,y, . - ...
l'aliment o el vestit, o trobar refugi davant el perill. ,. . -,'N'II ----- ' i - ---' " ! L'hospital constitueix una solució de tipus collectiu al s.,:stOk -_-- -. .7 ..,-,.,,

.1-10SPITAL,. ., ,1%,problema de la situació de dependéncia extrema que ,
viuen les persones mes desvalgudes de la societat, entre 11,,Nori...-_-..,_ !, General de . : , ,,141-5 ,70.070111 
les qual s'hi troben els malalts. En aquest sentit, cal SINNI 1-9. .. • .,,,, ...  .?: S an cta. ,. ‘'i.,,

-, . .  '4. .-advertir que la manera que cada societat, al llarg de la 14.1". IN --z_..-, - , ' ' .;v,„,INS ,.-..7V-.. • ). .. .:,,,, 45,,,,,-história, ha donat solució a les necessitats dels seus 11-,,,,7,411 :=------7. . . " •.* ..'"..4,desemparats, ha estat estretament lligada a les cir- INN, 1—. . '.1' • ' l'' 451;10 11
/ 

‘,"</lb -g.',—,' cumstáncies económiques, polítiques, religioses, socials i • 
--.---- -\1. 'culturals imperants. ",1 1' p 1 -III /1 

Com deia George Rosen', l'hospital és un microcos- 
sslisill -,...24 ,,,, , 

mos que reflecteix les característiques de la collectivitat  to141011.0 
N,„..N..I'. .1 - IIIIIIIIIII • 1,,, .. p.  .-0",,,,, que l'engendra i l'envolta, que canvia a l'hora que es , " --,,v limit-yvsynk,,,N,X. Y- VVY'1/4nrolv.5 wasman'TYTI 1 VANVVYWNYVVVVYWONV LIZZIP4== Lk t., uvIrámVitYVVY-Vtafe-VV. Vil-fekal y IN mi i'lliffialli Lir ."wmrtaitrTiy.w.stiolz.z: Correspondencia:Dr. Álvar Martínez Vidal :: :.! I: 1" El., ilipv;i1,::,--,,,niri E:-.,1~--Unitat d'História de la Medicina ~lill 
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FIGURA 1. Pati de l'Hospital General de Santa Creu. Segle XVII. 
Annals de Medicino 2002;85:236-239. Font: Danon i Bretos J., 1978'. 
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gia, sinó més aviat amb la idea d'acollida i d'hospitalitat. 'layer ordres religioses dedicades específicament a la labor 
Deriva de l'adjectiu llatí hospitale utilitzat per designar hospitalária, com ara la deis cavallers de Sant Joan de 
l'habitació per a l'hoste (cubicultim hospitale) i ha sofert l'Hospital, la deis germans hospitalaris de Sant Antoni o la 
una llarguíssima evolució histórica des deis seus orígens Germandat del Sant Esperit, fundada per Gui de 
paleocristians fins a designar realitats ben diferents amb el Montpeller. 
decurs del temps2. Al món occidental, i durant els dos A la Baixa Edat Mitjana, la tasca caritativa de l'esglé- 1 
últims mildenis, hi ha hagut dos gran models d'institu- sia seria imitada per la noblesa i, més endavant, per la bur- 1 cions hospitaláries. En primer lloc, l'hospital cristiá, que gesia adinerada, de vegades no tan motivades per l'amor al i 
apareix al final de l'Imperi Romá i arriba almenys fins a la proYsme com pel temor a l'infern i a les penes del pur,,a a' - 

1 II•lustració, al segle XVIII; i en segon lloc, l'anomenat tori. Així, es va estendre el costum de fer alrnoines i dona-
hospital médic secularitzat que coneixem en l'actualitat. cions, i de llegar rendes i propietats, ja fóra per contribuir 1 Obviament, la creació de l'Hospital de Santa Creu el al manteniment deis hospitals ja existents o per instituir 
1401 -del qual és hereu l'actual Hospital de Sant Pau- noves fundacions caritatives, que incrementaven així en 
s'inscriu plenament en el primer model esmentat, el de 

I nombre i varietat. 
l'hospital cristiá baixmedieval, peró l'impuls fundacional, A partir del 1348, quan les malalties pestilencials en el cas barceloní, correspon a una concepció nova que es comengaren a assolar periódicament Europa, la ubicació . 
consolidá al Ilarg del segle XV i es difongué per les prin- dels petits hospitals medievals, situats molt sovint al bell , cipals ciutats de la corona catalanoaragonesa, molt espe-

mig de la ciutat, va suposar una greu amenaga per a la cialment a Saragossa i Valéncia. 
salut deis ciutadans. D'ara endavant, en l'ámbit de l'as-Com és ben sabut, el cristianisme va irrompre al món 
sisténcia als pobres desemparats, s'introduiria un nou ele-mediterrani com a una radical novetat, fins i tot en obert i ment: la necessitat d'un control sanitari per part de les enfrontament a les normes que regien aquella societat 
autoritats per fer front al perill de les epidémiest Al pro-pagana de l'antiguitat helenisticoromana. L'esperanga en 
blema higiénic s'afegia també la preocupació de les cor-la redempció més enllá de la mort i en la nova vinguda del 
poracions municipals per eradicar la mendicitat i assegu-Messies implicava una consideració totalment diferent de 
rar el manteniment de l'ordre públic, tot justificant la l'home i del món. Els cristians predicaven l'encarnació, 
intervenció del poder secular en l'ámbit de l'assisténcia mort i resurrecció de Déu i postulaven la igualtat de les 
hospitalária. persones, la desaparició deis bens privats i la constitució 

de cél•lules de vida comunitária (les esglésies). En la nova L'hospital general de Barcelona 
religió, d'acord amb l'esperit evangélic i l'esperanga de Sota l'empenta municipal, algunes ciutats de l'are 
redempció, la caritat esdevindrá el principal manament per mediterrani llatí, com ara Barcelona, iniciaren un política 
al cristiá ja que, era considerada el requisit imprescindible decidida d'unificació i concentració deis seus hospitals, 
per assolir la grácia i assegurar la salvació de l'ánima. tant en l'aspecte administratiu i económic, com jurídic i 
L'amor al proisme, a l'altri, en tant que ésser desvalgut, arquitectónic. En alguns casos, aquesta política centralit-

' pobre, malalt o necessitat de consol, será la suprema virtut zadora va requerir la construcció d'un gran edifici de nova 
del cristiá, i les obres de misericórdia el principal mitjá per planta allunyat del centre de la ciutat, on poder albergar 
assegurar la vida eterna'. tota mena de persones necessitades: orfes, folls, inválids, 

La conversió de l'emperador Constantí i la proclamació 
del cristianisme com a religió oficial de l'Imperi Romá van , - - significar una fita decisiva per a la difusió de la nova moral; -- •••• - * y# .. • 
amb l'ideal cristiá de la carilla, i un marc social adient que T ' /1ti. • : .."7:7 ":' - -. .».."'"111111111" ":11.Ivi: " 'i A ' 
va possibilitar la consolidació de l'hospital com a l'espai '....,;:,..,;:

per excel•lencia on poder exercir la caritat d'una manera 54: JS..i. fi l. ir
. ' " .k.• . * 4 ; k A 4 Wi" 1111 col:lectiva. Al llarg de l'Edat Mitjana, els hospitals van pro- e. :. 

, (___,_._:: ;I: ..::  i 1_,, t.t..1.... Qt; :,.:,k. 9.7 ,,,,,, .:4.: .,...... 

4. • 
liferar arreu d'Europa, des del Sacre Imperi Germánic a la 
Sicília normanda i des de la ruta compostelana fins a la I di.._  .. ,. .z.: -;;;11);._ ,.1_,

Constantinoble bizantina. 
'- - , ./1",.. 4. '''' ..; .., -* •.• '',' •-• : , -..., .m,"•m, i.p., No és, dones, gens estrany que, en la societat cristiana . 11. 

medieval, les institucions eclesiástiques fossin capdavan- \ ?. L ts' ,* 211,11' ' '-'• :54 ' 't :05;1 " : 1 1* 1 
teres a l'hora d'oferir assisténcia als més necessitats. Així.
els primers concilis de Nicea i de Cartago disposaren que \ t. 1.,.^ e. itiLt., -2,
els bisbes i els presbíters habilitessin estances al voltant de \ - e. \ , • a • . ,5«. ,z, %,•„7 d
les esglésies on recollir els menesterosos de la comunitat. I ,,.

._,AhLt. 
?... ..., t.\  , i. • .1..,,'

La regla monástica de Sant Benet incidía l'obligació d'o- . \ . 11- s. \ e. - • - - •-., .. e 
1 

brin dependéncies a les portes de les abadies i els monos- I FIGURA 2. Plánol del raval de Barcelona amb els carrers del 
tirs per acollir els pobres i els pelegrins i, fins i tot, hi va Carme i de l'Hospital. 
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cecs, malalts, etc.; en definitiva, on poder atendre alhora a reial. L'hospital es va ubicar extramurs de la ciutat, entre 
tots els dcsheretats de la societat. Aquesta nova institució, el Coso i el riu Huerva dins un recinte de grans propor-
denominada 'hospital general' perqué acollia a tot tipus de cions, i estenia la seva área d'influéncia wurbis et orbele 
miserables i desgraciats, era des del punt de vista eclesiás- Inés enllá del regne d'Aragó. Comptava entre el seu per-
tic un locos religiosos —una casa santa- i des del punt de sonal fix amb capellans que confessaven en diferents Ilen-
vista legal, una causa pia. Així, fundada, patrocinada i gües, com ara francés, italiá i eusqueras. 
administrada principalment pel poder civil, la nova insti- També durant el segle XV, Alcanyís, Lleida9 i Palma'", 
tució no havia perdut el seu caire primordialment religiós. entre d'altres ciutats de la Corona, van adoptar una políti-
La cura de l'ánima, l'oració i Padministració deis sagra- ca similar. En el cas de Valéncia, les primeres notícies del 
ments als moribunds eren, també ara, una missió fona- procés unificador es remunten al 1485, quan el Conscll 
mental del nou tipus d'hospital'. declarava en un memorial al rei: "...seria sancta e bona 

És en aquest context on s'ha de situar la fundació, cosa 1...1, segoint Porde e manera que ha servat la chita! 
l'any 1401, de l'Hospital General de Santa Creu durant el de Barcelona, reduhir aquells a han sois spital que fos 
regnat de Martí l'Humá, en un moment precedit per fortes governat per aquelles persones, orde e manera que es 
convulsions socials, derivades deis estralls de la pesta, de regit lo spital de la dita ciutat de Barcelona". Aquest 
la intoleráncia religiosa que havia donat lloc a la persecu- procés va culminar el 1512 amb la creació de l'anomenat 
ció de les minories i de la fallida del sistema bancari que Hospital General, una institució que va heretar, entre d'al-
havia esclatat uns anys abans. No és una casualitat que la tres llegats, l'edifici i les quantioses rendes de l'antic 
fundació de l'hospital coincidiria en el temps amb la ins- Hospital deis Innocents'2. Aquest darrer, que estava loca-
titució, al gener d'aquel' mateix any, de la Taula de Canvi litzat jttnt a la muralla, al costal de l'església de Santa 
de Barcelona, que pretenia amb l'aval municipal estabilit- L'Aída, acollia principalment els folls i els desemparats i 
zar el sistema financer de la ciutat. El mateix Consell de havia sigut fundat pels ries mercaders de la ciutat el 1409. 
Cent va iniciar, al febrer de 1401, les primeres gcstions per D'aquí que en la composició del consell administrador de 
fusionar els sis hospitals barcelonins —quatre deis quals l'Hospital General figuraren dos ciutadans honrats, un 
eren de jurisdicció eclesiástica- i reunir-los en una sola canonge del capítol catedralici i un representant de 
institució, que s'hauria de dotar d'un nou edifici ubicat al l'Hospital deis Innocents. A diferéncia de Barcelona i 
raval de la ciutat, al costat de l'Hospital d'en Colom. Un Saragossa, en la construcció de l'edifici es va seguir el 
mes després, el 15 de marg, se signá l'acord fundacional model arquitectónic, en planta de creu, que Filarete havia 
entre el municipi i el capítol de la Seu, on s'assenyalava adoptat a l'Ospedale Maggiore de Milá'3. 
que la nova institució seria regida per quatre administra-
dors, dos canonges de la catedral i dos ciutadans represen- La secularització i la medicalització deis 
tants del Consell: s'havia creat la Molt 11•Iustre hospitals 
Administració de l'Hospital de Santa Creub. El 17 d'abril, Les grans institucions assistencials de la Corona 
el propi rei va col:locar la primera pedra del nou edifici i d'Aragó, tot i emmarcades dins el model d'hospital cristiá 
el 5 de setembre, Benet XIII, l'aragonés Pero de Luna, va medieval i renaixentista, representaven un pas endavant 
atorgar des del seu palau d'Avinyó la corresponent butlla cap a la secularització i medicalització de l'assisténcia 
papal. Guillem Albiell fou l'arquitecte encarregat de din- hospitalária. Ja s'ha fet esment del protagonisme de qué va 
gir les obres del nou hospital, que es va construir alguns gaudir el govern municipal —óbviament, de carácter secu-
anys més tard en estil gótic catalá a l'entorn d'un claustre lar- tant a l'hora de la fundació com ho seria dcsprés quant 
central. L'edifici principal constava —i consta encara a al patrocini i al manteniment. Ara, s'haurien d'apuntar 
hores d'ara- de tres ales i dues plantes: una inferior per als algunes idees sobre la incipient medicalització que van 
serveis i una altra superior, noble, per a les sales de l'hos- experimentar aquests centres. 
pital, al mig del recinte delimitat pels actuals carrers del En primer lloc, cal assenyalar que molt aviat aquests 
Carme i de l'Hospital, entre la riera i la Gardunya7. hospitals van concentrar la major part de l'activitat assis-

tencial sobre els pobres malalts i que, a partir de l'aparició 
Els hospitals generals de la Corona d'Aragó de les cases de caritat o de miscricórdia, van abandonar en 

Altres poblacions de la confederació catalanoaragone- bona mesura el caire purament asilar inicial. Amb el 
sa van seguir un procés de concentració hospitalária molt temps, s'habilitaren sales específiques per al tractament de 
semblant a l'experimentat per Barcelona. L'any 1425, la calentures, d'afeccions quirúrgiques, de morbo gallico (o 
ciutat de Saragossa, amb el suport i el patrocini del rei mal de siment), tinya, etc., que denoten una orientació 
—ara, Alfons el Magnánim-, va unificar els seus hospitals i decididament médica'''. La contractació de metges, cirur-
cases de caritat i, segons el model barceloní, va fundar gians i apotecaris en régim permanent, recollida a la nor-
l'Hospital General de Nuestra Señora de Gracia. La nova 'nativa que regulava el régim interior de la institució, era 
institució seria administrada per una comissió —la Sitiada- ja una realitat al segle XVI, i el propi hospital esdevingué 
que estava integrada per quatre regidors, dos canonges i poc a poc un centre de formació on els estudiants aprcnien 
dos ciutadans, que a partir de 1508 serien de designació i adquirien experiencia clínica. 
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Recordem que tant a Barcelona com a Valéncia i molt de treball per fer, ja que sovint moltes investigacions 
Saragossa, els estudis generals eren de titularitat munici- s'aturen, o ni tan sols es plantegen, davant les dificultats a 
pal, la qual cosa afavoria la vinculació dels hospitals gene- l'hora de consultar una documentació tan voluminosa, 
rals amb les respectives facultats de medicina. Així, és com esparsa'9. Quina millor contribució al sisé centenari 
molt revelador que, en el marc de la reforma vesaliana, les de l'Hospital de Santa Creu i al futur de l'Hospital de Sant 

, constitucions de les tres universitats obligaven al catedrá- Pau que fer possible la recuperació de la memória históri-
tic d'anatomia a efectuar un nombre determinat, peró crei- ca a través d'una completa i acurada catalogació i, per qué 
xent, de disseccions anuals i als alumnes a contemplar-les. no, de la digitalització de tot el patrimoni documental de , 
Peró, més revelador és encara que, en els tres casos, els la que sens dubte és una de les més antigues institucions 

1 teatres atiatómics foren construIts dins el recinte de l'hos- hospitaláries d'Europa i un dels millors exponents del 
pital general. El de Barcelona, conegut amb el nom del patrimoni cultural de la humanitat. 
"corralet", es va convertir durant el segle XVII en un 
important centre d'ensenyament. Aixó ens pot explicar 
que Francesc Feu, un dels alumnes que el van freqüentar, REFERÉNCIES BIBLIOGRÁFIQUES 
arribés a ocupar la primera cátedra d'anatomia de 1. Rosen G. The hospital: historical sociology of a comuna), institu-
l'Hospital General de Madrid, a partir del 1689'5. tion. A: Freidson E, editor. The hospital in modern society. New 

York: The Free Press of Glencoe, 1963: 1-36. ÉS molt significatiu que, abans que Pere Virgili creés, 2. Rise GB. Framework for a history of hospitals. A: Mending bodies, 
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assistencials. L'Hospital General de Nuestra Señora de Fernando el Católico, 1987: 28-30. 
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Provincia de Lérida, 1974:144. alguns dels quals van tenir lloc dins el recinte hospitalari. 10. Bordoy Bordoy MJ, Cruz Pérez E. Notes per a l'estudi de 
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