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1. Els expòsits  

Es consideraven expòsits els nens que no tenien pares coneguts i eren abandonats als 

carrers, camins, camps, etc. o bé al torn o la porta d’una borderia. Aquests menors no 

tenien cognoms, fins que la Llei de Registre Civil de 1870 va establir que l’encarregat 

del Registre havia d’imposar-ne un a cada nen. El 1903, ja eren dos els cognoms que 

s’havien d’adjudicar.  

    El procés d’ingrés d’un nen a la Casa de Maternitat i Expòsits comportava una sèrie 

de passos: bateig i inscripció al llibre de matrícula o d’entrada on es consignaven els 

objectes i la roba que portava i les seves característiques personals. Després, es donava 

un número d’entrada al menor. Passats uns dies, aquests expòsits eren entregats a les 

dides externes que, a canvi d’un petit salari, els alletaven i els cuidaven fins els cinc 

anys, que era quan aquestes dones havien de triar entre tornar el nen que havien cuidat o 

bé quedar-se’l com si fos un membre més de la família. Els expòsits que eren tornats als 

cinc anys o més tard per les dides anaven a la Casa de Caritat1.   

    A la Casa de Maternitat i Expòsits també ingressaven alguns fills legítims que per 

necessitat, desgràcies familiars i personals, o per motius desconeguts, els seus pares 

deixaven per una temporada o per sempre en aquesta institució benèfica2.  

 

2. Les causes de l’abandó dels nens 

El nombre de nens abandonats i ingressats a la CMEB era important, 33.666 en 50 anys, 

de 1853 a 1903. Tot això en una ciutat, Barcelona, que el 1857 tenia 183.787 habitants 

                                                           
1 Reglamento para las casas unidas de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Barcelona, 1853, pp. 13-
15. Reglamento de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Barcelona, 1894, p. 24. 
2 RODRÍGUEZ MARTÍN, Ana María. “Una estrategia de supervivencia familiar en Barcelona, en la 
segunda mitad del siglo XX”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, Coloquios, 2008. URL: 
http://nuevomundo.revues.org//index22322.html. 
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que el 1900 havien passat a 533.0003. Las raons d’aquests abandons són molt variades, 

però la més important era la pobresa que provocava que els treballadors visquessin en 

habitatges insalubres i que tinguessin una alimentació escassa i deficient, a més d’una 

major mortalitat que els grups benestants. A Barcelona, molts treballadors procedien del 

camp, i per aquesta raó unien a la seva pobresa el desarrelament i la manca d’ajudes 

familiars i veïnals4. Les dones es trobaven encara amb més dificultats: molts treballs no 

els podien ocupar, no tenien formació, presentaven un percentatge d’analfabetisme més 

gran que el dels homes i feien les feines més mal pagades5. Enfront d’un nadó, les dones 

pobres, a més, es trobaven en moltes ocasions amb el problema de la lactància. La vida 

tan dura que havien patitt, l’alimentació deficient i les llargues jornades de treball en 

condicions insalubres les incapacitaven per alletar, i no podien superar aquesta dificultat 

perquè no tenien diners per pagar una dida6. Encara que la dona tingués llet, alletar un 

nen era un problema perquè si bé  l’any 1900 es van establir per llei dos permisos diaris 

de mitja hora per alletar, l’exercici d’aquest dret va avançar molt lentament a les 

fabriques i tallers.  Les dones que es quedaven embarassades fora del matrimoni tenien 

un problema més, perquè es desmarcaven del model femení que la societat imposava i 

atemptaven contra la moral imperant. La contrapartida era la pèrdua de l’honor, tant 

                                                           
3 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona (a partir de ahora AHDB). Beneficència, lligalls j-3061 al j-
3.112. FERNÁNDEZ, M. i altres. Passat i present de Barcelona. ICE de la Universitat Politécnica de 
Barcelona, Barcelona, 1985, vol. II pp. 139 i vol. III pp. 46-7 i 170-1. 
4 COMENGE FERRER, Luis. La mortalidad infantil según las clases sociales. Barcelona, 1900, p. 4. 
CERDÁ, Ildefonso. Teoría  General de la Urbanización. Vol  II, Madrid, 1867, pp. 648-664. 
MARVAUD, Ángel. La cuestión social en España. París, 1910, p. 129. ROBERT SURÍS, Agustín. A las 
clases directoras de Barcelona. Barcelona, 1904, p. 18. SALLARÉS PLA, Juan. El trabajo de las 
mujeres y los niños. Sabadell, 1892, pp. 115-7.  
5 BALCELLS, Albert. Trabajo industrial i organización obrera en la Cataluña contemporánea, 1900-
1936. Laia, Barcelona, 1974, pp. 80-6. BALLARÍN DOMINGO, Pilar. La educación de las mujeres en la 
España contemporánea (siglos XIX-XX). Síntesis, Madrid, 2001, pp. 45-9, 136 i 139. NASH, Mary. 
Mujer, familia y trabjao en España, 1875-1936. Anthropos, Barcelona, p. 51.  
6 GRABULEDA TEIXIDOR, Carles. Salut pública i creixement urbá. Política i acció social en el 
sorgiment de la Barcelona contemporània. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2002, pp. 94-102 i 145-
9. CALBET I CAMARASA, Josep M. “La medicina catalana y la alimentación”, en Recerques, nº 4, 
1974, p. 251.  



 7 

personal com familiar i, possiblement, la retirada del suport dels familiars7. Un embaràs 

portat en soledat i fora del matrimoni, i la decisió de quedar-se el fill eren per a les 

dones de classe mitjana o alta molt difícil, perquè l’educació que havien rebut no les 

havia preparat per guanyar-se la vida. Si es tractava d’una treballadora, era quasi 

impossible compatibilitzar lactància i feina.  

    Totes les raons que hem vist afavorien l’abandó dels nens tant per part de mares 

solteres, com casades. 

 

3. Els locals de la CMEB 

La Casa de Maternitat i Expòsits (a partir d’ara CMEB) va néixer el 1853 sota la 

supervisió de la Junta Provincial de Beneficència. Abans d’aquest any els expòsits eren 

dipositats a l’Hospital de la Santa Creu ,que tenia un departament dedicat a aquest tipus 

de nens, i per aquesta raó els primers expòsits ingressats a la nova institució procedien 

de l’Hospital8.  

    El primer emplaçament de la CMEB va ser en unes habitacions de la Casa de la 

Misericòrdia, ubicades al carrer Ramelleres. Encara avui es pot veure a la façana el forat 

del torn per on es deixaven els nadons.  

    El primers anys de la Institució van ser molt durs, perquè no tenia les rendes 

suficients i l’epidèmia de còlera de 1854 va fer que es quedés pràcticament sense 

govern9.  L’any 1868 la Diputació Provincial es va fer càrrec de la CMEB, però la 

situació no va canviar. Les habitacions que ocupava la Institució resultaven insuficients 

per al nombre d’asilats10 i no reunien les condicions adients per acollir nens. Tot això 

                                                           
7 VALVERDE LAMSFUS, Lola. Entre el deshonor y la miseria. Infancia abandonada en Guipúzcoa y 
Navarra. Siglos XVIII y XIX. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1999, p. 49.   
8 Sesió de la Junta de Govern de la CMEB, 24-11-1853. AHDB, Beneficència, lligall j-2.027. “Del 
Centenario de la Casa de Maternidad”, en Nuestro Hogar, nº 34, febrer de 1954, p. 6.  
9 Sesions de la Junta de Govern, 9, 27 y 29 de desembre de 1853. AHDB. Beneficència, lligall j-2.027. A 
més, lligall j-3.024.   
10 AHDB. Beneficència, lligall j-3.022. 
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influïa negativament sobre la seva salut i n’augmentava l’índex de mortalitat, com de 

tant en tant recordaven els metges a la Junta de Govern de la CMEB, com també deia la 

Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, i com la Diputació exposava al 

Regent del Reino, el 186911.  

    El 1878 la Diputació Provincial va comprar la finca de Mas Caballer, situada en un 

poble al costat de Barcelona, Les Corts12. La burgesia i els metges higienistes 

consideraven que el trasllat dels centres benèfics a les rodalies de les ciutats era una 

mesura que augmentava la higiene i la bellesa de les urbs. Per aquests motius, a la 

segona meitat del segle XIX, els edificis dedicats a la beneficència van començar a 

situar-se en llocs allunyats del centre de Barcelona13.  

    Mas Caballer era una finca molt bona, tenia 7 ha. de superfície, estava ja envoltada,  

tenia aigua abundant, i la seva orientació era al sud. . 

    Els plànols de la nova CMEB serien fets pel arquitecte provincial, Camilo Oliveras 

(1840-1898), amb l’assessorament dels dos metges principals de la Casa i amb el de  

l’higienista i catedràtic de la Facultat de Medicina de Barcelona, doctor Rafael 

Rodríguez Méndez. Aquestes tres persones en comissió van fixar els principis que havia 

de seguir la construcció de l’edifici. Un d’ells era que calia donar preferència al sistema 

de construir pavellons aïllats perquè, encara que no fos tan econòmic, milloraria la 

salubritat de les instal-lacions14. 

    Quan el 1878 la Diputació va adquirir Mas Caballer, els nens van començar a anar-hi 

una vegada a la setmana per respirar aire pur i neutralitzar l’efecte de les condicions 

                                                           
11 AHDB. Beneficència, lligall 713, j-3.028. 
12 Aquest poble va ser annexionat a Barcelona el 1897.  
13 RONQUILLO, Carlos. Preceptos de salubrificación y beneficencia aplicables a las epidemias de 
Barcelona en general y a las de fiebre amarilla en particular. Barcelona, 1871, pp. 27-30. RADUA 
ORIOL, Enrique O. Etiología de la mortalidad en la urbe barcelonesa y manera de disminuirla. 
Barcelona, 1904, p. 143.  
14 Informe de la comisió, 1-3-1881. AHDB. Beneficència, lligall j-3.024. PERMANYER, Lluís. “El de la 
Casa de la Maternitat, tot un món a part”, en Barcelona, metròpolis mediterrània, nº 22, 1992, pp. 169-
172.  
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higièniques tan dolentes dels locals que ocupaven al carrer Ramelleres. Encara que 

l’any 1884 els edificis no estaven fets, els asilats desmamats van ser traslladats a Mas 

Caballer en una caseta que havia a la finca, a causa de l’aparició del còlera en algunes 

ciutats franceses i davant la por  que arribés a Barcelona. Com que els expòsits van 

millorar molt pel fet  de viure en un lloc tan sa i amb molts espais verds,  l’any següent 

les nenes deslletades i les més grans de 7 anys també hi van ser traslladades, en aquest 

cas en uns edificis provisionals15.  

    L’any 1886, i davant l’evidència del cost tan elevat del projecte inicial pel  luxe de les 

façanes i l’amplitud de l’espai interior dels pavellons, la junta de govern de la CMEB va 

demanar un nou projecte a l’arquitecte provincial Camilo Oliveras. Els edificis a 

construir serien tres i no quatre, i la capacitat seria reduïda a 500 persones, perquè es 

pensava que encara que hi havia 640 expòsits acollits en aquell moment, la tendència 

seria a disminuir16. L’arquitecte va redactar el seu projecte el 1889. Es tractava d’un 

conjunt de pavellons aïllats connectats per galeries subterrànies i una gran església que 

no es va arribar a fer.  

    De l’obra projectada per Oliveras, l’any 1892 s’havia acabat el pavelló dela lactància 

i el 1895 el dels desmamats, dit de l’Ave Maria. El 1893 i 1894, ja s’havien fet els dos 

pavellons de malalties infeccioses, el 1895 els safareigs i el 1901 la cuina i el llatzeret, 

departament on se sotmetien a observació els nens desmamats que ingressaven o 

retornaven a la Institució. Aquests dos últims edificis ja van ser construïts sota la 

direcció de l’arquitecte Josep Bori Gensana, perquè Camilo Oliveras havia mort el 

189817. També sota la direcció de Bori es van fer els pavellons Prat de la Riba i de les 

Germanes, situats al costat de la Travessera de les Corts, que van començar a construir-

                                                           
15 AHDB. Beneficència, lligall j-3.024. Sesions de la Junta de Govern de la CMEB, 27-6-1885 i 8-11-
1889. AHDB. Beneficència, lligall j-2.028.  
16 AHDB. Beneficència, lligall j-3.024. 
17 Bodas de oro de la Casa de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Barcelona, 1903, p. 2.   
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se el 1908 i no es van acabar fins al 1928, encara que el 1917 ja s’hi havien instal-lat els 

nens desmamats de dos i tres anys. Posteriorment s’hi ubicarien les aules.  

    Durant la II República, es bastí un petit pavelló racionalista, l’anomenat pavelló 

Helios, per al tractament dels tuberculosos. Durant uns anys no es van construir més 

edificis. Però com que la població acollida no parava de créixer, va caldre augmentar la  

capacitat de la Institució. L’arquitecte provincial Manuel Baldrich redactà el projecte, 

l’any 1953, d’un nou pavelló inaugurat el 1957, pagat amb el llegat de Francesc 

Cambó18. Aquest va ser l’últim edifici construït dels dedicats als nens. Als locals del 

carrer Ramelleres, i des de 1892 que van ser traslladats a Mas Caballer els últims 

expòsits, només quedaren les  oficines i el torn. 

 
4. La saturació 
 
Mentre no es van construir els pavellons definitius, a les construccions provisionals a 

Les Corts la saturació era patent, i moltes vegades van donar l’alerta els doctors, que 

consideraven que aquesta situació tenia conseqüències negatives sobre la salut dels 

asilats. A més, els facultatius es queixaven que era no era possible aïllar els nens malalts 

per falta d’espai. No obstant, s’esperava que els nous pavellons acabarien amb el 

problema. Quan el 1881 la comissió de doctors havia fet el dictamen sobre la nova 

SME, va aconsellar una capacitat per a 1000 albergats i, si passat el temps es 

sobrepassava aquesta xifra, consideraven que s’havia de fundar un altre establiment. No 

obstant, el projecte redactat per Camilo Oliveres el 1889 estava pensat per  a només 500 

persones, ja que en aquells anys  hi havia 640 acollits i es pensava que aquest nombre 

aniria disminuint. Però com que la mortalitat dels expòsits era cada vegada més baixa i 

augmentaven el asilats desmamats, es va produir una ocupació excessiva dels pavellons, 

que era notable ja el 1901, i no es podia confiar  que disminuís, perquè les recuperacions 

                                                           
18 GONZÁLEZ, Antoni i ISERN, Jordi. 32 monuments catalans. Diputació de Barcelona, 1985, p. 200-1.  
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dels nens per part de la seva mare o els seus pares eren molt poques i perquè els 

afillaments eren escassos, encara que des de la creació de la Casa, el 1853, fossin cada 

vegada més nombrosos19. La saturació persistia el 1953, quan l’índex de mortalitat 

infantil s’havia reduït al mínim en la història de la Institució20. En aquest últim any hi 

havia 861 acollits, 263 dides, minyones i treballadors diversos, i 54 Germanes de la 

Caritat. Per això el 1957 es va inaugurar el pavelló Cambó. Després, el canvi de 

mentalitat social i les noves teories que desaconsellaven centres d’acollida tan grans, 

van fer que aquests pavellons s’anessin desocupant i tinguessin nous usos. 

 

5. La Casa de Maternitat i Expòsits des del punt de vista artístic 

A la Casa de Maternitat, entrant per l’accés principal, situat a la Travessera de les Corts, 

ens trobem dos pavellons ortogonals al carrer. Són els anomenats Prat de la Riba i 

Germanes, que van ser construïts seguint el projecte de l’arquitecte Josep Bori, i van ser 

acabats el 1928. Tenen forma d’u i estan orientats cap al sud. Aquesta disposició permet 

crear dos patis interiors arrecerats per a l’esbarjo dels infants.  Aquests pavellons tenen 

trets semblants als del Modernisme i estan units pel pavelló Cambó, de Manuel 

Baldrich. Aquesta edificació, que es dedicava a recepció i a dormitoris de nens, va ser 

construïda gràcies al llegat, dos milions de pessetes, de Francesc Cambó, i es troba una 

mica retirat del carrer. A l’espai que quedava lliure es va fer un jardí i un petit estany. 

La planta baixa està partida en dos per la zona d’accés al conjunt. La façanes combinen 

obra de totxo vist i carreus de pedra. Totes les obertures presenten formes rectangulars. 

La impressió és de claredat, diàfana i simètrica. Aquest pavelló es va inaugurar el 1957, 

i a l’entrada es descobrí una placa commemorativa feta per l’escultor Enric Monjo en 

honor de Francesc Cambó. 

                                                           
19 AHDB. Beneficència, lligalls j-2.851 al 2.885, i j-3.227.  
20 AHDB. Beneficència, lligall j-3.024.  
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    Més endavant trobem, a la dreta, el pavelló de Lactància i a l’esquerra, el de l’Ave 

Maria, per a nens desmamats. Van ser projectats per Camilo Oliveras i van ser acabats 

el 1892 i 1896, respectivament. Hi impera la senzillesa: els paraments i sostres estan 

simplement emblanquinats, el paviment és de llosa hidràulica, i els arrambadors són 

estucats, garantia de netedat i higiene, imprescindible en centres benèfics amb molts 

asilats. Aquests dos pavellons tenen un gran vestíbul. Com a elements decoratius 

d’interès destaquen els arrambadors, l’ornamentació de baranes i els paviments 

policroms de llosetes.  

    Les golfes d’aquests dos edificis s’utilitzaren per a insta-lar-hi els dipòsits d’aigua i 

com a assecadors de roba, ja que estaven obertes al corrent d’aire natural. A la façana, 

dos frisos de ceràmica policroma recorren tot el perímetre. A la part superior de les 

cornises veiem merlets units per una barana de forja. La porta principal d’accés, en 

ambdós pavellons, presenta un doble arc i columnes amb capitells de motius florals. 

Aquesta porta, les rajoles vidriades i les reixes són l’ única decoració de les façanes. En 

aquests dos pavellons els materials utilitzats són el maó, el ferro, la rajola, els totxos, els 

carreus.... materials senzills propis d’un establiment de beneficència.  

    Al pavelló de Lactància la crugia central està coberta per una claraboia de vidre que 

facilita l’entrada de llum. Aquesta crugia està delimitada per arcs rebaixats i quatre 

columnes de fosa. El semisoterrani s’habilità per a magatzems, menjador i sales per a 

les dides . 

    Al pavelló de l’Ave Maria, al mur de l’escala interior d’accés al vestíbul apareixen 

les paraules AVE Maria Puríssima, cosa que va comportar la denominació de l’edifici 

amb aquest nom. Al semisoterrani hi havia el menjador, pediluvis, vàters, etc.  

    Si continuem el circuit, una mica més endavant, i al mig dels dos pavellons que hem 

citat, trobem el que es destinava a cuina i fleca, projectat per J. Bori i acabat el 1901. 
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Una doble coberta permet que entri llum natural fins i tot a la part central del pavelló. El 

forn estava inserit dins un cos que sobresurt de la façana posterior, amb recobriment 

ceràmic a la part superior i amb una alta xemeneia de ventilació feta de totxo. Per 

repartir el menjar de manera còmoda, i sense que es refredés, es van utilitzar galeries 

per on circulaven vagonetes que portaven tot el necessari per als dos pavellons citats. 

    Més endavant, perpendiculars als pavellons de Lactància i Ave Maria, trobem els dos 

edificis per a infecciosos, projectats per Camilo Oliveras i acabats el 1894 i que, en 

realitat, van ser destinats als afectats de malalties comunes. Aquest mateix arquitecte 

també va projectar el pavelló bugaderia i el dels escalfadors de desinfecció, acabats el 

1895 i 1893, respectivament. Hi treballaven les dides que havien de rentar la roba dels 

lactants. Únicament consta d’una planta i un terrat per estendre la roba. Com que calia 

molta il-luminació, les finestres són molt grans.  L’edifici està coronat per una cornisa i 

damunt d’aquesta es troba la barana del terrat, imitant merlets units per elements de 

forja ornamental.  

    Continuant més endavant dels pavellons d’infecciosos, al costat esquerre, es troba el 

pavelló destinat a dipòsit de cadàvers, sala de autòpsies i laboratori bacteriològic, 

projectat per l’arquitecte Bori i acabat el 1906. L’arcada d’accés és de totxo, el mateix 

material que el pilar central. Al damunt de l’arcada central se situen dos escuts 

decoratius, de Barcelona i Catalunya. Destaca la reixa ornamental de forja.  

     El pavelló Helios és un edifici acabat el 1935, de planta rectangular amb un angle en 

forma circular. Aquesta solució permet la inserció d’una galeria exterior correguda al 

llarg de la façana principal, que  servia com a “galeria de cura”, amb la finalitat de col-

locar-hi els nens tuberculosos amb els seus bressols i llitets. A les façanes, ocupades en 

gran part per finestres de manera que entri molta llum, no hi ha elements decoratius. El 
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pavelló Hèlios és l’unic exemple, amb el grup escolar Collasso i Gil, del nou llenguatge 

racionalista experimentat per Goday a partir de l’any 193221.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 GIMENO I CASES, Eva.”Evolució constructiva i arquitectònica”, en AA.VV. La Casa de Maternitat i 
Expòsits. Les Corts.Ajuntament i Diputació de Barcelona, pp. 221-32 i 273-6. 32 monuments...Op. cit., 
pp. 204-8. 
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1. El nombre de nens ingressats a la CMEB durant els primers 50 anys de vida 

Des de 1853 a 1903 els nens ingressats a la CMEB van ser 33.666. Barcelona el 1857 

tenia 183.787 habitants, que el 1900 havien passat a 533.000.  

Dades extretes de AHDB, lligalls j-3061 al j-3.112. A més, FERNÁNDEZ, M. i altres. 

Passat i present de Barcelona. ICE de la Universitat Politécnica de Barcelona, 

Barcelona, 1985, vol. II, pp. 139 i vol. III pp. 46-7 i 170-1.  

 

1.1. Què et sembla el nombre de nadons ingressats a la CMEB?  

1.2. Quina raó devien tenir els pares per  abandonar els seus fills? 

 

2. Els ingressos d’una familia obrera 

“Hemos contado como una partida en los ingresos del obrero casado el semanal de 10 

reales que se supone gana su mujer, a pesar de que no desconocemos que solo durante el 

primer año de matrimonio, y a veces no entero, puede ganar este semanal, pues en 

adelante los embarazos y partos y los consiguientes cuidados domésticos impiden que la 

mujer del obrero pueda ayudarle en el sostén de la familia...con todo, mujeres hay que 

siguen trabajando a pesar de los embarazos y de la cría, unas veces en su propia casa y 

otras en el taller, si bien el salario de la niña o anciana, que atiende al ajuar y a la cría, 

absorbe gran parte, sino todo, lo que la mujer casada gana en tales circunstancias. Sólo 

cuando los niños llegan a los 7 u 8 años, libran a las familias obreras de esos gastos, y a 

veces, siempre demasiado pronto, les prestan algún auxilio”.  

CERDÁ, Ildefonso. Teoría general de la urbanización. Madrid, 1867, vol. II, p. 582.  

 

2.1.Per què, per regla general, les dones que es casaven treballaven fora de casa només 

el primer any després del matrimoni? 
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2.2.Les dones, després d’haver desmamat els seus fills, si volien traballar, podien portar 

els nens a l’escola-bressol? Si no era així, quines solucions tenien? 

2.3.Per quina raó els nens començaven a treballar de petits? 

2.4.Les dones tenen actualment els mateixos problemes? Per què? 

 

3. La necessitat de treballar 

“¿Busca la mujer trabajo fuera del hogar por absoluta necesidad, o por el deseo de 

aumentar el haber de la familia?...La gran mayoría de las mujeres asalariadas trabajan 

por absoluta necesidad, en prueba de lo cual, las paradas definitivas de las fábricas 

obligan a emigrar o a emprender otro trabajo a la mayor parte de las obreras; éstas, por 

otra parte, recorren grandes distancias para encontrar ocupación y se condenan a labores 

penosísimas y, en fin, hacen concurrencia terrible a los hombres en las faenas más 

rudas”.  

SAN MARTÍN, Alejandro.“El trabajo de las mujeres”, en COMISIÓN DE 

REFORMAS SOCIALES. Información oral y escrita practicada en virtud de la R.O. 

del 5-12-1883 en Madrid. Reproduit en NASH, Mary. Mujer, familia y trabajo en 

España, 1875-1936. Anthropos, Barcelona, 1983, p. 324. 

 

3.1. Les dones que treballaven, ho feien per augmentar la quantitat de diners que 

entraven a  casa o bé per què era indispensable per a la subsistència de la família? 

3.2. Què demostra la importancia del salari femení en una família? 

3.3. Molts homes, què pensaven del fet que les dones treballessin? Actualment, els 

homes, majoritàriament, tenen aquesta mateixa postura? 

3.4. Actualment, totes les dones treballen per necessitat? Raona la resposta. 
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4. Els jornals dels treballadors i les treballadores 

“INGRESO MEDIO individual que resulta POR CADA DIA DEL AÑO, en los 

diferentes oficios cuyos trabajos son,  

 

     POR  CADA DÍA  DEL AÑO TIENEN (en reales)  

     Los varones      las hembras    

     En absoluto     en absoluto   respecto de los varones 

 

Bordadores en oro, plata, telas          9,65       5,56  57,62 

Vendedores en los mercados           9,56       4,30  44,98 

Peluqueros             9,08       4,54  50,00 

Calceteros en telar            9,04       4,52  50,00 

Hiladores en máquinas mull-jennies          7,66       7,66           100,00 

Anudadores             7,29       6,63  90,95 

Tejedores de galones            6,78       4,00                      59,00 

Cesteros             6,63              2,95  44,35 

Operarios que hacen cepillos,etc.           6,63              2,58                 38,92 

Tejedores con cárcolas                      6,63       5,96  89,90 

Tejedores con maquina a la Jacquart          6,46       6,13  94,90 

Tejedores en telares mecánicos          6,26              6,26           100,00 

Cordoneros o pasamaneros           5,90              2,95  50,00 

Traperos             5,89              5,89           100,00 

Hiladores en máquina self-actings          5,33       5,33           100,00 

Blanqueadores            4,91       3,68  74,39 

CERDÁ, Ildefonso. Teoría general de la urbanización. Madrid, 1867, vol. II, p. 646. 
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4.1. Què expressa la tercera columna? 

4.2. Quines conclusions en treus, d’aquesta taula? 

4.3. Actualment, es produeix aquesta mateixa situació? Aporta dades.  

 

5. L’habitatge dels treballadors 

“En esta capital (Barcelona), como en las grandes poblaciones, existen las casas de 

viviendas en que habitan las clases pobres, en medio de repugnantes inmundicias y en 

nidos de gérmenes infecciosos que encuentran un medio excelente para la propagación, 

en la persona mal alimentada y peor aseada de hombres, mujeres y niños que se apiñan 

en aquellos cuartos de estrechísimas proporciones”. 

Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona. Barcelona, 1902, pp. 91-2. 

 

“La pobreza es aquella situación del hombre que necesita trabajar para resolver sus 

necesidades materiales y morales”. 

ALBERT SURÍS, Agustín. A las clases directoras de Barcelona. Barcelona, 1904, p. 

35. 

 

5.1. Com eren els habitatges dels pobres?  

5.2. La paraula pobre tenia la mateixa significació a principis del segle XXI que 

actualment? Explica-ho.  

 5.3. Després d’aquests exercicis, contestaries el mateix a la pregunta 1.2.? 

 

6. Els albergats  

“Artículo 2º. Serán admitidos en la sala de lactancia todos los niños y niñas menores de 

diez y ocho meses que se hallen en alguno de los casos siguientes: 1º los que nazcan en 
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el departamento de maternidad si sus padres no pudieren lactarles o no quisieran 

verificarlo. 2º los que procedan de una unión ilegítima o sean, o bien expuestos en el 

torno,...o remitidos por los Justicias de los pueblos, o entregados por los cirujanos, 

comadronas u otra persona por haber quedado huérfanos y abandonados”.  

Reglamento especial para las casas unidas de Maternidad y Expósitos de la ciudad de 

Barcelona.Barcelona, 1853, pp. 13. 

 

6.1. Quina edat màxima podien tenir els nens per  ingressar a la CMEB? 

6.2. Quin tipus de nens hi ingressaven? 

6.3 Què era el torn? Permitia conèixer la identitat del pares dels nens o establir si els 

nadons eren legítims o il·legítims? Quins tipus de nens, realment, ingressaven a la 

CMEB? 

 

7. El procés d’ingrés  

“Artículo 3º. Luego de presentada una criatura por el torno la recogerá la Tornera, y si 

fuese de día, dará aviso inmediatamente a la Rectora, que acto continuo anotará en su 

registro de entrada las prendas de ropa y señas particulares que trajere la criatura o 

tuviese en su cuerpo...(si) pudieran conducir en lo sucesivo a determinar su procedencia 

u origen (del niño), las conservará la misma Rectora...”  

“Artículo 34. El torno...se hallará colocado de modo que al depositar la criatura, un 

resorte haga sonar la campanilla del cuarto...  

Artículo 35. En el cuarto del Torno habrá siempre dos mantillas para cubrir las criaturas 

que se expusieren desnudas o mal arropadas”. 

“Artículo 8º. Al tiempo de entregar a la nodriza la criatura, se atará al fajero de ésta un 

sello de plomo con el año y el número de la entrada, el cual llevará siempre encima”. 
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Reglamento especial para las casas unidas de Maternidad y Expósitos de la ciudad de 

Barcelona.Barcelona, 1853, pp. 14-5 i 18-9. 

 

7.1. Per què era tan important anotar la roba que portava el nen així com  els petits 

objectes, com ara arracades, cadenes amb medalletes, etc. ? 

7.2. L’any 1899, si fossis un nen que portessis al coll una cinta amb una placa de plom 

gravada, per exemple, amb aquests números  535/93, què voldria dir? 

 

8. Les dides 

Artículo 9º. Se procurará que en el Establecimiento haya únicamente el número de 

nodrizas que se conceptúe suficiente a alimentar a los niños mientras su permanencia en 

él, procurando que se críen fuera.  

Artículo 25. Cuando una nodriza externa solicitase lactar un expósito deberá presentar 

un certificado del Cura párroco o alcalde de su pueblo en el que se expresen los 

nombres de ella y su marido, medios de subsistir y abono de su conducta.  

Artículo 57. Se procurará que haya algunas maestras para niñas ocupándolas en labores 

que las dispongan para las que corresponden a su sexo, sin olvidar para los párvulos de 

ambos sexos la instrucción religiosa y las oportunas lecciones de leer, escribir y contar”. 

Reglamento especial para las casas unidas de Maternidad y Expósitos de la ciudad de 

Barcelona.Barcelona, 1853, pp. 13-5, 17-9 y 20-1.    

 

8.1. Quin tipus de dides tenia la CMEB? En què es basava aquesta diferència? 

8.2. Què rebien les dides a canvi d’alletar un expòsit?  No seria més fàcil per a la CMEB 

alimentar els nens mitjançant biberons, és a dir, lactància artificial? 

8.3. Quines condicions calia complir per ser dida? 
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9. La religió  

“Artículo 26. El instituto religioso de las Hermanas de la Caridad, al cual está confiado 

en la actualidad el servicio interior del Asilo, continuará prestando sus servicios 

mientras la Diputación...no acuerde lo contrario”. 

“Artículo 28. Para la instrucción religiosa y servicio espiritual de los asilados, como 

igualmente para la celebración de las funciones del culto católico, habrá en el Asilo un 

sacerdote...”  

Reglamento de la Casa provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Barcelona, 

1894, pp. 13-4. 

 

9.1. La CMEB, era un establiment públic o religiós? Raona la resposta. 

 

10. Els canvis en les normes d’admissió  

“Artículo 46. Pueden ser albergados en este Establecimiento todos los niños desvalidos 

menores de siete años. En cuanto lleguen a esta edad serán trasladados a la Casa 

provincial de Caridad...” 

“Artículo 63. Pueden ser admitidos en la Casa los niños sean o no legítimos, aunque no 

sean expósitos, cuando las personas que tengan el deber de prestarles alimentos no 

puedan hacerlo.” 

Reglamento de la Casa provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Barcelona, 

1894, pp. 17 i  20. 

 

10.1. El nou reglament de la CMEB, quins canvis introdueix en l’edat d’admissió dels 

nens i en el tipus d’acollits?  
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11. Els expòsits recuperats pels seus pares 

“Artículo 90. Los expósitos serán entregados a las personas que los reclamen como 

hijos legítimos, legitimados o naturales reconocidos”. 

Reglamento de la Casa provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Barcelona, 

1894, p. 24.  

 
 
TAULA 1 Asilats de la CMEB legitimats per generacions, 1854-1903 
  
 
             %   per            %  per                 Total de nens 
Any          naturalizats       generacions     legitimats      generacions               recuperats 

1854     0  0    0  0    0 

1859  4  0,5    0  0    4 

1864  3  0,4    3  0,4    6 

1869  2  0,2    5  0,7    7 

1874  1  0,1  17  1,3   18 

1879  6  0,8  23  2,5   29 

1884           10  1,5  22  3,5   32 

1889  7  1,2  40  7   47 

1894           14  2  35  5,2   49 

1899           12  1,9  33  5,2   45 

1903           11  1,8  42  7   53 

Font: AHDB. Beneficència, lligalls j-3.062 al j-3.112.  
 

11.1. Existeixen actualment les categories de fills legítims (fills de matrimoni) i 

il·legítims? Tots els nens nascuts tenen els mateixos drets, sense tenir en compte la 

situació dels seus pares (casats, solters, parella de fet)? 
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11.2. Alguns nens van ser legitimats (els pares solters es casaven i així el seu fill era 

legítim i podia portar els seus cognoms), però molts més van ser naturalitzats, és a dir, 

reconeguts per un progenitor que no era casat. Qui creus que donava aquest pas 

majoritàriament, els pares o les mares? Per què? 

11.3. Era important el nombre de nens recuperats pels seus pares temps després d’haver-

los deixat a la CMEB? Per què? 

 
 
12. La mortalitat dels expòsits 

 

TAULA 2  Expòsits de la CMEB morts, per generacions, 1854-1903 

 

Any        ingressats          morts     tant per mil  

1854  708  557     

1859  747  538   

1864  729  531   

1869  704  518   

1874  653  539   

1879  677  487   

1884  649  396   

1889  590  278   

1894  671  360   

1899  623  339   

1903  600  309   

Font: AHDB. Beneficència, lligalls j-3.061 al j-3.112. 
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TAULA 3  Expòsits de la CMEB de lactància i de deslletament morts, per generacions, 

1854-1903 

          Total             lactants                  deslletats             

Any          morts          número   %         número     %  

1854  557  506 90,8  51 9,2 

1859  538  413 76,7  125 23,3 

1864  531  439 82,7  92 17,3 

1869  518  463 89,4  55 10,6 

1874  539  494 91,6  45 8,4 

1879  487  426 87,4  61 12,6 

1884  396  327 82,5  69 17,5 

1889  278  221 79,4  57 20,6 

1894  360  304 84,4  56 15,6 

1899  339  300 88,4  39 11,6 

1903  309  272 88  37 12     

Font: AHDB. Beneficència, lligalls j-3.061 al 3.112.  

 

TAULA 4   Mortalitat infantil, en tant per mil, d’Espanya i de la CMEB 

Any  CMEB  Espanya 

1863  518,2  264,9 

1870  533,3  234,7 

1881  494,2  302,8 

1882  474,2  286,3 

1901  335  185,9 

1903  161,9  180 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Boletín mensual de estadística demográfica-

sanitaria de la Península e islas adyacentes. Madrid, 1883, vol. II, p. 57 i vol. III pp. 57 

i 115. GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, Mercedes. “Crisis social y asistencia pública en el 

último cuarto del siglo XIX”, en Historia de la acción social pública en España. 

Beneficencia y previsión. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1990, pp. 

187-8. AHDB, Beneficència, lligall j-3.062 al 3.112.  

 

12.1. Fes una gràfica que reflecteixi l’evolució dels nens ingressats i dels morts, 

utilitzant les dades de la taula 1. 

12.2. Calcula el tant per mil de morts i omple amb les dades obtingudes la tercera 

columna de la taula 1. 

12.3. Observant la taula 2, digues a quina etapa morien més els nens, a la de lactància, 

que era de 0 a 2 anys, o a la de deslletament, que era de 2 a 5 anys. 

12.4. Mira la taula 3 i contesta aquestes preguntes: morien en una proporció més gran 

els expòsits de la CMEB o els nens no asilats? Quines podien ser les causes?   

 

13. Les condicions dels locals al carrer Ramelleres 

“La Casa se halla situada en un punto bajo de la Ciudad y en un callejón estrecho. Le 

falta capacidad, faltan patios, faltan huertos y por consiguiente falta aire y sol que son 

los elementos vivificadores de que más necesitan los débiles infantes que en él se 

albergan. De ahí las enfermedades endémicas que en el asilo se desarrollan, las 

oftalmias que ocasionan la ceguera, las escrófulas que preparan la tisis. De ahí que del 

Establecimiento no salgan seres robustos sino endebles y enfermizos y que la Casa no 

sea mas que un triste albergue donde los niños abandonados crecen en el raquitismo o 

en el más completo decaimiento”. 
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Exposición de la Diputación de Barcelona al Regente del Reino, 23-7-1869. AHDB, 

legajo 713. 

 

“En efecto, durante los 35 años que acaban de transcurrir, los expósitos de la provincia 

de Barcelona han vivido durante más o menos tiempo, en un establecimiento que ni por 

su situación (en uno de los peores barrios de la ciudad, entre un cuartel, la casa de la 

Misericordia, la de Infantes Huérfanos y la de la Caridad y muy cerca del Hospital 

militar), ni por su capacidad, ni por su distribución, ni por ninguna de sus condiciones 

intrínsecas sirve, repetimos, para el objeto a que se le ha destinado, y milagro ha sido 

que aquellos infelices seres no dieran a la mortalidad un contingente tan desastroso 

como el que arroja el registro del Hospital de Santa Cruz, cuando lo tenia a su cuidado”.  

Rull, Juan y Cabot, José. Estudio demográfico-médico del quinquenio de 1883 a 1886 

de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Barcelona, 1889,  p. 5.  

 

“...el traslado ha de influir poderosamente en mejorar la salud y contribuir al desarrollo 

físico de los niños, y en disminuir por consiguiente las oftalmias y enfermedades 

contagiosas de que se hallan con tanta frecuencia atacados, producidas casi siempre por 

las malas condiciones de esta Casa y falta absoluta de local en ella para tenerlos 

debidamente separados”.  

Escrit de la Junta de Govern de la CMEB a la Diputació Provincial, 4-3-1870. AHDB, 

lligall j-3.023. 

 

13.1. Busca en un plànol de Barcelona a quin barri és situat el carrer Ramelleres.  

13.2. Busca en una enciclopèdia el significat de les paraules: oftàlmia, escrófula, tisi, 

raquitisme. Amb què estan relacionades aquestes malalties? 
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13.3. Fes una llista dels defectes que tenien els locals del carrer Ramelleres. 

13.4. Per què era tan necessari el trasllat a uns nous locals? 

 

14. La nova ubicació de la CMEB 

A l’any 1878 la Diputació Provincial va comprar la finca de Mas Caballer en un poble 

al costat de Barcelona, Les Corts, per edificar-hi la nova CMEB. Els plànols serien fets 

per l’arquitecte provincial, Camilo Oliveras (1840-1898), amb l’assessorament dels dos 

metges principals de la Casa i de l’ higienista i catedràtic de la Facultad de Medicina de 

Barcelona, doctor Rafael Rodríguez Méndez. Aquestes tres persones en comissió van 

fixar els principios que havia de seguir la construcció de l’edifici.  

  

“Cada construcción (pabellón) sólo tendrá dos pisos habitables de a los menos seis 

metros de altura cada uno. El primer piso estará a un metro y medio sobre el nivel del 

suelo...sobre el segundo piso se levantará un desván o cobertizo de tres y medio a cuatro 

metros de alto y encima se construirá un terrado.  

    En el metro y medio que los sótanos tendrán sobre el nivel del suelo se practicarán 

numerosas y anchas aberturas para que circule constante y libremente el aire...”  

Dictamen dels doctors, Rull, Rodríguez Méndez i Cabot sobre les condicions que hauria 

de reunir la nova CMEB, 1-3-1887. AHDB, lligall j-3.024.  

 

14.1. La nova CMEB estaria en un edifici amb una gran capacitat, o bé serien diversos 

pavellons? Quins avantatges té l’última opció? 

14.2. Per quina raó els metges insistien tant  que els edificis estiguessin molt airejats? 

14.3. Quin any el poble de Les Corts va ser annexionat a Barcelona?  

14.4. Busca informació i digues de quins altres edificis va ser arquitecte Camilo 

Oliveras. 
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14.5. Quines funcions tenia la Diputació Provincial? Encara existeix? On està situada a 

Barcelona? Pots buscar informació a www.diba.es  

15.5. Busca en una enciclopèdia, i completa aquesta frase: Helios era el déu..............del 

.......... 

 

15. El trasllat a Les Corts dels albergats 

Encara que l’any 1884 els edificis no estaven fets, els nens desmamats van ser 

traslladats a Mas Caballé en una caseta que hi havia a la finca. L’any següent les nenes 

deslletades i les més grans de 7 anys també  hi van ser traslladades, en aquest cas en  

uns edificis de planta baixa provisionals. El 1892 els nens de lactància van ser 

traslladats a Les Corts, en aquest cas en un edifici nou. 

Elaborat a partir de RODRIGUEZ MARTÍN, Ana María. Las mujeres y la beneficencia 

en la segunda mitad del siglo XIX. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 2005, pp. 

107-124. 

 

15.1. Si la CMEB es va crear i situar als locals del carrer Ramelleres  l’any 1853 i no va 

ser fins  el 1892 que es van traslladar els ultims expósits a Les Corts, quant de temps 

van viure els nens als insalubres locals del carrer Ramelleres? 

 

16. La saturació a Les Corts 

Ben aviat es va produir la saturació en els edificis nous. El 1901 encara persistia  perquè 

els càlculs que s’havien fet sobre la tendencia a la baixa del nombre d’albergats van 

resultar erronis. 

“En el edificio de destete, que fue proyectado para doscientas camas, duermen más de 

trescientos albergados y si continua aumentado la población, como parece seguro en 
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vista de la afortunada disminución de la mortalidad que se acentúa cada año...lo 

convertirá en defectuoso y mortífero”.  

Intervenció del diputat provincial Ernesto Vilaregut al ple de la Diputació provincial, 

15-1-1901. AHDB, lligall j-3.024.  

 

16.1. Per què es produïa saturació als pavellons? 
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1. LA CASA PROVINCIAL DE MATERNITAT  
         I EXPÒSITS 

 

               1.3. VISITA 
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El conjunt  

1.1. Al llarg de la visita has de fer el plànol del recinte i has de posar el nom a cada 

pavelló. Si tens dubtes, hi ha uns quants plafons informatius al recinte. 
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1.2. Posa els noms dels carrers que limiten el recinte de la Casa de Maternitat i Expòsits. 

1.3. Com es diu el barri on es troba la Casa de Maternitat i Expòsits?  Recordes en  

quina data va ser annexionat a Barcelona?        

1.4. Trobaràs dues escultures al recinte. Què ens diuen sobre la institució?  

            

            

             

 

1. Pavellons Prat de la Riba i Germanes 

2.1.Observa els dos pavellons ortogonals a la Travessera de Les Corts. Quina funció 

tenien quan es van construir?  I actualment?       

            

               

2.2. Quins materials s’han utilitzat per construir-los?     

             

2.3. Quins elements decoratius veus a les façanes?      

             

             

2.4. De quina institució és l’escut que es repeteix  tot al llarg de la façana? Per què? 

             

2.5. Aquests dos edificis tenen un pati molt arrecerat orientat al sud. Quina utilitat tenia 

quan funcionava la Casa de Maternitat i Expòsits? I actualment?    
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1.2.A dalt del tot dels edificis, què hi observes?      

             

1.3.Aquests edificis van ser projectats per l’arquitecte Josep Bori Gensana. Busca 

informació i digues de quins altres edificis és l’autor    

            

            

  

 

2. Pavelló Cambó 

3.1. Qui era Francesc Cambó? Per què aquest pavelló té el seu nom? Si no ho saps, mira 

la placa que trobaràs a l’esquerra de l’entrada.      

            

            

             

3.2. Francesc Cambó va deixar un llegat molt important a la Ciutat. Saps de què es 

tracta i on es troba actualment?        

            

             

3.3. Quins materials s’han utilitzat a la façana?       

3.4. Subratlla els adjectius referits a aquest edifici que consideris més adients: claredat, 

sumptuositat, senzillesa, barroquisme, simetria, verticalitat. 

3.5. A què es dedicava aquest edifici? I actualment?     
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3.6. Aquest pavelló va ser projectat per Manuel Baldrich Tibau. Quins altres edificis a 

Barcelona són obra seva?         

             

4. Pavellons de Lactància i de l’Ave Maria 

4.1. Quins materials s’han utilitzat per construir aquests pavellons?   

             

4.2. Són luxosos? Per què?         

             

4.3. De quin material és el terra?         

4.4. De quin material estan fets els arrambadors? Per a què servien?   

            

             

4.5. Als dos edificis, hi ha semisoterranis? I golfes?        

4.6. Quan funcionava la Casa de Maternitat i Expòsits, els semisoterranis i golfes 

estaven oberts. Amb quin objectiu?         

4.7. Fixa’t en les cornises. Què et recorden?       

             

4.8. Observa les dues façanes. Quins elements decoratius hi veus? Quin escut s’hi 

repeteix?           

            

             

4.9. Quines institucions ocupen actualment aquests dos pavellons?   

            

             

4.9.a. El pavelló Lactància 
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Digues de quin material i de quin color és el terra del vestíbul. Com està cobert el 

vestíbul? De quin material són les columnes?       

             

            

             

4.9.b. El pavelló de l’Ave Maria 

Si puges les escales cap al vestíbul, veuràs la raó per la qual aquest pavelló s’anomena 

així.  

Veus diferències significatives entre aquest vestíbul i el del pavelló de Lactància? 

            

             

 

5. Pavelló cuina 

5.1. Vés a la part de darrere del pavelló. Aquesta absidiola i aquesta xemeneia, a què es 

corresponien?            

5.2. Quin sistema creus que s’utilitzaria per portar el menjar als diferents pavellons i, a 

més, calent?           

             

5.3. Entra al pavelló i fixa’t en la part superior. Com estaven revestides les parets? Per 

què?             

             

5.4. Com s’aconseguia que entrés llum a la part central de les cuines?   

             

5.5. Aquest pavelló té actualment una funció molt diferent? Quina institució l’ocupa? 
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6.Pavelló safareig i escalfador de desinfecció 

6.1. Per què té un terrat, aquest pavelló?        

6.2. Les dides que hi rentaven la roba necessitaven molta llum. Com s’aconseguia? 

             

6.3. Actualment, quina funció té aquest pavelló?      

             

6.4. Com es desinfectava la roba? A què es correspon la xemeneia que veus en aquest 

pavelló?           

             

6.5. Camí dels pavellons d’infecciosos trobaràs els respiradors de les galeries 

subterrànies que comunicaven els pavellons amb la cuina.  

  

7. Pavellons d’infecciosos 

7.1. Les finestres estan orientades cap al sud i són molt amples. És casualitat o  hi havia 

algun motiu?            

             

 

8. Pavelló Helios 

8.1. Aquest pavelló respon al seu nom? Està realment projectat per rebre la llum solar? 

Explica-ho            

            

             

8.2. Per què eren tan necessaris el sol i la llum en aquest pavelló?     

             

8.3. Actualment, a què es dedica aquest pavelló?       
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8.4. Aquest pavelló va estar projectat per l’arquitecte Josep Goday Casals. Busca 

informació sobre altres construccions seves       

             

 

9. Pavelló dipòsit de cadàvers 

9.1. Fixa’t en la reixa i també en els escuts. A què es corresponen?   

             

9.2. Aquest pavelló també s’utilitza actualment? Has vist cap edifici sense ús?  
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2. L A    M A T E R N I T A T    P R O V I N C I A L 

2.1. MATERIALS  PER  AL  PROFESSORAT 
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1. La creació de la Maternitat 

Les maternitats eren centres benèfics que permetien a les dones mantenir el seu embaràs 

i el seu part en secret. Encara que la Ley de Beneficencia de 1849 recomanava la 

creació de maternitats a les capitals de província, a Barcelona, i fins  l’any 1892, les 

dones que volien amagar el seu part anaven a l’Hospital de la Santa Creu, de caràcter 

privat i amb forta presencia de l’Església , cosa que es podia veure per les ordres 

religioses que l’atenien i pels sacerdots presents als seus òrgans de govern.  

    Dintre de l’Hospital, hi havia el Departament d’obstetrícia i la Sala de Retirades22. 

Les dones que ingressaven al primer eren inscrites als llibres de registre de malalts i 

només una “e” corresponent a “expectant” marcava que eren embarassades que 

ingressaven per  parir23. Però a la Sala de Retirades, només hi ingressaven les dones que 

desitjaven amagar-se els últims mesos de l’ embaràs i parir secretament. Aquestes dones 

no eren inscrites al llibre de registre.  

    El 1892 es va crear la maternitat provincial i puública de forma efectiva, perquè 

encara que des de 1853 existia la Casa de Maternitat i Expòsits, aquesta institució 

només acaptava nens, i la secció maternal només existia de nom. Quan es va fer realitat, 

va dependre de la Diputació de Barcelona, que va delegar la seva direcció a la Junta de 

Govern de la  Casa de Maternitat i Expòsits.  

   A la Maternitat les acollides podien romandre mesos esperant el part i la Institució 

garantia el secret de les seves dades personals, familiars i del nen que parien que, de 

forma majoritària, era inscrit com a fill de pares desconeguts, és a dir, com a expòsit, i 

com a tal ingressava a la secció de nens de la Casa de Maternitat i Expòsits. Encara 

actualment, els llibres registre de la Maternitat són secrets. 

                                                           
22 GUILERA, B. “L’assistència a la maternitat en temps passats i el que convé que sigue en el present”, 
en Annals de Medecina, nº 12, desembre de 1931, pp. 772-3. 
23 Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Llibres de entrades i sortides de malalts, 1854-
1892.  
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2. Les raons de la utilització de la Maternitat per part de les dones 

Les maternitats estan lligades als sentiments de vergonya i al refús social que patien 

moltes dones que s’havien quedat embarassades essent solteres o, fins i tot, vídues. A 

més, estaven lligades a l’abandó dels nens perquè la majoria dels que hi naixien anaven 

directament a la secció d’expòsits, és a dir, a la borderia.  

    Segons la moral vigent a la segona meitat del segle XIX i primera del XX, la dona 

havia de ser honesta i pietosa. Un embaràs fora del matrimoni era un deshonor per a ella 

i per a tota la seva familia, però no per als  homes, fossin solters o casats. El seu nom no 

podia constar al Registre Civil, si no era ell qui presentava el fill per a la seva inscripció 

i reconeixia ser-ne el pare24.  

    Les maternitats també estaven lligades a dones deshonestes. Quan a finals del segle 

XIX, la CMEB va investigar la conducta de les mares que, havent parit a la Maternitat, 

volien recollir els seus fills que havien deixat al Departament d’expòsits, va veure que 

algunes exercien la prostitució. Aquestes eren dones també situades fora del grup de les 

honrades. Sabem que a Barcelona, el 1881, les prostitutes inscrites eren 1.022, però les 

clandestines multiplicaven per cinc o per deu el nombre de les registrades. Aquestes 

dones venien dels grups més pobres de la societat, eren analfabetes i la majoria havien 

estat serventes25. Per a elles parir a la maternitat i deixar el nen a la borderia era una 

bona solució.  

                                                           
24 VALVERDE LAMSFUS, Lola. Entre el deshonor i la miseria. Infancia abandonada en Guipúzcoa y 
Navarra. Siglos XVIII y XIX.Universidad del País Vasco, Bilbao, 1992, p. 49. Reglamento de 1871 que 
desarrolla la Ley de Registro Civil de 1870, art. 51. Colección Legislación de España. Madrid, 1º 
semestre de 1870, vol. III, pp. 832-3.  
25 SEREÑANA PARTAGÁS, Prudencio. La prostitución en la ciudad de Barcelona. Barcelona, 1882, p. 
190-1. GUEREÑA, Jean-Louis. La prostitución en la España contemporánea. Marcial Pons, Madrid, 
2003, p. 308-20. 
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    Un altre grup de dones que utilitzava la Maternitat eren les que patien la sifilis i altres 

malalties venèries, considerades vergonyoses26. Les mares volien desfer-se dels fills que 

heretarien la malaltia i moririen  poc temps  després de néixer. 

    Les dones, a la segona meitat del segle XIX, no tenien la possibilitat d’interrompre 

l’embaràs. Sabem que el control de natalitat era molt poc frequent i xocava frontalment 

amb les postures de l’Església Catòlica27. Els embarassos no desitjats eren molt 

nombrosos i per això algunes dones practicaven l’avortament i, fins i tot, l’infanticidi. 

El Codi Penal de 1848, i també el de 1870, castigava  les que haguessin avortat, així 

com les persones que l’haguessin practicat28. Per aquesta raó les embarassades que 

avortaven ho feien en unes condiciones que suposaven un perill per a la seva vida. No 

tenim dades exactes sobre els avortaments, perquè les dones i les seves famílies 

ocultaven aquest fet. No obstant, fonts mediques estimaven que a principis del segle XX 

per cada set o vuit parts hi havia un avortament29.  

    L’infanticidi també estava penat pel Codi Penal. Les condemnades per aquest delicte 

van ser molt poques en tot el segle XIX. Totes eren dones que estaven soles, solteres o 

vídues, sense qualificació professional i amb salaris molt baixos. A més a més, la  

majoria eren analfabetes, havien emigrat del seu poble a la ciutat i no tenien cap 

esperança d’ aconseguir que el pare reconogués el seu fil i contribuís a la seva 

manutenció30. 

   Les dones embarassades no tenien ajudes publiques i tampoc existia una política de 

suport a les mares que tenien dificultats per conservar els seus fills al seu costat. 

                                                           
26 NASH, Mary. Mujer, familia y trabajo en España, 1875-1936. Anthropos, Barcelona, 1983, pp. 36-7 i 
277.  
27 FLANDRIN, Jean-Louis. La moral sexual en Occidente. Juan Granica, Barcelona, 1984, pp. 169-180. 
28 NASH, Mary. “Ordenamiento jurídico y realidad social del aborto en España. Una aproximación 
histórica”, en Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres. Actas de las cuartas jornadas de 
investigación interdisciplinaria. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1994, pp. 230-5.  
29 TARDIEU, Ambroise. Estudio médico legal sobre el aborto. Barcelona, 1882. Anuario estadístico de 
España, 1862-1865. Madrid, 1866, pp. 228-9.  
30 TARDIEU, Ambroise. Estudio médico legal sobre el infanticidio. Barcelona, 1883, p. 8.  
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Respecte a la legislació, fins el 13 de mars de 1900 no es va promulgar la llei que 

establia el descans obligatori, no pagat, de tres setmanes posteriors al part. No obstant, 

moltes dones, d’acord amb el seu patró, no gaudien d’aquest descans per no perdre el 

salari. Després de la reincorporació de les mares a la feina, aquestes tenien dret a una 

hora diaria, dividida en dos períodes, per alletar. Sabem que el 1909 aquest dret encara 

no es repectava a totes les fabriques.  

   Altres ajudes van arribar més tard. Fins al 1923 no es va establir el subsidi de 

maternitat, i només era per a les mares que cotitzaven en l’assegurança obligatòria de 

retir obrer. Tampoc els nens no tenien assistència mèdica gratuïta. La que existia era  

deguda a la iniciativa privada. El metge Francisco Vidal Solares va crear un dispensari 

de puericultura a l’Hospital de Nens Pobres de Barcelona l’any 1890. El 1900 ja 

existien sis dispensaris, tots privats, però deficients i amb pocs mitjans31.  

   

3. El locals de la Maternitat 

La Maternitat provincial es va instal-lar el 1892 en uns locals al carrer Ramelleres de 

Barcelona, els quals havien quedat buits quan els últims expòsits que hi romanien, els 

de lactància, van ser traslladats als nous edificis de Les Corts, un poble al costat de 

Barcelona. Fins al 1896 la Maternitat no fou traslladada a Les Corts, encara que hi havia 

terreny suficient i els plànols estaven ja traçats32. En aquest nou emplaçament les 

embarassades ocupaven un local provisional, el mas Caballer, una petita casa, i fins a1 

1925 no van tenir un edifici propi i definitiu. És a dir, la Maternitat a Barcelona va 

tardar 39 anys a ser creada i 72 anys a ubicar-se en un edifici adient, perquè tant la Sala 

de Retirades de l’Hospital de la Santa Creu, com els locals del carrer Ramelleres, i fins i 

                                                           
31 CASASSAS, Oriol. Metges de nens. Cent anys de pediatria a Catalunya. La Magrana, Barcelona, 
1993, pp. 20-3. PLASÈNCIA TARADACH, Antoni. “Cent anys de salut materno-infantil a Barcelona 
(1891-1991): una revolució inacabada”, en Cent anys de salut pública a Barcelona. Ajuntament de 
Barcelona, 1991, pp. 174-5.  
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tot el Mas Caballer, no reunien les condicions adients d’higiene i amplitud per acollir 

embarassades33.  

 

4. Les embarassades i el personal mèdic 

A l’Hospital de la Santa Creu les embarassades eren ateses només per una llevadora i 

una Germana i, només si hi havia problemes al part, hi acudia un metge. Aquesta 

mateixa atenció és la que van trobar les asilades quan es va crear la Maternitat 

Provincial34.  

    Els llits a disposició de les embarassades que volien parir en secret eren molt pocs. La 

Sala de Retirades de l‘Hospital de la Santa Creu només disposava de tretze places, i la 

Maternitat provincial, el 1902, en tenia 3435.  

 

5. Les opcions de les mares  

Les dones que havien parit podien triar entre sortir amb el seu fill  quan li donaven 

l‘alta, o bé deixar-lo al Departament d’Exposits, o bé ambdós ingressar en aquest 

Departament on la mare faria de dida, alletant el seu fill i un altre, sense cobrar cap 

salari. En cap moment se separava la mare del fill, si la dona no ho volia i, en qualsevol 

moment, podria recuperar el nen si decidia ingressar-lo a la borderia.  

  

                                                                                                                                                                          
32 Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona (a partir de ahora, AHDB), Beneficència, lligalll j-3.022.  
33 “Bodas de Oro de la Casa de Maternidad y Expósitos”, en La Tribuna, nº 237, 2-11-1903. LLORENS 
GALLARD, Ignacio. La mendicidad en Barcelona. Barcelona, 1892, pp. 15-6. AHDB, legajo j-3.022. 
BOGUÑÀ PONSA, Josep Maria. El floriment de l’obstreticia i la ginecologia a Catalunya. Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1988, p. 149. PÉREZ RODRÍGUEZ, Julián. “Un siglo de existencia...La Casa 
Provincial de Maternidad”, en San Jorge, nº 12, octubre de 1953, p. 12. 
34 Reglamento interior relativo a los servicios sanitario e higiénico y religioso de la Casa Provincial de 
Maternidad y Expósitos de Barcelona, 1894, art. 35-9. AHDB. Beneficència, lligall j-3.027.  
35 AHDB. Beneficència, lligall j-3.044 y j-2.028.  
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6. El pavellons rosa i blau 

L’any 1915 la Diputació decideix la construcció de la Maternitat, que constaria de dos 

pavellons, el rosa per a mares solteres i el blau per a les casades. L’impulsor d’aquest 

projecte va ser el doctor Miquel Àngel Fargas, catedràtic d’Obstetrícia i Ginecologia de 

la Facultat de Medicina de Barcelona i vocal de la Junta de Govern de les Cases de 

Caritat i Maternitat i Expòsits.  

   El pavelló rosa, i també el pavelló blau, els va projectar Josep Goday Casals, que 

havia estat director de les obres de reforma de la Casa de Caritat, i es va inaugurar l’any 

1925. El pavelló Rosa és un exemple d’arquitectura noucentista que recupera els motius 

més típics del barroc català, com són, a la façana exterior, els esgrafiats, les terracotes, i 

els gerros sobre la balustrada del terrat36. Tant aquests elements com els arrambadors 

ceràmics que es trobem a l’interior de l’edifici són de Francesc Canyelles. Els esgrafiats 

són de color salmó, vist popularment com a rosa, d’on ve la denominació del pavelló. 

Els esgrafiats tenen motius geomètrics, vegetals i animals. A la porta, als costats, hi ha 

dos parells de columnes toscanes. A l’entalulament, l’escut de Catalunya i una petxina, i 

dintre d’ella la figura d’un nen petit, envoltada de fruits i d’altres nens. Les façanes 

estan coronades per balustrades, gerros i cistells de fruites.  

    El pavelló presenta un cos rectangular, flanquejat als extrems per dos cossos laterals 

que sobresurten. L’edifici és de dos pisos, amb semisoterranis i golfes que permitien 

una total ventilació i evitaven les humitats 37.  

    El pavelló blau va ser projectat per J. Goday i va ser inaugurat l’any 1942. Té una 

distribució similar a la del pavelló Rosa, on destaca un cos d’edifici central rectangular, 

flanquejat per dos cossos laterals sobresortint lleugerament, i que tenen unes tribunes de 

                                                           
36 ALBERCH I FUGUERAS, Ramon (dr.). Els barris de Barcelona. Ajuntament de Barcelona i 
Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1997, p. 203.   
37 GIMENO I CASES, Eva. “Evolució constructiva i arquitectònica”, en VV.AA. La Casa de Maternitat i 
Expòsits. Les Corts,  pp. 201 y 256-266.  
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planta semicircular38. Destaca una cúpula que facilita la il-luminació del vestíbul 

principal i que està decorada amb cistells de fruites de terracota i gerros amb motius 

vegetals. Aquesta cúpula està recoberta amb unes peces ceràmiques de color blau, d’on 

ve el nom del pavelló.  

    Les façanes estan arrebossades i l’única decoració és l’emmarcament d’obertures amb 

elements de terracota39. La porta principal presenta gerros i petxines d’aquest material, 

tot dintre del gust noucentista.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Catàleg del patrimoni aquitectònic històrico-artístic de la ciutat de Barcelona. Ajuntament de 
Barcelona, 1987, p. 147.  
39 GIMENO I CASES, Eva. Op. cit., pp. 269-273. 
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1. Les virtuts de la dona 

“El prototipo de mujer española de finales del s. XIX se encuadra dentro del esquema 

tradicional de la mujer ideal, cuya función primordial en la vida es la de ser esposa 

sumisa y madre perfecta, dedicándose exclusivamente a las tareas de ámbito 

doméstico.” 

NASH, Mary. Mujer, familia y trabajo en España, 1875-1936. Anthropos, Barcelona, 

1983, p. 40. 

 
“...todos desprecian a la mujer engañada, todos repugnan su presencia, a todos ofende 

que frecuente los sitios que ella frecuenta...Pero no es esto lo más horroroso; por 

extraño contraste, la misma sociedad que afrenta y deshonra a las mujeres que 

sucumben, eleva sobre un pedestal de gloria a los que han logrado hacerla sucumbir, 

honrando ese resultado con el nombre de conquista”. 

ORTIZ DE LA PUEBLA, Vicente. Historia Universal de la mujer desde la antigüedad 

más remota hasta nuestros días. Barcelona, 1880, vol. I, p. 192. 

 
1.1. Quines virtuts havien de tenir les dones a la segona meitat del segle XIX i principis 

del XX? Eren les mateixes que es valoraven en els homes? Creus que ara succeeix 

el mateix? Explica-ho.  

1.2. En quina situació es trobaven les dones que no respectaven aquesta moral? 

1.3. El lloc de les dones era el privat, és a dir, la llar, o el públic, o sigui, la política, els 

negocis, etc.? 

 

2. L’avortament 

“Artículo 427. La mujer que causare su aborto o consintiera que otra persona se lo 

cause, será castigada con prisión correccional en sus grados medio y máximo. Si lo 
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hiciere para ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de prisión correccional en sus 

grados mínimo y medio”.   

Artículo 428. El facultativo que...causare el aborto o coopere a él, incurrirá en las penas 

de prisión correccional en su grado máximo, en las penas señaladas en el artículo 425 

(este artículo establecía la prisión correccional y la reclusión temporal)”.  

Código Penal de 1870. Madrid, 1890, p. 68. 

 

2.1. Estava legalitzat l’avortament? Eren castigades les dones que avortaven? I  les que 

realitzaven els avortaments? 

2.2.  Hi havia alguna circumstància atenuant en el cas de les dones? 

 

 3. La responsabilitat dels pares 

Ley de 11-7-1888 por la que se autoriza al Gobierno para publicar un Código Civil con 

arreglo a las condiciones y bases establecidas en la misma. 

“Base 5ª. No se admitirá la investigación de la paternidad sino en los casos de delito o 

cuando exista escrito del padre en el que conste su voluntad de reconocer por suyo al 

hijo”. 

Código Civil. Aranzadi, Pamplona, 1998, p. 25.  

 

3.1. La responsabilitat d’un embaràs no desitjat sobre qui requeia? La llei protegia  la 

dona i l’infant? 

 

4. La maternitat i la pobresa 

“Para la mujer pobre...la preñez que disminuye sus fuerzas la obliga a aumentar su 

trabajo, porque aumenta su pobreza...Llega el instante del alumbramiento  ¿Y en dónde 



 55

acontece?...Casi siempre en un aposento sin fuego, muy a menudo en el mismo sitio en 

que trabaja, en algunas ocasiones en despoblados...Muchísimas veces la miseria y la 

fatiga agotan la única riqueza que posee la madre indigente, sus pechos...”. 

LEGOUVE, Ernesto. Historia moral de las mujeres. Barcelona, 1860, pp. 340-2. 
 

4.1. On paria normalment la dona pobra?  

4.2. Per què quan es quedava embarassada havia de treballar encara més, en comptes de 

descansar? 

4.3. Per què era tan important la llet materna? Per què sovint no en tenia? 

 

5. Situació dels locals de la Maternitat al carrer Ramelleres  

“Era tan vetusto y mal dispuesto el edificio que para su nuevo objeto fue preciso 

efectuar grandes modificaciones, aunque a pesar de todo quedó en condiciones 

deficientes” 

PÉREZ RODRÍGUEZ, Julián. “Un siglo de existencia...La Casa Provincial de 

Maternidad”, en San Jorge, nº 12, octubre de 1953, p. 12. 

 

5.1. En quina situació es trobaven els locals on es va instal-lar la Maternitat quan es va 

crear el 1892?   

 

6. La separació entre embarassades casades i solteres 

“Esta Comisión teniendo en cuenta que una Maternidad para que reúna todas las 

condiciones de su benéfico instituto debe ser a la vez pública y secreta, gratuita y 

retribuida; que en ella no puedan agruparse ni confundirse las solteras madres y las 

casadas”.  
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Informe de la comissió formada pels doctors de la CMEB Juan Rull i José Cabot, y el 

catedràtic de la Facultat de Medicina Rafael Rodríguez Méndez, 1-3-1881. AHDB, 

Beneficència, lligall j-3.024.  

 

6.1. Quina era la mentalitat dels metges que van aconsellar  la Diputació sobre la nova 

Maternitat a construir? Raona la resposta.  

6.2. Responia aquesta mentalitat a la moral dominant? 

 

7. El nombre de dones ateses 

Embarassades acollides a la Sala de Retirades de l’Hospital de Santa Creu i a la 

Maternitat de Barcelona, 1859-1902 

  

Any          Sala de retirades             Maternitat Provincial 

1859                25     

1865                15    

1869                18     

1893                                                               147    

1894       159 

1895                                                              216    

1896                                                              198 

1897                                                              210    

1898                                                              194    

1899                                                               179     

1900                                                              171    

1901                                                             207                                                                                         
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1902                                                             193                                                                                          

1903                                                              192   

1911                                                               291 

1912 294 

1913 328 

1914 348 

1915 351 

1916 405 

1917 460 

Fonts: AHDB, leg. j-3.101 al j-3.112. AHHSCSP, expedients de Govern, carpetes 10-

13. Les Cases provincials de Maternitat i Expòsits de Barcelona. Barcelona, 1918, p. 

236. 

 

Estat civil i edat de les mares acollides a la Maternitat Provincial, 1917 
 

 ESTAT CIVIL   -   

Solteres      casades      vídues      

   302         62      63  

 

                          EDAT  DE  LES  MARES  

menors de 20 anys       de 20 a 30 anys         de 30 a 40 anys          més de 40 anys 

63   296   95    6 

 

Les cases provincials de Caritat i de Maternitat i Expòsits de Barcelona. Barcelona, 

1918, p. 236. 
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 7.1. Fes una gràfica de barres de les embarassades asilades i comenta’n els resultats. 

7.2. Fes una gràfica sectorial de l’estat civil de les dones ateses i una altra de la seva 

edat. Treu-ne conclusions. 

 

8. Les opcions de les mares 

“art. 107. No se impedirá que las albergadas, sea cual fuere su estado y condición, 

dispongan de los hijos que dieren a luz en el Establecimiento del modo que tuvieren por 

conveniente, ya dejándolos en la Inclusa del Establecimiento, ya llevándoselos consigo 

a su salida del mismo. La que optase por criar ella misma a su hijo en dicha Inclusa, 

podrá pasar a esta sección en calidad de nodriza y con derecho a seguir amamantando a 

su hijo, pero sin opción a percibir salario mientras le amamante”.  

Reglamento de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Barcelona, 

1894, p. 27. 

 

8.1. Les dones que parien a la Sala de Retirades o a la Maternitat havien de deixar el seu 

a la borderia, com a expòsit? Quines opcions tenien?  

8.2. La majoria dels nens nascuts a les institucions citades, en sortien amb les seves 

mares o ingressaven a la Casa de Maternitat i Expòsits? 

 

9. El secret a la Maternitat 

“Art. 109 No se permitirá en ningún caso que este Departamento pueda utilizarse como 

escuela práctica de obstetricia por parte de cuerpo docente alguno, por cuanto se 

quebrantaría con ello el secreto que las leyes imponen para esta clase de 

establecimientos.  



 59

Art. 110. No se practicará ni permitirá respecto de las asiladas investigación alguna 

oficial ni oficiosa acerca de su nombre, estado, condición social, procedencia ni origen 

del embarazo.  

Art. 111. No podrán las asiladas recibir visita alguna, salvo en los casos excepcionales 

en que lo crea conveniente la Junta. 

“art. 113. Todas las asiladas se comprometerán bajo juramento solemne a guardar 

secreto inviolable respecto a sus compañeras, a cuyo efecto lo prestarán a su ingreso en 

la Casa ante el Presidente de la Junta...y cuando vuelvan a encontrar a dichas 

compañeras en cualquier ocasión fuera del Establecimiento, no podrán decir ni declarar 

donde las han conocido. 

“art. 114. Tendrán las asiladas derecho a usar un velo tupido que les impida ser 

conocidas,... y será obligatorio para todas ellas el uso del mismo siempre que por 

cualquier necesidad del servicio tuvieren que entrar en este Departamento personas 

extrañas al Establecimiento. 

art. 115. Podrán asimismo las albergadas usar el pseudónimo que indiquen y hayan 

hecho anotar en el registro de entrada, sin que pueda nadie llamarlas en este caso por 

otro nombre aunque conozca el verdadero que llevan”.  

“art. 116. Absolutamente todos los empleados del Establecimiento están obligados a 

guardar la mayor reserva y secreto respecto de las albergadas”. 

Reglamento de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Barcelona, 

1894, pp. 27-8.  

 

9.1. Fes una llista de les mesures que imposava la Maternitat per preservar l’anonimat 

de les asilades. 
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9.2. Aquest secret que envoltava la Maternitat estava destinat a protegir  les 

embarassades o a treure de la vista dels altres, a marginar,  aquestes dones que havien 

incomplert les normes morals? Raona la resposta.  

9.3. La Maternitat estava tancada a la Facultat de Medicina. Quines conseqüències va 

tenir per a la recerca i l’avenç de la Medicina? 
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2. L A    M A T E R N I T A T    P R O V I N C I A L 

2.3. VISITA 
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1. El pavelló rosa 

1.1. D’on creus que prové el seu nom?       

             

1.2. Com es diu el barri on es troba aquest pavelló? Et recordes en quina data va ser 

annexionat a Barcelona?          

1.2. Quins carrers  limiten el recinte de la Casa de Maternitat i Expòsits.   

             

1.3. Els esgrafiats són de temes diversos. Subratlla els que vegis: gerros, cistells de 

fruites, ocells, peixos, flors, petxines, lleons, caps de persones. 

1.4. A la façana sobresurten dos cossos laterals. Veritat o mentida?    

1.5. Les golfes i els semisoterranis estaven oberts, per quina raó?    

             

1.6. A la part superior de l’edifici, quins elements decoratius observes?   

             

1.7. Descriu la façana          

             

1.8. A la façana, què t’indica que és una maternitat?     

             

1.9. A quins elements o figures van associats els nens? Què vol dir aquesta associació? 

             

1.10. Descriu el vestíbul i els elements decoratius que hi vegis    

            

             

1.11. A qui albergava aquest pavelló? Actualment quina institució l’ocupa?  
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1.12. Aquest pavelló, així com el següent que veurem, el pavelló blau, van ser 

projectats per Josep Goday Casals. Busca informació i digues quines altres edificis 

té a Barcelona          

            

              

 
 
2. El pavelló blau 

2.1. A qui albergava aquest pavelló? I actualment?      

             

2.2. La façana és senzilla, sumptuosa, austera, luxosa. Subratlla els adjectius correctes. 

2.3. Quins elements decoratius es troben a la façana?     

             

2.4. A la façana sobresurt una cúpula sobre llanterna. Quina funció podia tenir? Com 

està recoberta? Quins elements decoratius té?      

            

             

2.5. La façana és rectilínia o sobresurten dos cossos laterals?    

             

2.6. Descriu la porta principal        

             

2.7. Per què aquestes dues maternitats es trobaven tan a prop dels pavellons dels 

expòsits?           
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 3. L’ H O S P I T A L   D E   LA  S A N T A    C R E U 

 3.1. MATERIALS  PER  AL  PROFESSORAT 
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1. Naixement de l’Hospital 

Cap a la fi del segle XIV els hospitals de Barcelona només eren asils de pelegrins o de 

gent pobra on s’anava a morir, és a dir, eren centres caritatius i no assistencials ni 

sanitaris40. A l’ Edat Mitjana una gran part de la població d’aquesta ciutat eren pobres 

que sobrevivien gracies a la caritat de les parròquies, a les ajudes de les confraries de 

oficis i, en alguns casos, a les almoines41. 

    Els hospitals de Barcelona tenien unes rendes mínimes. Per aquestes raons, el febrer 

de 1401 el Consell de Cent de Barcelona va tractar la possible reunió de tots el hospitals 

de la Ciutat, tant si eren de dependència municipal com religiosa, en un de sol. El 

resultat va ser positiu i el 17 d’abril, i en presència del rei Martí, es van col-locar les 

quatre primeres pedres del nou Hospital de la Santa Creu, que assistiria  tota classe de 

malalts, expòsits i dements, i que es finançaria amb rendes pròpies i amb les dels antics 

hospitals de Barcelona, a més a més de donacions particulars i reials42.  L’Hospital 

estava situat entre el camí de Montjuïc i el del Llobregat, lluny del nucli urbà, tot 

seguint el costum de l’època de no situar els centres caritatius al centre de la Ciutat. 

Concretament, l’edificació gòtica fou bastida en els terrenys de l’antic Hospital d’en 

Colom43, que aleshores era al descampat de Barcelona, fora del segon recinte murallat 

que transcorria per les actuals Rambles, però dins del tercer recinte de muralles. 

Posteriorment s’anaren construint la Casa de Convalescència, l’església de l’Hospital, 

l’edifici de la actual Reial Acadèmia de Medicina, el convent de les germanes i les 

                                                           
40 RIU i RIU, Manuel. “Els centres assitencials i hospitalaris a la Catalunya medieval”, en L’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, 1401-2001. Barcelona: Lunwerg, 2001, p. 18-20. 
41 SOBREQUÉS, Jaume (dr.). Historia de Barcelona, vol. III, Enciclòpedia Catalana i Ajuntament de 
Barcelona, 1992, p. 119.  
42 CASTEJÓN DOMÈNECH, Natividad. “Els primers cent anys de construcció de l’Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona, 1401-1500”, en  L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 1401-2001. Editorial 
Lunwerg, Barcelona, 2001, pp. 29-30. 
43 El seu nom deriva del fet que havia sigut instituit pel canonege Colom l’any 1229. 



 66

dependències administratives44. Les obres, des de 1417, foren dirigides per Guillem 

Abiell. 

   L’Hospital comprenia, a més a més de les sales dels malalts, els claustres, l’església, 

el cementiri, la farmàcia, les cuines, forns de pa, els dipòsits de farina, els estables i 

altres serveis.  

    Al cap d’un temps, l’Hospital deixa de banda el seu caràcter d’asil i pren més el de 

centre sanitari. Així, sabem que el 1704 els malalts crònics i irrecuperables eren 

traslladats a l’Hospital de la Misericòrdia i a la Casa de Convalescència. El 1824 la Casa 

de la Caritat era la que admetia els malalts crònics.  

     

2. Els ingressats 

A l’Hospital, les sales situades al nord i l’est eren les destinades als homes. Les de 

ponent, més petites, eren les de les dones. A més a més, a la planta baixa, al voltant del 

claustre, es van allotjar els dements i els expòsits.  

     Els malalts procedien, majoritàriament, de fora de Barcelona, de la resta de 

Catalunya, de Castella, Aragó, França, Nàpols i d’altres ciutats situades a la vora de la 

Mar Mediterrània, i residien temporalment o definitivament a la Ciutat. Pertanyien a 

tots el grups socials: pagesos, mariners, jornalers, sacerdots, etc. La seva entrada 

s’anotava al llibre de registre o “Llibre de la Infermeria”, on es consignaven les dades 

personals i els objectes de valor que portaven, que es restituirien a la seva sortida. 

Abans de fer efectiu l’ingrés, el malalt era netejat i després se li donava menjar i llit. 

Abans de 14 hores havia de confessar-se45.  Hi havia dos tipus de malalts, els gratuïts, 

                                                           
44 CORNUDELLA CAPDEVILA, Josep. “El trasllat al nou Hospital de Santa Creu i de San Pau”, en 
L’Hospital de Santa Creu i Sant Pau. L’hospital de Barcelona. Editorial Gustau Gili, Barcelona, 1989,  p. 
146 
45 Taula o Sumari breu de les ordinacions fetas a XXVIII de abril del any MDLXXI. ARXIU HISTÒRIC 
DE L’HOSPITAL DE SANTA CREU. Administració, 717. 
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que eren tan pobres que no podien abonar res, i els “distingits”, que sí  que pagaven el 

seu tractament i, fins i tot, gaudien d’una habitació separada. 

    A la segona meitat del segle XV i primera del XVI, el nombre de malalts va oscil-lar 

entre 130 i 566. Eren majoria els homes respecte a les dones. El nombre total de 

ingressats va créixer molt a la segona meitat del segle XVI; va superar  el miler i va 

arribar fins i tot a 3.058 el 1574. Cal pensar que, a més dels malalts civils, s’acollien 

també altres tipus de persones. El 1750, en una petició de socors de l’Hospital a les 

Cortes, es detallaven el nombre i la categoria dels asilats: 750 militars, 80 expòsits, 230 

donzelles, 13 leprosos, 9 dides internes i 7 embarassades46.  

     A l’Hospital es trobaven també els expòsits que eren abandonats als camps, als 

carrers o al torn del mateix centre caritatiu, encara que una part havien nascut a 

l’Hospital mateix, ja que les embarassades hi podien parir mantenint el secret de la seva 

identitat. Com que els nadons necessitaven alletament,  hi havia una sala de dides. 

Després d’uns dies, els nens eren donats a dides externes (“dides d’argent”) que, a canvi 

d’un salari ben petit, els alletaven i els cuidaven fins als cinc anys, edat en què els que 

no es quedaven aquestes dides eren retornats a l’Hospital, on vivien fins que sortien per 

exercir un ofici o bé per casar-se. Les donzelles que ho feien eren dotades pel mateix 

Hospici.  

    El problema per a l’ Hospital era que  hi entraven cada any entre 500 i 600 expòsits. 

És veritat que molts nens morien al  cap de poc temps d’ingressar, a causa de les 

malalties venèries, als patiments i pobresa patida per la mare durant l’embaràs, i a la 

manca de cura amb  què eren transportats dels pobles on eren abandonats a la Capital, a 

l’Hospital. No obstant, el nombre d’expòsits era mol gran, per això, el 1648 l’Hospital 

decideix que des d’aquell moment només acceptaria lactants, és a dir, nens menors de 

                                                           
46 DANÓN BRETOS, Josep. El Hospital General de la Santa Cruz de Barcelona. Tesi doctoral, Facultat 
de Medicina, Barcelona, 1967, pp. 96-7.  
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dos anys i mig, i sempre que fossin expòsits, és a dir, fills de pares desconeguts, no fills 

legítims, perquè aquests havien de ser alimentats pels seus pares. Aquestes mesures no 

van reduir gaire el nombre d’asilats. El 1750 hi havia una mitjana diària de 60 a 80 

nens, i de 220 a 240 donzelles47.  

    L’Hospital també atenia els folls, i aquesta situació va durar fins l’any 1889, quan es 

va inaugurar l’Institut Mental de la Santa Creu48. 

 

Les malalties 

No tenim informació completa sobre les malalties tractades perquè només consta al 

primer dels llibres d’entrades la causa de l’ingrés dels pacients. Fins que no es 

confeccionen els llibres d’infermeria, el primer de 1457, no tornem a tenir dades sobre 

les malalties dels ingressats. En aquest any la majoria van ser atesos a causa de febres. 

    La mortalitat de les dones era superior a la dels homes. A la segona meitat del segle 

XV i primera meitat del XVI la mortalitat de les dones oscil-lava entre el 45,9 % i el 

75% i arribava fins i tot al 90,4 % en un any puntual com és 1499. Els homes 

presentaven una mortalitat que, considerant l’època abans esmentada, oscil-lava entre el 

24,7 % el 1457 i el 48,7 % el 149749.   

 

4. El personal 

D’acord amb la Butlla Fundacional de l’Hospital, els seus quatre administradors, elegits 

per l’Ajuntament i pel Capítol de la Catedral, eren els qui prenien totes les decisions.  

    Cada sala de malalts tenia un responsable, “pare” o “mare”, segons fos la sala 

masculina o femenina, i personal auxiliar. Posteriorment, de les feines domèstiques a la 

                                                           
47 DANÓN BRETOS, Josep. “L’Hospital General de la Santa Creu”, en AA.VV. L’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, 1401-2001. Editorial Lunwerg, Barcelona, 2001, pp. 37-60.  
48 FUSTER I POMAR, Joaquim. “L’Institut Mental de la Santa Creu”, en AA.VV. L’Hospital de Santa 
Creu i Sant Pau. L’Hospital de Barcelona. Editorial Gustau Gili, Barcelona, 1989, p. 205. 
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secció d’homes, se n’encarregava la Pia Societat de Germans de la Santa Creu, creada el 

1784. La secció de dones era atesa per la Congregació de Germanes Hospitalàries, 

nascuda el 1792. 

    De la cirurgia,  se n’ocupaven els metges de l’Hospital. Sota les seves ordres hi havia 

els “fadrins cirurgians” que es dedicaven a sagnar i, fins i tot, arribaven a atendre-hi 

urgències traumàtiques a la “botiga del barber” que, després del segle XVIII, es va 

situar al costat de la porta d’entrada del Carrer Hospital50.  

    Tenim constància que des de principis del segle XVI els malalts eren visitats pels 

metges51. Quan es va crear el Reial Col-legi de Cirurgia, el 1753, els col-legials interns 

d’aquesta institució van fer d’auxiliars dels cirurgians dels  metges de l’Hospital. 

 

5. L’ economia  

L’Hospital, des de la seva fundació, mai no va rebre cap subvenció oficial fixa i 

permanent. El que sí que va tenir van ser molts privilegis concedits pels Papes i pels 

reis. El mateix any de la seva fundació, el rei Martí va concedir que l’Hospital pogués 

heretar tot el que tinguessin les persones que morissin en aquest centre benèfic sense fer 

testament i sense tenir fills legiítims. El 1458 l’Hospital va obtenir el privilegi de poder 

fer sortejos de joies per un valor màxim de 2.000 ducats.  

    L’Hospital vivia de la caritat i, per aquest motiu, va passar dificultats econòmiques, 

encara que mai va posar límits al nombre de malalts ingressats. Al segle XV cada 

diumenge es recollien almoines a les esglésies de Barcelona i, a més a més, personal de 

l’Hospital, els baciners, feien un recorregut pels pobles de la Província demanant diners 

                                                                                                                                                                          
49 DANÓN BRETOS, Josep. El Hospital General...Op. cit., pp. 106-8 i 248-51. 
50 CORNUDELLA CAPDEVILA, Josep. Op. cit., pp. 61 i 147. 
51 Taula o sumari breu de les ordinacions fetes a XXVIII de abril del any MDLXXI. ARXIU HISTÒRIC 
DEL HOSPITAL DE SANTA CREU. Administració, 617.  
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per al sosteniment dels malalts52. Aquest costum es va mantenir fins la invasió 

napoleònica. Amb el temps, molts ciutadans van anar deixant en herència cases, horts, 

terrenys i diners a l’Hospital53. Una d’aquestes persones va ser Joan Bosch, que el 1560 

va instituir com a hereu d’una casa i un hort, situats a la Rambla,  L’Hospital. Al lloc 

citat, aquesta Institució, uns anys després, va construir un teatre per obtenir beneficis. 

De fet, tenia el monopoli del teatre a Barcelona des de 1587, per concessió de Felip II54, 

fins que el govern de la reina Isabel II concedí, el 1844, permís a la Societat del Liceu 

per edificar un teatre. Encara que el 1787 el de l'Hospital va patir un incendi, va ser 

reconstruït. Quan es va cremar una altra vegada, el 1915, el Centre benèfic el va vendre. 

    Barcelona també va contribuir al sosteniment de l’Hospital. Des de 1407 el govern de 

la Ciutat li prestava 3.000 florins anuals, mentre les rendes del centre benèfic no 

arribessin a aquesta quantitat, moment en el qual el préstec seria suspès, tal com  va 

succeir el 1842. No obstant, els moments de problemes econòmics van ser freqüents. El 

1504 el Consell de Cent va posar en coneixement del Rei la situació desesperada de 

l’Hospital. Les seves despeses eren molt grans, perquè només a la secció d’expòsits 

havia de pagar  més de 400 dides externes. L’ajuda reial no va ser important, i per això 

el Consell de Cent tornà a prestar a l’Hospital 30.000 sous.  

 

6. La saturació de l’Hospital al llarg dels segles  

L’Hospital va ser creat per atendre una ciutat que llavors tenia entre quaranta i 

cinquanta mil habitants. Durant el segle XV la seva capacitat mitjana normal era de 400 

o 500 places, però al segle següent era ja insuficient a causa de l’augment del comerç 

                                                           
52 Privilegio del Hospital para recaudar limosnas en el Principado, 28-6-1864. ARXIU HISTÒRIC DEL 
HOSPITAL DE SANTA CREU. Administració, 617. 
53 SANABRE, Josep. “L’esperit de caritat i Barcelona”, en AA.VV. L’Hospital de Santa Creu i Sant Pau. 
L’Hospital de Barcelona. Editorial Gustau Gili, Barcelona, 1989, p. 75.  
54 Real Privilegio que concede la Magestad de Felipe II de las Españas al Hospital de Santa Cruz de 
Barcelona, acerca del arrendamiento de las Comedias el XXV de julio de 1587. ARXIU HISTÒRIC DE 
L’HOSPITAL DE SANTA CREU. Administració, 617 
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marítim i les epidèmies. El problema es va anar agreujant. El 1714 la Guerra de 

Successió espanyola va fer que les despeses de l’Hospital augmentessin a causa del gran 

nombre de soldats ferits que hi acudien i per això l’Hospital hagué de vendre algunes 

propietats per pagar els deutes i va haver de construir noves sales. La Guerra del 

Francès, 1808-1814, novament va crear problemes a l’Hospital perquè tenia l’obligació 

de donar assistència als ferits i aquesta situació no va canviar fins que no es va construir 

l’Hospital Militar a finals del segle  XIX. En aquesta època l’Hospital de la Santa Creu 

era insuficient i inadequat per atendre malalts i sobretot els dements55, i aquesta situació 

va continuar fins a principis del segle XX, quan es va construir el nou Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau56.  

     

7. L’Hospital des del punt de vista artístic 

L’Hospital, exemple de l’arquitectura civil gòtica, està fet amb pedra de Montjuïc. Com 

tots els hospitals catalans medievals, està bastit al voltant d’un gran pati o claustre. La 

nau de llevant es va començar  l’any 1401; la nau de ponent,  l’any 1509  

    Les plantes baixes es cobreixen amb voltes de creueria molt rebaixades, amb claus de 

pedra esculturades amb temes de la vida de Crist. Les plantes superiors són molt altes, 

tenen arcs de mig punt o bé apuntats i sostres de fusta a dos vessants57. 

    La porta principal de l’Hospital, d’estil plateresc, contractada  l’any 1518, es trobava 

al carrer que avui porta aquest nom.  

    El pati central està rodejat pel claustre, que té una font gòtica bastida el 1509, un pou 

datat del 1537 i una creu barroca, amb columna salomònica de mabre de Gènova, 

                                                           
55 DANÓN BRETOS, Josep. “L’exercici de la Medicina a l’Hospital de la Santa Creu”, en AA.VV. 
L’Hospital de Santa Creu i Sant Pau. L’Hospital de Barcelona. Editorial Gustau Gili, Barcelona, 1989, 
pp. 57 i 203-4. 
56 PUIG Y ALFONSO, Francisco. Beneficencia. Barcelona, 1927, p. 65. 
57 BASSEGODA NONELL, Joan. “L’arquitectura de l’Hospital de la Santa Creu”, en AA.VV. 
L’Hospital de Santa Creu i Sant Pau. L’Hospital de Barcelona. Editorial Gustau Gili, Barcelona, 1989, p. 
49-53.  
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rematada per una creu, obra de l’escultor Bernat Vilar. Al mateix pati podem veure la 

reixa renaixentista de la farmàcia, de 1696, amb flors de lis a la  part alta. 

    Al començament de l’escala que porta a la nau de ponent hi ha la imatge de Sant 

Roc, patró dels hospitals. A la façana de la construcció que cobreix l’accés a aquesta 

nau es troba l’escut d’armes, de 1630, de Maria Anna de Pinós i de Centelles, Comtessa 

de Quirra i de Centelles, benefactora de l’Hospital. L’escala que porta a la nau de 

llevant presenta una al-legoria de la Caritat58.  

   L’església de l’Hospital, acabada el 1444 i reformada al segle XVIII, va utilitzar una 

nau romànica coberta amb volta canó, del segle XIII, que probablement era la 

infermeria del primitiu hospital d’En Colom.  Del segle XVIII són també el portal i la 

imatge de la Caritat, de Pere Costa59.   

 

8. El Reial Col-legi de Cirurgia 

Quan estudiem l’Hospital de Santa Creu cal analitzar també el paper d’aquest Col-legi, 

perquè aquestes dues institucions estaven íntimament enllaçades, com veurem a 

continuació.  

 

     8.1. La fundació 

Pere Virgili, cirurgià tarragoní, va ser destinat l’any 1728 a Cadis, on concebé la 

reforma de l’ensenyament de la cirurgia i creà un col-legi d’aquesta especialitat per al 

servei de l’Armada. Va ser també cirurgià de Ferran VI, que el 1753 accedí a la petició 

de Virgili respecte a la creació a Barcelona d’un Col-legi similar al de Cadis. Mort el 

                                                           
58 VILLARRUBIAS, Felio A. Noticia histórico-arquitectónica de los edificios del antiguo Hospital de la 
Santa Cruz y Casa de Convalecencia de San Pablo de la ciudad de Barcelona (1401-1928). Barcelona, 
Diputación Provincial, 1969, p. 20-2. 
59 MARTINELL, Cèsar. “L’edifici de la Reial Acadèmia de Medicina i els actuals serveis del vell 
Hospital”, en AA.VV. L’Hospital de Santa Creu i Sant Pau. L’Hospital de Barcelona. Editorial Gustau 
Gili, Barcelona, 1989, p. 138. 
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rei, el seu successor Carles III va ratificar-la i, a més a més, va concedir a Virgili la 

coordinació d’un ampli pla d’estudis que serviria de model per a futurs col-legis.  

    El nou edifici va ser construït a càrrec de l’Erari Reial i estava ja acabat el 1760. 

L’arquitecte va ser Ventura Rodríguez, molt famós en aquella època.  

    El Col-legi es convertí en Facultat de Medicina quan l’any 1843 fou clausurada la 

Universitat de Cervera i Barcelona va tornar a tenir Universitat. Aquesta situació es 

mantingué fins a principis del segle XX, en construir-se l’Hospital Clínic i la Facultat de 

Medicina al carrer Casanovas, concretament el 1907. L’any 1929 l’edifici va ser cedit a 

l’Acadèmia de Medicina de Barcelona60 i actualment es pot visitar la sala de dissecció o 

amfiteatre anatòmic, construït al segle XVIII.   

 

     8.2.  El Col-legi des de el punt de vista artístic 

El Col-legi presenta una equilibrada convivència del neoclassicisme amb la 

ornamentació barroca, com els florons dels canals de desguàs i l’escut de Carles III, de 

1762, que decoren la façana, obres del prestigiós escultor Carles Grau. L’escut que 

veiem nosaltres és la reproducció de l’autèntic, destruït l’any 1936).  

    A l’interior, l’amfiteatre anatòmic té dos bustos, de Carles III i Pere Virgili, 

respectivamente, i una taula de marbre al centre per fer-hi disseccions que està 

envoltada per una graderia semicircular amb una primera fila de butaques d’estil rococó, 

obra de Llorenç Rosselló61.  

    A continuació de la façana lateral, en un carreró sense sortida, es trobava el dipòsit de 

cadàvers de l’Hospital que no havien estat reclamats per ningú. La façana posterior 

presenta una font dedicada al Dr. Fleming. 

 

                                                           
60 MARTINELL, Cèsar. Op. cit., pp. 134-6.  
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9. La Casa de la Convalescència 

Aquesta institució benèfica també estava molt lligada a l’Hospital perquè els malalts, 

quan en sortien, passaven a la Casa on romanien uns dies per recuperar totalment la 

salut.  

 

     9. 1. La fundació  

La primera pedra de la Casa de Convalescència es va posar l’any 1629 gràcies a un 

llegat molt important de Lucrècia de Gualba. Posteriorment, per qüestions econòmiques, 

es van paralitzar les obres fins que el 1649 un mercader barceloní, Pau Ferran, va llegar 

a la Casa 100.000 ducats que van permetre, junt amb el llegats de Victòria Astor i Elena 

Soler, mortes el 1635, acabar l’edifici el 1680. La Casa tenia com a objectiu acollir, 

durant uns dies, els malalts donats d’alta a l’Hospital i que no es trobaven encara del tot 

recuperats62.  

 

     9. 2. La Casa des del punt de vista artístic 

L’estil de la Casa és classicista amb poques concessions al barroc. Consta de quatre 

naus entorn d’un pati central, però entre dues d’elles hi ha una terrassa-jardí. Les quatre 

façanes exteriors són molt austeres. A la cantonada del carrer del Carme amb 

Egipcíaques, es troba l’escultura de Sant Pau, de Domènec Rovira, el jove, que duu 

gravada la data de 1668 i el nom de Pau Ferran. A la façana principal, la llinda-arquitrau 

porta una inscripció on es recorda el començament de l’obra i, a sobre,  es veu l’escut de 

l’Hospital, obra de Lluís Bonifaç, que també va fer les gàrgoles i l’escut de Pau Ferran 

del claustre. 

                                                                                                                                                                          
61 DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL. Catàleg de monuments i conjunts històric-
artístics de Catalunya. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990, p. 70.  
62 DANON BRETOS, Josep. L’exercici... Op. cit., p. 61. 
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    Al vestíbul de l’entrada a la Casa hi ha un plafó de ceràmica on es representa la vida 

de Sant Pau, obra de Llorenç Passoles, envoltat d’orles de flors, fruites i dofins, i cares 

d’angelets. Al plafó veiem la conversió de Sant Pau, la seva fugida d’Efes per mar, la 

predicació oral i escrita, la presència davant els jutges i decapitació a Roma Una 

inscripció, amb una orla esculpida per Lluís Bonifaç, explica tota la història i vicissituds 

de l’edifici.  

    Del vestíbul passem al pati per una porta amb decoració floral. Al pati trobem un pou 

coronat per una escultura de Sant Pau, de Lluís Bonifaç. La Casa es posà sota 

l’advocació d’ aquest sant en memòria de Pau Ferran. El pati té dos nivells. A la planta 

baixa, els arcs són de mig punt lleugerament rebaixats sobre pilars rectangulars i coberta 

d’aresta. El pis superior té el doble d’arcs, de mig punt, columnes de tipus toscà, una 

balustrada, bancs de pedra i arrambadors de rajoles de cartabó o de “vela”, blanques i 

verdes, i sostre amb embigat de fusta. Sobre aquest pis hi ha una terrassa amb barana de 

ferro i grans gerros decoratius de pedra63.  

    Aquest pati és el millor exemplar de pati barceloní del seu tipus, i té una zona  

enjardinada situada sobre la planta baixa de l’edifici, com el Pati dels Tarongers del 

Palau de la Generalitat64.  

    Dues escales porten del pis baix a la galeria del primer pis. Una d’elles, situada al 

fons del pati, està decorada amb rajoles que simulen una balustrada entrellaçada 

d’elements vegetals, obra de Llorenç Passoles.  L’altra escala presenta a les parets 

arrambadors de rajoles de cartabó vorejats de motius vegetals, iguals que els del pati.   

 

 

                                                           
63 VERRIÉ, F.P., “La Casa de Convalescència”, en AA.VV. L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
L’Hospital de Barcelona. Editorial Gustau Gili, Barcelona, 1989, pp. 126-7.  
64 HERNÁNDEZ CROS, Josep Emili. Arquitectura de Barcelona. Demarcació de Barcelona del Col-legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 1990, p. 130.  
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F O N T S   I   B I B L I O G R A F I A 

FONTS 

ARXIU HISTÒRIC DE L’HOSPITAL DE SANTA CREU.  

-Privilegio del Hospital para recaptar limosnas en el Principado, 28-6-1864.  

-Real Privilegio que concede la Magestad de Felipe II de las Españas al Hospital de 

Santa Cruz de Barcelona, acerca del arrendamiento de las Comedias el XXV de julio de 

1587.  

-Taula o Sumari breu de les ordinacions fetas a XXVIII de abril del any MDLXXI.  
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3. H O S P I T A L    D E    L A    S A N T A    C R E U 

3.2. MATERIALS  PER  A  LA  CLASSE 
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1. Els hospitals a l’Edat Mitjana i les conseqüències de la pesta 

“La burgesia, des del segle XII, col-laborà activament amb les autoritats municipals en 

la instauració de nous hospitals, principalment en nuclis urbans importants. Un 

exemple, l’hospital de Marcús a Barcelona. L’època de crisi que es manifestà des del 

barrer terç del segle XIII propiciaria encara més la fundació de confraries assistencials a 

les parròquies i la creació de nous hospitals a viles i ciutats…. 

Ciutats i viles mitjanes (fins i tot de menys de 1000 habitants) tingueren les seves 

institucions hospitalàries. Però es mantigué sempre el nexe amb l’Esglèsi, a la qual es 

reservà la cura espiritual dels malalts: era inconcebible a l’edad mitjana, un hospital 

sense capella i sense Servei de culte”. 

“Les pestes del segle XIV que motivaren retards en les construccions noves, afavoriren 

de retruc la creació de centres hospitalaris en nuclis de poblament que no en tenien, i 

d’infermeries en antics monestirs benedictins, en les canòniques i convents de nova 

creació i en els dels ordes mendicants. També tendiren a incrementar-se els donatius als 

vells hospitals en els testaments, distribuint-se quantitats menors fixes entre els diversos 

centres hospitalaris i convents. A Barcelona, per exemple, des de 1348, l’any de la pesta 

principal, hom solia dedicar dotze diners a cada hospital”. 

RIU i RIU, Manuel. “Els centres assitencials i hospitalaris a la Catalunya medieval”, en 

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 1401-2001. Barcelona, Lunwerg, 2001, p. 18-

20. 

 

1.1. Qui va fundar hospitals als segles XIII i XIV? 

1.2. Per què l’Esglèsia tenia relació amb aquestes institucions? 

1.3. Per què la pesta va impulsar la creació d’hospitals? 
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2. Situació de l’Hospital de la Santa Creu 

Consulta aquesta pàgina web: Revistes ucm.es/ghi/02143038/articulos/  

2.1. Observa el plànol de Barcelona al segle XVI i fixat en la situació de l’Hospital de la 

Santa Creu. Estava situat dintre o fora de les muralles?  

2.2. Consulta aquesta pàgina web: google.maps. Mira el plànol de Barcelona, segle 

XXI. Digues entre quins carrers es troba l’Hospital. (Has de buscar Hospital de la Santa 

Creu o Biblioteca de Catalunya). 

 

3. El plànol de l’Hospital  

3.1. Fes un plànol de l’Hospital de la Santa Creu. Situa les naus de Llevant i de Ponent i  

els carrers que el delimiten.  

3.2. Busca el plànol del Hospital Real de Santiago de Compostela, actualment Hostal de 

los Reyes Católicos (www.artehistoria.jcyl.es/tesoros/lugares); compara’l amb el de 

l’Hospital de la Santa Creu i busca la data de construcció d’ambdós.  

 

4. La capacitat dels hospitals 

“A cadascun dels set hospitals que a 1375 funcionaven a Barcelona…s’acollia una 

mitjana de 4 a 18 malalts en general…”. 

“El nombre de pacients (a l’Hospital de la Santa Creu) anava en augment: de 50 el 

1480, passà a 71 el 1482 i a 104 el 1483, les tres quartes parts dels quals eren 

homes…en finalitzar el segle XV el nombre de malalts del dit hospital s’elevà a 120”.  

RIU i RIU, Manuel. “Els centres assistencials i hospitalaris a la Catalunya medieval”, 

en L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 1401-2001. Barcelona, Lunwerg, 2001, p. 

22-7.  
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4.1. Explica l’evolució de la capacitat hospitalària a Barcelona. Recorda que l’Hospital 

de la Santa Creu es va crear el 1401 a partir de la fusió dels set hospitals existents.  

4.2. Per veure la capacitat de les sales de l’Hospital de la Santa Creu, que actualment 

alberga les instal·lacions de la Biblioteca de Catalunya, consulta aquesta pàgina, 

www.cervantesvirtual.com/portal/BC/ 

 

5. Els ingressats 

“Una gran part de la població urbana era constituïda per marginats i pobres que sofrien 

discriminació per motius de tipus moral i económic” 

“Els que tenien defectes físics es dedicaven a demanar almoina, eren captaires. Altres, 

els que havien caigut en la pobresa per un mal negocio, un accident, vivien a casa seva i 

eren ajudats per les parròquies i les confraries d’oficis”. 

SOBREQUÉS, Jaume. Historia de Barcelona, vol. 3, Enciclopèdia Catalana i 

Ajuntament de Barcelona, 1992, p. 119.  

 

“Reb e acull (l’Hospital) tots los infants los quals los pares y mares no volen criar, 

portats a aquest hospital son rebuts e batejats, si es menester son criats ab dides y es la 

multitut demasiada dels infants qui en aquest hospital arriba que sen porta casi la major 

part dels avers y renda de aquest hospital” 

Normes sobre l’ingrés de lactants, 1648. Manual de Verdera, f. 69. Reproduit a 

DANÓN BRETOS, Josep. El Hospital General de la Santa Cruz de Barcelona. Tesi 

doctoral, Facultat de Medicina, Barcelona, 1967, pp. 225-6.   

 

5.1. A Barcelona, a l’Edat Mitjana, els pobres eren un grup reduit? Com s’ho feien per 

sobreviure? 
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5.2. Aquesta pobresa influïa sobre la seva salut? On eren atesos aquests pobres quan 

emmalaltien? 

5.2. Quin nom tenien els nens fills de pares desconeguts? On eren deixats aquests nens?  

5.3. Com s’alimentaven aquests nens? Per què l’Hospital havia de gastar tant amb ells? 

 

6. La religió 

“17. Item, que apres de esser entrats los malalts, dins lo temps de vint y quatre horas 

hagen de confessar...” 

Taula o Sumari breu de les ordinacions fetas a XXVIII de abril del any MDLXXI. 

ARXIU HISTÒRIC DE L’HOSPITAL DE SANTA CREU. Administración, 717.  

 

6.1. Per què era tan important la confessió per als malalts?  

 

7. La mortalitat dels malalts 

          Total   
              dones              mortes          homes                 morts            persones       mortes 
Any    Ingressades nº      %        ingressats     nº      %         ingressades    nº      % 
 

1457      23  11     47,8   323  80     24,7      346         91    26,3 

1477      52   30     57,6     89  50     56,1    141          80     56,7 

1487      50  32     64             121  59     48,7          171           91     53,1 

1497      66  36     54,5   177  76     42,9          243         112     46 

1577    746           163     21,8     2.312            457      19,7      3.058        620    20,2 

1587    474           143     30,1 1.627           446     27,0      2.101        589    28 

1597    830           213     25,6   2.712           506     18,6       3.542        719    20,2 

1607    1.741           414     23,8     3.385           752     22,2 5.126      1.166     22,7 

1807    1.758           319     18,1       1.894             306     27,3 3.652       916     25,1 

1847    2.799           342     12,4       2.930             375     12,8     5.729         717     12,6      
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DANÓN BRETOS, Josep. El Hospital General de Santa Cruz de Barcelona. Tesi 

doctoral, Facultat de Medicina, Barcelona, 1967, pp. 248-51. 

 

7.1. Quines diferencies trobes entre el nombre d’ingressats, homes i dones, i entre la 

mortalitat d’ambdós grups? 

7.2. Fes una gràfica de barres de la mortalitat general. Quina és la seva evolució? 

7.3. Fes una gràfica de barres del total d’ingressats. Quins canvis observes? 

 

8. Els expòsits 

“Para comprender cual sería la situación de los expósitos en el Hospital de la Santa Cruz 

téngase en cuenta los siguientes datos relativos al período de cincuenta años que va 

desde 1800 a 1849: 

Ingresaron en dicho Hospital.............31.930 expósitos, 638 cada año por término medio. 

Murieron antes de cumplir 1 año......26.014 expósitos, 520 cada año por término medio. 

Fallecieron de 1 año a 5.......................1.424 expósitos”. 

Bodas de Oro de la Casa de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Barcelona, 1903, p. 

17.  

 

8.1. Calcula quants expòsits van sobreviure al primer any de vida i quants als cinc anys. 

8.2. Calcula, en tant per mil, la mortalitat dels 31.930 expòsits ingressats.  

8.3. Quines creus que podien ser les causes d’aquesta elevada mortalitat? 

8.3. Busca al teu llibre de Geografia les taxes de mortalitat infantil actuals a Catalunya, 

a Espanya i a dos països desenvolupats que hagis triat. Fes la comparació entre totes les 

taxes i treu-ne conclusions.  
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9. El caràcter dels hospitals 

“Cal destacar els hospitals com a fundacions benèfiques importants que es dedicaven 

més a acollir i atendre els pobres malalts que no a guarir-los, per manca de mitjans 

mèdics, i també prestaven serveis als pelegrins o als mercaders forasters, malalts però 

no necessariàment pobres”  

SOBREQUÉS, Jaume. Historia de Barcelona, vol. 3, Enciclopèdia Catalana i 

Ajuntament de Barcelona, 1992, p. 122. 

 

“De l’hospital fundat l’any 1229 pel canonge Pere Colom, consta el 1317 que el seu 

personal restava format, a més de l’administrador i del rector de la capella, per catorze 

persones més…No hi havia cap metge adscrit a la plantilla del personal...No fou fins a 

l’any 1337 que Pere el Cerimoniós decidí que els metges i els cirurgians havien de 

visitar per torns i gratuïtament els malats dels hospitals...Consta que a l’Hospital d’en 

Colom, des de 1375 hi havia dos metges....El més habitual era encara, en ple segle XIV, 

fer sagnies mitjançant l’aplicació de ventoses o sangonelles, l’extracció de queixals, 

revisió de ferides o contusions, l’aplicació de cataplasmes i altres remeis poc més que 

casolans”.  

RIU i RIU, Manuel. “Els centres assitencials i hospitalaris a la Catalunya medieval”, en 

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 1401-2001. Barcelona, Lunwerg, 2001, p. 23. 

 

“1. Que lo Metge de casa, sia obligat en fer quatre visites cada dia...” 

Taula o Sumari breu de les ordinacions fetas a XXVIII de abril del any MDLXXI. 

ARXIU HISTÒRIC DE L’HOSPITAL DE SANTA CREU. Administració, 717.  
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9.1. Per què al segle XIII la majoria dels hospitals no tenien metges? Quan es produeix  

el canvi? L’hospital de Santa Creu tenia metges? 

9.2. Estava molt avançada la medicina a l’època de la creació de l’Hospital de Santa 

Creu? Raona la resposta.  

 

10. Els cuidadors dels malalts 

En aquesta adreça electrònica, OCW.unican.es/humanidades/historia-de-la-baja-edad-

media-1/teoria/modulo 3.pdf., busca el document 14, p. 20. Després contesta aquestes 

preguntes: 

 

10.1. Qui cuidava els malalts? 

10.2. En aquest document, què et crida l’atenció? 

10.3. Després del que has vist sobre els hospitals medievals, fes una petita redacció. El 

tema :“Un ingrés i una estada de dos dies a l’Hospital de la Santa Creu”. Després, fes 

una comparació i digues com seria la  mateixa permanència en un hospital actual.  

 

11. El sosteniment econòmic de l’Hospital 

Privilegi concedit pel Papa Pius V.  

“La Santidad de Pío Quinto...concedió licencia a los señores administradores del Santo 

Hospital de Santa Cruz de la ciudad de Barcelona para que puedan hazer las demandas 

de limosnas por todo el Principado (de Catalunya)...tanto en las Iglesias como en las 

puertas...”.  

Privilegio del Hospital para recaudar limosnas en el Principado, 28-6-1864. FONS 

HISTÒRIC DEL HOSPITAL DE SANTA CREU. Biblioteca de Catalunya. 

Administració, 617. 
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Privilegi concedit a l’Hospital de la Santa Creu pel rei Felip II 

“Que como las rentas, y entradas, que el dicho Hospital tiene, sean muy pocas, y 

grandes los gastos...por la multitud de pobres y enfermos que en él se recogen, padecen 

muy grandes necesidades...concedemos y otorgamos...que llegando a la dicha Ciudad 

qualesquier Comediantes no puedan representar...sino en la parte, o lugar donde dicho 

Hospital...les señalará, pagando (a l’Hospital) dichos representantes y los que van a ver 

o a oir dichas comedias, lo acostumbrado”.  

Real Privilegio que concede la Magestad de Felipe II de las Españas al Hospital de 

Santa Cruz de Barcelona, acerca del arrendamiento de las Comedias el XXV de julio de 

1587. FONS HISTÒRIC DE L’HOSPITAL DE SANTA CREU. Biblioteca de 

Catalunya. Administració, 617.  

 

“Centenars de cases de la Ciutat i milers de metres quadrats de terrenys dels encontorns 

de Barcelona eran propietat seva (de l’Hospital), a part de nombrosíssims valors 

mobiliaris i  hisendes importants a diversos indrets”. 

SANABRE, Josep. “L’esperit de caritat i Barcelona”, en L’Hospital de Santa Creu i 

Sant Pau. L’Hospital de Barcelona, Editorial Gustau Gili, Barcelona, 1989, p. 75.  

 

11.1. En què consistia el privilegi concedit per Felip II a l’Hospital? 

11.2. D’on creus que havien sortit aquestes propietats de l’Hospital? 

 

12. El Reial Col-legi de Cirurgia 

12.1. El projecte de l’edifici, el va fer Ventura Rodríguez. Busca informació i digues 

quins altres edificis va fer aquest arquitecte i en quina època va treballar. 

 



 88

13. La Casa de la Convalescència 

13.1. La Casa de la Convalescència era una institució que es trobava al costat de 

l’Hospital de la Santa Creu,  amb el qual estava molt vinculada. Quin creus que podria 

ser l’objectiu de la Casa de Convalescència? 

13.2. Actualment la Casa de Convalescència és l’Institut d’Estudis Catalans. Quin 

objectiu té aquesta institució? Per obtenir informació pots consultar aquesta pagina web:  

www.bcn.es/publicacions/b_mm/ebmm68/08 
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3. L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU 

3.3. La visita  
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1. L’Hospital de la Santa Creu 

 
1. Entrada 

1.1.De quin estil és la porta principal? Quin element hi ha a la part més alta de la 

portada?           

             

1.2.Continua observant aquesta portada. Hi ha un escut de l’Hospital sostingut per dos 

àngels. Descriu-lo.          

            

             

1.3.A través de l’escut, pots dir quines institucions administraven l’Hospital?  

             

1.4. Quines formes tenen les gàrgoles?       

            

             

1.5. De quins materials està fet l’Hospital?        

             

 

2. Les naus  

2.1. Com són els arcs?           

2.2. Com diries que és el sostre?          

             

2.3. A què es dediquen actualment aquestes naus?      
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3. Claustre 

3.1. Com són els arcs? I les voltes?         

3.2. Quina iconografia hi ha a les claus?        

             

3.3. A la volta de Llevant localitza la Resurrecció i l’Ascensió de Crist. Com es 

representa aquesta última?         

             

3.4. Als capitells, hi ha representats vegetals, animals o persones?    

             

3.5. On es troben situats el pou i la font?       

              

3.6. Fixa’t en la reixa renaixentista. Quin tipus de flors l’adornen? Per què creus que a la 

reixa, a la part inferior, hi ha un forat?       

             

3.7. Observa una columna rematada per una creu. Què representa? Com es diu aquest 

tipus de columna? De quin material està feta?       

            

             

3.8. Al pati hi ha dues escales que porten a les naus de Llevant i de Ponent de 

l’Hospital. Fixa’t per on surt el sol, i podràs deduir quina és cadascuna de les naus. 

Fixa’t en el conjunt escultòric de la de Llevant. Sobre quin escut descansa?  

             

3.9. Quin sant és el de l’ escala de Ponent i per què precisament és aquest?  
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3.10. Fixa’t en la façana de la construcció que cobreix l’accés a la nau de Llevant. 

Veuràs  l’escut d’armes, fet el 1630, de Maria Ana de Pinós i de Centelles, Comtessa de 

Quirra i de Centelles, benefactora de l’Hospital.  

3.11. Quines institucions ocupen actualment la part baixa del claustre?   

             

 

4. Església 

4.1. Observant la façana, hi pot haver algun dubte que es tracta de l’església de 

l’Hospital?            

4.2. A la façana pots observar les mateixes figures, del segle XVIII, que hi ha al 

començament de les escales de Llevant, Què poden representar?    

             

4.3. A l’interior, com es diu aquest tipus de volta? De quin art és característica?  

             

4.4. Una part de l’església sembla diferent i, a més a més, que no estigui restaurada. 

Quina explicació trobes a aquest fet: a) El pressupost es va acabar b) Es va deixar 

perquè  es veiés com era l’església al segle XVIII. Subratlla la correcta. 

4.5. Quines activitats es fan actualment en aquesta església?    

             

 

5. El Reial Col-legi de Cirurgia 

1. Exterior 

1.1. Per quina raó es troba a la façana l’escut reial? Què és el Toisó d’or?   
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1.2. En quina data es va crear efectivament aquesta institució?     

1.3. Els bustos que es veuen a l’amfiteatre són els de les persones que van fer possible el 

Reial Col-legi, i són:           

1.4. A la façana, veus elements neoclàssics? I barrocs? De quin estil, doncs, és l’edifici? 

            

             

1.5. A la part posterior de l’edifici hi ha una font dedicada al doctor Fleming i diverses 

plaques commemoratives. Fes una breu biografia d’aquest metge i indica els seus 

descobriments.          

            

            

            

            

            

             

             

 

2. Interior 

2.1. Què és un amfiteatre anatòmic? Descriu -lo i digues de quin segle és aquest.  
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2.2. Actualment, què és aquest Col-legi?       

             

 

6. La Casa de Convalescència 

1. La façana 

1.1. Tria un adjectiu per qualificar aquesta façana: recarregada, ostentosa, austera, 

sòbria.              

1.2. A la façana, a la cantonada del carrer del Carme i Egipcíaques, quin sant es veu? 

Per què s’hi ha posat aquest precisament?       

             

 

2.Portada  

2.1. Observa l’emblema de la portada, a quina institució pertany? Per què apareixen una 

creu i l’escut de  Barcelona?          

            

             

2.2. Gira la vista cap a l’Hospital. Veuràs una porta amb una reixa de ferro. Aquesta és 

l’entrada més antiga.  

 

3. Vestíbul 

3.1. Observa el plafó ceràmic on es representa la vida de Sant Pau. Reconeixes algun fet 

de la seva vida en aquestes rajoles?        

            

              



 95

3.2. Intenta trobar aquestes escenes: la conversió de Sant Pau, la seva fugida d’Efés per 

mar, la predicació, la presència davant els jutges i la seva decapitació. Per quins 

elements estan separades aquestes escenes? Amb quins elements estan fetes les orles 

situades a la part superior?          

              

             

3.4. Els paisatges de les escenes,  són rurals o urbans?       

3.5. Observant la placa ceràmica, pots dir quan es va inaugurar l’edifici?    

 

4. Pati 

4.1. Descriu el pati: forma, nivells,        

              

4.2. Com són els arcs de la planta baixa? Se sostenen sobre columnes, o pilars?  

             

4.3.  Tot al llarg de les parets trobem bancs i arrambadors de rajoles anomenades de 

cartabó o de vela. Pots explicar la raó d’aquest nom? Quins colors s’hi repeteixen?  

            

             

4.4. Per què es feien arrambadors i no es deixava encalçada la paret?   

             

4.5. Observa l’escultura al mig del pati i digues de quin tipus és, subratllant la resposta 

correcta:  relleu, exempta. 

4.6. Aquesta escultura representa  Sant Pau.  Per què es va posar en un lloc tan 

important aquest sant i no un altre?        
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4.7. Quin creus que és el símbol de Sant Pau? Per què?     

             

4.8. Contínuament es repeteix un escut, sobre les portes, sota les gàrgoles... De qui era? 

             

4.9. Al pis superior hi ha una sanefa a la part elevada de la paret, que està formada per 

ferradures? Com s’explica això?        

             

4.10. Al primer pis hi ha el mateix nombre d’arcs que a la planta baixa? Se sostenen 

sobre columnes, o pilars?          

4.11. Què hi ha sobre el pis superior?        

             

4.12. El animals que fan de gàrgoles són reals o mitològics? Descriu-ne  un.  

            

             

4.13. De quin estil diries que és aquest edifici?       

4.14. Quina institució ocupa actualment aquest edifici? Quines són les seves activitats? 

            

             

             

 

7. La conservació del recinte de l’Hospital 

Quan hagis acabat la visita, fes un passeig observant l’estat de conservació d’aquest 

recinte artístic format per l’Hospital de Santa Creu, la Casa de Convalescència i el Reial 

Col-legi de Cirurgia. Fixa’t en l’actitud i les activitats de les persones que es troben en 
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aquests llocs i a les instal-lacions dels bars al jardins. Després contesta aquestes 

preguntes:  

7.1. La conservació del patrimoni és una qüestió de la Generalitat i dels experts? O és 

una responsabilitat col-lectiva en què hem d’implicar-nos tots?     

            

            

             

7.2. Com podries col-laborar en la conservació del patrimoni? Proposa actuacions 

            

            

            

             

7.3. Valora l’estat de conservació del recinte que has visitat i determina de qui és la 

responsabilitat de la seva situació        

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. L A   C A S A   D E   L A   C A R I T A T  

4.1. MATERIALS PER AL PROFESSORAT 
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1. La creació 

Catalunya el 1799 es trobava en un mal moment econòmic a causa de les guerres amb 

Anglaterra. Davant d’aquesta situació, el duc de Lancaster, Capità General de 

Catalunya, i el bisbe Pedro Díaz de Valdés, van promoure una capta pública l’any 1799. 

Amb els diners recollits se socorria  la població, però només els que es trobessin sense 

feina i poguessin acreditar que n’havien tingut65.  

    Una vegada repartits els socors i passada la situació crítica, el sobrant, 461.077 rals 

de velló, el va controlar una Junta de Caritat integrada per fabricants d’indianes. 

Aquesta Junta va decidir  l’any 1802 la creació d’una Casa de Caritat i per aquest motiu 

el 1802 va demanar i va aconseguir l’edifici de l’Hospici per instalar-la66. La Casa de 

Caritat englobà l’Hospici, els seus deutes i els seus 168 acollits67.  Els seus objectius 

eren l’acolliment de nens, joves i adults, tant homes com dones, que es trobessin amb 

necessitat de socors. A més a més, també eren albergats dements i impedits.  

 

2. La seqüència històrica de les obres 

Una vegada creada la Casa de la Caritat, i per albergar una quantitat tan gran de 

persones s’adquiriren i es llogaren diverses cases veïnes del nucli fundacional. En 

aquests anys les donacions reials i particulars eren importants. La Guerra del Francès va 

trencar tot aquest moviment, el qual no tornà a recomençar fins que no va acabar la 

guerra. És en aquesta  època de revifada quan es fan les grans naus del departament de 

dones, capaces cada una per a 300 llits. La obres se suspengueren el 1833 per la penúria 

econòmica general. Fins aquest moment tot el que es feia seguia fidelment el pla de 

                                                           
65 Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Real Casa de Caridad de Barcelona. Barcelona, 1877, p. 
3.  
66 L’Hospici s’havia creat al 1772. PANTALEÓN I GAMISANS, Montserrat. “De pobres, en teniu 
sempre amb vosaltres...”. La Casa de la Caritat de Barcelona, 1868-1913. Tesi doctoral, Universitat 
Autónoma de Barcelona, 1999, pp. 16-8. 
67 CODINA LANGLÍN, Ramón. Organización de la Casa Provincial de Caridad y de la Casa Provincial 
de Maternidad y Expósitos de Barcelona. Barcelona, 1889, p. 5.  
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conjunt traçat quan es va crear la Casa de la Caritat, però quan una altra vegada, i 

després de les guerres civils, Catalunya viu un nou renaixement industrial, les obres ja 

no obeeixen aquest pla que hem citat. El 1842 es començà la construcció dels edificis 

que formen  l’angle dels carrers de Montalegre i Ferlandina, que s’acabà el 1844, i en el 

qual s’allotjaren els impedits i els malalts de tinya i de sarna. Aquí la categoria 

arquitectònica s’empobreix i la coordinació d’unes construccions amb les altres és 

deficient, contrastant amb la ben planejada solidesa arquitectònica antiga. El 1846 es 

construeix el cos d’edifici que van ocupar les impedides68. Però tot el conjunt patia la 

manca d’unitat, de condicions adients per albergar nens i vells, i ben aviat, d’espai per 

acollir l’augment constant d’asilats69.  

 

3. La relació entre la Casa de la Caritat i la mendicitat 

La relació entre la Casa de la Caritat i la mendicitat va ser molt estreta perquè quan es 

va crear la Casa de la Caritat es va prohibir la mendicitat. Després de la Guerra del 

Francès, la mala situació econòmica va causar l’augment del nombre de captaires. Un 

ban del Capità General de Catalunya el 1814 prohibia la mendicitat després de l’hora de  

vespres. La mala collita de 1817 va provocar una nova allau de captaires a Barcelona i 

una nova prohibició, per part del Governador Militar de Catalunya, d’exercir la 

mendicitat. Aquesta ordre no va tenir resultats apreciables, de manera que quatre mesos 

després el General Castaños, el nou Governador Militar, va donar 24 hores als captaires 

que no fossin veïns de Barcelona perquè abandonessin la Ciutat, i va establir que qui no 

respectés les seves ordres seria conduït a la presó. Aquestes mesures tampoc van  ser 

eficaces perquè eren tantes les persones necessitades que no cabien a la Casa de la 

Caritat. Una subscripció que es va fer entre la classe benestant per finançar obres 

                                                           
68 Les Cases provincials de Caritat i de Maternitat i Expòsits de Barcelona. Barcelona, 1918, pp. 320-2. 
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públiques, que significaven llocs de treball, no va donar els resultats esperats. Encara 

que  l’abril de 1818 es va començar a construir una carretera i es van sortejar cent llocs 

de treball, molts van resultar no premiats. A aquests es va acabar expedint-los un permís 

per poder practicar la mendicitat.  

    La Llei de Beneficència de 1822 va donar l’administració d’aquest sector als 

ajuntaments, però això no va significar cap canvi. Aquest mateix any, i com que els 

carrers estaven atapeïts de captaires, l’Ajuntament va donar 24 hores a aquestes 

persones perquè marxessin de la Ciutat, però aquesta mesura tampoc va ser efectiva70.  

 

4. Els asilats  

Fins  l’any 1850 la Casa admetia  persones d’arreu d’Espanya i fins i tot de l’estranger, 

però a partir de l’any esmentat els pobres de fora de la província de Barcelona eren 

enviats als pobles d’on eren naturals. L’estada dels albergats era gratuïta, encara que es 

contemplava l’existència de distingits, persones que pagaven per ser-hi acollits 

    Els asilats estaven degudament separats: homes, dones, nens, nenes, impedits i 

disminuits mentals. El 1820 aquests dos últims grups van ser instal·lats al Convent de 

Valdonzella. El dels Àngels es va utilitzar com a Casa Correccional. El 1844 es va 

finalitzar l’edifici dels carrers Montalegre i Ferlandina, que va albergar els malalts de 

tinya i sarna.  

    De tots els asilats, en tenia cura el personal de la Casa. Del departament d’homes, se 

n’ocupaven assalariats, anomenats “germans” i posteriorment, zeladors. Del de dones, 

les “matrones”, que el 1829 van ser substituïdes per les Germanes Carmelites. L’any 

1879 aquestes monges van renunciar a aquesta feina, i van ser substituïdes per les 

                                                                                                                                                                          
69 “La Casa de Caridad en 1952” i “La Casa de Caridad en el futuro”, en Nuestro Hogar, nº 28, novembre 
de 1952, pp. 74 i 96, respectivament.  
70 GONZÁLEZ SUGRAÑES, M. Mendicidad y beneficencia en Barcelona. Barcelona, 1903, pp. 47-52 i 
321-4.  
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Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, que es van encarregar dels departaments 

masculí i femení71. De la qüestió espiritual dels residents a la Institució, se 

n’encarregaven dos sacerdots.  

    La població asilada era molt nombrosa, amb predomini dels homes. Únicament 

durant la Guerra del Francès va minvar el nombre d’acollits i va arribar el 31 de 

desembre de 1811 a no tenir cap asilat. El 1814, i després de la Guerra, hi havia 418 

persones. Dos anys després, el 1816, els ingressats havien passat a 1820. El 1850 ,n’hi 

residien un total de 1.577, dels quals 706 eren homes i 871 dones72. En general, les 

epidèmies afectaven molt  la Casa pel contacte tan estret entre els albergats, per la 

concentració de tantes persones en un espai reduït, i perquè no era possible l’aïllament 

dels atacats73 

 

5. El treball obligatori dels albergats 

El treball era obligatori per als asilats, tant als serveis de la Casa com als tallers. La 

Junta va crear el 1827 una fàbrica d’agulles, i el 1828 ,una de porcellana. Posteriorment 

se’n van instal·lar de pa i galetes, i de fideus.  Després de 1850 es van inaugurar els 

tallers de fusteria, sastreria, sabateria, labors, serralleria, impremta i enquadernació74. 

    Els nens rebien classes d’un mestre que ensenyava a llegir, a escriure i a fer els 

comptes. Les nenes no anaven a aquestes classes. Elles col·laboraven fent les tasques 

domèstiques. Quan ja tenien més edat, els joves anaven d’aprenents i les noies, de 

serventes en cases particulars75.  

 

                                                           
71 “La Casa de la Caridad en 1952”. Nuestro Hogar, nº 28, novembre de 1952, pp. 68-9.  
72 TARÍN IGLESIAS, José. Un siglo y medio de caridad barcelonesa. Barcelona, s/a, p. 21. Estado de la 
Real Casa de Caridad de Barcelona, 1814 y 1816. Biblioteca de Catalunya. Col-lecció Torres-Amat. 
Secció de reserva impresa i coleccions especials.  
73 Noticias sobre la Casa de la Caridad de Barcelona. Barcelona, 1872, p. 26.  
74 ROIG, José Luis. Mundet, un pequeño mundo. Edició a càrrec de l’autor. Barcelona, 2004, p. 17. 
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6. Economia 

La R.O. de 1802 que va establir la creació de la Casa de la Caritat va assignar al seu  

sosteniment una rifa setmanal. A més a més, recaptadors anaven per tot el Principat 

demanant almoines. La Guerra del Francès va reduir els ingressos de la Casa al mínim, 

per la qual cosa el nombre d’asilats també va anar minvant76. Després de 1814, el 

recàrrec en el dret de portes tingué com a conseqüència la millora de la situació de 

l’establiment i l’entrada de dos regidors de l’Ajuntament de la Ciutat en la Junta que 

administrava la Casa de la Caritat77. També van augmentar els ingressos a partir de 

1838, quan l’Establiment s’encarregà del servei de conducció de cadàvers78.   

 

7. La Casa de la Caritat des d’un punt de vista artístic 

A l’angle nord-est de tot el conjunt de l’actual Casa de la Caritat, on ara hi ha el Pati 

Manning, s’instal-là el 1362 una comunitat de monges al convent de Nostra Senyora de 

Montalegre, però el papa Climent VIII el va dissoldre el 1593. El 1598 s’aprofità 

l’edifici per allotjar el nou seminari. El 1772, l’edifici va ser destinat a hospici, i el 1802 

va albergar la Casa de la Caritat fins l’any 1957. Doncs bé, durant els segles XVIII i 

XIX, es van anar bastint noves i importants dependències d’aquest dos últims 

establiments benèfics que hem esmentat. 

   L’edifici que alberga el pati Manning va ser construït l’any 1743, té tres plantes, 

obertes al pati interior citat, que porta el cognom de Robert Manning. Aquest senyor va 

fer un important llegat en el seu testament, atorgat a la ciutat de Mèxic, que va permetre 

fer obres de millorament a la Casa i completar-hi  serveis. El pati, de planta quadrada, té 

dos pisos. Està dibuixat seguint l’ordre toscà, amb arcs rebaixats a la planta baixa i arcs 

                                                                                                                                                                          
75 Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Real Casa de Caridad de Barcelona. Barcelona, 1877, 
pp. 8-10. 
76 COROLEU, José. Memorias de un menestral. Barcelona, 1888, pp. 91-3.  
77 Les Cases...Op. cit., p. 54. 
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de mig punt al primer pis. Com a la Casa de Convalescència, per cada arc del pis baix, 

n’hi ha dos al pis superior. La coberta, inclinada cap al pati, està feta amb bigues i 

cairons decorats. En ambdues plantes, a les parets, hi ha arrambadors de ceràmica. La 

decoració és floral a les dues plantes, però a la superior també és geomètrica. Damunt 

l’arrambador de la planta baixa, a l’escala i al costat de llevant de la primera planta, hi 

ha esgrafiats amb motius florals. A les petxines de la planta alta hi ha esgrafiats amb els 

noms del primer benefactor d’ aquest establiment benèfic.  

    De 1804 a 1832 es va portar endavant un projecte d’ampliació de la Casa que va 

quedar reduït a un edifici, anomenat “edifici de dones”, que s’estructura entorn un gran 

pati. A la dècada dels vint d’aquest segle tot el conjunt és restaurat i redecorat amb 

arrambadors ceràmics i esgrafiats, de tipus noucentista79. 

   L’antiga església de la Casa va ser substituïda el 1903 per una altra de  projectada per 

l’arquitecte Augusto Font Carreras, en estil neoromànic, amb planta de creu llatina, 

absis circular i amb trifori o galeria. La llum penetra per les tres rosasses i per les 

vidrieres. La coberta és de fusta, sostinguda per ganivets d’armadura de fusta80. A 

ambdós costats de la nau central, hi ha dues graderies amb molta capacitat, utilitzades 

pels asilats i les asilades.  

  

8. El trasllat 

Durant tota la segona meitat del segle XIX va anar prenent força la idea de traslladar la 

Institució. El 1897 Mariano Torrebadella Galobardes va llegar a la Casa de la Caritat 

una finca agrícola, Can Tarrida a Horta. Per la seva banda, la Diputació, que des de 

                                                                                                                                                                          
78 PUIG I ALFONSO, Francisco. Beneficencia. Barcelona, 1927, pp. 200-4.  
79 GONZÁLEZ, Antonio i ISERN, Jordi. 32 monuments catalans. Diputació de Barcelona, Barcelona, 
1985, pp.131-2. CIRICI, Alexandre. Barcelona pam a pam. Teide, Barcelona, 1984, p. 297. Catàleg del 
patrimoni arquitectònic històrico artìstic de la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, 1987, p. 
284.  
80 “Un nuevo templo”, en Nuestro Hogar, nº 24, febrer de 1952, pp. 5-7.  
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1868 tenia totes les competències sobre la Casa de la Caritat, va anar comprant terrenys 

també a Horta. El 1915 es van trasl-ladar a la Torre dels Frares, masia del s. XVIII, els 

epilèptics i els que tenien lesions pulmonars. Aquesta masia i la seva finca havien estat  

comprades per la Junta de la Casa Provincial de Caritat, d’acord amb els marmessors de 

Miguel Albá Andreu. Aquest senyor havia llegat el 75% del seu patrimoni per a la 

construcció i sosteniment d’un hospital d’incurables, a Horta, al costat del Laberint. Per 

fi, l’any 1927, l’arquitecte Rubió i Bellver fa el projecte d’un pavelló als terrenys 

d’Horta, i encara que l’edifici va arribar a estar cobert, no va utilitzar-se després. El 

1953 el president de la Diputació encarregà a l’arquitecte provincial Manuel Baldrich i 

Tibau un avantprojecte de la nova Casa de la Caritat als terrenys que la Diputació ja 

tenia a Horta. Aquest avantprojecte hauria d’incloure una proposta per aprofitar el 

pavelló de Rubió, tal como es va fer. Per fi, el 1957, s’inauguraren els edificis que 

acollirien els albergats de l’antiga Casa de la Caritat. Aquest nou centre benèfic es deia 

Llars Anna Gironella de Mundet a causa de la important donació, 40 milions de 

pessetes, que va fer el matrimoni Mundet-Gironella81.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
81 GONZÁLEZ, Antonio i ISERN, Jordi. 32 monuments...Op. cit., pp. 301-2.   
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1. Les imatges de la Casa 

1.1.Consulta aquesta pàgina Web per veure l’estat actual de la Casa de la Caritat: 

www.cccb.or/es/historia_de_la_casa_de_la_caritat 

 

2. L’objectiu de la Reial Casa de Caritat 

“Objeto de la Real Casa de Caridad de Barcelona. 

El socorro del verdadero necesitado, su instrucción cristiana y civil, la corrección y 

rectificación de los hijos mal inclinados, el fomento de la aplicación e industria popular, 

y el recogimiento, y útil empleo de los holgazanes mendigos que infestan la sociedad 

con sus vicios, y usurpan la limosna al verdadero pobre, forman el piadoso objeto de 

este establecimiento”.  

Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Real Casa de Caridad de Barcelona. 

Barcelona, 1877, p. 3.  

 

2.1.Quina diferència fonamental estableixen les Ordenanzas entre els pobres? 

2.2.A persones de quin sexe i de quina edat estava destinada la Casa? 

2.3. Es buscava albergar  persones sense sostre, desvalgudes, o bé es pretenia formar-

les? En quin sentit? 

 

3. La burgesia barcelonina i la Casa de la Caritat 

“Cuando en 1820 la burguesía barcelonesa comienza a constituir una fuerza 

considerable en la vida ciudadana, la Casa de la Caridad toma un notable incremento. 

Las obras continuaron a un ritmo acelerado” 

TARÍN IGLESIAS, José. Un siglo y medio de caridad barcelonesa. Barcelona, s/a, p. 

13.  
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3.1. Per què creus que estava tan interessada la burgesia de Barcelona a sostenir i 

ampliar la Casa de la Caritat?  

 

4. Els benefactors de la Casa de la Caritat 

Tomás Ferrer, Francisco de A. Cambó, Arturo Mundet y Anna Gironella, etc.  

TARÍN IGLESIAS, José. Op. cit., p. 15. 

 

4.1. Busca les activitats a què es dedicaven aquestes persones. A quin grup social 

pertanyien? 

4.2. Un dels patis de la Casa de la Caritat s’anomena Pati Manning. Quins mèrits devia 

tenir aquest personatge per merèixer aquest honor? 

 

5. Els presidents de la Casa 

“Presidentes de la Casa de la Caridad: Marqués de Campo Sagrado, Ignacio Regés, 

Marqués de Paredes, Barón de Maldá, Mariano Borrell, Melchor Pallós, Jaime Clavell, 

Antonio Fanfan, Julian Marema, Francisco Puig, Antonio Giberga, Valentí Almirall, 

Pedro Escudero, Pablo Torelló, Antonio Anet, José Comas y Masferrer, Juan Coll y 

Pujol, Marqués de Pascual, José Ildefonso Gatell, Enrique Prat de la Riba”.  

TARÍN IGLESIAS, José. Op. cit., p. 11. 

 

5.1. Amb l’ajuda de l’Enciclopèdia Catalana digueu la professió d’alguns d’ aquests 

presidents. Quina classe social dirigia la Casa de la Caritat?  

 

6. La mendicitat i la Casa de Caritat 

“Recogimiento de mendigos.  
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Con el establecimiento de esta Casa quedan cortados de raíz todos los pretextos de 

mendigar, pues el que se vea falto de todo otro recurso para subsistir puede presentarse 

voluntariamente...y lograr su admisión en ella”.  

Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Real Casa de Caridad de Barcelona. 

Barcelona, 1877, pp. 5-6.  

 

6.1.La Casa de la Caritat volia acabar amb la pobresa o amb la mendicitat? 

6.2. Tenia objectius realistes la Casa? Raona la resposta. 

 

7. La llibertat dels asilats 

“Al Gobierno toca...la reclusión y recogimiento de los que cebados en la vida libertina y 

holgazana que la mendicidad les proporciona, no se cuidan de dexarla.  

Por ningún motivo se concederá la salida y la libertad absoluta a dichos recogidos hasta 

que haya pasada un mes de reclusión...” 

“A los recogidos en clase de voluntarios se les permitirá salir en los domingos y días de 

fiesta, pero si alguno de ellos se embriagase, pidiese limosna, o metiese otra falta dentro 

o fuera de la Casa, será privado de libertad por el número de meses que parezca 

conveniente a la Junta, para su debida corrección y escarmiento de los demás”. 

Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Real Casa de Caridad de Barcelona. 

Barcelona, 1877, pp. 6-7. 

 

7.1. El caràcter d’aquest establiment era només benèfic o també correctiu? Raona la 

resposta. 

7.2. S’establien diferències entre els asilats segons la seva conducta? Explica-ho.  
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7. El treball  

“A todos (los acogidos) se les proporcionará el trabajo empleándolos en las varias 

operaciones que exije la economía de la Casa, y en la industria y oficios  que se hayan 

establecido en ella, según el sexo, aptitud y morigeración del recogido”.   

“La industria se exercitará principalmente en el lino y algodón, desde su primera 

preparación hasta el texido inclusive”.  

Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Real Casa de Caridad de Barcelona. 

Barcelona, 1877, p. 8.  

 

TALLERS I FÀBRIQUES DE LA CASA DE CARITAT 

1826 de pa i galetes 

1827 d’agulles  

  “     de porcellana 

1850 de fusteria 

1860 de sastreria 

  “    de sabateria 

1868 de labors femenines 

1872 de serralleria 

  “     d’impremta 

1882 d’enquadernació 

Elaboració pròpia a partir de TARÍN IGLESIAS, José. Op. cit., p. 13-6.  

 

8.1. Per què la Casa establia el treball obligatori als asilats?  

8.2.Trobes alguna relació entre aquesta obligació i l’ocupació, fabricants d’indianes, 

dels membres de la Junta de Caritat, la creadora d’aquest establiment? 
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9. La formació dels nens 

“Se instruirá a los niños en leer, escribir y contar, por medio de maestros hábiles...”.  

“Si algún artesano solicitase por aprendiz de su oficio a algún muchacho de los 

recogidos, se le otorgará...”.  

“Se instruirá y exercitará a las niñas y mugeres en las labores propias de su sexo y edad, 

y ofreciéndoles ocasión para colocarlas en servicio de alguna decente familia...”. 

Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Real Casa de Caridad de Barcelona. 

Barcelona, 1877, pp. 8-10.  

 

9.1. Explica les diferències entre la formació dels nens i les nenes, entre els seus 

mestres, i entre les sortides professionals a què estaven destinats.  

 

10. La formació religiosa 

“ Pasto espiritual. 

Para este elegirá la Junta dos sacerdotes...será de la obligación de estos celebrar 

diariamente el santo sacrificio de la Misa...instruir a los recogidos en los misterios y 

preceptos de nuestra sagrada religión...rezar con ellos el Santísimo Rosario, y 

suministrarles los Santos Sacramentos”.  

Uno de los primeros cuidados del maestro será educarlos (a los niños) en los principios 

de la moral cristiana, y en los deberes de buenos vasallos”.  

Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Real Casa de Caridad de Barcelona. 

Barcelona, 1877, pp. 8-12.  

 

10.1. Quina era la raó de l’interès de la Casa per la formació religiosa dels acollits i, 

sobretot, dels nens? 
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10.2. Creus que las pràctiques religioses eren voluntàries? 

 

11. Els albergats 

“Estado de la Real Casa de Caridad de Barcelona el 31-12-1814 

Hombres           291 

Mujeres           105 

Religiosos         2 

Sacerdote distinguido        1 

Hermanos             14 

Mujeres de gobierno       3 

Empleados        2 

Total            418” 

FONT: Estado de la Real Casa de Caridad de Barcelona, 1814. Biblioteca de Catalunya. 

Col-lecció Torres-Amat. Secció de reserva impresa i coleccions especials. 

 

“Estado de la Real Casa de Caridad de Barcelona, 1816.  

31-12-1816 

hombres           974 

mujeres           818 

sacerdotes    2 

distinguidos    1 

hermanos                       20 

empleados    1 

mujeres de gobierno   4 

total          1820” 
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FONT: Estado de la Real Casa de Caridad de Barcelona, 1816. Biblioteca de Catalunya. 

Col-lecció Torres-Amat. Secció de reserva impresa i coleccions especials. 

 

11.1. Com expliques aquesta diferència d’albergats entre 1814 i 1816? Consulta el teu 

llibre de text per conèixer els esdeveniments d’aquests anys.  

11.2. En aquests dos anys és més gran el nombre d’asilats que d’asilades. Com 

explicaries això? Es produïa aquesta mateixa situació en algun altre establiment benèfic 

que coneguis, encara que sigui d’una altra època? 

11.3. A la llista d’albergats, n’ hi ha un que anomenen “distingit”. Quin tipus d’albergat 

pot ser? 

 

“Població de la Casa de Caritat 

   POBLACIÓ 

Anys             homes             dones                  total 

1803  22482      0     224 

1806          1.038  626  1.664 

1809  213  235     448 

1812    -            -       - 

1815  767  436  1.203 

1818  524  548  1.072 

1821  510  523  1.033 

1824  450  647  1.097 

1827  540  432     972 

1830  641  490  1.131 

1833  717  620  1.337 
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1836  860  892  1.572 

1839  985               1.255  2.240 

1842  721  777  1.498 

1845  609  714  1.323 

1848  844  966  1.810 

1851  729  900  1.629 

1854  890  928  1.818 

1857          1.016          1.032  2.048 

1860          1.075                982  2.057    

1863          1.170          1.115  2.285 

1866          1.405               1.115  2.520 

Les Cases provincials de Caritat i de Maternitat i Expòsits de Barcelona, Barcelona, 

1918, pp. 203-5.  

 

11.4. Fes una gràfica que reflecteixi el nombre total d’albergats, la quantitat de dones i 

la d’homes.  

11.5. Quina és l’evolució del total d’albergats? 

11.6. Quan s’inverteix el desequilibri entre homes i dones asilades? 

 

12. Les epidèmies a la Casa 

“Luego que el cólera morbo invadió la ciudad, tomáronse precauciones en el 

Establecimiento...cambióse el sistema de alimentación de los pobres, dándoles 

diariamente dos sopas de caldo formado con vaca y carnero por partes iguales; 

aumentose el personal facultativo y estableciéronse las enfermerías en los puntos 

                                                                                                                                                                          
82 D’aquests, 189 procedien de l’antic Hospici.  
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elevados de la Casa. La enfermedad, empero, se cebó de un modo cruel en los pobres 

acogidos habiendo habido en la Casa 1.394 invasiones y 442 defunciones”. 

Noticias sobre la Casa de la Caridad de Barcelona. Barcelona, 1872, p. 26.  

 

12.1. Per quina raó les epidèmies afectaven tant els asilats als establiments benèfics? 

12.2. Existien a la segona meitat del segle XIX mètodes efectius para combatre les 

epidèmies? 

 

13. L’economia de la Casa 

“...ha venido Su Majestad en aprobar este Establecimiento...También se ha confirmado 

S.M en que se continuen a beneficio de la expresada Casa (de la Caridad), las Rifas 

concedidas anteriormente para Obras Públicas y Olla a los pobres de esta ciudad y los 

Bailes de Máscaras...”  

Real Orden del 17-12-1802. Biblioteca de Catalunya. Col-lecció Torres-Amat. Secció 

de reserva impresa i coleccions especials. 

 

“Falto este (Establecimiento) enteramente de finca y rentas, basa su existencia en el 

producto de las rifas, y de los bailes de máscaras que se dan en la presente ciudad, y en 

las limosnas que se recogen de la piedad de los particulares, a que se añade la parte 

correspondiente de las que la excelsa piedad del soberano concedía al antiguo Hospicio 

y Casa de Misericordia”.  

Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Real Casa de Caridad de Barcelona. 

Barcelona, 1877, p. 21.  
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“Estado de la Real Casa de Caridad de Barcelona, desde el 24-10-1814 al 31-12-1814 

Ingresos  

Piezas algodón vendido         2.635,15 

Producto de nueve rifas                15.965,19 

Premios no pagados por no presentarse los ganadores   1.301, 76 

Limosnas dadas por particulares            424,96 

Idem por 24 recaudadores de limosnas en pueblos          657,27 

Producto de letrinas                        48,15 

Total ingresos       21.033,87 

Gastos        17.536, 91  

Existencia en caxa  3.496, 196”. 

FONT: Estado de la Real Casa de Caridad de Barcelona, desde el 24-10-1814 al 31-12-

1814. Biblioteca de Catalunya. Col-lecció Torres-Amat. Secció de reserva impresa i 

coleccions especials.  

 

“Situación en 1815 

ingresos   28.669 reales 

gastos     28.669 reales”.  

Estado demostrativo de las entradas y salidas en la Real Casa de la Caritat, 1815. 

Biblioteca de Catalunya. Col-lecció Torres-Amat. Secció de reserva impresa i 

coleccions especials.   

 

13.1 Quins privilegis va concedir el Rei Carles IV a la Casa de la Caritat? 

13.2. Tenia aquest establiment benèfic un finançament oficial, permanent i regular? 

13.3. Quina era la font d’ingressos més important? 
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13.4. Quin percentatge representen les almoines dintre dels ingressos totals? 

 

14. Prohibició de la mendicitat després de ser inaugurada la Casa de la Caritat. 

A) “Después de tocadas las primeras oraciones, toda persona de ambos sexos...se 

abstendrá de questura y pedir limosna...” 

Bando del Marqués de Campo Sagrado, 14-9-1814. Reproduit a GONZÁLEZ Y 

SUGRAÑES, M. Op. cit., p. 47.  

 

B) “De algunos días a esta parte se han introducido en esta plaza gentes de varios 

distritos de la provincia con el objeto al parecer de pedir limosnas de resultas de la mala 

cosecha de trigo...pero como bajo este pretexto pueden ocultarse gentes mal 

entretenidas: que en la próxima estación de invierno turben la quietud pública, se hace 

preciso acudir con tiempo al remedio... 

I. Dentro del preciso término de 24 horas desde la publicación de este edicto saldrán de 

ella (Barcelona) con sus familias todos los individuos...que no tengan en la misma 

fijado su domicilio... 

X. Está prohibido por las leyes del reino el cuestar o pedir limosna, y en consecuencia 

serán sin contemplación arrestados y conducidos a las Reales Cárceles todos los que lo 

verifiquen...”.  

Edicto del Gobernador militar de Barcelona, 3-10-1817. Reproduit a GONZÁLEZ Y 

SUGRAÑES, M. Op. cit., p. 321. 

 

C) “I. Todos los mendigos de ambos sexos no avencidados en esta Capital...deberán 

salir de ella en el término preciso de 48 horas a contar desde la publicación de este 

Edicto: los que pasado dicho término fueren hallados mendigando, serán arrestados y 
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conducidos a la Cárcel...y a las mujeres y niños se les conducirá con escolta hasta ser 

entregados a la Justicia de sus respectivos pueblos.” 

“III. El número de pobres que quedare en esta Capital...serán ocupados en la obra 

pública que va a abrirse hasta a donde alcance el producto de la subscripción voluntaria 

que se ha verificado...pero considerando que esto será insuficiente al socorro de todos, 

no se impedirá que pidan limosna los verdaderamente necesitados...siempre que 

justifiquen su miseria y la falta de trabajo...”. 

Edicto del general Castaños, Gobernador Militar de Catalunya, 21-2-1818. Reproduit a 

GONZÁLEZ Y SUGRAÑES, M. Op. cit., pp. 322-4.  

 

D) “Todos los pordioseros tanto forasteros como vecinos de esta ciudad saldrán de ella 

dentro de 24 horas. Pasado este término será espelido a la fuerza cualquiera de dicha 

clase que no hubiera obedecido esta providencia...”.  

Ban de l’Ajuntament de Barcelona. Reproduit a GONZÁLEZ Y SUGRAÑES, M. Op. 

cit., p. 324. 

 

14.1. Què estableix el text A? 

14.2. El text B i C tenen en comú dos punts, quins són? 

14.3. Les ordres contingudes al text B no van ser obeïdes, per això el text C contempla 

una sèrie de solucions per als pobres,  quines són? 

14.4. El ban de l’Ajuntament, text D, què estableix categòricament? 

14.5. En resum, els pobres que es decideixen a demanar almoines, com són considerats 

per les autoritats? Els que no obeïen les ordres de les autoritats, on podien ser reclosos? 
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15. La pobresa 

“Pero lo terrible era lo que iba (al juliol de 1808) propagándose y aumentando la miseria 

con la paralización del comercio y de la industria. Daba grima el ver como pululaban 

por las calles los pordioseros, todos por punto general ancianos o mujeres, pues los 

jovenes huían alistándose en los cuerpos del ejército que se iban improvisando. En todo 

el mes de julio no habían entado en nuestro puerto sino siete pequeñas embarcaciones. 

Los talleres iban quedando desiertos”.  

“En medio de tanta necesidad y miseria, la Real Casa de Caridad (a l’any 1809) tenía 

que proveer al sustento de 1276 personas...los trabajos que se sufrían para logarlo no 

son para contarlos”. 

COROLEU, José. Memorias de un menestral. Barcelona, 1888, pp. 91-3. 

 

15.1. Què succeïa a Catalunya els anys que es citen als textos? 

15.2. En quines circumstàncies hi havia més captaires a la ciutat de Barcelona? Quan hi 

havia més acollits a la Casa de la Caritat? Quan es dictaven les ordres per recloure els 

captaires? 

 

16. L’himne de la Casa de la Caritat 

“Hogar del pobre,  

cuna del niño,  

taller del joven,  

templo de Dios.” 

Himne de la Casa Provincial de Caridad. Reproduit a TARIN IGLESIAS, José. Op. cit., 

p. 1.  

16.1. Creus que l’himne reflecteix el que fins ara has vist d’aquest establiment benèfic? 
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17. L’edifici 

“El conjunto arquitectónico lo forman una serie de añadidos que matan cualquier 

posibilidad de estilo y en más de un caso están reñidos con la Sanidad y la Pedagogía. 

Destila frío y tristeza” 

“La Casa de Caridad en 1952”, en Nuestro Hogar, nº 28, novembre 1952, p. 74.  

 

17.1. Aquesta imatge de la Casa de Caritat es correspon amb la que reflecteixen la 

literatura i les pel-lícules? Posa’n un exemple.  

17.2. Aquesta situació d’aquest establiment de beneficència es va solucionar?  
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4. LA  CASA  DE  LA  CARITAT  
 

4.3. VISITA 
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1. Els edificis    

1.1. Digues quines institucions ocupen actualment l’antiga Casa    

            

            

             

 

2. El Pati Manning 

2.1. Busca al pati la data en què va finalitzar la seva construcció     

2.2. Com és la planta del pati ?         

2.3. Com són els arcs del primer pis? I els del segon?      

             

2.4. Els arcs descansen sobre columnes o pilars?       

             

2.5. De quin material estan fetes i com estan decorades les cobertes del primer i del 

segon pis?           

            

             

2.6. Quins dos tipus de decoració hi ha als arrambadors del primer pis? ¿Quins motius 

s’hi repeteixen?          

            

             

2.7. Al segon pis, trobem un tipus de decoració diferent. Descriu-la.   

             

2.8. Quin escut es repeteix entre el primer i el segon pis d’arcades? Això què vol dir? 
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2.9. Entre els arcs del segon pis, hi veiem noms diversos. Quin paper havien tingut 

aquestes persones a la Casa de la Caritat?        

2.10. La màquina que es troba al costat de l’escala que puja al primer pis, amb quin 

taller de la Casa de la Caritat està relacionada?       

 

3. L’església 

3.1. Com és la seva planta?          

3.2. Quins elements del romànic pots veure en aquesta església?     

            

             

             

3.3. Aquesta església va ser inaugurada el 1903 i té elements romànics. Podem dir que 

és neoromànica?           

3.4. Quantes rosasses hi trobes? Quins motius decoratius presenten? Són diferents dels 

de les vidrieres?          

            

             

3.5. Quina era la utilitat de les graderies que es troben a la dreta i a l’esquerra de l’altar? 

             

 

4. El pati de les dones 

4.1.Aquesta entrada té sobre la llinda un escut reial. Per quina raó?   
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4.2. La façana presenta esgrafiats. De quins colors? De quin tipus, geomètrics o 

vegetals?           

             

4.3.A la part central de la façana es veuen unes figures. Què creus que representa tot el 

conjunt? Per què?          

             

4.4. El pati té arrambadors de rajoles. Amb quin tipus de decoració?    

             

4.5. Als arrambadors, tria dues frases amb què estiguis molt d’acord?   

            

             

4.6. Una escultura presideix el pati. De quin material està feta? Quina originalitat té 

aquest Sant Jordi?            

             

4.7. Aquest pati presenta també un altre tipus de decoració. Quina?    
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5. LES  LLARS  ANNA  GIRONELLA  DE  MUNDET 

5.1. MATERIALS PER AL PROFESSORAT 
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1. La creació de Les Llars 

Durant tota la segona meitat del segle XIX la Diputació ja es plantejava el trasllat de la 

Casa de la Caritat del Raval a un altre lloc amb terreny abundant, assolellat, obert i 

ampli, tot el contrari del barri citat. Aquest centre benèfic ja tenia a Horta Can Tarrida,  

utilitzada com a residència d’estiu; la Torre dels Frares, on s’asilaven els nens 

tuberculosos i epilèptics, i la Fundació Albà, que era un centre per al  tractament de 

malalties diverses.  

    El 1927 la Diputació Provincial comprà la finca Pallós, a Horta, situada al costat de la 

Torre dels Frares. L’any següent ja s’aprovà el projecte de l’arquitecte provincial Joan 

Rubió i Ors però, per problemes financers, el 1936 només estava quasi acabat el pavelló 

dit de Llevant. Acabada la Guerra Civil, aquest edifici es va utilitzar fins l’abril del 

1940 com a centre de classificació de presoners. Era el camp de concentració de Sant 

Joan d’Horta. Aquest pavelló va tornar a utilitzar-se, el 1942, com a alberg provisional 

de captaires, i el 1943 com a alberg de tuberculosos, que es va tancar el 1945. Llavors, 

la Casa de la Caritat va decidir destinar l’edifici a casa de colònies, l’Hogar Montaña, 

per als nens asilats83.  

    El trasllat definitiu de la Casa de la Caritat a Horta es va produir a la dècada dels 50 i 

van tenir-hi un paper important Artur Mundet i Anna Gironella, catalans, fincats a 

Mèxic, i multimilionaris. Ell s’havia dedicat a la indústria surera i fabricava també un 

refresc de poma, el “Sidral Mundet”. Després que es morí un fill seu als 20 anys, van 

començar a donar diners per a obres benèfiques a Sudamèrica. Per exemple, a Mèxic 

van construir una Maternitat, la primera de Hispanoamèrica.   

    A Barcelona, ciutat en la qual havia nascut la senyora Anna Gironella, aquest 

matrimoni, l’any 1954, va donar 40 milions de pessetes per fer una “ciutat assistencial”, 

                                                           
83 TURBÓ I TRAVERIA, Gemma (coord.). El Campus Mundet. Un entorn per descobrir. Universitat de 
Barcelona, 2008, pp. 101-117.  
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la nova Casa de la Caritat, que llavors estava pressupostada en 94 milions. L’única 

condició que posaren era que les noves intal-lacions duguessin el nom de “Hogares Ana 

Gironella de Mundet”. La Diputació va acceptar la donació i la condició.  

    El projecte de les Llars Mundet el va fer l’arquitecte Manuel Baldrich, l’autor del 

Pavelló Cambó de la Casa de Maternitat i Expòsits, i va significar la primera ruptura de 

l’arquitectura oficial amb l’academicisme ensopit de la llarga postguerra. La principal 

diferència amb el projecte de Rubió i Bellver era que deixava de banda l’estil 

medievalitzant i el substituïa per una nova distribució en el terreny dels edificis, que se 

situaven esglaonadament de manera que tots gaudien del sol i de les vistes sobre 

Barcelona. Aquest projecte era també ambiciós i faltaven els diners necessaris per 

portar-lo endavant. Per això, la donació del senyor Mundet va ser tan important. Però 

quan se li va comunicar que es calculava que l’obra trigaria uns cinc anys a fer-se, el 

benefactor afegí, llavors, una altra condició per a la donació: que els treballs 

s’enllestissin en tres anys, com així va resultar. El 1957, es va celebrar la inauguració 

oficial amb la presència del Cap de l’Estat, Francisco Franco. L’obra, al final, havia 

costat 175 milions. D’aquests, 40 els havia posat el matrimoni Mundet. La capacitat 

d’aquest centre seria de 2.250 persones.  

 

2. Els albergats 

Les Llars van ser dissenyades amb una capacitat de 2.250 persones. El 30-4-1982, hi 

havia 2.081 nens i joves entre 4 i 18 anys. Per sexes, 1.278 nens i 803 nenes; tot això 

sense comptar els nens de la Institució Psicopedagògica Llars Mundet84. Això vol dir 

que encara que fos una institució que també acollia gent gran i impedida, la majoria eren 

nens i joves. Deu anys abans, el 1972, la població albergada era la mateixa, 2.081 

                                                           
84 Informe i proposta de reestructuració de les escoles i internats de Llars Anna G. De Mundet. Diputació 
de Barcelona, Barcelona, 1982, p.13. 
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persones, i també la major proporció era la de nens i nenes. El personal al servei de 

l’establiment benèfic era important, 36 pares salesians, 90 Germanes de la Caritat, 

metges, cuineres...En total, 304 persones.  

    Els asilats, quan arribaven als 18 anys, no quedaven sense protecció si no tenien 

família. Els que volien podien anar a viure a la Residència Fàbregas, a Sarrià, tant si 

estaven treballant com estudiant. Les joves, per la seva banda, podien viure en una  

residència de monges, la López de Vicuña85.  

 

3. El paper de la religió a Les Llars 

La religió estava molt present a la Institució, com succeïa a tota Espanya86. Els 

educadors dels nens i joves eren el salesians. De les nenes, se n’encarregaven les Filles 

de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. La Missa era obligatòria cada diumenge i tots els 

nens feien la primera comunió87. 

 

4. Els estudis dels albergats 

Després de la inauguració de Les Llars, i a més a més de les escoles per a nens i nenes, 

van començar a funcionar, per als varons, els tallers de mecànica, electricitat, 

ebenisteria, lampisteria, sastreria, laboratoris, etc. Les nenes anaven als tallers de cuina, 

planxa, brodat, costura, puericultura, art tèxtil88, etc. Més endavant, i a conseqüència de 

les ordenacions educatives, es va establir l’ensenyament primari, secundari i formació 

professional. Aquesta última, a càrrec dels salesians, tenia les branques de química, 

delineació industrial, electrònica, confecció industrial, etc.  

                                                           
85 TURBÓ I TRAVERIA, Gemma (coordinadora). Op. cit., pp. 130-1.  
86 MONTERO GUTIÉRREZ, Eloy. El nuevo Concordato español. Madrid, 1954, p. 27. 
87 ROIG, Josep Lluís. Mundet: un pequeño mundo. Barcelona, edició a càrrec de l’autor, 2004, p. 75. 
88 BALDRICH, Manuel. “Los Hogares Ana Gironella de Mundet”, en Cuadernos de arquitectura y 
urbanismo”, nº 36, 1954, p. 19.  
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    La majoria dels estudiants de formació professional eren varons, així com els de 

batxillerat. Aquesta situació a Les Llars no era un cas únic, sinó que reflectia la situació 

de les dones respecte a l’ensenyament en la societat espanyola89. 

 

5. Els edificis  

Les Llars Mundet són un conjunt de pavellons separats per jardins molts amplis, situats 

en un lloc elevat de Barcelona. Aquest recinte comprèn tres zones: l’esportiva, la 

d’edificis i la de jardins. Aquesta última està resolta transformant la superfície en una 

sèrie de terrasses horitzontals on s’assenten els edificis i s’organitzen els camps de joc i 

els jardins. Tot es comunica per escalinates i passeigs.   

    L’arquitecte que va projectar Les Llars  va topar amb una dificultat molt gran, i és 

que hi havia un desnivell de dos-cents metres. No obstant això, no es veuen murs de 

contenció,  perquè els desnivells es van solucionar mitjançant extensions de vegetació i 

zones enjardinades o d’arbrat.  Cap edifici es troba sobre la superfície primitiva del 

terreny, sinó que en molts casos s’ha requerit la prèvia excavació de terres.  

    Les Llars Mundet no es troben en un sol edifici, sinó que es va decidir la construcció 

d’una sèrie de pavellons de grans proporcions, independents i al mateix temps 

relacionats, tant a nivell exterior per mitjà d’escalinates i passeigs, com subterrani, 

perquè es va construir una galeria de servei de 800 metres de longitud. Aquesta galeria 

va fer possible una fàcil intercomunicació entre els pavellons, sobretot amb els de cuina 

i safareigs, que es feia a través de vagonetes mecanitzades.  

    Els serveis centrals, és a dir, l’església i l’edifici destinat als espectacles i reunions, 

ocupen el centre geomètric i la façana mira a la gran plaça, de 60 m. de costat, presidida 

per un gran campanar de 45 m. d’alçària.  

                                                           
89 BALLARÍN DOMINGO, Pilar. La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX-
XX). Síntesis, Madrid, 2001, p. 118-131.  
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    A l’església, l’arquitecte va deixar-hi a la vista l’estructura. La simplicitat i 

l’austeritat marquen l’edifici. La façana és cega i la nau no té elements que dificultin la 

visibilitat interior; la claror penetra lateralment a tota l’església a través de les vidrieres 

laterals.  

    Totes les façanes dels pavellons posseeixen una unitat de disseny. Els materials 

utilitzats son també els mateixos: la pedra, el maó, el formigó i el vidre. A l’interior 

s’utilitza el mosaic i la pintura plàstica. Alguns dels materials emprats resultaven molt 

moderns per l’època:  làmines d’alumini, gres ceràmic, grans vidres, etc. Tots els 

materials són molt resistents, però no luxosos perquè es pensava que un establiment de 

beneficència no podia resultar sumptuós. No obstant, el conjunt de la Institució resulta 

monumental a causa de l’ amplitud del terreny i la unió de l’arquitectura i la jardineria.  

    La capacitat dels edificis és molt gran. La sala d’actes tenia un aforament de 1.200 

persones, el mateix nombre de les que podien seure a l’església. El pavelló de nens 

estava edificat per albergar 720 asilats, amb dormitoris de deu llits; 12 menjadors, 18 

aules, sales de dibuix i biblioteques. El pavelló de les nenes tenia la mateixa capacitat i 

els mateixos serveis, més cinc aules per a les assignatures pròpies d’una Escola-Llar. 

Malgrat la gran capacitat d’aquests pavellons, la seva altura no és considerable per tal 

d’evitar l’ús d’ascensors per part de la canalla i l’ombra que necessàriament farien 

aquests edificis alts sobre els jardins, cosa que els perjudicaria. Aquests pavellons tenen 

una gran longitud per evitar els patis tancats i sense sol, considerats poc higiènics. Per 

aquesta raó, el pavelló sanitari també és molt allargat.  

    Les Llars Mundet tenien l’originalitat d’acollir no només nens, sinó també  persones 

grans. Per això hi havia un pavelló per a vells, que era el que havia dissenyat Rubió, 

però molt transformat per la necessitat de construir galeries per on entrés el sol. També 

el pavelló sanitari acollia  gent gran, en aquest cas  invàlids. En aquest edifici es trobava 
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també l’hospital de nens malalts, els consultoris, etc. A més a més, hi havia més 

edificis: una residència de sacerdots i el que acollia els serveis centrals. Per últim, i prop 

de la entrada, es trobaven els camps d’esports, espectaculars per a una institució 

benèfica90.  

 

6. La pintura i l’ escultura a Les Llars 

A Les Llars s’aconsegueix la unió de l’arquitectura, els jardins, l’escultura i la pintura. 

Al recinte trobem una sèrie d’escultures a l’aire lliure. Al costat de l’entrada veiem 

Forma 212, abstracta, feta en formigó, de Josep M. Subirachs, que també va fer 

Catedral ,que es troba al pati del pavelló de Llevant, formada per unes planxes de ferro 

de gruixos diversos que contrasten amb el marbre negre de la peanya; als jardins, una 

figura agenollada de Clarà, Jove atleta, que recorda l’escultura clàssica, transmet calma 

i serenor; a la façana de la església, i contrastant amb el parament de maó vist, un gran 

relleu mural d’Eudald Serra, El Salvador com a aixopluc de la humanitat, amb figures 

que tendeixen a l’esquematisme. 

    A l’interior de l’església, hi ha vitralls de diversos artistes, entre ells de Will Faber i 

Jordi Domènech. Subirachs realitzà l’altar, amb el relleu de la Cena, els aplics laterals 

en forma de braç,i també el Sant Crist i el baix relleu de la mesa. Rebull realitzà la 

imatge que presideix l’absis, que és una verge d ‘alabastre, davant un immens mural de 

Tharrats91.  

    Al teatre hi ha un gran mural de Guinovart i dos al vestíbul. Aquests últims tenen una 

temàtica que s’adapta molt bé a l’espai on es troben. Als murals podem veure músics, 

                                                           
90  GONZÁLEZ, Antonio i ISERN, Jordi. 32 Monuments catalans. Diputació de Barcelona, Barcelona, 
1985, pp. 301-6.  
91  BENET AURELL, J. “El templo de los Hogares Ana G. De Mundet”.  San Jorge, nº 33, enero 1959, 
pp. 32-41.  
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nens jugant, malabaristes, una cobla, saltimbanquis, titellaires...i tot desenvolupant-se a 

l’aire lliure, amb molts coloms, molts arbres i amb un mar i un cel blau mediterrani.  

    També hi ha murals a altres parets. Enric Planas i Durà va fer-ne un d’abstracte, 

Planimetria geomètrica, on el negre és dominant i contrasta amb les petites superfícies 

d’altres colors. Es troba al costat de la porta de l’escala del pavelló dels nens. També hi 

ha murals figuratius, com el de Datsira, al  vestíbul de pavelló de Llevant92, o 

L’aparició de la Mare de Déu, de Pere Pruna, que es troba al vestíbul de la recepció del 

pavelló de nenes, o la Glorificació de Sant Martí, de Josep Mompou, situat al pavelló 

Llevant, a l’actual  biblioteca. Aquest mural, que està fet sobre llenç,  descriu la història 

del sant. A la part inferior veiem com el jove soldat romà talla la seva capa i en dóna 

una part a un pobre. A l’esquerra, un grup de dones observa el que està succeint. També 

hi és present un gos, símbol de la fidelitat. A la part superior, veiem ja Sant Martí 

gloriós, com a bisbe, envoltat d’angelets, aus i un arc virolat, o arc de Sant Martí93 

     També al pavelló Llevant està situat el mural de Miquel Farré Albages, que és un 

homenatge a la caritat, la feina i tot el que representa la família, fins i tot el respecte i la 

cura de les persones grans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 CIRICI, Alexandre. Barcelona pam a pam, Teide, Barcelona, 1984, pp. 331-5. TARÍN IGLESIAS, 
José. Un siglo y medio de caridad barcelonesa. Barcelona, s/a, pp. 24-30. 
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1. L’aportació del matrimoni Mundet-Gironella 

“En Méjico, donde resido y tengo mis negocios, se han realizado varias obras de 

beneficencia con mi ayuda económica y ahora hemos decidido hacer algo para nuestro 

país de origen...Por lo visto, uno de los problemas más acuciantes...es el traslado de la 

población de ancianos y niños residentes en la actual Casa Provincial de Caridad a 

nuevos edificios levantados en sitio sano y alegre, para lo cual tiene esa Corporación (de 

la Diputación Provincial) presupuestados 94 millones.  

Para contribuir a este fin, mi esposa está dispuesta, con mi total beneplácito, a hacer un 

donativo a esa obra de importe 40 millones de pesetas, deseando yo por este gesto 

personal de mi esposa, se vea correspondido por una disposición de la Diputación por la 

que se dé a perpetuidad, y en forma ostensible, el nombre de Hogares “Ana Gironella de 

Mundet” a los nuevos edificios”. 

Carta del senyor Artur Mundet Carbó al Marqués de Castell-Florite, President de la 

Diputació Provincial i de la Junta de Govern de la Casa de la Caritat, 1954. Reproduida 

a TARÍN IGLESIAS, José. Un siglo y medio de caridad barcelonesa. Barcelona, s/a, p. 

25.    

 

1.1. D’on eren originaris Arturo Mundet i Ana Gironella i on vivien en la data que 

consta a la carta? 

1.2. Consulta una enciclopèdia. Com havien fet la seva fortuna?  

1.3. Havien fet més obres benèfiques? Quines i  on? 

1.4. Et sembla desproporcionada la petició del Senyor Mundet? 

 

 

 



 138

2. Les dificultats del projecte 

“El mes de juny (de 1954), el senyor Mundet examinà l’avantprojecte redactat per 

l’arquitecte Baldrich, el qual li va comunicar que calculava que l’obra trigaria uns cinc 

anys a fer-se.  

    El senyor Mundet afegí, llavors, una altra condició per a la seva donació: que els 

treballs s’enllestissin en tres anys... 

...El 14 d’octubre de 1957 el general Franco, cap de l’Estat, acompanyat de diverses 

autoritats inaugurava els nous locals, amb la presència emocionada del matrimoni 

Mundet, que fou condecorat”. 

GONZÁLEZ, Antoni i ISERN, Jordi. 32 Monuments catalans. Diputació de Barcelona, 

Barcelona, 1985, pp. 301-2.    

 

2.1. Es va complir la segona condició que va imposar el senyor Mundet? 

2.2. Per què resultava complicat complir-la? Per contestar mira al teu llibre de text la 

situació  de l’economia espanyola en l’etapa del franquisme. 

2.3. Busca informació i fes una petita llista dels altres edificis projectats per l’arquitecte 

Baldrich 

 

3. Característiques del projecte 

“Los Hogares “Mundet” es una obra de grandes proporciones, pero su tamaño viene 

dado por la población residente. Ahora bien, no es una obra lujosa en el sentido del uso 

desenfrenado de materiales caros y suntuosos, lo que sería intolerable en una institución 

de esta naturaleza. Se ha pretendido una obra duradera en cuanto a la solidez y al 

empleo, especialmente en los exteriores, de materiales que sufran poco con el desgaste 
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del tiempo. Con el empleo de materiales normales se ha pretendido asimismo una obra 

que fuera expresión del arte y de la cultura de nuestra época”.  

ROIG RODRÍGUEZ, José Luis. Mundet...un pequeño mundo. Edició a càrrec de 

l’autor. Barcelona, 2004, pp. 63-4. 

 

“En los Hogares Ana Gironella de Mundet, se ha cumplido el propósito de conseguir 

unos ambientes alegres, adecuados y formativos en los que la población asilada 

conseguirá en todo momento liberar su espíritu de congojas, olvidando su triste pasado 

y los amargos azares de la vida”. 

BALDRICH, Manuel. Los Hogares Ana Gironella de Mundet”, en Cuadernos de 

arquitectura y urbanismo”, nº 36, 1959, p. 21. 

 

3.1. Subratlla els adjectius que siguin adients per qualificar els edificis de Les Llars 

Mundet: luxosos, petits, grans, senzills, sumptuosos, provisionals, sòlids, moderns, 

històrics. 

3.2. Per què l’arquitecte estava tan interessat que hi hagués ambients alegres i 

optimistes? 

 

4. La pintura i l’escultura a Les Llars 

A Les Llars, hi van treballar pintors i escultors molt importants en el art català, com 

Josep Clarà, Josep Maria Subirachs i Josep Guinovart. Busca en aquesta pàgina web 

altres obres d’aquests artistes i digues quines es troben a Barcelona i que tu coneixes: 

http://commons.wikimedia.org/ 
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5. La vida a Les Llars 

“Todos los días, excepto sábados, domingos y fiestas, eran más o menos iguales: Nos 

levantábamos a las 7,30 y nos arreglábamos deprisa bajo la atenta mirada de la 

Hermana...Después debíamos acudir a misa, que en un principio era obligatoria y 

después, voluntaria. Desayunábamos pan con algo y el tazón de leche. No obstante, 

había sorpresas cuando algún donante regalaba extras tales como Donuts y el pan 

Bimbo. Luego venían las limpiezas, por turnos. A unas nos tocaba en el comedor, a 

otras fregar los dormitorios o los lavabos...A las 9 sonaba la campana y formábamos 

filas por clases...Las clases duraban hasta las 2, con un intermedio de media hora. Luego 

íbamos a comer y al patio hasta las 3 de la tarde, hora en la que se reanudaban las clases 

hasta las 5,30. Media hora para merendar y, de 6 a 8, otra vez a clase para estudiar. Al 

salir del estudio, íbamos a cenar y a dormir. Y así, casi sin notarlo, nos dormíamos hasta 

oír el “Viva Jesús” y todas “¡Para siempre en nuestros corazones!”.  

ROIG RODRÍGUEZ, José Luis. Mundet...un pequeño mundo. Edició a càrrec de 

l’autor. Barcelona, 2004, pp. 104-5.   

 

5.1. A la línia de sota, posa el teu horari sobre la part inferior per comparar-lo amb el 

d’una jove acollida a Les Llars. 

 

L’HORARI D’UN ASILAT  

7,30 neteja  9  classe 14  dinar 15 classe 17,30  berenar  18  estudi  20  sopar,dormir 

 

 

5.2. Quines conclusions en pots treure? 
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“Los domingos...Oíamos Misa y luego desayunábamos chocolate en taza, muy 

bueno...Después de la comida y de dejar ordenado el comedor, pasábamos a las salitas a 

la espera de la familia que venía a visitarnos. Una monja, desde abajo, llamaba por el 

altavoz a las que tenían a los padres esperando y todas esperábamos a esos padres que a 

veces no llegaban. A media tarde, después de despedir a la familia, íbamos al cine. Las 

noches de los domingos eran terribles, marcadas por los acontecimientos del 

día...Esperar a la madre que no ha podido venir. Confiar en ese padre que al final no ha 

aparecido...Si habían venido los padres, la pena era verlos marchar”.  

ROIG RODRÍGUEZ, José Luis. Mundet...un pequeño mundo. Edició a càrrec de 

l’autor. Barcelona, 2004, pp. 104-5. 

 

“...en la Ley de Educación Primaria, que estaba en vigor desde 1939 en España, se 

obligaba a todos los maestros a enseñar la religión católica...y la rezar unas oraciones al 

comienzo de la clase, e incluso a llevar los domingos a misa a todos los niños de su 

escuela, fuesen sus familias creyentes o no”.  

MIRET MAGDALENA, E. “La Iglesia franquista”, en Tiempo de Historia, nº 62, 1-1-

1980, p. 84. 

 

“Artículo Primero.- La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de 

la nación española...” 

MONTERO GUTIÉRREZ, Eloy. El nuevo Concordato español. Madrid, 1954, p. 27.  

 

“Fuero de los españoles. Artículo 6º. La profesión y práctica de la Religión Católitca, 

que es la Estado, gozará de protección oficial...” 

MONTERO GUTIÉRREZ, Eloy. Idem.  



 142

5.3. Tenint en compte aquest text i l’anterior, creus que la religió estava present en la 

vida dels asilats? Raona la resposta. 

5.4. Aquesta presència era més intensa a Les Llars o a la resta de la societat 

barcelonina? Consulta el teu llibre de text i llegeix el text precedent, pertanyent al 

Concordat de 1953.  

5.5. Quins luxes tenien els albergats respecte al menjar? Compara’ls amb els capricis 

que cada dia tu et permets. 

5.6. Mira al teu llibre de text la unitat que parla de l’època del franquisme. Quines 

circumstàncies afavorien el fet que alguns pares deixessin els seus fills a Les Llars 

Mundet? 

5.7. L’ingrés a Les Llars comportava la separació dels pares? 

 

6. La diferent educació dels nens i les nenes a Les Llars 

“Se hallan en funcionamiento (en Les Llars) los talleres de mecánica, electricidad, 

ebanistería, fontanería, sastrería, laboratorios, etc. en el pabellón de niños, y las clases 

de cocina, plancha, bordado, costura, puericultura, arte textil, etc. en el de niñas”.  

BALDRICH, Manuel. “Los Hogares Ana Gironella de Mundet”, en Cuadernos de 

Arquitectura y urbanismo, nº 36, 1959, p. 19. 

 

“Se cursan los estudios de Bachillerato Laboral Administrativo. El curso pasado lo 

acabaron seis niñas, pasando satisfactoriamente el examen de Reválida... 

Han concedido el título de Profesoras de Corte a unas 12 niñas. En ellos se realizan 

magníficas labores... 

Nuestra “Escuela-Hogar” o “Cocina-Hogar” funciona intensamente todas las tardes, de 

6 a 8; va un grupo de niñas a aprender...”  
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“Actualidad femenina”, en Amigos. Casa Provincial de Caridad. Hogares Ana G. De 

Mundet, nº 1, 1965, p. 12.  

 

6.1. Feien els mateixos estudis els asilats i les asilades? Si  hi havia diferències, en què 

es basaven? 

6.2. A quines ocupacions es veien abocades les albergades quan deixaven Les Llars? 

 

7. L’educació fora de Les Llars 

Una Ordre del 1-5-1939 prohibia la coeducació. La llei del 20-9-1938 establia per a les 

nenes i adolescents femenines l’estudi obligatori de “Labores”, “Cocina”i “Economía 

doméstica”, a més de “Formación Político-Social”. El 11-4-1942 el Director General de 

Enseñanza Media declara “Mi opinión es que debe alejarse a la mujer de la Universidad; 

quiero decir que el sitio es la mujer es el hogar...”. El nombre de dones que feien estudis 

de Batxillerar era molt inferior al dels homes. 

Elaboració pròpia a partir de BALLARÍN DOMINGO, Pilar. La educación de las 

mujeres en la España contemporánea (siglos XIX-XX). Síntesis, Madrid, 2001, pp. 118-

123. 

ALUMNAT DE BATXILLERAT A ESPANYA, 1940-1969 

    Homes            dones                   percentatge dones 

Mitjana de 1940-45  113.633 60.926   34,9 

     “   de 1945-50  207.758 72.187   34,7 

    “   de 1950-55  252.058 91.334   36,2 

    “   de 1955-60  394.621        151.979   38,5 

    “   de 1960-65  617.662        242.959   39,2   

BALLARÍN DOMINGO, Pilar. Op. cit., p. 131.  
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7.1. Per què les joves estudiants feien assignatures diferents? 

7.2. Quina era l’opinió general, i fins i tot, del Director General de Enseñanza Media? 

7.3. Fes una gràfica que reflecteixi l’evolució dels percentatges de dones que estudiaven 

batxillerat. Després, comenta-la.  

7.4. Els establiments de beneficència eren un reflex de la societat que els envoltava o bé 

tenien característiques diferents? Raona la resposta.  

 

8. El desmantellament de Les Llars a la dècada dels vuitanta 

“...la vella concepció d’asil i d’orfenat, a l’inici dels anys vuitanta, havia esdevingut 

obsoleta. D’acord amb els nous moviments de renovació pedagògica, es considerava 

que els vells orfenats aïllaven els residents de la realitat externa, no preveien la 

coeducació i atorgaven excessiva prioritat a les activitats esportives en detriment 

d’altres activitats educatives. A mes, la tutela del procés formatiu continuava estant en 

mans d’ordres religioses”.  

TURBÓ I TRAVERIA, Gemma (coord.). El Campus Mundet. Un entorn per descobrir. 

Universitat de Barcelona, 2008, p. 149.  

 

8.1. Estàs d’acord amb els nous moviments de renovació pedagògica que se citen? 

8.2. Actualment, on creus que es troben asilades les persones que abans eren a Les 

Llars? 

8.3. Imagina’t que treballes en una agència de publicitat i t’encarreguen un cartell per 

animar els barcelonins i els turistes perquè vagin al recinte de Les Llars Mundet. Fes-

ho.  
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5. LES LLARS  ANNA  GIRONELLA  DE  MUNDET 

5.3.  V I S I T A  
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Plànol de Les Llars Mundet 

 

 

 

 

 

pavellons 

1 de Llevant 

2 de nens 

4 de nenes 

5 sanitari 

6 serveis centrals 

7 teatre 

8 església 

3 tallers 

TURBÓ I TRAVERIA, Gemma (coord.). Op. Cit., p. 126.  
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Visió general 

1.1. Situa’t enfront  de l’entrada de Les Llars. Deixant de banda les dificultats, degudes 

a l’escassetat de ciment, ferro, materials de construcció, etc., que va superar la 

construcció d’aquesta obra, a quina altra dificultat es va haver d’enfrontar 

l’arquitecte? Com la va superar?       

            

             

1.2. Veuràs a l’entrada una escultura titulada Forma 212. Situa-la al plànol amb el 

número 9. Qui es l’autor? És exempta o és un relleu? De quin material està feta?  

            

             

1.3. T’agrada aquesta escultura? Per què? Dintre de quin moviment artístic la situaries? 

            

            

             

1.4. Entrant, davant teu, trobaràs una altra escultura, titulada Jove atleta. Qui és l’autor? 

És exempta? De quin material està feta?      

             

1.5. Quina actitud i quina expressió té el personatge? L’autor ha fet un bon estudi 

anatòmic?           

             

  

2. Els pavellons 

2.1.Vés anotant el nom de les institucions que ocupen actualment els pavellons de Les 

Llars Mundet.          
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2.2.Quantes plantes té el pavelló de nenes? Comprova, després, que la resta de 

pavellons no tenen una altura excessiva. Quins avantatges comporta això?   

             

              

2.3. Per a què creus que devien servir els pòrtics que tenen els pavellons dels nens i les 

nenes?            

2.4. Per què en aquests pavellons no existeixen patis tancats?    

             

2.5.Observa el pavelló de les dones velles. Totes  quatre façanes tenen àmplies terrasses. 

Quina utilitat  tenien?          

             

2.6.Entrant en aquest pavelló per l’actual biblioteca universitària, trobem un mural sobre 

llenç de Josep Mompou, Glorificació de Sant Martí. Quina historia creus que ens 

explica?           

            

            

             

2.7.Com saps quin és el personatge principal? Com està representat a la part inferior i 

com a la superior?         

            

             

2.8.Al mural hi ha representat un fenomen atmosfèric relacionat amb el sant. Quin és? 
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2.9.Quins mitjans ha utilitzat Mompou per crear i donar volum a les figures?  

             

2.10. Com ha aconseguit el pintor crear la il·lusió de profunditat?   

             

2.11. Com són les pinzellades: fines, gruixudes, soltes i imprecises. Subratlla l’adient.  

2.12. Sortint del pavelló i tornant a entrar per la plaça de l’església, al vestíbul, 

trobaràs una pintura mural. Qui és l’autor?        

2.13. A la part superior de la pintura es veuen tres escenes que representen el treball, 

la religió i la caritat. Digues on estan situades cada una d’elles, centre, dreta o 

esquerra, i descriu els personatges i què estan fent.     

            

            

            

            

            

            

             

2.14. A la part inferior del mural, quantes generacions juntes s’hi veuen? Quina és 

l’actitud dels personatges respecte als vells? Creus que aquesta escena representa la 

família i el respecte i la protecció a la gent gran?     
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2.15. Observant el quadre, pots dir cap  on anaven les persones que es troben a la part 

inferior, i en quin mes es desenvolupa l’escena?      

            

             

2.16. Les figures estan perfilades? Com s’ha creat volum en les figures   

             

2.17. Quins colors hi predominen?         

2.18. Com és el fons del quadre?          

2.19. Identifica el tipus de pinzellades i subratlla l’adient: fines, pinzellades que 

perfilen les formes, gruixudes, pinzellades soltes i imprecises. 

2.20. En aquest pavelló hi ha un pati que té al centre una escultura anomenada 

Catedral. Qui és l’autor?         

2.21. Quin material ha utilitzat? Amb quins elements s’ha fet l’escultura? Quin tipus 

de línies hi predominen?         

            

             

2.22. T’agrada aquesta escultura? Per què?      

              

2.23. A l’entrada a l’escala del pavelló de les nenes trobaràs una composició abstracta 

d’Enric Planas i Durà. Subratlla el correcte: és una pintura, un mosaic, un baix-

relleu. 

2.24. “...la llum és negra. Quan hom introdueix en un quadre el color negre tots els 

altres s’exalten per contrast. Aleshores, en pintura el negre significa la llum”94. 

Observa el mural de Planas i Durà. Creus que segueix aquesta teoria que ell mateix 

                                                           
94 Manifest Negre. Citat a TRIBÓ I TRAVERIA, Gemma (coord.). El Campus Mundet. Un entorn per 
descobrir. Universitat de Barcelona, 2008, p. 136.  
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defensava?          

              

2.25. Als pavellons,  hi predominen les línies rectes o corbes?     

2.26. Aquests són els materials utilitzats en la construcció dels pavellons: la pedra, el 

maó, el formigó i el vidre. Subratlla els que hagis vist. Creus que són perdurables? 

Creus que són sumptuosos?         

             

2.27. Existien patis tancats als pavellons dels nens i de les nenes? Per què?  

            

             

 

3. L’església 

3.1. Quina posició tenen al plànol l’església i el teatre? Central o lateral? Per què? 

            

             

3.2.  A la façana es pot veure una obra d’Eudald Serra. Quin material ha utilitzat? 

             

3.3.Quins són els personatges? Diries que estan esquematitzats?    

            

            

             

3.4.Quina és llur actitud i quina l’expressió de llurs rostres?    
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3.5.Com és la planta d’aquesta església?        

3.6.Predominen les línies rectilínies o les corbes?       

3.7.Quins materials s’ hi han utilitzat?        

3.8.D’on arriba la claror a l’interior?         

3.9. Deixant de banda el grup escultòric, hi ha més decoració a la façana?    

 

4. El teatre 

4.1.Quina és la raó de la gran capacitat del teatre?      

             

4.2. Al vestíbul veuràs dos murals de Josep Guinovart. Un d’ells té com a protagonistes 

els nens. Quina expressió hi tenen? Quines activitats estan fent? Com és l’ambient? 

            

            

            

            

             

4.3. On es desenvolupa l’escena? Què hi ha al pla dels fons?     

            

            

             

4.4. A l’altre mural hi ha molts personatges. Quina expressió tenen? Què estan fent? 

Com és l’ambient          
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4.5. On  es desenvolupa l’escena? Què hi ha al pla del fons?     

            

            

             

4.6. Quina au apareix als dos murals? Quin significat té?      

4.7. Als dos murals, els colors contribueixen a crear un ambient: proper, solitari, distant, 

familiar, fred. Subratlla el que creguis més adient.  

4.8. Totes les figures: a) estan perfilades, amb una clara separació entre els colors. b) 

estan difuminades, i és difícil separar les línies dels colors. Tria una opció.    

4.9. Les pinzellades són: fines, gruixudes, soltes, imprecises. Subratlla l’adient.  

4.10. Classifica el tema dels murals: històric, mitològic, religiós, costumista. Subratlla 

l’adient.  

 

5. Les Llars a l’actualitat 

5.1.Es continua utilitzant el nom de Mundet per anomenar el recinte, la parada del metro 

o alguna institució?          

            

             

5.2.Actualment Les Llars no són un centre benèfic. Quines institucions ocupen aquests 

edificis?           
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Conclusions 

1. L’arquitecte de Les Llars deia que aquest centre benèfic és una obra d’escala 

humana, amb materials senzills, però perdurables, auxiliats amb mitjans constructius 

actuals i decorada de forma molt moderna. Creus que és així?    

            

             

2. Creus que l’arquitecte va aconseguir a la seva obra l’abundància de vegetació,  

l’amplitud i l’absència d’obstacles per  gaudir de l’aire pur i el sol? Per què va donar 

tanta importància a aquests elements?       
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6. L’ HOSPITAL DE LA SANTA CREU I  SANT PAU  

 
6.1. MATERIALS PER AL PROFESSORAT 
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1. Emplaçament 

A principis de segle Barcelona tenia només 2.000 llits hospitalaris. L’Hospital de la 

Santa Creu s’havia quedat petit i no presentava les condiciones higièniques adients. Es 

calculava que a la Ciutat calien 2.000 llits més95. Hem de tenir en compte que a 

Barcelona les classes populars vivien en condicions penoses, l’alimentació era deficient 

i els habitatges insalubres96, i tot això facilitava l’aparició i la propagació de les 

malalties97. Davant d’aquest panorama es va fer evident la necessitat d’un nou hospital. 

El projecte d’aquest nou centre sanitari el va fer Lluís Domènech i Montaner el 1901 i 

va ser confirmat per una comissió tècnica. Aquesta comissió recomanava respecte a 

l’emplaçament que l’hospital s’havia de situar fora de les aglomeracions urbanes, però 

no tan lluny que resultés difícil d’arribar-hi. Calia edificar-lo sobre un terreny una mica 

elevat i assolellat, que afavorís la millora en la salut dels malalts. Els pavellons dels 

pacients havien de tenir els sostres alts, cosa que permetria una major cubicació d’aire 

per a les persones albergades i, a més a més, havien d’estar aïllats, perquè serien més 

efectius en cas d’epidèmia98. Una primera visió d’ aquest hospital devia fer pensar en 

una ciutat-jardí, però al mateix temps, l’Hospital, en  realitat, havia de ser concentrat i 

subterrani perquè la major part de dependències de gran ús de cada pavelló i els 

corredors de comunicació serien subterranis, cosa que permetria que els pavellons fossin 

petits i resultessin més humans.  

   Els elements utilitzats en la construcció del centre sanitari van ser molt variats: pedra, 

maó, ceràmica, mosaic i, molt poques vegades, el marbre.  

     

                                                           
95 PUIG Y ALFONSO, Francisco. Beneficencia. Barcelona, 1927, pp. 285-9, 291 y 317. 
96 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. Estadísticas sociales. Barcelona, 1921, pp. 108-9.  
97 CALBET I CAMARASA, Josep M. “La medicina catalana i la alimentació”, Recerques, nº 4, pp. 249-
261.  
98 GARCÍA MARTÍN, Manuel. L’Hospital de Sant Pau. Catalana de Gas, Barcelona,1990, pp. 36-7 i 84-
6.  
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2. L’arquitecte 

L’Hospital és una obra immensa que ocupa l’equivalent a nou illes de cases. Ja hem dit 

que el projecte data de 1901 i per situar-lo hem de pensar que, seguint els projectes de 

Domènech i Montaner, el 1902 es van començar les obres de la casa Lleó Morera i la 

Fonda Espanya, i que el Palau de la Música Catalana es va inaugurar el 1905.  

    L’Hospital és  l’obra de més important i ambiciosa de l’arquitecte Lluís Domènech i 

Montaner. Quan va morir, la continuació de la realització del projecte la va portar 

endavant el seu fill Pere, que havia estat el seu auxiliar.   

    L’Hospital és una obra tardana del Modernisme. A Catalunya aquest estil va tenir una 

supervivència llarga i notable, fins a la dècada dels 20 del segle passat99.  

    

3. El benefactor 

L’Hospital va ser una realitat gràcies a Pau Gil Serra. Aquest benefactor va néixer a 

Barcelona el 1816. Era fill de Pere Gil i Babot, que tenia una casa a Tarragona, amb 

magatzems diversos i fàbrica d’aiguardent, a més a més d’altres negocis. Pau, que mai 

es va casar, va residir seixanta-dos anys a París i es dedicà a les finances amb el seu 

germà Pere, a qui va succeir, el 1867, al front de la banca P.Gil, fins quan va morir, el 

1896. Va fer testament, amb l’encàrrec que l’obrís el consolat d’Espanya en aquella 

capital. El testador ordenava que es lliuressin 500 francs als pobres de la seva parròquia 

i 25.000 a una congregació religiosa establerta a la capital francesa. La resta, i una 

vegada que es procedís a la liquidació de la seva banca, es dividiria en dues parts: una 

destinada a la fundació d’un hospital civil a Barcelona, amb el nom de Sant Pau, i una 

altra, per distribuir a parts iguals entre quatre nebots. Va deixar sense res a en Pere, el 

fill del seu germà Pere.  

                                                           
99 BOHIGAS, Oriol. “L’arquitectura de l’Hospital de Sant Pau”, en AA.VV. L’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau.L’Hospital de Barcelona. Editorial Gustau Gili, Barcelona, 1989, pp. 161-2. 
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4. La construcció de l’Hospital 

L’Hospital va ser dissenyat com un conjunt de pavellons, situats obliquament als carrers 

de l’Eixample que l’envoltaven perquè així quedessin tots orientats al sud i rebessin sol 

abundant. A més a més, l’arquitecte va crear dintre del recinte hospitalari jardins amb 

plantes aromàtiques i medicinals.  

    El 1911 el llegat de Pau Gil s’havia esgotat i les obres es van interrompre. Dels 46 

pavellons que apareixien al projecte de Domènech Montaner, només se n’havien 

construït vuit. Per aquesta raó els marmessors decideixen cedir tots els drets del llegat a 

l’Hospital de la Santa Creu, amb la condició  que aquest continués la construcció del de 

Sant Pau i el gestionés. Per aquesta raó l’Hospital va passar a anomenar-se Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau, i el seu escut és el d’ambdós100.  

   Quan va morir Lluís Domènech i Montaner, estaven acabats els pavellons  següents 

(veieu plànol de l’apartat 6.3.): el d’Administració, els de Sant Jordi i de Santa 

Apolònia, el de Sant Salvador, de Sant Leopold, de la Puríssima, del Carme, de la 

Mercè, de Cirurgia o de sant Cosme i Sant Damià, i, finalment, el de Sant Rafael, acabat 

el 1918. El de Sant Manel estava iniciat, però va ser Pere Domènech i Roura, fill de 

Lluís Domènech i Muntaner, qui el va continuar, així com els edificis de Santa Victòria, 

de l’Assumpció i el de Sant Frederic, començat el 1928.  

     També va ser Pere Domènech el que va projectar la casa de convalescència, 

l’església, iniciada el 1923, i el pavelló del mig o del convent. Aquest edifici rep aquest 

nom perquè es va dedicar a farmàcia i cuina, a més a més de convent. En una de les 

façanes, s’hi va adossar la de l’església de Santa Marta, barroca, que havia estat 

                                                           
100 CORNUDELLA I CAPDEVILA, Josep (1989). “El trasllat al nou Hospital de Santa Creu i Sant Pau”, 
en AA.VV. L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L’Hospital de Barcelona. Barcelona: Gustau Gili, p. 
149.   
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enderrocada per obrir la Via Laietana101. El diners necessaris per a la construcció 

procedien de la venda de l’hospital de la Santa Creu, ubicat entre els carrers Carme i 

Hospital, a l’Ajuntament de Barcelona, 

    També es van construir altres edificis destinats a bugaderia, sala de màquines i 

dipòsit de cadàvers. Els donatius privats van tenir un gran paper en la construcció de 

l’Hospital i en el seus equipaments. Tot un seguit de pavellons es van fer realitat gràcies 

a particulars: el 1914, el de San Rafael, per les donacions de Rafael i Concepció Rabell. 

El 1920, el de Santa Victòria, pels diners d’Elena i Emilia Llagostera. El 1922, el de 

Sant Manel, gràcies als germans Mariné Molins. El 1926, el de l’Assumpció, gràcies a 

Lluïsa Rabell de Patxot, etc.  

    A partir de l’any 1930 es van començar a fer reformes al pavellons per adequar 

l’Hospital a les noves necessitats mèdiques, i aquest procés no ha parat fins l’actualitat. 

Com a conseqüència d’això, l’obra de Domènech i Montaner se n’ha ressentit102. No cal 

entrar als pavellons, fins i tot des de l’exterior es pot veure aquest procés, que  pot 

acabar l’any 2009, perquè el nou Hospital estarà en ple funcionament.  

 

5. L’Hospital i el Modernisme  

L’Hospital presenta una unitat estilística important, possible perquè hi va treballar un 

equip compacte durant un llarg temps, sota la direcció de Lluís Domènech i Montaner. 

Aquesta circumstància va provocar també l’allargament del Modernisme a Catalunya. 

L’equip estava compost per arquitectes, artistes i artesans. Les escultures de la façana 

són obra de Pau Gargallo i la pintura i els dissenys per als mosaics, rajoles, etc, van ser 

dirigits per Francesc Labarta, amb l’ajut del germà de Gargallo.  

                                                           
101 DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL. Catàleg de monuments i conjunts històric-
artístics de Catalunya. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990, p.100. 
102 HERNÁNDEZ CROS, Josep Emili. Arquitectura de Barcelona. Demarcació de Barcelona del Col-legi 
d’Arquitectes de Catalunya, 1990, p. 356.  
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    A l’Hospital, hi veiem trets que es repeteixen en altres obres del Modernisme: motius 

decoratius en rajola, ceràmica vidriada i pedra; decoració vegetal; emblemes de les 

quatre barres; pinacles i coronament de xemeneies de ceràmica vidriada i capitells de 

collarí de tema floral.  

 

6. L’Hospital des del punt de vista artístic 

6.1. Entrada 

A l’entrada veiem una reixa de ferro amb creus i dues columnes. Una sosté un Sant Pau 

sota un dosser, obra d’Eusebi Arnau, i l’altra tenia a sobre una creu, desapareguda 

durant la Guerra Civil. Uns passos més endavant també es trobava una creu, obra de 

l’escultor Pau Gargallo, enderrocada el 1936. Pujant les escales cap a la porta principal, 

veiem el monument a Pau Gil, erigit el 1930. 

  

6.2. El Pavelló d’Administració  

La façana d’aquest pavelló està molt decorada: emblema dels hospitals reunits sostingut 

per dos àngels; fris amb un conjunt de sants, Santa Teresa, Anna i Caterina de Siena, i 

Sant Josep, Jaume i Joan Baptista; escultures representant les tres virtuts teologals, i una 

quarta que al-ludeix al fet que les tres anteriors, sense obres, no son res; tot de Pau 

Gargallo, que aconsegueix transmetre’ns que Santa Anna era una dona d’edat o Santa 

Teresa, una gran mística. 

    A la façana, deixant de banda les portes principals, troben quatre laterals. Una es 

correspon a l’entrada a les sales d’homes i l’altra a les de dones, amb uns relleus d’un 

cap femení i un altre de  masculí i decoració vegetal. 

    Un rellotge, i més amunt una creu, coronen la torre, l’agulla de l’Hospital. 
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    Al pòrtic veiem peces de ceràmica amb les inicials PG, corresponents a Pau Gil i els 

emblemes de l’Hospital de la Santa Creu 

    Al vestíbul trobem grosses columnes amb collarins florals que sostenen voltes fetes 

de maó vidriat on podem veure en mosaic els emblemes commemoratius de l’inici i 

l’acabament de les obres, i quatre conjunts d’escuts que expliquen la vida de Pau Gil. Al 

primer es veuen les inicials del seu nom i primer cognom, al segon, l’escut de 

Barcelona, on va néixer, després el de Paris, ciutat on va viure, i l’últim és el lema de la 

seva banca  

    Als costats de la porta d’ingrés a les galeries es troben dues escultures en record de 

les congregacions que cuidaven els malalts. La masculina representa els Germans de la 

Caritat de la Santa Creu i la femenina , les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu. En 

el timpà, hi ha un relleu dedicat a Sant Martí i a l’alçada del primer pis altres relleus 

representen les Obres de Misericòrdia.  

     En aquest mateix pavelló hi ha dues sales als extrems: són la biblioteca,  la 

secretaria, a l’esquerra i a la dreta de l’entrada, respectivament. La biblioteca presenta 

una volta alicatada decorada amb motius de la Santa Creu i  de  Pau Gil.  

 

6.3. Sala d’Actes 

A l’escala que porta a la Sala d’Actes trobem un fanal de forja i relleus, realitzats per 

Pau Gargallo, que representen les obres de Misericòrdia i on les figures quasi 

desapareixen del pla.  

    Abans d’entrar a la Sala, al vestíbul, la volta presenta una decoració de mosaics 

ceràmics, de motius florals, i motllures també ceràmiques. En aquesta mateixa volta, 

veiem una cupuleta octogonal amb vidres de color que recorda l’ existent al Palau de la 

Música. Sobre la porta d’entrada a la Sala, a la part interior, hi ha un Sant Jordi de Pau 
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Gargallo i ja dintre ens sorprèn la gran altura de les tres voltes amb costelles arquejades. 

Al frontis de l’interior de la Sala podem observar l’emblema de l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau sostingut per dos àngels, realitzat per Pau Gargallo. Veiem el mateix 

emblema en una vidriera.  

    Els arrambadors estan fets de rajoles i mosaics. També a les columnes, hi veien 

mosaics amb temes florals.  

    La pintura, “Trasllat restes de Santa Eulàlia”, és d’Aleix Clapés, 1850-1920. 

    Al pis superior hi ha una barana, composta a partir d’una oració. El text és:  

“Amparad señor els benefactors i els asilats d’aquesta santa casa, així en la terra com en  

el cel, i inspiren sentiments de caritat envers ella. Amen”.  

 

6.4. Pavellons 

Tots tenen una estructura similar: una sala amb vuit arcs lleugerament apuntats i set 

voltes. Aquesta sala té un absis de tres arcades, i cada una  condueix a  una dependència 

diferent. A l’altre extrem, hi ha l’entrada a las sales d’aïllament. La façana principal 

presenta una torre de planta circular, amb cúpula. Domènech i Montaner va tenir 

l’habilitat de reduir visualment les dimensions reals dels pavellons, ja que una part de 

les dependencies no es veu, és subterrània. 

    Tots els pavellons tenen la teulada a dos vessants, amb teules policromes i elements 

de ventilació ceràmics. 

   Cada pavelló es trobava sota l’advocació d’un sant, si acollia malalts, o una santa, si 

es tractava de malaltes. Per això tots els pavellons tenen a la  façana una escultura del 

sant protector, obra d’Eusebi Arnau. 

    El pavelló d’operacions o de cirurgia va ser obra de Pere Domènech, fill de Lluís 

Domènech i Montaner, d’estil noucentista. A la façana, veiem decoració ceràmica amb 



 163

el noms de metges catalans il·lustres, Letamendi, Virgili, Gimbernat, etc. Als timpans 

dels grans finestrals laterals, hi ha escenes de la Verge dels Desemparats, de la del 

Carme i dels sants Cosme i  Damià. A la part posterior es veuen tres absis que 

corresponen als tres quiròfans projectats per Lluís Domènech103.  

    Aquest pavelló estava connectat amb tots els pavellons mitjançant galeries 

subterrànies que permetien traslladar els operats a les seves habitacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL. Op. cit., pp. 99-102. 
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6. L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

6.2. MATERIALS PER A LA CLASSE 
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1. Les condicions de vida dels treballadors de Barcelona 

“La alimentación, poco vigilada, suele estar adulterada, escasa en peso, cara y por lo 

mismo, insuficiente y nociva para los obreros. 

Una de las causas de la carestía de los artículos de primera necesidad...son los trusts que 

forman los tratantes al por mayor en cada clase de los artículos, que así vienen 

monopolizados por unos pocos que imponen el precio. El obrero deficientemente 

alimentado, y por lo mismo asequible a la fatiga, es más vulnerable para toda causa 

morbífica y hasta más fácil a los desórdenes sentimentales”. 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. Estadísticas sociales. Barcelona, 1921, p. 108.  

 

“La mayor parte de las viviendas que albergan a las familias obreras de Barcelona 

tienen escasa cubicación, hacinamiento, ventilación deficiente, y por estas razones, un 

aire impuro...hallamos también a veces falta de limpieza, luz escasa, no hay calefacción 

ninguna, una provisión de agua insuficiente y la excreta sin fácil salida en muchas casas, 

inficionando la atmósfera de la habitación”.  

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. Estadísticas sociales. Barcelona, 1921, p. 109. 

 

1.1. Com eren l’alimentació i l’habitatge dels treballadors de Barcelona? 

1.2. Quina influència sobre la salut tenien? 

1.3. Com podia millorar l’alimentació i l’habitatge, un obrer? 

1.4. Tenien l’Ajuntament i el Govern responsabilitats respecte a l’alimentació i 

l’habitatge? 
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2. El panorama hospitalari abans de la construcció del nou hospital 

“Para un millón de habitantes Barcelona cuenta únicamente con 2.000 camas en sus 

Hospitales...faltan tres mil camas hospitalarias” 

“Hojeando las Memorias de estos Hospitales (el Clínico i el de Santa Cruz) entristece el 

corazón al ver el déficit que arrastran, las dificultades para aminorarlo y las mejoras y 

reformas que no pueden llevarse a cabo a causa del temor de que al siguiente año aquel 

déficit llegue a ser alarmante” 

“Procurar que los Hospitales tengan asegurada su existencia con ingresos de carácter 

permanente...ha de ser nuestro ideal” 

“Cada día en Santa Cruz y en el Clínico se repiten las mismas fatídicas palabras: no hay 

camas”. 

PUIG Y ALFONSO, Francisco. Beneficencia. Barcelona, 1927, pp. 285, 288-9, 291 i 

317. 

 

2.1. Quina era la situació hospitalària de Barcelona? 

2.2. En quina situació es trobaven els hospitals? 

2.3. Els ingressos d’aquests hospital, de què depenien? Succeeix el mateix als hospitals 

actuals? 

2.4. A Barcelona, a principis del segle XX, calia un nou hospital? 

 

3. Les condicions del nou hospital 

Segons el “Programa establert a fi de compondre un establiment total per a un miler de 

malalts”, confirmat per una comissió tècnica, i respecte a l’emplaçament, “l’hospital 

s’ha de situar fora les aglomeracions urbanes, però no tan lluny que en resultés il-lusòria 

la utilitat”. Sobre l’altitud del terreny, devia ser “Relativament elevat i de suau declivi 
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per als desguassos, peró tampoc tan alt que estigui exposar a corrents massa intensos 

que hi impossibilitin l’estada de malalts a l’aire lliure”.  

 “L’espai es va concebre a l’estil d’una ciutat-jardí, amb un seguit de pavellons aïllats 

que es comuniquen per galeries subterrànies”.  

GARCÍA MARTÍN, Manuel. L’Hospital de Sant Pau. Catalana de Gas, 

Barcelona,1990, pp. 84-6. 

 

“...las exigencias de la higiene no puede dejarlas satisfechas más que el hospital de 

pabellones separados...Han de separarse los servicios generales y las enfermerías; han 

de separarse enfermos eminentemente contagiosos y los realmente inofensivos, han de 

separarse los hombres de las mujeres, etc.” 

Programa redactar per una comissió tècnica presidida pel Dr. B. Robert, al 1902. Citat a 

VILLATORO, Vicenç. “El modernismo català com a moviment social”, en L’Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau, 1401-2001. Ediciones Lunwerg, Barcelona, 2001, pp. 77-

80.  

3.1. Quines característiques havia de tenir l’emplaçament del nou hospital?  

3.2. Tots els serveis havien de concentrar-se en un sol edifici o en pavellons separats?  

3.3. Quins avantatges tenia un hospital de pavellons separats? 

3.4. Quins establiments de beneficència van ser construïts seguint les mateixes pautes? 

 

4. Els benefactors de l’Hospital 

“El 1914 es va acabar el pavelló de St. Rafael, pagat per Rafael Raell i la seva filla 

Concepció. El 1920 hom inicia el pavelló de Santa Victòria amb el llegat d’Elvira i 

Emilia Llagostera i la donació de la vídua Barbey. El 1922 comença el de St. Manuel, 

pagat pels germans Mariné Molins; el 1926 el de l’Assumpció, pagat per Lluïsa Rabell 
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de Patxot; el 1927 el de Sant Carles i Santa Francesca amb el llegat de la Vda. Baró; El 

1928 el de St. Frederic, amb el llegat de Frederic Benessat; el maeix any el del Sagrat 

Cor i Sant Miquel dels Sants, dedicat a Cancerologia”. 

BOHIGAS, Oriol. “L’arquitectura de l’Hospital de Sant Pau”, a L’hospital de Santa 

Creu i Sant Pau. L’hospital de Barcelona. Editorial Gustau Gili, Barcelona, 1989, p. 60. 

 

4.1. El nou Hospital havia aconseguit unes fonts d’ingressos permanents i suficients?  

4.2. A quin grup social creus que pertanyien aquests benefactors de l’Hospital? 

4.3.L’assistència sanitària avui dia es considera un dret dels treballadors. Com es 

contemplava a la primera meitat del segle XX?  

 

5. El Modernisme i el catalanisme 

“El Modernisme va lligat amb el catalanisme, amb la reivindicació d’una identitat 

catalana i la reconstrucció -si es vol, reinvenció-d’un pasat patriòtic…I és que el 

Modernismo apareix també del bracet d’una mentalitat mercantil fabril, industrial, d’una 

vocació de desenvolupament econòmic i d’urbanització de la vida catalana”.  

VILLATORO, Vicenç. “El modernismo català com a moviment social”, a L’Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau, 1401-2001. Ediciones Lunwerg, Barcelona, 2001, pp. 77-

80. 

 

5.1.El Modernisme va lligat a la burgesia catalana? Consulta les biografies de Puig i 

Cadafalch i Domènech i Montaner i fixa’t en quins carrers van construir cases i 

quines eren les famílies que  els les van encarregar. Comenta-ho. 
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5.2.Segons l’autor del text, el Modernisme va lligat al catalanisme. Consulta el teu llibre 

de text, mira els edificis d’aquest estil, i assenyala-hi els símbols patriòtics de 

Catalunya. 

 

6. L’ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Consulta aquesta pàgina,  www.urbarama.com/project  

6.1. Digues quins elements del Modernisme pots observar en aquestes fotografies.  

 

7. L’Hospital, Patrimoni de la Humanitat 

7.1. Busca informació sobre què és el Patrimoni de la Humanitat. Coneixes alguna         

ciutat o alguna obra d’art que tingui aquesta categoria? 
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6. L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

6.3. V I S I T A 
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1. L’Hospital 

1.1.Has de fer el plànol de l’Hospital i  posar el nom dels pavellons. El primer és el 

d’Administració.  
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1.2. D’aquesta llista de materials, subratlla els que vagis trobant en la visita a l’Hospital: 

pedra, maó, ceràmica, mosaic, marbre.  

1.3. Vés anotant al plànol en quin pavelló trobes algun d’aquests trets característics del 

Modernisme: motius decoratius en rajola (1), ceràmica vidriada (2) i en pedra (3). 

Emblemes amb les quatre barres (4), pinacles i coronament de xemeneies de ceràmica 

vidriada (5), i capitells de temes florals (6).  

1.4. Després de pujar les primeres vuit escales, fixa’t en el terra. Quina distinció ha 

rebut l’Hospital i  quin any?         

             

1.5. Trobes que aquests edificis són actualment adients per albergar un centre sanitari 

modern?             

1.6. Els pavellons s’han deteriorat per les necessitats mèdiques i els  avenços 

necessaris? Fixa-t’hi  bé al llarg de la visita, i vés posant-ne exemples   

            

            

            

             

1.7. Aquest hospital es va dissenyar com un conjunt de pavellons. Per què?   

             

1.8. Actualment, té sentit aquest tipus d’hospital, o és més convenient un que sigui 

compacte? Per què?          

            

             



 174

2. Entrada  

2.1. Als costats de la porta d’entrada trobem dues columnes. Sobre una d’elles, Sant 

Pau, obra d’Eusebi Arnau i sobre l’altra, una creu i un escut de Barcelona. Què 

t’indiquen?            

             

             

2.2 Per què és freqüent representar  Sant Pau amb una espasa?    

            

             

2.3. Observa la reixa. Quin motiu decoratiu s’hi repeteix?     

             

2.4. Acosta’t al monument, obra d’Eusebi Arnau, dedicat a Pau Gil. Qui era aquest 

senyor? Què representen les figures que l’acompanyen?     

            

             

 

3. Pavelló administració 

3.1. Façana.  

     3.1.a. Dos grans àngels sostenen l’emblema de l’Hospital. Per què hi apareix l’escut 

de Barcelona? I una gran creu? I una espasa?      
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    3.1.b. Observa el fris amb els sants. Reconeixes alguna santa? Quina santa està 

representada com una dona gran? Com va aconseguir Pau Gargallo transmetre aquesta 

característica?           

            

            

            

    3.1.c. Fixa’t en els sis mosaics de la façana. Observant-ne quatre, pots dir quines 

persones i en quina data van posar les quatre primeres pedres de l’Hospital de la Santa 

Creu, l’antecessor d’aquest centre sanitari?       

            

             

             

    3.1.d. Els dos mosaics restants ens expliquen en quins anys es van acabar l’actual 

Hospital i l’església. Pots dir aquestes dates?       

             

    3.1.e. Hi ha tres escultures que representen les tres virtuts teologals, Esperança, 

Caritat i Fe, i una quarta que al-ludeix al fet  que les tres anteriors, sense obres, no són 

res. Totes són de Pau Gargallo. Com estan representades les virtuts i com les 

reconeixeries encara que no  hi figurés el nom?      

            

            

            

             

    3.1.f. Quins elements coronen la façana?         

    3.1.g. Quines característiques del Modernisme trobes a la façana?    
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    3.1.h. Als dos costats de la façana veuràs les portes d’entrada dels malalts i les 

malaltes. Com les distingeixes?        

             

 

3.2. Pòrtic 

    3.2.a. Al pòrtic, hi veiem peces de ceràmica amb les inicials PG. A què es 

corresponen? I els emblemes? Es troben en més llocs de la façana?   

            

            

             

3.3. Vestíbul 

    3.3.a. De quin material està feta la coberta?       

    3.3.b. En dues voltes,  s’hi veuen dos lletres gregues i dues dates. Què signifiquen? 

             

    3.3.c. A les quatre voltes restants, hi ha representada la vida del gran benefactor 

d’aquest hospital. Es veuen les inicials del seu nom i del primer cognom, els escuts de 

les ciutats on va néixer i on va tenir el seu banc, respectivament, i el lema del seu 

negoci. Amb aquests elements, fes una minibiografia d’aquest personatge.  

            

             

     3.3.c. Busca en aquest vestíbul l’evidència de la generositat d’alguns barcelonins rics 
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     3.3.d. Al costat de la porta d’ingrés a les galeries, hi ha dues escultures de Pau 

Gargallo. Què representen?          

            

             

    3.3.e. En el timpà, hi ha relleu dedicat a Sant Martí, obra de Pau Gargallo. Per què 

aquest sant es representa sempre de la mateixa manera i per què és tan present als 

establiments de beneficència?        

            

             

             

     

3.4. Sales dels extrems del pavelló  

    3.4.a. Aquestes sales són la biblioteca i la secretària, a l’esquerra i  a la dreta, 

respectivament. Com és la volta del passadís que porta a la biblioteca? De quin material 

està feta? Quins motius decoratius s’hi repeteixen?      

            

            

             

     3.4.b. Com està decorada la part superior de les portes?     

             

    3.4.c. De quin material estan fets els arrambadors? Per què s’utilitzaven als hospitals i 

establiments de beneficència?         
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3.5. Part posterior del pavelló 

     3.5.a. Quins sants estan representats als mosaics i què representen?   

             

    3.5.b. Quins elements que ja has vist a la façana d’aquest pavelló es repeteixen en 

aquesta part posterior?         

            

             

    3.5.c. Quina funció té l’ampli finestral?       

             

    3.5.d. A la part superior d’aquesta façana, què es repeteix?     

             

 

4. Sala d’actes  

4.1. Subratlla l’adjectiu que trobes que és més adient per a l’escala que porta a la Sala 

d’Actes: senzilla, rica, grandiosa, ostentosa, majestuosa.   

4.2. Quins materials es van utilitzar per construir-la?     

             

4.3. A les parets de l’escala hi ha relleus, fets per Pau Gargallo, que representen les 

obres de Misericòrdia. On es troben els que es refereixen a donar beure a l’assedegat i 

donar  menjar al famolenc?          

4.4. Ja al vestíbul de la Sala, mira el sostre i veuràs una petita cúpula amb vidres de 

colors. Fixa-t’hi bé. Quan tornis a la classe, consulta la pàgina www.palaumusica.org. 

4.5. Quin personatge es troba a la porta d’entrada? Quina  significació especial  té a 

Catalunya?             

4.6. Qui creus que n’és l’autor?         
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4.7. Com descriuires les voltes? Com estan decorades?     

             

4.8. On es pot observar l’emblema de l’Hospital en aquesta sala?    

             

4.9. Qui creus que és l’autor del relleu de l’emblema?       

4.10. La barana del pis superior, quina originalitat presenta?    

            

             

4.11. Subratlla els elements que són presents en aquesta sala: trencadís, mosaic, totxo 

vist, motllures ceràmiques. 

 

5. Els pavellons 

5.1. Tria un pavelló i descriu-ne l’exterior. Els seus elements són semblants als dels 

altres pavellons?           

            

            

            

             

5.2. Descriu detalladament una de les torres, que no són solament decoratives, sinó 

també d’aigua           

            

             

5.3. Quins elements decoratius s’han utilitzat als pavellons?     
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5.4. Les gàrgoles són obra de Pau Gargallo. Tria’n dues i descriu-les    

            

             

5.5. Observa uns elements ceràmics a la teulada. Creus que són xemeneies o servien per 

a una qüestió essencial en un hospital, la ventilació?      

5.6. Fes la volta al pavelló i mira la part posterior. Fixa’t en el balcó. Quina decoració hi 

trobes?             

5.7. Els pavellons de Sant Manel i el de la Verge de Montserrat els va acabar Pere 

Domènech, el fill de l’arquitecte autor del projecte d’aquest hospital i dels pavellons que 

ja has vist. Trobes diferències entre aquests dos edificis i els anteriors?   

            

             

 

6. El pavelló de cirurgia 

6.1. El pavelló de cirurgia està sota l’advocació de dos sants que pots veure representats 

a la façana, als dos mosaics. De quins sants es tracta i per quina raó s’han escollit 

aquests i no  uns altres?         

                  

6.2. A la façana veuràs una sèrie de noms i cognoms. A qui  corresponen?  

             

6.3. Què significa l’àguila sota els noms?       

             

6.4. Quins elements coronen la façana?       
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6.5. En aquest pavelló hi ha molts àngels i, fins i tot, un d’ells corona l’edifici. Quin 

significat dónes en aquest fet?        

             

 

7. El convent 

7.1. Aquest pavelló va ser construït pel fill de Lluís Domènech i Muntaner, Pere 

Domènech, per albergar la farmàcia, la cuina i el convent de les Germanes. Els 

materials utilitzats són els mateixos que a la resta de pavellons que has vist?  

             

7.2. Quines diferències observes entre aquest pavelló i els altres?     

            

             

             

7.3. Vés a la façana lateral dreta de l’edifici. Veuràs la portada barroca de l’església de 

Santa Marta, enderrocada per obrir la Via Laietana, i que va ser portada en aquest 

edifici.  
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7. L A   C A S A   D E   L A  M I S E R I C Ò R D I A 

7.1. MATERIALS PER AL PROFESSORAT 
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1. La creació i els recursos econòmics 

Al segle XV es van fundar asils de pobres amb el nom d’hospitals de la misericòrdia a 

Toledo, Granada, Madrid, etc. A Barcelona, per iniciativa del canonge Diego Pérez de 

Valdivia, i sota el patronat del Consell de Cent, es va decidir crear el 1584 la Casa i 

Hospital de la Misericòrdia. Primer fou destinat a aquest objectiu el convent dit dels 

Àngels Vells, situat fora dels murs la ciutat, el mateix que de tant en tant servia de 

llatzeret. El trasllat i la ubicació definitiva al nou edifici del carrer Elisabets es va 

produir entre els anys 1585 i 1586.  

       L’objectiu d’aquest establiment benèfic era l’acolliment dels pobres inhàbils i la 

eradicació de la mendicitat mitjançant l’assistència i la reclusió dels captaires. A més a 

més, s’hi establia el treball obligatori per als que estiguessin en condicions de 

desenvolupar-lo. Per últim, també s’hi albergaven convalescents de l’Hospital de la 

Santa Creu.             

    L’administració i govern d’aquest establiment estava a càrrec de 2 canonges i 4 

laics104. Els recursos per finançar la nova institució haurien de sortir d’una col-lecta 

pública i de subscripcions setmanals o mensuals, però els resultats no van ser 

satisfactoris. El municipi i el bisbat de Barcelona també hi aportaven diners, però la 

major part provenia de la caritat privada. La realitat va ser que les penúries 

econòmiques van ser constants. El treball que realitzaven el asilats en condicions de fer-

lo donava pocs beneficis perquè eren pocs els asilats que es trobaven en aquesta 

situació105. Més d’una vegada l’Hospital de la Santa Creu va haver de fer préstecs a la 

Misericòrdia perquè així sortís de la seva apurada situació, que provocava que molts 

pobres marxessin de la Institució i, sobretot, que no volguessin tornar-hi, per la qual 

                                                           
104 CARBONELL I ESTELLER, Montserrat. Sobreviure a Barcelona: dones, pobresa i assistència al 
segle XVIII. Eumo, Vic, 1997, pp. 55-8. Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona, leg. j-713.  
105 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. Historia de Catalunya, s. XVI-XVIII. Ariel, Barcelona, 1985,  pp. 300-1.  
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cosa pels carrers de la Ciutat es veien colles de captaires. El 1589 i  el 607 es va ordenar 

la detenció  d’aquesta gent i la conducció per la força a la Casa de la Misericòrdia106.  

    El 1633 la situació econòmica de la Casa era tan grau que els Consellers van fer una 

crida per tal de reduir les depeses mitjançant un major control sobre el tipus de persones 

que s’acollien, que serien els vells, els incapacitats per treballar, els que estiguessin 

captant pel carrer, els infants que anaven perduts i els estudiants pobres de la 

Universitat. A més, els albergats, si podien treballar, serien posats al servei de 

particulars 107. 

  

2. La Casa des del punt de vista artístic  

La Casa s’organitza a l’entorn de dos patis allargats, un d’ells enjardinat. A la façana del 

carrer Elisabets trobem l’escut de la Ciutat a la llinda. Al costat de la porta veiem una 

inscripció amb el nom exacte de la institució que ocupava l’edifici, l’Hospital de la 

Misericòrdia, una data, 1733, i la petició d’almoina.  

     Passada aquesta primera porta, i després de travessar un petit pati, veiem el portal de 

l’edifici on es troben dues mènsules. Sobre una d’elles, hi ha esculpit l’escut de la ciutat 

sostingut per un home salvatge debarba llarga. La mènsula que li fa parella a l’altre 

costat del portal té un escut similar sostingut per un griu108.  

    La façana del carrer Ramelleres presenta dues portes principals. Una es corresponia 

amb la part de l’edifici que la Casa de Misericòrdia va cedir a la Casa de Maternitat i 

Expòsits el 1853, data de la fundació d’aquesta ultima institució109.  Al costat de la porta 

encara es pot veure el torn on es podien deixar els nens i el petit forat per on 

                                                           
106 GONZÁLEZ SUGRAÑES, M. Mendicidad y Beneficencia en Barcelona. Barcelona, 1903, pp. 25-6. 
107 DURAN I SAMPERE, Agustí. “El Hospital de la Misericòrdia i de l’Esperit Sant”, en AA.VV. 
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L’Hospital de Barcelona. Editorial Gustau Gili, Barcelona, 1989, 
pp. 110-1. 
108 Catàleg del patrimoni arquitectònic histórico-artístic de la ciutat de Barlona (1987). Ajuntament de 
Barcelona, p. 175.  
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s’introduïen les almoines. A l’altra part del torn, s’esperava la germana tornera per fer-

se càrrec del petit.  

    L’altra porta es correspon a la Casa  d’Infants Orfes, que va ser fundada per Guillem 

Pou l’any 1370, amb l’objectiu d’asilar els nens orfes que fossin legítims, naturals del 

bisbat de Barcelona i tinguessin entre 7 i 12 anys. A la porta consta la data en què es va 

realitzar, 1578, i l’ escut de la ciutat de Barcelona. 

    La capella de la Casa de la Misericòrdia, que té l’entrada pel carrer Elisabets, va ser 

construïda el 1693 i té reminiscències gòtiques. A la llinda, hi ha dos àngels que 

aguanten l’escut de Barcelona110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
109 Breve reseña de cómo la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos se instaló en la Municipal de 
Misericordia. Barcelona, 1868.  
110 CIRICI, Alexandre. Barcelona pam a pam. Barcelona, Teide, 1971, p . 300.  
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7. L A   C A S A   D E   L A   M I S E R I C Ò R DIA 

7.2. MATERIALS PER A LA CLASSE  
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1. L’objectiu de la Casa de la Misericòrdia 

“...Invitando a todos los pobres mendigos...a que vayan a dicha casa nuevamente 

llamada de la Misericordia, en la cual se les admitirá y acogerá con grande amor y 

caridad...de tal manera que cese toda ocasión y justa causa de tener que ir mendigando 

de puerta en puerta por las plazas y calles de la presente ciudad, por lo cual los que no 

quisieren gozar de beneficio y comodidad tan grandes, serán tenidos y reputados por 

vagabundos y como tales punidos y castigados...”. 

“...los verdaderos y legítimos pobres mendigos serán remediados (en la Casa de la 

Misericordia) y la presente ciudad quedará expurgada y limpia de vagabundos y pobres 

fingidos”.  

Ban del regent de la vegueria de Barcelona, 23-2-1584. AMB, Deliberacions, any 1584. 

Reproduit a GONZÁLEZ SUGRAÑES, M. Mendicidad y Beneficencia en Barcelona. 

Barcelona, 1903, pp. 76-78. 

 

1.1. Per a  quin tipus de persona estava pensada la Casa? 

1.2. Quin objectiu tenia aquesta Institució? 

1.3. Què els esperava, als captaires que no volien ingressar a la Casa? 

1.4. Per tant, la Casa de la Misericòrdia, era una institució caritativa o repressiva? 

 

2. Les conseqüències de no ingressar a la Casa de la Misericòrdia 

“...que tots los brivons gent perduda vagamundos y altres que van mendicant stant sans, 

dins vint y quatre hores hagen de buydar de la present Ciutat y territoris sots pena de 

Cent assots. E que totes dones brivones stant sanes van mendicant per les portes y tots 

los pobres contrets vells y debils que van mendicant per la present Ciutat dins dit 
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termini se hagen de recullir dins lo hospital (Casa) de la misericordia sots pena...de Cent 

assots” 

Ordenances de 1589. AMB, Registre de Crides i Ordenances, anys 1583-9. P. 26 

 

2.1. Per què va caldre donar noves ordres als captaires, només cinc anys després de les 

primeres? 

2.2. Quines ordres creus que són més severes, les primeres o les segones? Explica-ho. 
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7. LA  C A S A   D E   L A   M I S E R I C Ò R D I A  

7.3. VISITA 
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1. Entrada 

1.1. Observant la porta d’entrada, pots dir de quina institució depenia aquest centre 

benèfic?             

1.2. Si et fixes en la porta d’entrada, a la dreta, pots confirmar que al segle XVIII encara 

existia aquesta institució. D’ on provenia una bona part dels seus ingressos?  

             

1.3. Travessa la porta i entra al petit pati fins arribar a la segona portada de l’edifici. Als 

dos costats de la porta trobaràs unes mènsules.  A sobre , hi ha l’escut de la ciutat de 

Barcelona. Per quina raó?          

             

             

1.4. Els dos escuts de Barcelona estan sostinguts per:     

             

1.5. A les institucions de beneficència, la presència de les ordres religioses era normal. 

Observant les petites casetes d’aquest pati, podries dir si això es complia també a la 

Casa de la Misericòrdia?         

             

1.6. Quines institucions ocupen actualment aquests edificis?    

             

 

2. L’església 

2.1. Quina decoració té, a la  façana?        

             

2.2. Què hi ha en la actualitat a l’església?        
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3. La façana del carrer Ramelleres 

3.1. De 1853 a 1892, com que la Casa de Maternitat i Expòsits no tenia un local propi, 

la Casa de Misericòrdia va cedir part dels seus locals a aquesta primera institució, que 

tenia l’entrada pel carrer Ramelleres. Observa la façana. On es dipositaven els nens 

abandonats?            

3.2. Quina institució ocupa actualment aquests locals?      

             

3.3. Veuràs que, a part de la porta que hi ha al costat del torn, hi ha una portada. De 

quina institució?            

3.4. De quina data és aquesta portada? De quin estil?     

             

 
 


