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UN RECORREGUT PER LA HISTÒRIA DE LA MEDICINA
I L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
EL DESCOBRIMENT DE L’OBRA DE DOMÈNECH I MONTANER
DINS EL SEU EDIFICI

El Pavelló de Sant Salvador va entrar en funcionament l’any 1916, essent el primer que
es posa en marxa en el nou recinte hospitalari, obra de Lluís Domènench i Montaner. És
un dels pavellons que es finançà directament amb el llegat fundacional del banquer Pau
Gil i es va construir entre 1905 i 1912.
Tot i que era un pavelló per homes, van ser sis dones provinents de l’Hospital de la Santa
Creu les que el van ocupar. El seu primer ús, un cop entra en funcionament tot el
conjunt va ser el de cirurgia, reservat per als pacients masculins. Amb el temps, Sant
Salvador va esdevenir la Unitat de Cures Intensives i Semi-crítics, una de les primeres
que es va crear en el mapa hospitalari espanyol. Una imatge escultòrica de Sant
Salvador, obra d'Eusebi Arnau, presideix la façana principal.
Un cop s’inicia el procés de rehabilitació del Recinte Modernista, amb els usos ja
definits, es decideix que aquest edifici formarà part de la proposta expositiva del Recinte
Modernista de Sant Pau.
La rehabilitació del pavelló s’ha fet en dues fases. Una primera va consistir amb la
consolidació d’estructures i rehabilitació de façanes i cobertes, que va acabar al
novembre del 2011, i la rehabilitació interior, que ha finalitzat al febrer del 2017. Totes
dues intervencions han estat a càrrec de 2BMFG-Arquitectes, després de guanyar els dos
concursos públics corresponents. En el segon cas, l’empresa guanyadora del concurs és
una UTE formada per Carles Gelpí, 2BMFG arquitectes i Ignasi Cristià, escenògraf.

REHABILITACIÓ
A part de la degradació exterior i interior originada pel pas del temps, l’interior del
pavelló estava molt malmès degut les diferents intervencions com divisores, falsos
sostres, pisos afegits... que van provocar lesions i cicatrius molt importants en tot. El
pavelló estava a la UCI ple de politraumatismes. Ara està en perfectes condicions,
interiors i exteriors.
La voluntat de l’arquitecte Carles Gelpí, de 2BMFG arquitectes, al moment de plantejar
la rehabilitació interior d’aquest edifici és que la seva intervenció no es notés. El que
s’ha plantejat ha estat recuperar tot el valor patrimonial i les volumetries originals,
incorporant tot el que es necessita per tal que un pavelló que té 100 anys d’història
funcioni d’acord als paràmetres tecnològics i de confortabilitat del segle XXI.

El resultat és que s’ha deixat allò que se sabia que hi havia i s’han adaptat alguns espais
als nous usos. La rehabilitació que s’ha fet permet que si en algun moment es vol canviar
d’ús, tota la intervenció expositiva es pot extraure sense que l'estructura del pavelló i el
seu interior pateixi.
Les columnes de les naus centrals de les dos plantes, que a més de suportar l’edifici
servien de conductors de l’aire i permetien, gràcies a l’enginyós sistema de ventilació
que Domènech i Montaner va fer servir als pavellons, que aquest estigués en permanent
renovació, han servir per amagar gran part de les instal·lacions de l’edifici. Aquelles
instal·lacions que eren difícils d’amagar, la solució ha estat en integrar-les a l’edifici a
partir de solucions cromàtiques. No obstant, aquells intervencions que són totalment
noves és poden identificar clarament, quelcom que es totalment intencional per part
dels arquitectes.
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Igual que en altres pavellons s’han aprofitat les peces de ceràmica originals -rajoles de
colors, de trepa, esmaltades amb i sense figures...-que es mantenien en bon estat i les
que no s’han copiat, seguint el patró original i de la manera artesanal que es feia en el
moment de la construcció del Recinte Modernista. En aquest cas, el taller que dirigeix
Manel Diestre segueix aquestes tècniques artesanals.

Una de les sorpreses que es van endur a l’inici de les obres van ser les troballes de les
restes del Mas Casanovas, una vila romana. No eren objectes molt importants, des del
punt de vista arqueològic, però es va fer l’informe de patrimoni pertinent i es van retirar
per part dels arqueòlegs, eren, sobretot, elements de jardineria, una font, parterres...
Un equip de més de 30 tècnics especialitzats, -arquitectes i enginyers sobretot- han
treballat colze a colze durant més de dos anys -les obres de rehabilitació interior van
començar al novembre del 2015- per fer realitat aquesta rehabilitació.
El resultat final és un edifici que ha recuperat el seu esplendor -és un dels mes rics en
quan a cromatisme- i la seves volumetries originals. El seu contingut realça el continent.
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ESPAI EXPOSITIU
Les dues plantes del pavelló serveixen a Ignasi Cristià, autor de la proposta expositiva, a
fer una diferenciació clara de llenguatge a l’hora d’explicar la història de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau des dels seus orígens (1401) i retre homenatge a la figura de Lluís
Domènech i Montaner.
Amb un recorregut molt intuïtiu, la visita comença a la planta soterrània, a la que
s’accedeix des dels túnels. Una primera projecció, en una pantalla panoràmica situada a
la sala circular, situa al visitant, de manera sintètica però transversal, en els principals
continguts expositius que es trobarà en el pavelló: l’hospital dins de la història de la
medicina a Barcelona, en una especial atenció a la innovació que va significar per a la
Barcelona del 1990; el llegat de Pau Gil i la contribució de la societat civil catalana a
l’Hospital i la creativitat de Lluís Domènech i Montaner al servei del nou hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.
En aquesta planta, el recorregut segueix un ritme cronològic, que permet al visitant
viatjar per la història, des del primer hospital unificat al Raval l’any 1401 (Santa Creu)
fins al segle XXI, amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el seu nou emplaçament.
Vitrines amb material, plafons informatius i pantalles serveixen per presentar una part
de la rica col·lecció patrimonial que es conserva a l’Arxiu Històric de la Fundació Privada
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
A la planta superior s’aprofundeix d’una manera singular en la figura i obra de Lluís
Domènech i Montaner. La seva complexa personalitat, i la seva curiositat innata per tot
allò que tenia a veure amb la història, l’arquitectura, la política i la cultura, es presenta
de manera polièdrica i simbòlica mitjançant una instal·lació d’autor. Es tracta d’una
recreació contemporània de l’estructura d’un drac, motiu característic de la iconografia
al llarg dels temps, que els modernistes van revisar de manera molt especial, que
conjugat amb recursos audiovisuals permeten aprofundir en tres aspectes troncals de
Domèneh i Montaner: l’erudit, l’arquitecte i l’ideòleg.
Aquest recorregut ascendent permet al visitant sortir del Pavelló al jardí amb una visió
del passat i present del Recinte Modernista de Sant Pau i amb major coneixement del
seu creador, Lluís Domènench i Montaner.
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ESPAIS DE CONSULTA I TALLERS ESCOLARS
Als cossos posteriors s’han habilitat espais per tallers escolars -planta -1- i un altre de
consulta -planta 0-. En aquest últim, a més de llibres, publicacions i una taula interactiva
que permeten aprofundir encara més en la història de la institució, els visitants poden
accedir a través dels ordinadors instal·lats en aquest espai a documents històrics de
l’Arxiu ja digitalitzats. Aquesta documentació s’anirà ampliant a poc a poc.
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DADES TÈCNIQUES
Inversió:
Consolidació cobertes i rehabilitació façanes:

1.689.269 €

Redacció i direcció de les obres del projecte d’arquitectura i rehabilitació
de l’interior, i redacció i direcció de la producció de l’espai expositiu:
Restauració obra interior:

268.200€
1.430.313 €

Instal·lacions:

572.896 €

Geotèrmia: 318.767€

318.767 €

Pressupost Museografia:

732.292,70 €

TOTAL INVERSIÓ:

4.757.111 €
(Aquests imports són sense IVA)

Equips d'arquitectes i empreses que han treballat en les obres de rehabilitació, tant en
façanes com en interior:
Consolidació cobertes i rehabilitació façanes:

Arquitectes: Àgata Boixadé i Ramón
Ferrando 2BMFG
Constructora: F. CLOSA ALEGRET S.A.

Restauració obra interior:

Arquitectes: Carles Gelpí. 2BMFG
Constructora: NATUR SYSTEM S.L.
Instal·ladora: SOGESA Instalaciones
integrales S.A.
Gestió Instal·lacions: ELECNOR
Geotermia: SACYR

Gestió Instal·lacions:
Geotermia
Proposta Expositiva:

ELECNOR
SACYR
Ignasi Cristià
Daniel Venteo (guio)

Producció proposta expositiva:

UTE Croquis/SONO
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Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té els seus orígens en l’any 1401
amb la fusió dels sis hospitals que hi havia aleshores a Barcelona, pertanyents al consell
de Cent i al Capitol Catedralici. La unió d’aquests antics centres hospitalaris va permetre
la creació de l’Hospital de la Santa Creu.
Avui dia, la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a través del seu
programa d’Acció Social i Recerca, porta a terme una important activitat beneficoassistencial i, a més, s’encarrega de mantenir i millorar les instal·lacions hospitalàries i el
seu patrimoni, especialment el Recinte Modernista, declarat Monument Històric-Artístic
l’any 1978 i Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1997.
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