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■■■ L’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ja no fa olor 
d’hospital. A finals de l’any 2000 es va posar la primera pedra del 
nou hospital, situat en l’extrem nord-est del recinte. Amb la seva 
inauguració, ara fa un any, es posà fi al col·lapse arquitectònic 
que han viscut els edificis modernistes de Lluís Domènech i Mon-
taner, degut a l’augment d’activitat hospitalària, successives 
ampliacions, així com la necessitat d’incorporar noves tecnolo-
gies. Els antics pavellons van quedar buits, però no en silenci. 
El 2009 s’inicià, doncs, l’actuació de rehabilitació patrimonial 
més important de Catalunya en els darrers temps, la del conjunt 
modernista més important d’Europa que ara queda a disposició 
de la ciutat: Un recinte de 13,5 ha, 14 edificis en total, 45.280 m2 
construïts, 45.189 m2 d’espais exteriors i 1km de galeries subterrà-
nies. Cada vegada menys senyals delaten sobre l’ús de l’antic edi-
fici modernista. Han desaparegut ròtuls, compartimentacions 
dels espais, etc... Ens trobem, doncs, en un moment d’inici que ha 
començat a caminar fa poc més d’un any.

Ara, l’estació de Guinardó és la més propera al nou edifici 
sanitari i el Consell d’Administració de l’ATM va acordar canvi-
ar-li el nom per Guinardó-Hospital de Sant Pau, al mateix temps 
que l’antiga estació d’Hospital de Sant Pau de la línia 5 ha passat 
a anomenar-se Sant Pau- Dos de Maig…  Propera parada, Dos de 
Maig/Sant Pau.

Quan els 
hospitals no 
eren blancs
Recinte  històric de sant Pau (1901-2010): 
exuberància per a la salut

 

“…els temps són nous però la casa és 
inhabitable. No s’ha aixecat la taula 
després del menjar; s’han deixat en 
desordre les restes d’un banquet els 
comensals del qual ja estan lluny: salses 
coagulades, ossos, taques de vi, molles; i, 
en desordre, els  utensilis bruts.”

Le Corbusier
Quan les catedrals eren blanques

“…...No m’agrada simular garlandes 
de roses en un jardí voltat de blanques 
parets...”

Joan Brossa (abril 1961)
Homenatge a l’arquitecete 

Domènech i Montaner

Cristina Arribas 
informatiu@apabcn.cat

els 3 emPlaçaments de l’hosPital de sant Pau: l’hosPital de la santa cReu 

(1401), l’hosPital de la santa cReu i sant Pau (1901-1930) de domènech i 

montaneR i el nou hosPital de sant Pau inauGuRat l’any Passat
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El recinte històric de Sant Pau fou 
projectat per Domènech i Montaner l’any 
1901. En aquest va aplicar l’experiència 
d’un altre gran projecte hospitalari que 
estava realitzant a Reus, l’Institut Pere 
Mata (1897-1912), també de tipologia de 
pavellons. El nou hospital tenia el seu ori-
gen en l’any 1401, en l’hospital de la Santa 
Creu (fusió dels 6 hospitals existents ales-
hores a Barcelona). A finals del s. XIX, 
amb el creixement de la ciutat i les noves 
exigències mèdiques va ser necessari un 
canvi i unes instal·lacions més modernes. 
El banquer Pau Gil va finançar les obres 
de construcció (d’aquí l’afegit de “Sant 
Pau” a l’antic nom de “la Santa Creu”). 
Les obres es van desenvolupar des de 1902 
fins a 18 anys més tard (1930), quedant 
paralitzades per falta de mitjans durant 
el seu procés. El projecte inicial es compo-
sava de 48 pavellons, dels quals només es 
van arribar a construir 27. El fill de Domè-
nech continuà amb les obres després de la 
mort del seu pare.

Domènech i Montaner  
i la trascendència de la seva obra
Malgrat la importància de la seva obra, 
podem dir que algunes d’elles han sofert 
mutilacions considerables i, fins i tot en 
alguns casos han desaparegut. Alguns 
exemples serien l’Hotel Internacional, 
que es desmuntà després de l’Exposició 
de 1929, la Casa Navàs, parcialment 
destruïda després de la Guerra Civil, la 
decoració original de planta baixa de la 
Casa Lleó Morera, que fou substituïda, 
enderrocant-se un cupulí del terrat, el 
Gran Hotel de Mallorca, convertit en ofici-
nes sense gaire respecte arquitectònic en 
la intervenció, i l’antic Hospital de Sant 
Pau, que fou víctima de diverses mutila-
cions degudes a l’adaptació i l’evolució 
de l’ús.

Tot i això, acualment, els criteris d’in-
tervenció en l’obra domenechiana han 
canviat i hi ha un major coneixement 
d’aquesta, així com un major respecte. 
L’obra de Domènech és arquitectura viva 
i s’aposta per la recuperació dels seus 
edificis com a fites urbanes decisives: El 
Museu de Zoologia (El Castell dels Tres 
Dragons), la Fundació Tàpies (Editorial 
Montaner i Simón), el Palau de la Música 
Catalana i, com no, l’Hospital de Sant Pau 
en són algunes.

Si analitzem l’evolució de la ciutat 

des del naixement (1849) fins a la mort de 
Domènech (1923) veurem com la ciutat ha 
influït en les seves obres, però també com 
aquestes influeixen en la creació d’una 
nova ciutat. Podem dir per tant, que els 
projectes de Domènech no es limiten a 
ells mateixos, sinó que sovint contenen 
intencions urbanístiques de posiciona-
ment, discontinuïtat urbana, fites, etc.

L’emplaçament a la trama Cerdà 
i la tipologia de pavellons 
de Sant Pau com a novetat
Dins la trama regular de Cerdà, dos espais 
de màxima llibertat creativa: La Sagrada 
Família i l’Hospital de Sant Pau. Dues 
experiències humanes (gairebé divines, 
diria) dins l’experiència geomètrica de la 
ciutat.

l’oRnamentació eRa un element indissoluble de l’aRquitectuRa i en foRmava PaRt des de la 

seva cReació. (Pavelló de santa aPol·lònia)

1. Planta baixa de la casa lleó moReRa, amb les  escultuRes de les nimfes desaPaReGudes, de 

l’escultoR eusebi aRnau. 2. imatGe del desaPaReGut hotel inteRnacional, duRant l’exPosició 

de 1929. 3. casa navàs, a Reus, on aPaReix la toRRe en cantonada desaPaReGuda PeR un 

bombaRdeiG duRant la GueRRa civil

1

2

3
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La decisió de projectar un hospital 
disposat en pavellons poc concentrats (tot 
i que connectats al soterrani pel que fa 
als serveis) és una de les característiques 
definitòries de l’hospital, així com la dis-
posició a 45º respecte de l’Eixample barce-
loní han fet de Sant Pau un cas innovador 
per a l’època en que va ser construït.

L’hospital es va concebre com una 
veritable ciutat hospitalària: Domènech 
va establir un eix diagonal que proporci-
onava més monumentalitat al conjunt, 
al mateix temps que afavoria un millor 
assolellament i ventilació de les edifica-
cions. L’accés al conjunt es realitzava a 
través del xamfrà, a través del Pavelló de 
l’Administració i Recepció. Des d’aquest 
punt s’aconseguia una perspectiva monu-
mental de tot el conjunt. Si analitzem 
tipològicament els models arquitectònics 
dels hospitals des de l’Edat Mitjana, 
trobarem que han evolucionat des de la 
planta cruciforme, cap a hospitals amb 
planta en forma d’estrella, fins a arribar 
en els segles XVIII i XIX, quan apareix la 
tipologia d’hospitals en forma de pavelló. 
Aquests últims van néixer en el darrer 
terç del segle XVIII, fruit dels debats de 
com havia de ser el nou Hotel-Dieu de 
París, quan l’hospital es va desprendre de 
l’hospici. Les idees principals que varen 
influir en la configuració d’aquest nou 
tipus hospitalari van ser : La separació del 
tipus de malalts, així com dels diferents 
serveis de l’hospital i l’atenció al proble-
ma de la circulació, dels fluxos interns del 
personal i dels malalts dins del complex.

Aquesta tipologia es va convertir en 
l’arquetip d’instal·lació fins a ben entrat 

imatGe aèRea de l’emPlaçament del Recinte sant Pau dins l’eixamPle ceRdà

PRoPosta d’obeRtuRa de l’avinGuda Gaudí a PaRtiR del Pla d’enllaços del 1917 i dels tRaçats 

PRoPosats PeR léon Jaussely el 1904. comisión esPecial del ensanche, 1927. aRxiu ceRdà

Royal naval hosPital, Plymouth hosPital laRiboisieRe, PaRís hosPital de la santa cReu i sant Pau de baRcelona
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De ciutat sanitària a espai de salut 
social: El recinte històric de Sant Pau 
flaireja nou aroma
Històricament, Sant Pau s’ha dedicat a 
la salut de les persones. En el futur, serà 
un motor de la salut social (si quelcom és 

Pavelló de la maRe de déu del caRme

Pavelló centRal de quiRòfans

el segle XX. Trobem nombrosos exemples 
d’hospitals en forma de pavelló. Tres 
casos significatius serien: el Plymouth 
Royal Naval Hospital, l’hospital Lariboi-
sière de París i l’Hospital de la Santa Creu 
i de Sant Pau de Barcelona.

Podrem dir que, d’entre tots els projec-
tes de Domènech  i Montaner, aquest és 
el projecte de major complexitat. És un 
projecte complex en el seu funcionament, 
programa, aspectes tècnics i planteig 
urbanístic.
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universal al nostre país és la nostra Sani-
tat): de ciutat sanitària a espai de salut 
social. Què vol ser el nou Sant Pau? Es 
tracta d’un projecte singular en l’àmbit 
internacional, on s’acolliran diferents 
institucions, col·lectius i persones de dis-
ciplines diferents (diversos organismes 
internacionals del sistema de les Naci-
ons Unides, fundacions d’àmbit global i 
xarxes mediterrànies). Un nou projecte 
que ha de permetre promoure el vessant 
internacional de la ciutat i focalitzar-lo en 
la regió que li és pròpia, la Mediterrània.

La Fundació Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau ha impulsat la rehabilitació 
del conjunt i pretén convertir Sant Pau en 
un Nou Parc del Coneixement, una nova 
plataforma global i interdisciplinària on 
poder desenvolupar nous reptes i necessi-
tats de la societat actual. Hi havia, inicial-
ment, altres propostes com crear un gran 
museu del Modernisme, o crear un museu 
de la Medicina, però per les dimensions 
del recinte es van creure més adients 
altres activitats com: expertise, formació, 

una factoria per a impulsar nous projec-
tes, un lloc de trobada i difusió… una gran 
àgora del coneixement del segle XXI.

Ja a l’any 1996 es va aprovar el Pla espe-
cial d’ordenació del recinte de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, on s’incorporava 
l’activitat hospitalària en un nou empla-
çament dins el recinte, en edificacions de 
nova planta, i es deixaven disponibles per a 
nous usos les edificacions abans ocupades. 
Segons el Pla, els pavellons històrics recu-
perarien els seus estats originals.

Hi ha una sèrie de premisses generals 
que recullen l’ànima del nou projecte:
■ Haurà de ser coherent amb l’objectiu 

social i la Fundació.
■ Ha de ser capaç d’aportar un valor afe-

git i nous continguts a la ciutat .
■ Respecte envers el patrimoni. S’aposta 

per una rehabilitació de qualitat, inte-
gral i, sobretot, respectuosa.

■ Haurà de respondre a l’ambició i la 
visió en què va ser construït.

■ Haurà de combinar la recuperació del 
Patrimoni de principis del s. XX amb 

les necessitats d’un projecte del s. XXI.
■ Ha de mantenir el recinte com a espai 

obert a la ciutat. No hem d’oblidar que 
és un parc dins l’Eixample.

■ La intervenció serà, per suposat, soste-
nible. Cal dir en aquest punt que en tot 
l’analitzat del projecte de Domènech a 
nivell energètic, els tècnics han quedat 
sorpresos perquè ja hi estaven previs-
tos tots els criteris. Tots els elements 
tenien una funcionalitat efectiva i no 
hi havia res superflu. Realment, estava 
molt ben dissenyat des del punt de 
vista energètic.

Quant a la premissa de la rehabilita-
ció, cal assolir els següents objectius:
■ Haurà de ser una rehabilitació de gran 

qualitat.
■ Un model de sostenibilitat.
■ Un referent de noves tecnologies de la 

informació i la comunicació aplicades 
a projectes socials.

■ Ha de ser capaç d’aportar un valor afe-
git i nous continguts a la ciutat i el país.

Pavelló de la PuRíssima
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El primer pas per a portar a terme 
aquests objectius fou l’encàrrec d’un Pla 
Director que fes un diagnòstic i planifi-
qués la rehabilitació. Aquest fou aprovat 
per la Comissió de Patrimoni Cultural de 
Barcelona. L’altre pas va ser la creació de 
la Mesa de Patrimoni, per tal d’assessorar 
en el procés.

La importància i originalitat de l’Hos-
pital de Domènech rau en dos aspectes: 
■ Per una banda, en el plantejament 

urbanístic i arquitectònic de la seva 
proposta, (la disposició dins la trama 
Cerdà i la tipologia en pavellons) .

■ D’altra banda, l’exigència constructiva. 

Pavelló de montseRRat Pavelló de sant manuel

d. i montaneR abstRet, contemPlant la seva 

obRa al vestíbul de l’hosPital de sant Pau

L’esforç cap a l’autenticitat i el valor 
artesà de les tècniques del país (fet que 
el Neoclassicisme havia arraconat).

L’antic Hospital de la Santa Creu i de 
Sant Pau ha estat l’únic recinte dedicat a 
la Medicina i la Salut que forma part del 
Catàleg de Patrimoni de la Humanitat de 
la UNESCO (1997). Un cas únic. 

El Modernisme català no solament 
reflecteix riquesa ornamental (un tret 
comú a l’Art Nouveau en general), sinó 
que manifesta l’interès de mantenir i 
renovar les tècniques constructives tra-
dicionals, emprant materials de tradició 

catalana, així com d’altres més nous per 
l’època. El paper de Lluís Domènech i 
Montaner fou essencial per a definir el 
Modernisme arquitectònic a Catalunya. 
El seu article “En la recerca d’una arqui-
tectura nacional”, publicat a la revista 
“La Renaixença”(1878), exposa com acon-
seguir una arquitectura moderna que 
reflecteixi el caràcter nacional català.

L’obra de Domènech, modernista, 
genuïna, ambiciosa, catalana... és una 
de les grans aportacions de Catalunya 
a la cultura de la nostra època. Esperem 
que les noves aportacions continuïn per 
aquest camí.■

“...Podem tenir avui dia una veritable arquitectura nacional? Podem tenir-la en un futur pròxim? 
(...) Sempre que una idea organitzadora domina un poble, sempre que irromp una nova 
civilització, apareix una nova època artística (...) És veritat que el caràcter secular d’un poble, les 
seves tradicions artístiques i el seu clima poden variar profundament les necessitats dels edificis 
de dos països, encara que responguin a un mateix ordre d’idees. Aquestes gradacions d’una 
mateixa idea d’arquitectura podran fer-se visibles entre pobles cadascun de caràcter, clima, 
tradicions definides i completament distintes un de l’altre (...) Per què no complir francament 
amb la nostra missió? Per què no preparar, ja que no podem formar-la, una nova arquitectura? 
Inspirem-nos en les tradicions pàtries amb la condició que aquestes no ens serveixin per faltar 
als coneixements que tenim o puguem adquirir.”

Lluís Domènech i Montaner

 “En la recerca d’una arquitectura nacional”. publicat a la revista “La Renaixença”
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Una visió general 
del conjunt
■■■ Ja fa uns quinze anys que es va prendre la important decisió 
de construir un nou hospital en el recinte de Sant Pau per tal 
d’adequar la institució a les actuals demandes tecnològiques i 
de confort. Les obres començaren el 1999, encarregades a l’equip 
d’arquitectes Sílvia Barberà, Esteve Bonell, José Luis Canosa, 
Josep Maria Gil i Francesc Rius i la direcció de l’execució als 
arquitectes tècnics Enric Rego, Pere Rius i Joan March. Actual-
ment estan en la seva darrera fase i això ha permès el trasllat de 
quasi tots els malalts i serveis al nou edifici, deixant lliure bona 
part de l’obra de Lluís Domènech i Montaner.

La Molt Il·lustre Administració de Sant Pau (MIA) integrada 
per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el 
Capítol Catedralici de l’Arquebisbat de Barcelona, va nomenar 
Gemma Sendra directora delegada del recinte històric qui va pro-
posar de dedicar-lo a la salut social: un espai de confluència d’or-
ganismes internacionals i multilaterals relacionats amb el conei-
xement i la salut. Per dur a terme aquesta idea es va realitzar un 
Pla director del conjunt, del que Xavier Guitart en va ser l’autor, 
a partir del qual i amb el Pla gestor d’obres, amb Frederic Crespo 
al capdavant, s’organitzen i coordinen totes les actuacions en el 
recinte històric supervisats per la Mesa del Patrimoni.

Deconstrucció
L’equip gestor ha heretat tot un seguit d’obres, gairebé totes de 
consolidació, anteriors a la constitució de l’organisme, i ha enge-
gat la primera fase de rehabilitació amb la deconstrucció de tots 
els elements sobreposats a l’obra original de Domènech en els 
pavellons ja desocupats i amb algunes actuacions de restauració 
integral. També s’està començant a actuar en aquells pavellons 
que ja tenen assignat un ús concret. Per acabar el panorama de 
les importants actuacions que s’estan duent a terme a Sant Pau, 
citarem l’ampliació de la Fundació Puigvert --fora del recinte 
històric però que té en les seves instal·lacions un dels pavellons 
originals-- obra de Alfredo Arribas i Lluís Tejero, amb la direcció 
d’execució a càrrec de IDOM. ■

1  Pavelló d’Administració
Ús futur: centre de diàleg
intervencions: desconstrucció, res-
tauració de la façana sud i rehabili-
tació integral

2  Santa Apol·lònia
Ús futur: viver de projectes
intervenció: Rehabilitació integral

3  La Purísima
Ús futur: organismes internacio-
nals i xarxes de la mediterrània

intervenció: desconstrucció

4  El Carme
Ús futur: organismes internacio-
nals i xarxes de la mediterrània
intervenció: desconstrucció i reha-
bilitació de cobertes i façanes

5  La mercè
Ús futur: organismes internacio-
nals i xarxes de la mediterrània
intervencions: desconstrucció, 
reconstrucció de la cúpula i rehabi-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14
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litació de cobertes i façanes

6  montserrat
Ús futur: organismes internacio-
nals i xarxes de la mediterrània

7  Sant Jordi
Ús futur: viver de projectes
intervenció: Rehabilitació integral

8  Sant Salvador
Ús futur: centre d’interpretació i 
divulgació del modernisme

intervenció: estabilització de la 
cúpula i desmuntatge de la llanter-
na i rehabilitació cobertes i cúpules

9  Sant Leopold
Ús futur: organismes internacio-
nals i xarxes de la mediterrània
intervenció: desconstrucció i 
Rehabilitació cobertes i cúpules

10  Sant Rafael
Ús futur: organismes internacio-
nals i xarxes de la mediterrània

intervenció: desconstrucció

11  Sant manuel
Ús futur: institut internacional de la 
universitat de les nacions unides 
per a l’aliança de civilitzacions 
(unu-iiaoc)
intervenció: desconstrucció i reha-
bilitació integral

12  Pavelló central de quiròfans
Ús futur: Restaurant i sales de 
reunions

13  Convent
Ús futur: Residència de científics.
intervenció: a la primera fase 
només s’actuarà sobre l’ala est

14  EDifiCi TRiAnGLE. 
fUnDACiÓ PUiGVERT
edifici nou

15  nOU HOSPiTAL DE LA 
SAnTA CREU i SAnT PAU
edificis nous
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■■■  Les fotografies s’expliquen per 
elles mateixes... per la complexitat i per 
la fascinació d’intervenir en una obra 
d’aquestes característiques. En un intent 
de síntesis, els aspectes transversals que 
han tingut en compte les intervencions 
serien:
■	 Seguiment de les directrius de la Mesa 

de Patrimoni del Recinte Històric de 
Sant Pau, que assessora i defineix els 
criteris d’intervenció que han de per-
metre una rehabilitació respectuosa 
amb el conjunt modernista.

■	 Adopció d’uns criteris de restauració 
per a la recuperació dels espais i la seva 
imatge, i en concret: 
• de respecte i recuperació dels ele-

ments constructius i materials, 
evitant alteracions, i desmuntant 
elements estructurals no originals

• de preservació dels sistemes estruc-
turals i reforços que s’escaiguin adi-
ents amb les tècniques i conceptes 
d’origen, i protecció i estabilització 
d’elements ornamentals.

■	 Identificació de la problemàtica de 
danys i lesions, de les seves causes, i 
determinació dels procediments d’ac-
tuació i restauració

■	 Anàlisi dels dèficits i mancances i defi-
nició de les intervencions per assolir 
les prestacions preteses en els aspectes 
funcionals, d’ accessibilitat, de segu-
retat estructural, seguretat d’us i d’in-
cendis, i de salubritat i millora de les 
condicions d’aïllament i estanquitat

■	 Enumeració i sincronització progra-
màtica dels treballs (desmuntatges 
– reforços - remodelacions...), molts 
dels quals son de característiques sin-
gulars, específics i especialitzats.

■	 Adopció de criteris de sostenibilitat  
tant en la desconstrucció com en els 

Intervenció sobre els elements 
del patrimoni

Jordi Olivés
informatiu@apabcn.cat

El seguiment de les directrius de la mesa de Patrimoni del Recinte històric de sant Pau, 
que assessora i defineix els criteris d’intervenció, han de permetre una rehabilitació respectuo-
sa amb el conjunt modernista
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FASES DE DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
DE SANT PAU

Pavelló de Sant Frederic
 de Santa Victòria
 Antiga farmàcia
 Cuines generals

Església
Casa de Convalescència
Xarxa de túnels (II)
Zones verdes i sistema viari (II)
Tanca perimetral

F1 F2Pavelló de l’Administració
 de Santa Apol·lònia
 de la Puríssima
 del Carme
 de la Mercè
 de Montserrat
 de Sant Jordi
 de Sant Salvador
 de Sant Leopold
 de Sant Rafael
 de Sant Manuel
 Central
 Convent

Anella d’instal·lacions
Xarxa de túnels (I)
Zones verdes i sistema viari (I)
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fases de desenvoluPament del PRoJecte de Rehabilitació de sant Pau                 ■  fase 1        ■  fase 2

sistemes de rehabilitació, d’instal·-
lacions i de dotació tecnològica, tot 
intentant minimitzar el consum de 
recursos i producció de residus.

■	 Avaluar els costos per fer-ne una inter-
venció econòmicament viable

■	 La complexa gestió de tot plegat, junt 
amb les particularitats de que:
• les actuacions estan pensades 

prèviament d’acord un pla general 
que estableix uns criteris rectors 
necessaris i prou oberts davant les 
indeterminacions de finançament 
i d’usos finals, havent de gestionar 
aquesta incertesa i encaixar-la en 
un programa de rehabilitació que 
cal que no s’aturi.

• a mesura que s’alliberen espais es 
va actuant en els treballs de recons-
truccions puntuals i desconstrucci-
ons interiors dels pavellons

• cal articular la convivència de les 
obres, terminis i fases successives 
amb l’activitat del recinte: de primer, 
el trasllat de l’activitat hospitalària 
i el seu veïnatge, i després, l’allotja-
ment i activitat dels futurs usuaris

L’import de les intervencions
Es transcriuen els imports de les diverses 
operacions i fases d’intervenció a mode 
de quadre resum explicatiu sobre la dis-
tribució dels pressupostos de les obres 
efectuades fins el moment. ■
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QUADRES D’AnÀLiSi DE COSTOS

Actuacions Superfície m2 Pressupost €

Pavelló de l’administració 5.897 m2

desmuntatges elements estructurals no originals i estabilització elements ornamentals

Restauració façana se 774.428

Restauració façana sW (en curs) 677.743

Rehabilitació i adequació interior (en previsió)

Restauració pavelló de santa apol·lònia 209 m2

Rehabilitació integral 839.983

Pavelló de sant Jordi 184 m2

Rehabilitació (en curs) 839.983

Pavelló de la Puríssima 1.434 m2

desmuntatges elements estructurals i divisòries interiors i estabilització elements ornamentals 162.817

Pavelló de la mare de déu del carme 1.435 m2

desmuntatges elements estructurals i divisòries interiors i estabilització elements ornamentals 162.817

desmuntatge de remuntes en coberta, rehabilitació i consolidació de la cúpula, coberta, terras-
ses, torre d’aigua i façanes

(en previsió)

Pavelló de la mare de déu de la mercè 1.455 m2

Reconstrucció de la cúpula 321.603

Rehabilitació i consolidació de la coberta, terrasses, torre d’aigua i façana (en previsió)

Pavelló de sant salvador 1.434 m2

estabilització cúpula i desmuntatge de la llanterna, estabilització elements ornamentals, des-
muntatge elements estructurals

292.829

Rehabilitació de cúpules i cobertes (en previsió)

Pavelló de sant Rafael 1.434 m2

desmuntatges elements estructurals i divisòries interiors i estabilització elements ornamentals 162.817

obres d’adequació interior 195.478

Pavelló de sant manuel 2.305 m2

desmuntatges elements estructurals i divisòries interiors i estabilització elements ornamentals 162.817

Pavelló de sant leopold 1.434 m2

desmuntatges elements estructurals i divisòries interiors i estabilització elements ornamentals 162.817

Rehabilitació de cúpules i cobertes 682.345

Pavelló de la mare de déu de montserrat

futura Rehabilitació integral (en previsió)

Pavelló del convent

futura Rehabilitació integral (en previsió)

Pavelló central 1.440 m2

desmuntatges elements estructurals i divisòries interiors i estabilització elements ornamentals 162.817

Rehabilitació de la coberta, cúpula i reconstrucció de voltes 740.704

infraestructures -

desviament antigues instal·lacions pavellons i de la xarxa de túnels 849.998

anella general instal·lacions de secció 2,5x1,5m; per electricitat mt i bt, fibra òptica, sistema 
gestió / aigua potable, aigua freàtica, Pci

800 m 746.073



REPORTATGE
Recinte 
històRic de 
sant Pau

74 c  

L’infORmATiU
DEL CAATEEB 
GeneR
2010

74 c  

L’infORmATiU
DEL CAATEEB 
novembRe - 
desembRe 2010

■■■ Quan em vaig assabentar que Sapic havia estat l’empresa 
adjudicatària de les obres de restauració de les cúpules del 
Pavelló de la Mare de Déu de la Mercè,  dins L’HSCiSP, vaig sen-
tir una immensa alegria. Dies després, quan l’empresa em va 
comunicar que havien pensat en mi com a cap d’obra per tirar-
les endavant,  em passaren pel cap sensacions i pensaments 
diversos i alhora contradictoris, com ara els d’agraïment, d’in-
quietud, de neguit, de responsabilitat, etc. La resposta immedi-
ata però, va ser la d’agraïment. 

Malgrat el que ja vaig intuir durant la primera lectura del 
projecte executiu redactat per BOMA, sabia que el repte d’aixe-
car les cúpules amb la mà d’obra que en disposem avui dia, on 
la manca de tradició i mestria és constant, seria tota una aven-
tura. Aventura que -de manera positiva- ens permetria d’apren-
dre, tant dels coneixements que sempre aporten els excel·lents 
tècnics de BOMA a les seves obres,  com de poder posar en pràc-
tica conceptes apresos a través dels anys, en converses de cafès,  
amb alguns dels nostres “paletes amb ofici” que, poc o molt, 
visqueren aquest tipus de construcció. També, i  de manera 
molt especial, de l’oportunitat d’estudiar amb renovat  interès 
tot allò publicat sobre la qüestió amb la lectura d’autors tan 
importants com ara Fray Lorenzo de Sant Nicolás, Domènech 
Estapà, Francesc Folguera, Luís Moya, Rafael Guastavino, 
Àngel Truñó, John Ochsendor, o Manuel Fortea, entre d’altres.

Passat el primer moment d’eufòria, vaig sentir un calfred 
al cos que de seguida em va fer tocar de peus a terra. Tot ha de 
sortir bé; no podem fallar, Pep!

Era clar; calia foragitar els fantasmes del passat i posar el 

Sensacions inicials

Pep Brazo
arquitec tècnic
cap d’obra de sapic

BOMA

Brufau, Obiol, Moya & Ass, S.L. 

C/ Hercegovina 23, bajos. 08006 Barcelona  Tel (34) 934 144 762  Fax (34) 932 020 412  e.mail boma.sl@bomasl.com 

www.bomasl.com 

Projecte de Reconstrucció de la cúpula i d’un forjat 
intermedi del Pavelló de Ntra. Sra. de La Mercè. 
Hospital de La Santa Creu i de Sant Pau. 

Barcelona, maig de 2008 
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punt i final a una ferida oberta des què l’any 2004,  l’esfondra-
ment del llanternó i el trencament de les cúpules, tingueren 
dures conseqüències per a totes les persones que d’una manera 
o altra foren afectades pel fets. La derivada  d’aquell sentiment 
d’inquietud només tenia una solució possible: afrontar l’obra  
de forma honesta, tranquil·la i  amb responsabilitat. Calia 
doncs, formar un equip humà capaç d’executar els treballs amb 
respecte i sensibilitat vers l’obra de Lluís Domènech i Munta-
ner, respectant els materials originals i, de forma molt especial,  
un sistema constructiu que ell va emprar per a la realització de 
les seves cúpules:  la volta de maó de pla; entenent aquest fet i 
valorant-lo com una part important del nostre patrimoni his-
tòric.  Nogensmenys, en tant que, des de l’any 1997, el conjunt 
històric de l’HSCiSP va ser catalogat per la UNESCO com a 
Patrimoni de la Humanitat estem obligats a respectar els seus 
criteris de conservació i restauració.

L’equip de BOMA  amb l’experiència que els caracteritza,  i 
coneixedors de les conclusions de diversos dictàmens realitzats 
per alguns experts sobre l’esfondrament del 2004 i sobre l’estat 
d’altres cúpules existents al mateix recinte de l’hospital, sem-
blants a les del Pavelló de la Mercè,  ja  de bon començament 
contemplaren en el seu projecte una sèrie de modificacions ori-
entades a resoldre els problemes detectats, tots ells relatius a la 
capacitat estructural, estat de conservació i nivell de seguretat 
de les cúpules.

Les cúpula del Pavelló de la Mare de Déu de la Mercè: 
descripció dels elements originals
Segons els plànols originals existents a  l’Arxiu Històric de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (AHSCP), del material 

trobat a la pròpia obra i, de les anàlisis efectuades en altres 
voltes similars del recinte modernista, sabem que la cúpula a 
nivell de coberta estava formada per dues closques, de doble 
capa de rajola i, d’un gruix total de 45 mm cadascuna, constru-
ïts amb volta de maó de pla. Ambdues arrencaven d’un mateix 
congreny format per un perfil metàl·lic d’ala estreta, IPN-80. 
Aquest cèrcol descansava sobre la paret de mig peu que encara 
s’hi conserva. La clau de la cúpula es rematava amb una llan-
terna de pedra de Montjuic d’un pes 7 a 10 T. La closca interior, 
de volta semiesfèrica, estava construïda amb doble gruix de 
rajola ceràmica massissa, de 29x14,5x1,5 cm i aparell format per 
anells horitzontals; el gruix del senzillat s’hi va col·locar amb 
ciment ràpid i el gruix del  doblat amb morter de calç aèria. L’in-
tradós de la volta era guarnit amb un arrebossat, també amb 
morter de calç aèria. 

La closca exterior, de volta  apuntada, presentava una cons-
trucció més complexa i a més, suportava tot el pes del llanternó. 
Era una construcció  mixta amb volta de maó de pla combinada 
amb una estructura de perfils d’acer.  

L’acabat exterior de la coberta estava format per teules de 
ceràmica esmaltada, disposades en forma d’escates de diverses 
mides i colors i, col·locades amb morter de calç aèria directa-
ment sobre l’extradós de la cúpula, formant un bonic entapis-
sat. També hi formaven part de l’acabat exterior les casetes  de 
ceràmica engalbades i vidriades de color mostassa.

El forjat de la planta soterrani estava format per una cúpula 
rebaixada, construïda amb volta de maó de pla, amb una closca 
de 9 cm de gruix total, distribuït en tres capes (dues de rajoles 
massisses d’1,5 cm i una altre de maó massís de 4 cm), on s’hi 
recolzaven els envans de sostremort, la solera de doble gruix 
de maons i les peces de gres del paviment. L’intradós de la volta 
estava acabat amb un arrebossat de morter de calç aèria.

Inici amb la reconstrucció del llanternó
Un cop muntades i revisades les bastides, els primers treballs 
van consistir en la cerca, classificació  i numeració de totes les 
peces de pedra natural del llanternó que s’hi vam poder salvar. 
A continuació, vàrem procedir a la restauració dels elements 
malmesos, de pedra de Montjuic; s’uniren les parts fracturades 
i amb morters reintegradors escaients es van restituir les zones 
afectades per petits cops i llacunes amb manca de material 
petri. D’altra banda, en Ferran Regàs i en David Quintela, 
picapedres d’ofici, s’encarregaren de fer les reproduccions de 
totes les peces que hi faltaven, fent una còpia dels originals que 

Des que a  l’any 1997 el conjunt històric 
de l’HSCiSP va ser catalogat per la 
UNESCO com a Patrimoni de la 
Humanitat estem obligats a respectar els 
seus criteris de conservació i restauració

BOMA

Brufau, Obiol, Moya & Ass, S.L. 

C/ Hercegovina 23, bajos. 08006 Barcelona  Tel (34) 934 144 762  Fax (34) 932 020 412  e.mail boma.sl@bomasl.com 

www.bomasl.com 

Projecte de Reconstrucció de la cúpula i d’un forjat 
intermedi del Pavelló de Ntra. Sra. de La Mercè. 
Hospital de La Santa Creu i de Sant Pau. 

Barcelona, maig de 2008 
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hi quedaren intactes. Per comprovar que el trencaclosques del 
llanternó l’hi tenien complet, vam creure que la millor forma 
era reconstruir-lo a peu d’obra i amb junta seca.

Amb l’enginy d’alguns operaris i l’experiència en aquest 
tipus d’obra del nostre encarregat, Pedro González, assoliren el 
nostre primer objectiu: la reconstrucció sencera del llanternó. 
Aquest fet ens va permetre conèixer millor la forma i estereo-
tomia del conjunt, prendre’n mides fiables i fer una plantilla 
mitjançant la qual vam dissenyar la nova estructura metàl·lica 
que, a diferència de l’original que tenia la funció de transmetre 
la càrrega només a la volta exterior i de donar cohesió a tot el 
conjunt petri del llanternó ara, amb les modificacions introduï-
des per BOMA en el projecte, el pes propi del llanternó es distri-
buiria entre les dues cúpules existents de la coberta.  

La reconstrucció en sec també ens va permetre establir un 
protocol senzill per efectuar el muntatge final de les pedres 
damunt la cúpula, seguint fil per randa el pla traçat.

La reconstrucció de les cúpules
Atès que el termini d’execució per a les obres només era de qua-
tre mesos i mig, vam prendre la decisió de muntar dues plata-
formes de treball;  una inferior, que ens permeté la reconstruc-
ció dels elements que conformarien el forjat de planta soterrani 
-la cúpula rebaixada amb full de tres gruixos, el congreny de 
formigó armat, la col·locació de beines i el tesat de tendons, el 
massissat del primer terç amb maons massissos, els envanets 
de sostre mort, la solera, etc.-  i, una altra superior que permetés 
alhora acabar la cúpula i altres elements a nivell de coberta. 

Un cop muntades les plataformes de treball i superats 
alguns imprevistos, com ara el que ens obligà a l’extracció 
de diversos perfils metàl·lics - força malmesos per l’oxidació, 
encastats dins les parets de maó massís i que formaven part 
de l’estructura original-  vam procedir al muntatge del cindris. 
Tant per a la volta semiesfèrica situada a la cara interior de 
la coberta com per a la cúpula rebaixada a nivell de sostre de 
planta soterrani, vàrem optar per la fabricació d’uns cindris de 
fusta amb costellam i fusos complets. 

D’una banda, la manca d’experiència dels oficials i mano-
bres en aquest tipus de treball i, de l’altre,  la exigència del PSS 
–sota la supervisió del coordinadors de seguretat– ens van dur 
a optar per aquest sistema. La solució que vam adoptar per al 
cindri de la volta apuntada, atès que els riscos de caigudes eren 
menors, va ser la més senzilla  possible, construint in situ diver-
ses costelles amb taulers de fusta, segmentant-les i col·locant-
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les amb l’articulació escaient per permetre’ns la retirada total 
un cop finalitzada la volta. 

La reconstrucció de les diverses voltes es va fer amb pocs 
canvis respecte al materials i sistemes constructius originals. 
Alguns però, introduïts per BOMA, caldria esmentar-los: es 
van suprimir els quatre perfils en T de l’estructura metàl·lica 
de la closca exterior, confiant més en la continuïtat i cohesió de 
la fàbrica per l’equilibri d’esforços que possibilita el sistema  
constructiu amb la volta de maó de pla. També es va substituir 
el congreny metàl·lic desaparegut per un de formigó amb arma-
dura d’acer inoxidable. Es va suprimir el congreny existent a 
nivell de forjat de planta baixa i se’n va fer un altre de formigó 
armat i posttesat de forma escaient per equilibrar les empentes 
horitzontals de la volta sobre els murs perimetrals. Les teules 
en forma d’escates s’han fabricat de gres amb un esmaltat acu-
rat per no perdre l’efecte de la ceràmica de baixa temperatura. 
Per a la col·locació es va utilitzat un ciment adhesiu d’altes 
prestacions per a exterior i totes les escates van quedar fixades 
mecànicament amb cargols d’acer inoxidable. 

D’aquesta obra tots vam aprendre coses que de ben segur 
mai més passarem per alt: cal ser curosos en l’elecció dels 
materials. La qualitat dels maons, rajoles i morter han ser 
contrastades per un laboratori -abans d’iniciar els treballs- i no  
començaran les tasques fins a tenir la certesa que s’acompliran 
totes les propietats físiques i mecàniques exigides en el projecte 
executiu. Les rajoles que s’utilitzin en el senzillat o doblat han 
d’haver estat amarades i mullades amb regular antelació i, 
abans de col·locar-les estaran netes i lleugerament humides, 
de forma però, que no degotin ni absorbeixin aigua. El ciment 
natural ràpid que s’utilitzi ha de haver passat els assajos perti-
nents i s’ha d’aplicar en pasta pura, sense addició de sorra. Per 
evitar l’aparició de clivelles i la pèrdua de resistència cal posar 
la quantitat d’aigua que recomani el fabricant i no excedir. El 
ciment ràpid tindrà un correcte procés d’adormiment per tal 
d’assolir la màxima resistència i adherència en condicions 
d’immersió. Per tant, és molt recomanable per a l’obra, realit-
zar aquesta tasca, mantenint-ne la humitat com a mínim 24 
hores després de l’aplicació. 

Conclusió final
Quan desmuntaren les bastides i vam poder veure-la a certa 
distància, coronada pel llanternó i amb el cap ben alt  lluint de 
nou el seu empetxinat, ningú se’n recordava de les seves inqui-
etuds inicials.  ■

Fitxa tècnica. Reconstrucció de la Cúpula del Pavelló 
de la Mare de Déu de la Mercè 

■■	Direcció d’obra (BOmA): 
hugo díez, arquitecte tècnic i director d’execució d’obra
Paulino vicente, arquitecte i adjunt a direcció d’obra 
lluís moya, arquitecte, director d’obra 
■■	Coordinador de Seguretat i Salut (iPAE): 
carlos Rillo, arquitecte tècnic
■■	Empresa constructora (SAPiC):
ignasi villanueva, director
■■	Cap d’obra (SAPiC): 
Josep brazo, arquitecte tècnic
■■	Encarregat d’obra (SAPiC): 
Pedro González
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■■■ Les conseqüències de la forta ventada que va patir la ciutat 
de Barcelona el mes de gener de 2009 varen ser diverses, algunes 
d’elles, malauradament, irremeiables, i d’altres, per sort les 
majoritàries, afectant a elements diversos en edificis i mobi-
liari urbà. En particular, aquesta ventada afectà a elements 
referents del nostre patrimoni arquitectònic, com és el cas de 
la lluerna de la cúpula que remata el Pavelló de Sant Salvador, 
al recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona. L’estat de conservació precari en què es trobava 
l’element objecte va fer que, arran de l’acció del vent, provo-
qués el col·lapse parcial de la cúpula, fet que va fer necessària 
l’actuació de desmuntatge de la lluerna.

Antecedents
En data 24 de gener del 2009 Barcelona va patir una forta venta-
da, amb vents que varen ultrapassar els 100 km/h, que va signi-
ficar una situació gens habitual a la ciutat.

Com a conseqüència d’aquest fet singular, es va produir el 
despreniment d’una peça de pedra sorrenca que reproduïa un 
dels suports de la lluerna de la cúpula del Pavelló de Sant Sal-
vador. Aquesta peça, d’un pes al voltant dels 100 kp, era situada 
coronant la cúpula, per la qual cosa, en el seu procés de caigu-
da, va impactar diverses vegades en la coberta immediatament 
contigua a la seva posició, malmetent algunes de les peces cerà-
miques (escates) que constitueixen la coberta pròpiament dita 
de la cúpula (figures 1 i 2).

En primera instància, el despreniment de la peça deixà 
sense suport local a una part del conjunt, la qual cosa anava en 
detriment de la seva seguretat estructural, sense poder valorar, 
però, si aquesta pèrdua de seguretat resultava compromesa o 

Conservació de la cúpula 
de Sant Salvador
Lluis moya ferrer
arquitecte
catedràtic d’estructures
ets d’arquitectura de barcelona
soci fundador de boma

no, atesa l’existència d’un element metàl·lic que realitzava la 
funció suportant de la part superior (figures 1 i 2).

Per altre banda, es varen apreciar dues afectacions més a 
afegir al despreniment, que resultaven perjudicials en relació a 
l’estabilitat i resistència de la cúpula de suport de la llanterna.

La primera era l’avançat estat de corrosió que presenta-
ven almenys dos dels elements metàl·lics que constituïen els 
meridians de l’esquelet d’acer que configurava l’estructura 
principal de les cúpules; la segona fou l’abonyegament i trenca-
ment de la superfície semiesfèrica de la cúpula just a l’entrega 
d’aquesta amb la base de suport de la llanterna, que va produir 
un quadre de fissures i esquerdes, tal i com és apreciable a les 
fotografies de les figures 3 i 4.

Tot plegat constituïa un quadre patològic que, des de el punt 
de vista estructural, representava una situació del tot anòmala, 
amb indicis de pèrdua de les condicions essencials d’equilibri 
del conjunt i sobre el qual calia actuar amb caràcter d’urgència.

Descripció de les actuacions
A tenor dels antecedents, es va decidir, doncs, el desmuntatge de 
la llanterna malmesa.

La cúpula del pavelló era de constitució molt similar a altres 
cúpules estudiades d’altres pavellons del recinte: làmines de 
ceràmica de 4 cm de gruix (dos fulls de rajola de 1,5 cm de gruix 
presos amb morter) com a suport d’uns elements de llanterna de FIgurA 1. detall del conJunt desPRés del desPReniment

FIgurA 2. desPeRfectes a la cobeRta PRoduïts Pels imPactes
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pedra sorrenca, amb pesos totals de l’odre de les 4 a 5 tones. La 
ceràmica anava complementada per un sistema de meridians 
d’acer laminat, els quals, pel seu envelliment i corrosió, havien 
trencat la continuïtat de la cúpula, esdevenint-se en un sistema 
de quatre grills de ceràmica (com una taronja) treballant cadas-
cú pel seu compte i amb unes condicions d’inestabilitat extre-
mes, fet es considerà element clau en l’enfonsament esdevingut 
en la cúpula del Pavelló de la Mare de Déu de la Mercè, a l’abril 
del 2004.

En base a aquests precedents, no era viable pensar en una 
deconstrucció de la llanterna que signifiqués una situació de 
desequilibri sobre el conjunt; tanmateix, les seves condicions 
d’inestabilitat eren de suficient pes com per desestimar procedir 
a treballar en labors d’apuntalament per dins del pavelló. És per 
tot això que es considerà adient procedir a retirar en una sola 
operació i des de l’exterior com un bloc tota la llanterna de cop.

Aquesta operació es realitzà en dues fases diferents. L’una 

constituïa una operació d’apuntalament pròpiament dita, és 
a dir, una operació que assegurés en primera instància la inte-
gritat del conjunt cúpula- llanterna, atès que les condicions 
estructurals en les que es trobava no permetien assegurar 
aquest extrem mínimament. Cal tenir present en tot moment 
que l’element, a més del risc indirecte que podia significar per 
les persones, és catalogat com a Patrimoni de la Humanitat, per 
la qual cosa qualsevol accident que es produís podria tenir con-
seqüències de molt més ressò que en una situació normal. L’al-
tre consistia en procedir a desvincular l’element del seu suport i 
enlairar-lo, per a dipositar-lo posteriorment en un lloc a peu pla i 
segur, on procedir a la seva restauració.

Així, doncs, la primera operació va consistir en el muntatge 
d’una bastida per l’exterior de la cúpula, capacitada per a supor-
tar una càrrega de 5 tones, amb control exhaustiu de la seva des-
plaçabilitat lateral i la seva deformabilitat vertical, considerant 
que, tan en el cas de que la bastida entrés en càrrega per l’acció 
del vent com en el que s’esperava quan es procedís a la supressió 
dels suports naturals de la llanterna, el règim de deformacions 
esdevingut fos compatible amb l’estructura de la cúpula. Per 
aquest motiu es plantejà el sistema de torretes i cables de sub-
jecció provisionals que es fa palès a l’esquema de la figura 5, que 
eren suport d’una estructura de perfils metàl·lics que, a modus 

FIgurA 3. detall de la cobeRta de la cÚPula on s’aPRecia l’estat de 

deGRadació dels PeRfils metàl.lics meRidians

FIgurA 4. ResseGuiment de les fisuRes aPReciades a la cobeRta de 

la cÚPula i a l’element de la llanteRna

No era viable pensar en una 
deconstrucció de la llanterna que 
signifiqués una situació de desequilibri 
sobre el conjunt
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de braga, calçaven de forma provisional l’estructura de la llan-
terna.

Un cop calçada, es procedia a dues operacions simultànies. 
Per una banda, a l’apuntalament de la cúpula pel seu interior. 
Un cop es tenia la certesa de que hi havia un sistema redundant 
d’absorció de la càrrega de pes propi de la llanterna, les condi-
cions de seguretat del conjunt milloraven suficientment, fins 
el punt de poder assegurar amb total garantia el treball per 
l’interior del conjunt, possibilitant la introducció d’un sistema 
provisional de consolidació de les làmines que conformaven la 
cúpula, donant inici així a les labors de restauració d’aquesta 
part de l’estructura. Per l’altre, la llanterna es sotmetia a un 
procés d’eliminació dels seus suports naturals. És per això 
que, a més de l’acció de braga generada pels perfils instal·lats, 
calia confinar el conjunt de peces de sorrenca que conformaven 
l’element, de manera que quan canviessin les seves condicions 
de suport naturals no es desfés en mil trossos. Això es realitzà 
mitjançant l’enfaixat actiu per l’exterior del conjunt a base de 
bandes tèxtils de fibra sintètica de gran resistència, la qual cosa 
provocà unes condicions de pretensió (com si es tractés d’un 
postensat) en el conjunt, suficients per a poder manipular el 
conjunt amb suficients garanties.

Consolidada l’estructura i desvinculada dels seus suports 

naturals, la llanterna va entrar en una segona fase de mani-
pulació, consistent en el seu enlairament i deposició en un 
lloc segur per a poder ser restaurada amb total garantia. En 
aquesta fase va ser necessària la col·laboració d’una grua mòbil 
de gran tonatge que permetés l’operació amb total garantia, 
no tan sols en capacitat de càrrega, sinó de control dels movi-
ments a nivells mil·limètrics. Es tractava de l’operació sobre 
un sistema molt delicat, en unes condicions de maniobrabili-
tat molt reduïdes, per la qual cosa la medició i planificació de 
totes les operacions fou cabdal. No cal oblidar que l’operació 
significava desplaçar el conjunt en una distància d’uns 30 m, 15 
m dels quals eren en sentit vertical. En aquesta operació eren 
elements clau els que asseguraven la rigidesa dels elements de 
suport provisional de la llanterna, sempre dissenyats per que 
oferissin condicions el màxim de similars possible a les natu-
rals de l’estructura.

A l’actualitat el conjunt resta a l’espera de les actuacions de 
restauració de la llanterna i de reposició de la mateixa en el seu 
lloc original, per la qual cosa caldrà dissenyar un procediment 
similar al utilitzat per el seu desmuntatge, això és vetllant en 
tot moment en compatibilitzar les deformacions de l’element 
amb els que corresponen a una estructura d’aquesta mena. ■

FIgurA 5. alçat GeneRal de l’estRuctuRa PRovisional
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■■■ Escric, en aquesta ocasió, no com a narrador sinó com 
a usuari de l’arquitectura que analitzem, ja que he hagut de 
conviure llargues estones amb el Recinte Hospitalari de Sant 
Pau, atesos els problemes de salut d’una persona molt propera. 
Com sembla evident, en els moments difícils de la vida, l’arqui-
tectura que t’envolta no te cap importància ni rellevància, no 
existeix; només existeix la persona que pateix en un llit. Un cop 
passats els moments més crítics, però encara amb l’angúnia de 
la malaltia, més aviat molesta la bellesa de Sant Pau, en con-
trast amb l’estat d’ànim propi, contradictori i oposat al senti-
ment agradable que produeix la seva arquitectura. A mida que 
la situació es va fent menys greu però amb l’obligació de restar 
ingressat encara, és quan el visitant pot començar a apreciar 
l’entorn i a gaudir-lo, a l’igual que el pacient (1). 

He pogut apreciar i gaudir de la generosa i desbordant 
capacitat creativa de Domènech i Montaner en les cúpules, els 
pinacles, les xemeneies -camuflades de merlets italians- i en les 
ventilacions, convertides en l’escut de l’Hospital. En les creus 
tridimensionals, en els pinyons flamencs de les seves naus, a les 
torres i miradors esvelts que es rematen, en els sòcols i ampits 
de pedra treballada, en els cilindres esmaltats de les teules dels 
careners i en les escates de colors dels teulats, en les llindes, 
escales, rotondes i tribunes, que es suporten, sovint, desafi-
ant la gravetat. En els sostres de voltes enrajolades, de colors 
suaus, talment com la volta del cel, que meravellaven a qui hi 

La bellesa de Sant Pau
Josep Olivé
arquitecte
col·laborador de l’informatiu

entrava en llitera. En els pilars i les columnes de tots els ordres 
-alguns inventats- de capitells florals i animals esculpits en les 
bases, i esmaltades parets. En els porticons de llibret i en les 
fusteries de quarterons i vidres prims. En els arrambadors de 
mosaic i en els contraforts que semblen voler eixir dels murs en 
els que es fonen.

He vist reflectir-se en les teules vidriades els llamps de les 
tempestes d’estiu, he vist els primers raigs de sol del dia posar-
se sobre els pinacles de pedra rosa, o els taronja pàl·lid  i blau cel 
que la posta de sol d’hivern projecta sobre la cúpula bizantina 
del gran edifici de la convalescència –actualment universitat-, 
donant-li un aspecte irreal, fantasmagòric. He sentit l’aire fred 
emportar-se les fulles dels arbres, a la tardor, o escampar entre 
els pavellons l’olor de la flor dels tarongers, al principi, i de la 
dels til·lers al final de la primavera. Hi he viscut els focs artifi-
cials de la clausura del Fòrum i, fins i tot, l’apagada elèctrica 
de l’estiu del 2008. Per tot això, crec que puc afirmar que no és 
el millor hospital de la història (2) com algú ha escrit fa poc (3) 
però sí que ha estat un hospital únic. No crec que, al menys a 
cap hospital d’Europa, s’hagi perllongat durant tant de temps 
una situació com la que es vivia a Sant Pau.

L’escala tan humana i la generositat dels seus jardins 
facilitaven la barreja de visitants, personal sanitari, malalts i 
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“En els moments difícils de la vida, 
l’arquitectura que t’envolta no té cap 
importància ni rellevància, no existeix”
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turistes en un sol espai que permetia als que estaven ingressats 
un mínim contacte amb l’exterior i, si no estaven gaire malalts, 
una petita dosi d’optimisme. 

Als turistes els recordava que no tothom podia gaudir com ells 
d’uns dies de lleure i, suposo que els feia apreciar més, motivar 
a viure més intensament, els seus bons dies de vacances lluny 
de casa. A l’estiu, en el temps de la calor, al vespre, quan quasi 
tothom ja se n’havia anat i es feia el silenci en tot el recinte, petits 
grups de malalts, i esporàdicament algun acompanyant, es reuni-
en a les portes dels pavellons per fumar un cigarret –si els era per-
mès- per fer petar la xerrada, o simplement, per prendre la fresca; 
per sentir-se vius. Els seus pijames, sovint de colors clars, ressal-
taven en la penombra exterior, il·luminats pels petits llums de 
plat que penjaven sobre els portals dels pavellons. L’escena, que 
semblava transportar-te a una altra època, llunyana en el temps, 
era d’una humanitat immensa i donava un cert reconfort  i una 
sensació de tranquil·litat molt gran. És el que millor explicava, al 
meu parer, l’excepcionalitat de Sant Pau com a hospital. 

A aquesta situació -irrepetible i impossible de reproduir en 
qualsevol asèptic nou hospital- ja s’intuïa que li quedava poc 
temps de vigència. Feia anys que els edificis de Sant Pau no 
tenien bon aspecte. No estaven vells sinó cansats, no pel pas del 
temps sinó per l’ús. Semblava que tots els seus murs, sostres, 
portes, llums i finestres estiguessin amarats del sofriment de 
tots els malats que, durant tant de temps, havien passat per 
allà. I aquest cansament, aquesta tristesa, traspuava per la pin-
tura, les rajoles, els mosaics i els maons dels edificis i s’encoma-
nava als qui l’habitaven. Esgotats de tanta malaltia i de tanta 
exigència funcional per a la qual no es veien capaços, els pave-
llons de Sant Pau demanaven desesperadament un descans. 
Aquest descans ja els està arribant. Els malalts se n’han anat i 
ara toca cuidar-los a ells. De moment, els han despullat del llast 
de les intervencions intensives sofertes per raons hospitalàries, 
que se’ls estaven menjant per dins. A alguns ja se’ls ha retornat 
la salut constructiva i estètica. D’altres, la majoria, estan enca-
ra en aquest procés. A tots, els resta tornar-los a la vida útil, que 
és al que tot bon edifici aspira. ■

(1) En el meu cas, per sort, el desenllaç de la malaltia ha estat 
més positiva que negativa. Suposo que qui hagi tingut una 
experiència molt dolorosa o dramàtica, tindrà una aprecia-
ció molt diferent d’aquest lloc.

(2) El nou Hospital de Sant Pau és un edifici compacte, molt 
allunyat del que va pensar Domènech fa un segle, el que fa 
pensar –no sense algun dubte fundat- que la seva proposta 
ha quedat superada pel requeriments tècnics i organitza-
tius actuals. 

(3)  Xumeu Mestre a Quaderns núm. 260 If  I were Pope. X. 
Mestre no deu conèixer, per altra banda, els detalls de la 
proposta d’usos per al recinte històric, ja que no es dedicarà 
al turisme, com ell es queixa.

A aquesta situació –irrepetible i 
impossible de reproduir en qualsevol 
asèptic nou hospital– ja s’intuïa que li 
quedava poc temps de vigència

■■■ Temps era temps, vaig tenir el privilegi d’ésser de les últi-
mes promocions de Medicina que va poder cursar els seus estu-
dis a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i treballar-hi quan 
aquest encara funcionava a ple rendiment. Per circumstàncies 
alienes, també l’he tastat “en pròpia carn”, tant com a pacient 
com a visitant. Actualment, estic cursant segon d’Arquitectura 
a La Salle Bonanova. Així, doncs, potser els pot interessar la 
meva particular visió d’aquest conjunt modernista.

Ara, els pavellons ja no fan olor d’hospital. Els malalts, els 
llits, les saletes d’espera, les instal·lacions i maquinària… Tot 
ha desaparegut definitivament. El record que jo tinc, però, és 
ben diferent, viu i esplèndid. Durant la meva estada, el meu 
parcours diari en bici engalzava des del carrer de la Marina fins 

Olor d’hospital
Judith Roig
metgessa i estudiant d’arquitectura
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al davant la Sagrada obra gaudiniana. Sempre m’ha frapat la 
impressionant perspectiva que s’obre en la diagonal (massona 
o no) que dibuixen el Temple i l’Hospital, a través de l’Avinguda 
Gaudí i que trenca ex professo l’ortogonalitat preconcebuda.

Arribant amb poc alè, pujava per la rampa esquerra (accés 
antic de les fèmines) i després feta una reverència al mecenes, 
travessava la sala hipòstila de l’edifici principal, no sense el 
conseqüent toc d’atenció del vigilant diürn. Sorprèn la manca 
d’il·luminació natural, sobretot quan vens d’un entorn tan dià-
fan. Tot seguit, ja enfilava pedalant davant les santes i saludant 
els sants de la meva dreta, flanquejada de mandariners bords, 
admirant la perspectiva volgudament ascendent (1+-1,2+-1, 
3+-1) que acull amb els seus braços l’edifici del Convent (seu del 
Banc de Sang i Teixits aleshores) fins a arribar al meu pavelló i 
guixeta de destí.

A la majoria de gent no els 
agrada els hospitals, però aquest 
no en feia pas la fila

Intrusos
A la majoria de gent no els agrada els hospitals, però aquest no en 
feia pas la fila. Colors, vegetació, estàtues i escultures d’en Gar-
gallo i Arnau per arreu. Tot de gent passejant i prenent el sol… en 
pijama i ancorats, alguns, a un sèrum. Si t’hi fixaves, també veies 
algunes bates blanques que denotaven l’àmbit on ens trobàvem, 
encara que sempre he pensat que érem els intrusos.

Ara sí, m’esperava un recorregut pel temple subterrani. Una 
xarxa de passadissos sovint infravalorada i denostada (val a dir 
que resultaven bastant tètrics a segons quines hores...). La idea 
inicial d’interconnexió de seccions verticals, que acollien les dife-
rents especialitats, a través del subsòl va ésser realment innova-
dora. Es feia palès la permeabilitat exterior/interior que respira 
el conjunt. Podies anar gairebé d’un extrem a l’altre de l’hospital 
sense sortir a la superfície. Com en un pel·lícula d’en R. Altman 
on tot sembla anar deslligat i pren forma el resultat final. Moltes 
vegades, tenia la gran sort de trobar-me amb algun d’aquells 
carri-cotxes-transporta-de-tot que hi circulaven amb vida pròpia 
i que, amb ànima de F. Alonso, t’atansaven al teu destí, malgrat 
les prohibicions… Pels pacients, per contra, més aviat era un 
recorregut digne d’un film surrealista italià: habitació-llitera-
ascensor-ambulància (amb el conseqüent balanceig empedrat)-
ascensor-destí… i a la inversa. Era evident que el model que in 
illo tempore funcionava, començava a quedar obsolet.

Domènech i Montaner, a principis de segle, ideà un espai gran, 
amb quaranta-vuit pavellons, dels quals només se’n construïren 
uns quants que han esdevingut Patrimoni de la Humanitat. 
L’equivalent a nou mansanes de l’Eixample. Un lloc tranquil, 
de repòs, amb estructura centrípeta a un espai central enjardi-
nat, on la gent es pogués anar a guarir. En aquell moment, les 
habitacions no es compartien; en el seu defecte, àmplies i grans 
sales es compartien en funció del tipus de patologia (o al menys 
ho intentaven), responent a la voluntat d’època del moment. 
Els mosaics d’en Labarta recobrien els pavellons inicials i més 
importants. Amb el pas del temps, els macroespais van quedar 
subdividits per envans (i per privacitat) en habitacions dobles, on 
sovint només hi cabia amb prou feines els dos llits i un minúscul 
rentamans.

Jo he viscut l’Hospital de Sant Pau des del seu interior, quan 
ara ja, tot aquest centre mèdic s’ha traslladat a les noves instal-
lacions, enardides just al cim, al costat dels antics tuberculosos 
i la sala de Respiratori, més modern, amb més ciment i en forma 
de mà esquerra. A la falda de la muntanya, l’antic recinte queda 
postrat, reflex d’època passada i deixarà la seva funció sanitària 
per acollir diverses institucions relacionades amb el Mediterra-
ni. Continuen allí la Facultat i el Centre Docent, però tot el que 
jo recordo, aquest ventre del metge, passarà a la posteritat. Tot 
queda ara immers en un edifici immens, emmarmolat i tanato-
riat en gris/blanc, en el qual s’arribarà als quiròfans com en la 
majoria dels altres hospitals: en llitera i ascensor. Els recorre-
guts més pensats, les àrees separades (estèril/brut, personal/
pacients, assortiments…). Les habitacions són més grans i diàfa-
nes. Totes tenen dutxa. Més còmode. Diferent.

Ja no podré acabar les eternes jornades acomiadant-me de la 
Fe, Esperança i Caritat… Ara, això sí, sempre ens quedarà… la 
malenconia. ■


