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REFUGIATS, METGES 1 GUERRA CWIL, 1936-1939. 

Joan SERRAUONGA i URQUIDI. 

Motivat, sens dubte, per la bnitalitat il-limitada de qualsevol guerra i pel 
terror feixista dels sollevats causants de la Guerra civil espanyola, des dels 
primers moments un gruix de persones fugen dels fronts per refugiar-se a la 
rereguarda. Catalunya es.troba en aquesta situació de rereguarda fíns 1 
gairebé el final del mar9 de 1938. A partir d'aquest moment, el flux 
d'evacuats i de desplaqats continuara inalterat pels carnins de tot el país. El 
volum de persones que arriben i resten al nostre petit país durant el cruent 
conflicte civil es pot avaluar en una magnitud propera al 30% de la població 
catalana enregistrada al Cens demogrific de 1936. És a dir, ambarem a 
comptar gairebé un milió de persones de diversos orígens i condicions que 
resten en aquest refugi acollidor durant un temps sempre variable, pero prou 
llarg'. Les institucions catalanes, que des del 1932 tenen la legislació i el 
control exclusiu de la sanitat i l'assistkncia social2, organitzen ara un 
dispositiu autenticament modelic per tal d'acollir adequadament els 
refugiats que venen a instal-lar-se a Catalunya. Enmig de les constants 

- - - - - -- - - 

1 J. Serrallonga. Refugiats i desplaqats dins la Catalunya en guerra, 1936- 1939. 
Barcelona, Editorial Base, 2004, Annex 1, p. 213-238. 

Els articles 5 i 11 de 1'Estatut de Catalunya de 1932 atorgaven a la Generalitat de 
Catalunya la legislació exclusiva i l'execució directa en els temes relacionats amb la 
beneficencia i la sanitat. El títol 11 de 1'Estatut Interior de Catalunya (1933) fixava 
els principis socials, l'article 14 considerava l'assist&ncia social com un deure de la 
Generalitat. La Llei municipal de Catalunya (1933-1934) fixava competbncies en 
materia de sanitat i assistkncia social als articles 102, 103 i 186. Cal fer esment 
també de la Llei de Bases d'organització sanitaria de 5 d'abril de 1934 i de la Llei 
de Coordinació i control sanitari públic de 26 de juny de 1934. Un detall sobre 
l'actuació de la Conselleria a: Josep Mestre i Puig (1884-1979), "Notes sobre la 
nostra actuació en el Departament de Sanitat i Assistbncia Social, 1932-1934- 
1936". Saint Girons, 1945. Original mecanografiat. Arxiu Montsenat Tarradellas i 
MaciA (AMT). Monestir de Poblet. 



accions de solidaritat humana manifestades arreu del nostre pais, el Govern 
de la Generalitat de Catalunya compren immediatament la necessitat 
d'abordar aquest fet tan dramatic com un autentic tema d'Estat. No es 
plantegen, doncs, mesures de mitges tintes o de curta volada, sinó unes 
solucions realistes en vista a donar adequada cobertura als creixents 
contingents de refugiats que van arribant. Cal pensar en la necessitat 
d'habilitar un irnrnens dispositiu per tal d'acollir i servir una població que, 
per mor de les circumstAncies, s'instal-la a casa nostra amb una gran 
celeritat. Si bé durant els dos primers mesos de la guerra els contingents de 
refugiats poden semblar reduits, a partir del mes de setembre de 1936 I'allau 
humana era ja tan intensa que cal pensar en arbitrar medis del tot 
extraordinaris. El novembre de 1936, més de 250.000 persones han fet cap a 
Catalunya per trobar-hi aixopluc solidari. A la ciutat de Barcelona n'hi ha 
prop de 150.000 que ens presenten diverses situacions. La idea d'implicar la 
totalitat del territori catala, tímidarnent present en els pnmers moments, ara 
es fa ineludible. Al prbleg del volum que recollia les dades del Cens de 
població del 1936, preparades pel Servei d'Estadística, el Conseller primer, 
Josep Tarradellas, feia notar que "cal tenir en compte que no hi figura cap 
dels 300.000 i escreix de refugiats arribats i que el nostre poble ha acollit 
amb la generositat i l'afecte que li són congbnits". Queden al marge 
d'aquest mesurat cbmput oficial els milers d'incontrolats que també s'han 
instal-lat al tenitori i que variaran en el decurs de la guerra. Durant l'any 
1937 el volum total de refugiats continua augrnentant, I'últim trimestre el 
Govern de la Generalitat avalua en prop de set-cents cinquanta mil els 
acollits a catalunya3. En moltes poblacions catalanes el contingent de 
refugiats arriba a superar arnb escreix les previsions més optirnistes. A partir 
de la imrnersió de Catalunya com a front de guerra, des del marq de 1938, 
els moviments de persones pel temtori plantegen uns nous problemes que 
cal abordar de manera urgent. El desplacarnent, la terrible fugida de la 
població civil de les zones immediates de 1'Ebre i de Ponent era 
pricticament completa i aquesta situació s'anira repetint a totes les 
contrades del nostre pais per l'avenq continuat de les tropes franquistes. A 
finals d'aquell any hi ha aproximadament 150.000 catalans que han hagut de 
mamar de casa seva i fer via cap a llocs que de moment siguin més segurs. 
Des de I'abril es decidí doblar els contingents destinats als municipis de la 
segona línia de front. Pero passar a d'un 10 a un 20% d'acollits a cada 
municipi no era tampoc suficient. Només a l'hea de la ciutat de Tortosa 
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' AMT. Tons de la Guerra civil." Informes del Departament de Governació i 
Assistkncia Social, 1937. 



s'evacuaren 20.000 persones al principi de I'ofensiva dels sollevats. Els 
refugis transitoris són plens a vessar, pero les institucions funcionen 
adequadament. Encara el 5 de gener de 1939, en una estadística oficial del 
Cornissariat d'Ajut als Refugiats, que es passa al Conseller de Governació i 
Assistencia Social, Sbert, es recollia a bastament I'esforq de Catalunya en 
aquest acolliment solidari dels refugiats. 

A tota la zona republicana, la forta necessitat d'atenció a les masses de 
refugiats i desplaqats que es mouen pel temtori de 1'Estat durant tota la 
Guerra civil, no deixa de banda el manteniment d'una estructura sanithia i 
assistencial eficient fins a l'última part del conflicte. Malgrat la deserció de 
funcionaris i d'alguns cdrrecs deslleials, que es passen al bhdol  feixista en 
un nombre encara poc contrastat, no es produeix en absolut la inacció 
pública, ni una multiplicació de poders que impliqui una situació que per lf 
alguna historiografia fou qualificada de cabtica. Ja s'hi va referir arnb encert 
Pierre vilar4 de manera contundent, desfent així completarnent aquestes 
manipulacions interessades. 1 és que l'analisi tranquilmla del funcionament 
de l'administració sanitaria i de l'assistencial del Govem de la República fa 
més clara encara aquesta apreciació d'efectivitat. La Comissió de la Societat 
de Nacions, la Comissió Lasnet, que visita Espanya entre el desembre de 
1936 i la primera part del gener de 1937, conclou que els serveis sanitaris i 
assistencials republicans funcionaven d'una manera ajustada i prou regulars. 
El mateix exposa I'infonne d'algunes diputades angleses vingudes a 

P. Vilar, Wistoria e historiografia de la Guerra civil española. Algunas reflexiones 
metodológicas", a: P. Broué et al. Metodología histórica de la guerra y la 
revolución españolas. Barcelona, 1982. La lectura atenta de l'aportació de Vilar va 
desmentint les interessades conclusions que va extreure Burnett Bolloten i que, amb 
la mateixa intencionalitat, han seguit altres historiadors. 

La Comissió d'higiene, demandada pel govern republica a la Societat de Nacions 
el 14 de desembre de 1936, estava integrada pel membre del Cos de Sanitat 
Colonial francks A. Lasnet, pel metge pelones Czeslaw Wrocynski i per Legret, que 
actuava com ajudant. Rapport de la Mision Sanitaire de la Société des Nations en 
Espagne (28 décembre 1936 - 15 janvier 1937).Comité intemational de 
Coordination et d'information pour 1'Aide a 1'Espagne Républicaine, Paris, 1937 
(hi ha una edició a Ginebra, 1937). L'inforrne de Katharine Marjory, duchess of 
Atholl a: Report of A Short Visit to Valencia and Madrid in April, 1937. London, 
1937. La duquessa d'Athol1, que era presidenta del Basque Children's Committee 
de Londres, s'entrevista amb la ministra Frederica Montseny a Valencia i insisteix 
en el tema de l'evacuació dels nens i es posa en contacte amb la Spanish Medical 
Aid. 



Espanya, l'informe de la duquessa d'Athol1. 1 del mateix parer sera el 
Comite Internacional de la Creu Roja (CICR), que situa sobre el terreny els 
metges suissos Marcel Junod i Daniel Clouzot, a Barcelona des de la 
primeria de la guerra6. La distribució geogdfica dels refugiats dins la zona 
controlada pel Govern de la República, que és de més d'un milió de 
persones ja durant el gener de 1937, en situa documentadament a Catalunya 
una xifra superior als 350.000 en aquella primera data. L'increment ha estat, 
doncs, rapidíssim. Les relacions del Govern de la República amb els altres 
del país són encara fluides i, sobretot, sblides. Pero les administracions 
periferiques van prenent al seu c k e c  més fimcions de les que estrictament 
els correspondrien en l'ordenament constitucional. Aquest és, sens dubte, el 
cas de Catalunya i singularment en el tema dels serveis que cal donar als 
evacuats i desplaqats. Tot i aixb, en aquesta primera etapa, es manté una 
bona relació entre el ministeri de Sanitat i Assistencia Social, a mans de 
Frederica Montseny en el govern Largo Caballero, i els organismes catalans 
encarregats d'aquests temes. L'eficient col.laboració, preparada per la jove 
metgessa i sots secretaria del Ministen Mercedes Maestre Martí i per la 
metgessa de la CNT Amparo Poch Gascón (1902-1968), permet l'extensió 
controlada dels dispositius sanitaris i assistencials endegats a Catalunya ja 
des de la primeria de la guerra. La mateixa ministra de Sanitat s'hi refereix 
en un article del marq de 1937: "una Assistencia Social que reivindica la 
dignitat de la persona humana i que transforma la lletja i odiosa caritat 
oficial en restitució d'allb que en salut, en benestar, en alegria, va ésser 
usurpat als oprirnits pels privilegiats de sempre. La Beneficencia, 
fanfarrona, ostentosa, hurniliant, desapareix amb el seu seguici de vanitats 
mundanes i del profimd llot d'immoralitat que n'era el fonsM7. La creació, el 
10 de febrer de 1937, de 1'0ficina Central de Evacuación y Asistencia a los 
Refugiados (OCEAR), amb seus fixes a Valencia i a Barcelona i que 
substituiia el primer Comité Nacional de Refugiados del 6 d'octubre de 
1936, va fer encara més eficaq la col.laboració amb les autoritats catalanes. 

M. Junod (1904-1961). Le troisigme combattant. París, Payot, 1963. Junod havia 
participat el 1922 en el moviment de socors als nens msos i el 1935 havia set 
enviat a Etidpia. Vegeu també: Pierre Marques. La Croix-Rougependant la Guerre 
d 'Espagne (1 936-1939). Les Missionnaires de 1 'humanitaire. Paris, l'Harmattan, 
2000. 
' F. Montseny. "L'aire renovador de la revolució. El que són i el que eren la Sanitat 
i 1'Assistencia Social." SIAS. Barcelona, 1937, 1, p. 3. Sobre l'actuació de la 
ministra Montseny, vegeu: Mi experiencia en el Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social. Valencia, 1937 (una reproducció i un resum a Madrid, Monografias 
Beecham, 1986, p. 95-101). 



Estimació externa de r4ugiats en algunes províncies espanyoles afinals de 
1936. 

Zona 
Catalunya 
Valencia 
Ciudad Real 
Múrcia 
Alacant 
Almeria 
Jaén 
Cuenca 
Albacete 
Castelló 
Guadalajara 
Totals 

refugiats rebuts 
350.000 
160.000 
112.000 
8 1 .O00 
60.000 
57.000 
53.000 
43.000 
40.000 
32.000 

- ' 16.000 
1.004.000 

places disponibles 
70.000 
20.000 
12.000 
14.000 
7.000 

10.000 
5.000 

10.000 
3.000 
5.000 

- 
156.000 

Font. Rapport de la mission sanitaire de la Société des Nations en 
Espagne ... (1937). p. 32. 

Un d'aquests dispositius endegats des de Catalunya, marcadament important 
i molt eficient, és la cura de les condicions sanitaries d'una població 
refugiada que ve molt afeblida per les penalitats del desplacament i 
completament terroritzada per totes les circumsthcies que comporta la 
rhpida fugida. De manera imrnediata les institucions d'acollida es plantegen 
fer front als problemes derivats de les condicions sanithies dels evacuats, 
que venen esgotats, atemorits, alguns malalts o bé prou necessitats d'algun 
tipus d'atenció medica. Tinguem ben present que sobretot arriben vells, 
dones i nens, en unes condicions que podem qualificar sobretot de preciries. 
El pediatre Josep Roig i Raventós compara amb encert la situació dramitica 
d'aquests infants amb la viscuda durant la guerra europea del 1914-1918 i 
encara es podria anar forca més enllh d'aquests supbsits8. En el mateix 
s'insistira d'una manera vehement en un míting de la secció catalana del 
Socors Roig Internacional al teatre Olyrnpia de Barcelona el 22 de setembre 
de 1936. El metge Pere Calafell Gibert, que forma part des de l'inici de 
I'extensa xarxa sanitaria catalana i del Comitk Central d'Ajut als Refugiats, 

J. Roig i Raventós. Elproblema de l'infant. Barcelona, Tipografia Catalana, 1937. 



estima que fins a principis de 1937 calgué atendre per sobre de 250.000 
infants des de les estacions sanitiries catalanes9. Fins i tot el marq de 1937 
es publica, al Butlletí oficial de la Brigada de la Creu Roja de Barcelona, 
una fotografia de la nena Shirley Temple cedida per la Societat Nacional 
Nordamericana. Ajuntem-hi, per cloure, les sentides valoracions del 
prestigiós paidopsiquiatre Jeroni de Moragues i Gallissa (1 90 1 - 1965), que 
seMrA un temps després a la secció de colbnies infantils del Comissariat 
d'Assist6ncia als Refugiats. Així, doncs, ja a la primeria, en bona part es 
segueixen les indicacions sanitaries clAssiques per tal d'evitar qualsevol 
focus epidemic i hostatjar-los arnb tota la cura que sigui possible. Perb ben 
aviat es va més enllii i es posa en marxa una extensa xama sanitaria i 
assistencial propia que s'encarrega directament a les conselleries de Sanitat i 
d'Assist&ncia Social, a mans de Martí Rouret i Callo1 (1902-1968) i Joan 
Puig i Ferreter (1882-1956). Des del 27 de julio1 de 1936 es deleguen les 
funcions executives d'aquests temes en el bon fer-de Josep Irla i Bosch 
(1874-1958) que, des de les oficines centrals a la Casa d'Assisthcia 
Francesc Macia, te cura de preparar l'extens servei. Les primeres mesures 
tenen, doncs, un nom propi que, des del potent Institut d'Assistencia Social, 
ha endegat una nova estructuració dels serveis a la capital de Catalunya per 
tal d'encabir els primers milers d'evacuats i per a possibilitar-ne 
l'acolliment a tot el país quan aixb sigui necessari. Per les mateixes 
disposicions, quedaren dissoltes la Junta Superior de Sanitat i les juntes 
comarcals i municipals i es crea el Consell General de Sanitat per decret del 
28 d'agost de 1936. Amb persones de provada fidelitat es va intervenir la 
Creu Roja  atal lana", es nomena el diputat Nicolau Battestini Galup (1895- 
1981) del Sindicat de Metges de Catalunya i Alfons Trías i Maxencs al 
Segell Pro-Infancia, Carles Baró fou una de les Animes mestres de lYest&s 
Ajut Infantil de Rereguarda i el metge tisioleg reusenc Francesc Ribas i 
Soberano (1893-1965) es feu c h e c  irnmediatament dels serveis especials 
de tuberculosi muntats pel govern catala amb major amplitud. Les mesures 

P. Calafell. "Infants refugiats a Catalunya". La Medicina Catalana, 1937, n. 45- 
46: 558-567. El doctor Calafell col.laborA amb el doctor Alfons Trias i Maxencs 
(1896-1977), director de la Casa de Matemitat de Barcelona, en alguns manuals de 
ediatria. 

'O Ei Comitt de la Creu Roja a la zona republicana eatavs presidit pel metge Aurelio 
Romeo Lozano i com a secretari hi actuava Jacinto Segovia Caballero. El desembre 
de 1936 el metge Josep Marti i Feced (1890-1953) fou nomenat delegat regional i 
president del Comitk local de Barcelona en substitució de Pere Estrany que havia 
estat mobilitzat. 









El primer contacte dels refugiats fou a les estacions sanitaries preparades pel 
govem catalA i singularment a l a  seu central de la ciutat de Barcelona. 
L'habilitació d'espais a tota la ciutat es féu de forma ripida des de l'inici de 
la guerra, pero no es podia amagar que el volum de refugiats anava superant 
totes les previsions. Als centres d'urgencia, com 1'Estadi de Montjuic o el 
Poble Espanyol, s'hagueren d'irnprovisar en un curt espai de temps unes 
dotacions assistencials bkiques. La Regidoria d'assistencia social de 
Barcelona atenia directarnent i amb fons propis per sobre dels 22.000 
refugiats el novembre de 1937'~. D'altra banda, el CICR facilita a les 
autoritats catalanes, des del gener de 1937, un nombre de vacunes per tal 
d'endegar una tasca més extensa. Podem prendre l'exemple espars del 
Dispensan Central i Preventori Antituberculós, que havia realitzat prop de 
90.000 vacunacions a finals de 1937. Més tard, a mitjan 1938, també es 
declarara obligatoria a Catalunya la vacunació antitífica. Des de la radio 
s'organitzen amb gran resso un gruix de xerrades sobre temes d'onentació 
sanitaria i assistencial, dirigides per especialistes contactats pel govem 
catala. La Direcció general de Sanitat distribueix de forma Amplia pel 
temtori els medis sanitaris disponibles per tal d'evitar la temuda extensió de 
les malalties. El procés d'apropiació dels establiments sanitaris i el 
nomenament de delegats govematius en aquelles institucions, iniciat ben 
aviat, dota la xarxa assistencial de més recursos. El Servei de la Propietat 
Urbana de Barcelona i el del Patrimoni i Rendes de la Generalitat elaboren 
un precis cens d'edificis a disposició de la Conselleria de Govemació. Fins i 
tot els locals ordinaris de la Conselleria es faran aviat insuficients per 
mantenir-hi el voluminós Control d'Acollits i caldrA habilitar un annex al 
carrer Consell de Cent, cantonada Pau Claris. 

A Barcelona hi havia en aquells moments cinc hospitals reglats i un grup 
espars de sanatoris, clíniques i asils que en general ja estaven ocupats per 
molts malalts i eren destinats des de sempre a una assistencia específica o 
determinada. Així, per exemple, I'hospital de la Magdalena estava destinat a 
la lluita antivenkria i ara s'haurh d'adequar a les noves circurnst~cies. Als 
hospitals "Salvador Cardenal" i del Mar es varen reorientar les seves places 
per tal d'acollir un volum major de pacients entre els milers de refugiats. 
L'Hospital de la Creu Roja de Barcelona fou dirigit pel metge oftalmoleg 
Sever Perrarnon i Bemadas (1891-1950) i la famosa Brigada Sanitaria per 
Lluís Rius Badia. A I'Orfelinat Ribas, a la Casa d'Assistkncia President 
Macii, a la Casa del Nen de SarriA, a 1'Institut mkdico-pedagbgic ubicat al 

l8  MariA Martínez Cuenca. "La muralla invisible". Original mecanografiat. 
Fundació Rafael Campalans. 
















