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INTRODUCCIÓ

L'interes per la historia de I'Hospital de la Santa Creu de Vic (d'ara endavant,
HSC) se'm desvetílá més o menys en acabar la llicenciatura, el 1.995.
Es tracta d'un deis hospitals més antics de Catalunya, i ensems un deis menys
estudiats (aleshores, i potser encara ara) des del punt de vista historic en

general o de la historia de la medicina en particular.
En aquells moments, I'arxiu de I'HSC estava amb prou feines inventariat i no

era consultable. Posteriorment, aquest fons es va dipositar al recentment creat
Arxiu Historie Comarcal d'Osona.

Una ullada a la documentació existent, aleshores en procés de catalogació, em
va fer descobrir les fitxes deis pacients ingressats a I'HSC durant els anys de
la guerra civil espanyola del 1.936 - 39. Hapkíarnent em van passar pel cap
moltes idees: analisi de malalties, ferits de guerra, convulsions socials ... En

definitiva, un període de canvis apassionant que es mereixia una tesi doctoral.

La meva idea inicial, probablement massa ambiciosa, s'ha anat modulant (o
potser corresponen altres adjectius com: madurant, evolucionant) a mesura

que la investigació avancava.

D'antuvi em proposava estudiar-ho tQ1 en profunditat: les transformacíons
socials, econorríques i culturals de Vic en particular i de Catalunya en general,
i la seva influencia en les transformacíons de I'HSC i de la sanitat vigatana;
descriure I'evolució de I'HSC indicant primer I'activitat durant la República i

després durant el conflicte bel.lic: i, per acabar, estudiar I'evolució de les
malalties gracies al privilegiat registre de les fitxes deis pacients ingressats. En
aquell moment no em semblava que, per dur a terme aquest projecte amb

rigor, calien diverses tesis doctorals.

Posteriorment, la cerca d'informació no resulta tan productiva com esperava
d'entrada. Realment, la manca de documentació accessible és aclaparadora.
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Faig especial incís en el mot accessible: em costa de creure que no existeixi

més documentació. Crec que, a causa de diverses crcumstancies, s'anira

retrobant (analitzant?) de mica en mica.

Amb aíxó vull dir que no puc pretendre fer un estudi definitiu d'aquest període.
Prefereixo indicar algunes línies de treball i suggerir hipótesis per a futures

investigacions. Si avui dia pensem que les investigacions deis rornentlcs

decimonónics són totalment anacronlques, no hem d'oblidar que sense el seu

apassionat i constant treball el nostre corpus de coneixements histories actual

no existiria.

Em proposo, doncs, de fressar el camí. Espero que els estudis que vindran al

darrera oferiran més lIum sobre la problernatlca hístoríca.

En cap moment no he menyspreat (puc dir que me n'he servit) els testimonis
orals, és a dir, utilitzar la memoria humana com a registre.
En conec totes les limitacions, no cal polemitzar ara sobre aquest 1et. Cito per

exemple I'historiador Pierre Vilar':

tS evident que la histOria no tot basar-se en els casos individuals. En principi, només n'hauria
de retenir el resulta! estadístico Quadres ecanomce. corbes conjunturals, mapes electorals,
col./eccions massives de textos sotmeses a "analisis de contingut". No rebutjo res d'aquests
instruments, encara que sé que manejar-los és diffcil.
Se'ls ha atacat en nom d'una historia més "viva". Pero expressions com "a nivel! del vsan'

s'han banalitzat fins al punt de ter-nos esclatar de riure.1 no m 'agraden mots com "histOria de

les mentalitats" que aclimaten en el camp deIs historiadors un terme que ha esdevingut sospifós
en el camp deIs etnolegs

Per una banda, doncs, concloc la tesi doctoral amb resultats definitius: l'anallsi

de la totalitat de les fitxes conservadas a l'Arxiu Historic Comarcal d'Osona

que concerneixen aquest perlode (allargant-Io, com veureu posteriorment,
pels extrems).

Per altra banda I'ús de la memoria humana, classicarnent adjectivada com a

feble, es complementa en la mesura del possible amb documentació escrita

per tal de mostrar-ne el valor documental.

L'altre problema són els sentiments que desvetlla encara avui dia I'astudi d'un

periode prou recent i viscut de manera oramanca per la població, que ha deixat

una ferida encara no ben cicatritzada en I'inconscient col.lectiu .

.

Históna de CataUlI'B dIngida pe!' Pietre VTtar. COOfOOada pe!' Josep Termes. lIOIlm 1- PrehIstOria I Edat

AntJga (1ins ei segi!! 11/1. /ntroducoo. Edoons 62, Barcelona. seteml:Jn! aell.998. pág. 34 (9-69)
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Parlar d'una guerra fratricida als protagonistes o els seus fills, als qui van lIuitar

al front o els qui van patir la fam i la miseria, provoca reaccions viscerals que jo,
com a observador imparcial de la "tercera generació" (la guerra em queda
psicológicament "lIuny"), no comparteixo pero que comprenc i respecto; la por,
la rabia, I'odi, la compassió, el dolor... alteren la psique, i sovint provoquen que,
voluntáriarnent o involuntaria, la informació es modifiqui, s'oculti, es deformi,
s' inventi , es resumeixi, o senzillament s'oblidi.

El que em sembla mesquí és la "censura subtil" que encara avui influeix els

textos que tracten la potser encara massa recent guerra civil. A proposit d'aixó
puc explicar una lamentable experiencia si s'escau, malgrat que ara no és el

moment d'escriure-Ia: només aprofito per a denunciar el fet, esperant que d'ara
endavant la maduració de la societat impliqui que no es repeteixi.

En canvi, vull manifestar el meu agraiment a tots els qui m'han ajudat en la

confecció d'aquesta tesi doctoral. La lIista seria molt extensa, no esmento cap
nom (ni de persones ni d'institucions) per tal que tothom s'hi senti representat.

Heus ací, doncs, la meva tesi doctoral: una lIambregada al passat recent,
intentant despullar-Io de les velles passions per a descobrir, enmig de la

desfeta, aspectes de la sanitat en temps difícils.
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OBJECTIUS I INTENCIÓ DE LA TESI

La tesi consta de dos objectius principals d'investigació:

1- L'estudi de I'impacte de la guerra civil en I'estructura i funcionament de

I'HSC

2- L'análisi del registre de malalts ingressats des de 1'1 de gener de 1936 fins

el 31 de maro de 1939

Els objectius secundaris són els següents:

1 .1. Estudiar les conseqüencles derivades de la constitució en hospital comarcal
1.2. Investigar si I'esclat de la guerra afecta I'HSC

1.3. Estudiar I'impacte de la guerra civil en I'edifici de I'HSC, el seu personal i

la seva activitat assistencial i científica

1.4. Estudiar les peculiaritats de la situació de guerra en relació a I'HSC i les

transformacions socio-sarutaries vigatanes
1 .5. Estudiar la transformació sanitaria i social esdevinguda amb el final de la

guerra i les seves repercussions en relació a I'HSC

2.1. Estudiar els pacients ingressats a I'HSC principalment a través de les

variables sexe, edat, professió, procedencia, data d'ingrés, metge i diagnostic
2.2. estudiar els diaqnóstics més rellevants

Es podrien definir unes aportacions colaterals, pero ja apareixen implícites en

el texto

La intenció de la tesi és obtenir una primera aproximació a I'estudi de I'impacte
de la guerra civil en I'HSC i el seu entorno Per tant, l'análisi en profunditat de
cadascun deis temes tractats no és el que es pretén. Prioritzo la visió global per
sobre de la particular pels següents motius:
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• manca d'estudis previs
• voluntat d'harmonitzar síntesi i totalitat
• necessitat d'obrir línies per a futures investigacions
• limitar I'extensió de la tesi

La importancia de la tesi és remarcable, al meu entendre, en dos aspectes:

• completar el gruix del coneixement sobre aspectes sanitaris i socials de la

guerra civil espanyola del segle XX a Catalunya
• encetar I'estudi i divulgació de la historia recent de I'HSC a la ciutat de Vic i

la seva área d'influencia

En definitiva, la tesi pretén omplir un buit de coneixement que, per la seva

transcendencia tant local com nacional, mereixia una investigació aourada.
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ESTAT ACTUAL DE LA QÜESTIÓ

Com he dit anteriorment, l'absencia de treballs previs sobre I'HSC durant el

període circumdant a la guerra civil és el fet més remarcable.
Sí he pogut obtenir publicacions contemporsnies, tal com queda reflexat en la

bibliografía. Pero com a estudis histórlcs només tinc conelxenca de dues

publicacions rellevants:

• elllibre Quan les campanes van emmudir, de Josep Casanovas. Estudia la

repercussió de la guerra civil a la ciutat de Vic des d'un punt de vista

historie, i només menciona I'HSC marginalment, sense entrar en aspectes
sanitaris

• el llibre Hospital de la Santa Creu de ll'ic. Historia d'una institució

assistencia/, dirigit per Antoni Pladevall. Dedica un breu capítol a la guerra
civil, el qual vaig escriure jo mateix en col.laboració amb Marta Costa

Quant a aspectes concrets de la tesi, sé que el Dr. Caries Hervás ha estudiat

en profunditat els centres sanitaris i local s i edificis militaritzats durant la guerra
civil a Catalunya, i en parlar de Vic cita els meus treballs com a única referencia

coneguda.

Per tant, puc afirmar que la meva tesi doctoral és el primer estudi aprofundit
d'aquesta ternatíca.

ESTAT ACTUAL DE LA OÚESTIÓ 13



MATERIAL I METODE

La primera dificultat en la recollida de les dades fou I'accés a la documentació.

Quan vaig cornencar a dissenyar la tesi doctorall'any 1.996 no havia vist la

documentació existent. Vaig sol.licitar verbalment estudiar I'arxiu de I'HSC pero
se'm ceneqa I'accés al.legant que en un futur proxlrn es dipositoria al recent

ment creat Arxiu l-llstóric Comarcal d'Osona (AHCO).
Vaig esperar fins que la documentació fou traslladada, i aleshores, servint-me
de la catalogació provisional, vaig examinar la documentació corresponent al

segleXX?

La documentació administrativa constava baslcament de:

- Justificants de pagament
- Dades relatives a la seva funció c'Hospital Comarcal (subvencions de la

Diputació, de pobles de la comarca ... )
- Acords de junta d'administració
- Dades relatives a la seva funció d'Hospital Militar (correspondencia, ingres-
sats)

- Patrimoni de I'Hospital
- Prove'iment (comandes)
- Peticions d'ingrés a I'HSC tetes per metges de la comarca

A part, no provinents del fons de I'HSC, I'AHCO posse'ía publicacions de l'epo
ca (Annals, diaris ... )

2 Vilaseca. J. La documentaci6 médica de I'HospítaJ de la Santa Croo de Ir1c 1936 - 1939. Glmbernat.
Revista catalana dñistória de la Medicina i de la Ciencia. vol. XXVIII. publícacíons del Semlnarl Pere Mata
de la Uníversítat de Barcelona. 1.997
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De tota aquesta documentació, en bona part encara no catalogada, diposita
da a I'AHCO, els principals documents que vaig utilitzar són:

- els llibres d'actes de I'HSC
- correspondencia
- la publlcacló local "L'Hora Nova"
- els Annals de I'Hospital Comarcal de Vic
- programes de má
- fotografies

Els detalls referents a tota la documentació emprada apareix en els resultats i

la blbllografla.

Tres altres arxlus consultats han aportat documentació original rellevant:

• arxlu municipal de Vic: aporta un únic document pero prou rellevant, un
Infonne del material que disposa !'Hosp. Comarcal des de !'alcaldia adeya -

da al Ciutada DirectorGeneral d'Assist. Social de la GeneraJitat de Catalunya
• arxiu provincial de les germanes Filies de la Caritat: tres cróniques inedites
detallades en el capltol de resultats i la bibliografia

• arxiu del bisbat de Vic: documents sobre la recuperació deis corporals

Altres obres publicades, de carácter més general, la majoria obtingudes a tra

vés d'arxius, les cito detalladament a la bibliografia.

8s testimonis orals recollts se citen en el capftol de resultats. S prindpal és el Dr.
Miquel Conill Santías, del qual se'n detalla la biografia. Ss seus relats van ser

enregistrats amb cinta magnetofónica i transcrits acuradament durant I'any 1998.

El document prfnceps (per a mi el més valuós i original) són les fitxes deis
malalts ingressats.
Aquestes fitxes que tot seguit descriuré eren esbarriades a dins d'unes capses,
¡(en col.laboració) les vaig classificar par data i les vaig destriar embolicant-Ies

par mesos.

Les fitxes són de cartró, d'un tamany de 9,3 x 15,6 cm. Al marge superior
esquerre de I'anvers, en lIetra impresa en negreta, hi consta la inscripció
-Hospital Comarcar.
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Cada fitxa conté les següents dades del pacient:
- nom i cognoms
- edat
- nom deis progenitors (també solen indicar si són difunts)
- estat civil (si és casat o vidu indiquen el nom del conjugue)
- professió
- lIoc de naixement
- lIoc de residencia
- adreca
- fills (indiquen els noms)
- malaltia
- doctor que lha ates
- data d'ingrés
- data d'alta
- nombre d'estances
- preu de l'estanca
- preu total en pessetes
- qui es fa carrec de la factura (assistencla social, ajuntament...)
- defunció (si no s'indica altrament, s'entén que no)
- (al revers de la fitxa) observacions

Al revers de la fitxa s'indica un espai per a les "observacions"; hi trobem dades

relatives a la factura (honoraris del metge, dret de clínica, etc.), als familiars de

contacte, al destí del pacient (si ha estat traslladat. .. ), i qualsevol altra dada que

hom cregués que era rellevant.

Vull comentar que aquestes fitxes posen erntasí en dades administratives més

que no pas mediques (es menciona el dlaqnóstic, pero res del curs clínic ni de

la terapéutica).

Posteriorment. vaig confeccionar una base de dades amb el programa
Microsoft Excel, el qual forma part del paquet Microsoft Office 1995. Amb

aquesta primera base de dades vaig efectuar la recollida de la informació,
arxivant-Ia individualment per mesos.

A continuació, les dades van ser exportades a una única base de dades del

programa Microsoft Access del paquet Microsoft Office 2000. Amb aquest
programa s'han elaborat els grafics i els lIistats.
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Vaig processar les dades des de 1'1 de gener de 1936 fins el 31 de rnarc de 1939.

Els motius per cornencar I'analisi mig any abans de I'inící de la guerra són:

- manca de dades de I'any 1936
- comparacíó de resultats anuals amb 1937 í 1938
- obtenir la perspectíva del període ímmediatament preví a I'inici de la guerra

Sobre la manca de dades del registre de malalts ingressats el 1936, cito el

següents fragment que transcríc íntegrament als resutats':

Véanse los siguientes datos ascendentes en todas las anualidades de los dos

quinquenios (exceptuada la época roja) que este Hospital viene prestando los servicios

hospitalarios concertados:

Años Enfermos Estancias

1931 278 22.546

1932 297 24.449

1933 344 26.546

1934 418 27.721

1935 460 29.824

1939 977 30.140

1940 � 2J...ZQ1
Totales � 184.927

En canvi pel que fa a I'any 1939 només he analítzat el primer trimestre de I'any
perqué el registre esdevé molt defectuós i incomplet. Els mesos següents
només dísposen d'escasses fitxes disperses i gairebé sense dades, amb la

qual cosa l'analísi comparativa esdevindria falsament alterada a causa deis

camps buits. A més a més, la instancia ja ens indica el nombre total de malalts

ingressats durant aquell any.

He analitzat el total de les fitxes conservades a I'AHCO compreses entre 1'1 de

gener de 1936 i el 31 de rnarc de 1939. He obviat les fitxes duplícades i he

considerat com un mateix pacíent els re-ingressos tot sumant el nombre

,

InslBncía soAolanoo de la Excma. Dputación ProWJoaj el aumento oe la subvención anual. Cópia. exístent
allbre d'actes de rHSC ¡'1.112-'1941!
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d'estades totals (si el re-ingrés era fora del període objecte d'estudi, no I'he

considerat).

He creat diverses variables per a analitzar: sexe, edat, lIoc de residencia, Iloc
de naixement, fora de Catalunya, província, refugiat, estat civil, professió, sala
de I'HSC, data d'ingrés, diaqnostic (general i específic), metge responsable,
durada de I'ingrés, defunció, observacions.

Per tal d'estandarditzar i simplificar I'analisi de les dades, I'edat deis pacients s'ha

agrupat a íntervets d'un any i sense permetre el valor zero. És a dir, un nadó de

menys o igual a dotze mesos es considera que té una edat d'1 any. Un infant de

13 a 24 mesos es considera que té una edat de dos anys, i aixf successivament.

Cal dir que a partir deis 2 anys no he trobat cap infant amb I'edat expresada
en mesos.

He estandarditzat els diagnostics, agrupant-Ios en els camps que es mostraran

al capítol de resultats.

Observeu que parlaré de dlaqnóstics, Evidentment, cada diagnostic es refereix

a un malalt ingressat, i malgrat que potser en algun moment mencioni aquest
terme, prefereixo parlar de diaqnostic perqué és el nom que dono a la variable

objecte d'estudi.

Quan un pacient presentava més d'un diaqnóstic alhora, el primer era escollit

com a dlaqnóstic principal í el segon es regístrava al camp "diagnostíc específic".

Un problema insoluble ha estat la confusió entre els metges de la mateíxa

famñia, és a dir els Drs. Bayés i Salarich, car en la majoria deis casos no

s'especificava el nomo En el cas deis germans Salarich, ha estat impossible
distingir-Ios.

Altres particularitats de l'anslisi de dades s'especifícaran al capítol de resultats.

Les possibilitats d'ínvestigar hipótesis a partir del registre de la base de dades

són tan extenses que només he realitzat les anañsís que m'han semblant més

rellevants, i adjunto en suport ínformátic la base de dades per tal que el lector

pugui efectuar per si mateix totes les operacions que cregui convenients.
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RESULTATS



1 . L' hospital comarcal

Per a poder entendre I'impacte de la guerra civil en I'HSC, ens cal d'antuvi

coneixer quina era la situació immediatament anterior al juliol del 1936.
No sois aixó, sinó que ens hem de situar al principi de la Segona República,
quan es comencen a esdevenir els canvis que transformaran profundament
I'estructura de I'HSC.

Efectivament, la constitució de I'antic hospital de pobres i malalts en un

Hospital Comarcal el 1.931 gracies a un conveni amb la Diputació de

Barcelona transfigura la seva funció de caire més aviat benéfic en una voluntat

explícita d'activitat assistencial amb finalitats terapéutiques, i amb el desig
exprés de donar cobertura als habitants de la comarca (entenent com a

"comarca" els territoris circumdants, sense cenyir-se a la demarcació de

I'actual divisió territorial).

L'HSC a pfOOpís del segle XX.

RESULTATS - 1. L'hosp'tal comarcal 23



L'Hospital Comarcal de Vic naíxla amb dos objectius fonamentals:
1- Terapeutíc: assolír un alt nivell de resolucíó, tant per part deis serveis medies

com quírúrgícs
2- Científic: afavorir la formacíó continuada deis professionals a través de cicles

de conferencies, publícacions, etc.

La genesi d'aquest Hospital Comarcal, que es constltua ensems que els de

Vilafranca del Penedes i Igualada, es relata en els "Anals de I'Hospital Comarcal
de ViC"4 publícací6 de I'any 1.932, co-editada per la Generalitat de Catalunya i

escrita en catalá. En parlaré més endavant.

No és I'objectiu de la meya tesi aprofundir en el funcíonament d'aquest Hospital
Comarcal. De tota manera, tal com he dit anteriorment, és necessari tenir-ne

una visi6 global per tal d'apreciar el trencament que suoosá la guerra civil.

Per a tal ti, quin "leitmotiv" millor que el resum que en fa un deis protagonistes
i impulsors de l'spoca. el Dr. Joaquim Salarich, en un article publícat I'any 1.936
als Annals deis Hospitals Oornarcals:'

Transcric, doncs, la seva valoraci6 del primer quinqueni de I'Hospital Comarcal
de Vic:

Un deis problemes més greus entre els molts que en la nostra terra estaven per solucionar era

el de /'assistfmcia social imedica als desvalguts i malalts 6. La manca de centres hospitalaris en

les comarques amb miljans economics i científics suficients per atendre les necessitats del nucli

que d'el/ depenguessin, teia que les ciutats es veiessin impotents per rendir aquest servei puix

que les instal.lacions hospitali1ries de que disposen si bé són suficients per a les necessitats de
I/ur població, no poden abastar les de les comarques que hi acudeixen a la recerca del remei i

assistencia a que tenen dret.

Per altra part, els metges de les dites comarques, I/uny de tot centre de control científic, estaven
mancats d'un l/oc on poder conviure, estudiar i discutir els casos interessantsper el/s observats,

seguint /'ava� que els centres ciutadans donaven a la medicina: nous tractaments, metodes

d'exploració, tecniQues Quirúrgiques, etc. calia /'hospital Comarcal per a poder realitzar aquest
doble ti: descentralització de /'assistencia social i formació de nuclis cientítics comarcals en

contacte amb f'avan� medie ciutada .

•AnaIs de /'Hospd81 Comarcal de V!ch. Genera/Itat de CataAmya - Hospital de la Santa Creu de Vlch. 1932

, SaJanci¡ J. B prrller QUIflQUf3flI de "Hospital Comarcal de \-Se. AnnaIs deis Hospita/s ComarcaIs (Viafranca
del Penedés. 'vfc , 19uaJada). &rceIona. fTI8Ig 1936; pags. 7 - 1 7

, Noteu que. per s SaIMch. f'BSSISténoa sanitana , rSSSlSténcia social no es poden desvincular.
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De fet arriba un moment que en alguns deIs antics hospitals de les capitals de comarca de

Catalunya tacosemem van haver-se de rendir alguns deIs dits serveis per simple necessitat a

voltes, altres, per /'interes científic deIs metges del seu Cos facultatiu; es compren pero que la

mancan9a de miljans especials feien infructuosos gairebé sempre aquests intents, que si algun
valor tenien era el de demostrar una necessitat i un anhel.

Cambient, doncs, era propici a Catalunya i soIs mancava /'iniciativa de qui, donant-se'n compte,
dongués !'impuls creador a !'obra deIs Hospitals comarcals.

La creació del de Vilafranca del Penedes fou ben aviat seguida per la deIs de Vic i Igualada, i
estem segurs que en dies no I/unyans totes les comarques de la nostra terra gaudiran deIs

beneficis que aquel/es ha reportat el privilegi de la primacia. Es amb admiració i agrai'ment que
els metges que despleguem les nostres activitats als centres comarcals, hem de recordar els

noms deIs Drs. Esquerdo i Garcia Tornel, plasmadors en una bel/a realitat de /'ideal que més

amunt expressavem obrint el camí per on deu desenvolupar-se la gran obra deIs Hospitals
Comarcals projectada per la Generalitat de Catalunya.

Per tal de donar a conexe: com ha estat de fecunda la dita obra, ens proposem avui fer una

exposició d'al/o que ha estat la vida d'un d'el/s: el de Vic, en el qual sense que aixo constitueixi

minva o desmerit per !'obra realitzada en els altres, potser millor que en cap s 'han plasmat en
fets durant aquests darrers 5 anys, aquelles orientacions, aquells projectes que constitueixen el

més poderós motiu de la seva fundació. Potser I'antigua tradició de I'historic hospital de la Sta.

Creu ha contribuiC, sadollant d'experiencia !'obra de !'Hospital Comarcal, afer-la bona. Tenim

encara molt de camí per recórrer; és convenient, de tant en tant, pero, fer vista enrera i en

!'examen del trebal/ realitzat cobrar anim per tal de portar a cap la tasca del temps a venir.

En Annals anteriors han aparegut successivament les activitats desenvolupades pel Servei de

cirurgia de !'Hospital Comarcal de Vico Ara passats cinc anys d'en9a que, hem dit, esdevingué
Comarcal !'antic Hospital de la Sta. Creu, creiem d'interes indubtable examinar en conjunt el
treball realitzat i comparar la creixen9a en importancia del Servei, al mateix temps que els

resultats obtinguts en els dits 5 anys. La crítica de les dades que obtindrem en aquesta revisió

ens servira d'estímul per !'esdevenidor i també per a atényer una rectificació en allo que creiem

possible de míllora; en resum: la dita crítica ens donara idea del que és !'obra de !'Hospital
Comarcal i orientació per al que deu ésser.

Actuació social.- En primer l/oc examinarem comparativament !'obra social de !'hospital
Comarcal de Vic, és a dir, deixant per a més endavant !'estudi deIs malalts observats i de lIur

tractament, així com deIs resultats assolits, mirarem d'exposar quina ha estat la utílítat que

!'hospital ha retut a la Comarca des delpunt de vista social de centre d'assistencia de les seves

necessitats quirúrgiques.
47 pobles constitueixen la zona controlada quirúrgicament per !'hospital de Vic, i en aquests 5
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anys s 'hi han assistit els següents malalts, corresponents als diversos pObles de la Comarca i a

d'altres, si bé amb residencia en un d'ells:
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El nombre de malalts assistits dóna ja idea de com ha complert la seva missió /'hospital respecte
de les necessitats deIs pobles que constitueixen la seva comarca. Vegi's ara quin ha estat el

desenvolupament de la seva activitat a través deIs 5 anys.
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El següent grafic comparatiu donara idea de I'ingrés ascensional de malalts durant aquests
5 anys.
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Aquesta expansió de I'Hospital ha comportat, com pot comprendre '5, un problema
importantíssim, puix que és natural que el seu equilibri econ6mic s'hagi hagut de veure

fortament alterat en augmentar tan considerablement el volum de malalts. Una dada grafica ens

permetra més que cap motposar en evidencia aquest fet: ens referim a un esquema comparatlu
deIs sojoms efectuats pels malalts a I'hospltal durant aquets 5 anys:

SOJORNS

ANYS Tot.1.1 llames Dones
--,--- ...._._-

Hl:ll 14.101 7.110 6.007

1932 13.(H2 G.�20 7.222

lU!)!} �.!H(j 12.$I{12 1:Ui:l·j

.934 27.721 13.9:'14 13.767

1935 29.1&1 14.408 H.138.i1
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Com pot veure's el nombre de sojorns
s'ha duplicat i amb el/s les despeses de

manteniment de I'hospital. Aquest, per a

poguer continuar la seva obra no soIs ha

comptat amb I'aportació de la quantitat
corresponent a sojorns de clínica,
abonades pels pacients sinó que, com és

lag/c, ha assolit, previa sol. licitud un

augment de la subvenció que com a

hospital comarcalli assigna la Generalitat

de Gatalunya. Gracies a aquests ingressos
i als que el propi Hospital posseeix
procedents de les deixes deIs seus benefactors, ha estat possible no interrompre la marxa

ascendent que en el compllment de la seva missió ha portat a cap de I'any 1931 fins avui.

1931 1932 1933 1934 1935

Grafic comparatiu deis sojorns.

Un deIs problemes que es presentaren a I'Hospital a mesura que les seves activitats

augmentaven, fou el d'adquirirmaterial quirúrgic, establir els aparel/s d'exploració i terapeutica
reglamentaris de tota instal.lació quirúrgica i posar els locals en condicions de prestar els
serveis que d'el/s s'exigeix. En aquests 5 anys I'Hospital ha adquirit tots aquests elements, la

majoria de les vegades gracies als donatius i a la cooperació de protectors, els quals deu posar
en l/oc prominent per la seva abnegació i generositat.
Aparel/ de raigs X, de raigs infra-roigs i ultra-violetes, aparel/ de corrent galvanica i faradica,
taula de Putti per a reducció de fractures, aparel/ d'esterelització i material quirúrgic
constitueixen la prova de la cooperació que aquel/s benemerits protectors de I'Hospital han

aportat a I'obra del seu expandiment durant aquests 5 anys. Aixímateix les reformes de la sala

d'operacions, cambra de guariments, clínica i instal.lació hospitalaria deIs malalts han vingut
paral.lelament a posar aquestes en les condicions que requerien els seus actuals serveis.

Esperem que ben aviat un nou impuls sera donat a la mil/ora de les condicions hospitalanes de

I'antic edifici, les quals el deixaran deñnitivament en les optimes condicions precises per a
atendre les necessitats deIs malalts de la comarca que hi !roben assistencia.

En examinar la labor professional realitzada al Servei Quirúrgic de I'Hospital Comarcal de Vic

estudiarem separadament dos aspectes deIs seus, aixo és: actuació quirúrgica i trebal/s

cientifics realitzats.

Actuació quirúrgica. - Per tal de donar-ne una idea, establirem una estadística de les mala/ües

observades durant aquests 5 anys.

Fullejant Arrnals publicats anteriorment hom observa que cada any no soIs, com he dit, ha

augmentat el nombre de malalts. sinó que també la im{JOf1tJncia de les intervencions realitzades,
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malgrat la qual cosa la minva de la mortalítat és ben palesa als primers anys, fins a arribar a

una xifra més o menys estable que devem ja considerar com a normal, Vegi's en el següent
grafíc comparatiu la realítat d'aquesta asserció,
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Cal parlar ací cim problema que hom pot plantejar-se en considerar I'estadística: ¿Com ha

d'atendre's amb eficacia elmalalt d'urgencia? La contesta gairebé és gratuita, la distancia entre
Vic i Barcelona permet d'atendre el malalt, amb la mateixa rapidesa que si estés hospitalítzat en

aquesta darrera ciutat, cal només per assolir-ho un sentit del deure en el cirurgia que, deixant

de banda totes les raons que en una determinada hora o ocupació podrien esgrimir-se a favor

d'una espera, el faci acudir al seu l/oc de trebal/ immediatament, La precisa assistencia als

Hospitals de la Ciutaf amb els quals cal no perdre contacte per tal de mantenir els nostres

coneixements al nivel/ que reclama un servei de la importancia deis de /'Hospital Comarcal,
obliga al cirurgia a aquel/ sacrifici gracies al qual és possible de portar a cap dignament i amb
eficacia la tasca quirúrgica de la Comarca, L'existencia de col,laboradors en contacte constant

amb el malalt fa que /'assistencia mooica pre i post operatória tingui aquel/a continui'tat precisa
per a portar a bon terme el seu guariment.

Al costat d'aquesta labor quirúrgica personal hem procurat que /'Hospital de Vic, com deiem

més amunt, esdevingués el nucli científic de la seva comarca, l/oc d'estudi i discussió per als

.

Entenem oue Sa/.ardJ. en ¡;:xrt:¡r de La Outar. es re/eretX a Barcelona
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metges i alhora punt de cristal.lització de lIurs iniciatives; en resum, per a nosaltres /'Hospital
deu ésser un lIoc de reunió i de difusió: reunió deIs avids d'assimilar coneixements, difusió deIs

ja adquirits.
Creiem que després d'aquests 5 anys el nostre desig es troba realitzat a bastament i estem

segurs que /'orientació seguida durant aquest temps ens portara en els anys esdevenidors a

atenyer fruits cada vegada més importants i fecunds.

Per tal d'aconseguir aplegar a /'Hospital metges de la comarca només calia iniciar-ne la idea;
tan bon punt aquesta fou lIan9ada, lIur col./aboració no ens ha mancat mai un sol moment i cal

dir que a lIurs consells i orientacions hom deu en gran part I'exit obtingut.
Coneixedors de lIurs desigs orgartitzarem I'any 1933 un curs de conferencies acarree

d'eminents especialistes sobre temes que essent d'interes per almetge rural guardessin relació
amb la cirurgia.

Foren aquestes les següents:

Dr. L. Garcia Tornel: "La cirurgia traumatica en accidents de treball".

Dr. V. Carulla: "La fisioterapia en els traumatismes"

Dr. C. Sala Parés: "Tractament de les fractures"

Dr. A. Peyrí: "Sífilis i Cirurgia"
Dr. LI. Sayé: "E/s tractaments quirúrgics en la tuberculosi pulmonar"
Dr. F. Gallart: "Quan s'ha d'operar un ulcus gastro-duodena!".
Dr. J. Salarich: "Biologia i tractament de les ferides".

Dr. M. Corachán: "Diagnostic i tractament de les apendicitis".
Dr. LI. Barraquer: "Els progressos de la neuro-cirurgia".
Dr. J. Dencés: "La cirurgia a Catalunya".

L'any següent organitzarem un curset monografic sobre maternologia i puericultura sota el

següent programa:

Dr. S. Dexeus: "Obstetricia urbana i obstetricia rura!".

Dr. B. Guilera: "Com deu evitar-se una infecció puerperal".
Dr. V. Conill: "Ginecopaties i generació".
Dr. S. Goday: "Les diarrees en el nen criat al piro
Dr. P. Martínez Garcia: "Nous conceptes sobre /'etiologia i terapeutica de les principals síndromes
infeccioses en la infancia".

Dr. C. Olivé Guma: "Conducta a seguir en les deformitats congenites més freqüents".

A petició deIs companys metges de la comarca férem seguir aquest curs d'unes sessions de

practica oastémc» a cétrec del Dr. M. Salarich, a les quals assistiren amb gran interés aquells
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qul tenint al seu céaec el controlobstetric deIs diferents pobles no dubtaren a restar unes hores

a la I/ur ardua labor professional per tal de mil/orar I/urpractica i I/urs coneixements obstetrics

a benefici d'aquel/es embarassades que devien orientar i els parts de les quals solucionar en

certs casos.

El darrer curs organitzat fou a I'octubre del 1935 i versa sobre la interpretació de les imatges

radiológiques. Les conferencies foren les següents:

Dr. Corachán L/ort: "Interpretació radiológica de les afeccions del crani"

Dr. Suñé Medan: "Interpretació radiológica de les afeccions otorinológiques"
Dr. Carrasco: "Interpretació radiológica de les afeccions de I'aparel/ circulatori"
Dr. Bayés: Ulnterpretació radiológica de les afeccions tuberculoses de I'aparel/ respiratori".
Dr. Rosal: "Interpretació radiológica de les aleccions de I'aparell respiratori no tuberculósu•

Dr. Plnós: Ulnterpretació radiológica de les afeccions de I'aparel/ digestiu".
Dr. Puigvert: Ulnterpretació radiológica de les afeccions de I'aparel/ urinari"
Dr. Vanrel/: ·'nterpretacló radiológica de les afeccions de I'aparel/ genital femení".
Dr. J. Trias Pujol: Ulnterpretació radiológica de les afeccions deIs ossos".

L'esforr; que representa I'organització d'aquests cursos de conferencies és recompensat amb

escreix en veure /'interés de tots els companys de la comarca que en tot moment han prestat
una assistencia i col.laboració a la nostra actuació.

Un apat de germanor i companyonia ens aplegava a la fi de la tasca realitzada i en el qual rebíem

al costat de ben immerescudes I/oances, /'encoraljament i el suport necessaris per a continuar

en el cemi empres a favor de I'elevació del nivel/ científic de la comarca de Vic de I'assistencia

als seus malalts.

A oen del trebal/ de divulgació hem de ressenyar el d'expansió, que consistí: primer, en trebal/s

publicats amb material provinent de I'Hospital Comarcal. Segon, en la nostra intervenció en les

sessions cientlfiques de I'Associació de Metges d'Hospitals Comarcals verificades

successivament en els distints hospitals comarcals. entre el/s el de Vic. Tercer, en la publicació
deIs Anna/s de /'Hospital de Vic de primer, i en la col.lalJoració en els Anna/s deIs Hospitals
Comarcals darrerament.

Publiquem a continuació la /lista deIs trebal/s provinents del servei de Cirurgia de !'Hospital
Comarcal de Vic, publicats en aquests anys:

·Un cas d'aneurisme de /'arteria fJO{Jlítia a, per J. Salarich.

"Nota clínica a propósit del cranc de cicatriu', per J. Salarich i M. Duran.

"El sifonatge en el tractament de les pleuresies supuradesa, per M. Duran.

"Un cas de quist serós retroperitonear, per J. Salarich.
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"Resum tocoginecologic. Bienni 1933-34", per M. Salarich.
"Un cas d'aneurisme de I'arteria i/íaea externa ", per J. Salarich.

"La litiasi vesical en /'infantil, per J. Salarieh i LI. Thomasa.

"Un cas d'apendicitis gangrenosa en el sac d'una hernia crural", per J. Salarich.

"Nova técnica de protecció de la sutura arterioaneurismatica en endoaneurismorrafia

restauradora ", per J. Salarich.

Com hem dit, I'Assoeiació de Metges deis Hospitals Comarcals celebra una de les seves

sessions a I'Hospital de Vic, el dia 8 de juliol del 1935; en la qual sessió IIegiren les següents
comunicacions:

Dr. C. Sala Parés: "A proposit d'alguns casos d'hernia gegant".
Dr. M. Miserachs: "Indicacions medico-quirúrgiques de la transfusió de sang".

En seccions anteriors havia tingut I'honor de presentar comunieacions a les sessions verificades

als Hospitais d'lgualada i de Vi/afranca.

Per fi ja hem indicat que un deis elements d'expandiment i divulgació deis treballs realitzats a

I'Hospital Comarcal de Vic havien estat els Annals publicats I'any 19328, els quals apart deis
treballs científics publieats corresponents a la nostra secció quirúrgica eontenen la labor

desenrotllada per la secció de Medicina, així com les estadístiques anyals corresponents.
Anaven precedits d'un próleg del Dr. Serra Rabert, en el qual exposava I'origen i reglamentacló
de I'Hospital Comarcal de Vic i una bella descripció de la historia de I'Hospital, deguda a

I'elegant ploma de Martí Genís9•

L'any 1935 en ésser fundada l'Associació de Metges deis Hospitals Comareals creguérem
convenient divulgar IIur obra conjuntament pUblicant uns Annals deis Hospitals Comarcals en

nombre de tres a I'any que comprenguessin les aetivitats que s'hi desenvolupavenlO•
En el primer deis dits Annals, apart d'alguns deis treballs ja indicats, es publicaren les

estadístiques del nostre Servei de Cirurgia corresponents als anys 1932, 1933 i 1934, així com

una abundant iconografia clínica escollida entre la nombrosa existent a I'Hospital de Vico

Aquest és, en resum, el nostre treball de 5 anys; de poc valor, ben modest, i l'útüc objectiu del

qual és encaminar una obra per nosaltres iniciada, a la qual hem dedicat hores de treball i

estotcos, que avui comence a retre el seu fruit. Aquest era el nostre objecte i tenim la satisfacció

e Cfr. Vilaseca, J. Bs Annals de I'Hospital Comarcal de Vic de /'any 1932. Gimbernat. Revista catalana
dñistória de la Medicina i de la Ciencia, vol. XXX, publicacions del Seminari Pere Mata de la Universitat de
Barcelona, 1.999

, Vegeu la transcripció i comentaris que en faig en una altra secció

10No tinc constancia que s'arribessin a publicar amb aquesta freqüéncia. Conservo i cito un exemplar de
1935 i un de 1936.
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d'haver-Io assollt plenament; el camí ja és tra�at í estem segurs que contínuarem fressant-Io

tots aquells que el volem utílítzarper arríbar, a fíns que avui soIs presumim en la boiror de /'ideal

que cobegem dia rera dia, tot atansant-nos-hi, sortejant les dificultats, que com en tota obra,
són moltes i freqüents.
Altres recolliran un dia la nostra modesta obra i la portaran a bon terme; sigui'ns permes de

pensar que aportant la nostra iniciativa a /'obra de tots, hem complert amb el nostre deure de

metge i de ciutada.
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2. L'activitat científica

Les primeres publicacions científiques de I'HSC constituñ en Hospital Comarcal

apareix als esmentats "Anals de I'Hospital Comarcal de Vic" 11 publicació de

I'any 1.932, co-editada per la Generalitat de Catalunya i escrita en catalá,

Consta de 79 pagines, i els autors (exceptuant I'historiador Martí Genfs) són

metges.
En descríe el contingut basant-me en la comunicació que vaig presentar al

Congrés d'l-ílstória de la Medicina Catalana de Lleida (1.998) 12:

1. "Pórtic": Próleq no signat deis Annals, en el qual s'agraeix l'estorc deis

redactors i els presenten a la societat. "La Junta Administrativa espera que

el públic veura amb gust I'edició deis Anals(sic) ...
"

2. "Com ha esdevingut comarcall'Hospital de la Santa Creu de Vich" per el

doctor Francesc Serra i Rabert, assesor tecnic deis Hospitals comarcals

de la Generalitat de Catalunya. Explica els canvis sanitaris i administratius

que s'han esdevingut des d'aleshores, i transcriu el conveni entre la

Diputació de Barcelona i la Junta de I'Hospital.

3. "I'Hospital de Vich" , per I'historiador víqatá Martí Genís i Aguilar. Aquest
article fou extret del Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya.

Martí Genís introdueix el seu relat amb una narració romántica de I'origen
deis hospitals de beneficencia, i seguidament parla d'altres centres

sanitarís que hi havia hagut a la ciutat de Vic: I'Hospital de Leprosos o de

Sant Jaume, l'Albergueria (hospital per a sacerdots malalts), I'Hospital deis
Pelegríns o de Sant Bartomeu o de Cloquer, i finalment I'Hospital de la

" Anals de I'Hospital Comarcal de Vich. Generalitat de Catalunya - Hospital de la Santa Creu de Vich, 1932

" Vilaseca, J. as Annals de I'Hospital Comarcal de Vic de I'any 1932. Gimbernat. Revista catalana d'história
de la Medicina i de la Ciéncia, vol. .xxx publicacions del Seminari Pere Mala de la Universitat de
Barcelona, 1.999
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Santa Creu, descrivint les principals incidéncies des de la seva fundació

gracies a la donació en testament del mercader Ramon de Terrades I'any
1348 fins el segle XVIII. A continuació descriu I'administració de I'Hospital,
la farmacia, I'edifici, I'església i la junta administrativa (anomenant els

carrecs i els noms deis qui els ocupaven aleshores). M'he servit d'aquest
article per a descriure I'estructura de I'edifici de I'HSC al capítol 5.1.

4. "Servei de Cirurgia a carrec del Dr. Joaquim Salarich Torrents". Dóna

I'estadística deis malalts inngressats (classificats per malalties) i de la seva

procedéncia.

5. "Servei particular de clínica de I 'Hospital de Vieh a carrec del Dr. Joaquim
Salarich Torrents". Dóna I'estadística de malalts ingressats (classificats per
malalties) i de la seva procedéncia. Seguidament en fa el comentari,

ajuntant els casos assisitits tant en la clínica com a la sala de cirurgia.

6. "Un cas d'aneurisme (sic) de I'artéria poplftia" pel Dr. Joaquim Salarich

Torrents, cap del servei de cirurgia.

7. "Nota clínica apropósit (sic) del cranc de cicatriu", pels doctors Joaquim
Salarich (cap del servei) i Manuel Duran (metge auxiliar).

8. "El sifonatge en el tractament de les pleuresies supurades", pel Dr. Manuel
Duran, metge auxiliar del servei de cirurgia.

9. Estadisitica deis malalts assistits al servei de medicina (a carrec del Dr.

Candi Bayés Coch, metge director) de I'Hospital Comarcal de Vic,
classificats per malalties.

10. "Un cas trpic d'estenosi espasmódica del cárdías (sic)", pel Dr. Candi

Bayés, cap del servei de medicina.

11. "Servei de Tuberculosi. Tractament emprat en tres casos greus de

tuberculosi pulmonar, seguits de curació. Estadística general deis malalts

assisitits en aquest Servei". Pel Dr. Antoni Bayés Vayreda, metge de

I'Hospital Comarcal. A I'estadísitca s'indica les inicials del nom, l'edat, l'oñci,
el diagnóstico el tractament. el resultat obtingut i la duració del tractament.

12. "Estadística general de I'Hospital Comarcal de Vich". S'indiquen els malalts

ingressats durant I'any 1931 classificats per locaJitat i per sexe, els malalts
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existents de I'any anterior, els malalts "sortits"durant I'any 1931 per

defunció i per curació, les estades causades durant I'any 1931, el balanc
econórnlc de despeses i ingressos, i finalment el cost per despesa.

13. "Biografia. El Dr. Josep Salarich Giménez" pel Dr. Candi Bayés Cocho

Aquest és el darrer article deis Annals.

Els articles se solen acompanyar de fotografies de la Clínica, deis casos clínics

o de les radiografies corresponents.

Aquesta publicació ens permet aproximar-nos a I'activitat assistencial i

científica desenvolupada pels metges de I'Hospital de Vic en el primer any de
funcionament com a Hospital Comarcal.

Posteriorment, tal com resumeix Salarich en I'article de I'any 1936 citat al

capítol 2, es continua celebrant cicles de conferencies i publícant articles.

El darrer cicle de conferencies fou programat pels mesos de juny - juliol de
1936. Desconec si realment s'arribaren a celebrar les ponencles. Casualment,
la darrera fou programada pel 18 de juliol,
En transcric el programa que s'edita:

GENERAUTAT DE CATALUNYA

Hospital comarcal de Vic

Servei de Cirurgia general a céttec del dr. J. Salarich Torrents

CICLE DE CONFERENCIES sobre Patologia del Ronyó
Any 1936

ORDRE DEL PROGRAMA

OlA 6DEJUNY

Comentarí i presentació del programa
Dr. Francesc Esquerdo

Funcions renals. Exploració: la seva importancia. Clínica.
Dr. Pere Tarrés

Metge ajudant de /'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Servei del Dr. Esquerdo)
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DIA 13 DE JUNY

Insuficiencia renal.

Dr. A. Pedro Pons

Cafedr¿tic de Patologia Medica de la Facultat de Medicina

DIA 20 DE JUNY

Nefritis aguda. Nefritis focals.

Dr. Alfred Rocha

Metge ajudant de l/Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Servei del Dr. Esquerdo)

DIA 27 DE JUNY

Nefritis crónica

Dr. Francesc Esquerdo
Professor I Cap del Servei de Medicina de l/Hospital de santa Creu i Sant Pau

DIA 4 DE JULlOL

Tuberculosi renal

Dr. Josep MS Bartrina

Gatedratic de Patologia Quirúrgica de la Facultat de Medicina

DIA 11 DE JULlOL

Litiasi renal.

Dr. Vicenr; Compañ
Uróleg de I'Hospital de Santa Creu i Sant Pau

Sala de 1Jl es de rHSC - aIl'f-l 920
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OlA 18 DE JULlOL

Tumors renals

Or. Vicen9 Carul/a

Professor de Terapeutica Física de la Facultat de Medicina

NOTUL. LA: Les Conferencies tindran l/oc en el saló d'actes de I'Hospital de la Santa Creu, de
Vic, a dos quarts de quatre de la tarda

No tinc constancia ni de testimonis orals ni escrita que durant el temps de

guerra se celebrés cap tipus d'activitat científica en forma de publicacions ni de

ponencíes.
Sí se celebraren algunes conferencies de carácter sanitari com es veura en

capítols posteriors, pero no foren relacionades amb I'HSC.
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3. L'esclat de la guerra a Vic

3.1. ELS CANVIS A LA SANITAT CATALANA A PRINCIPIS DEL SEGLE XX

Per tal d'il.lustrar breument quina ha estat I'evolució de la sanitat catalana des

de la Mancomunitat, em serviré d'un treball inedit del Dr. Caries Hervás Puyal'",
el qual me I'ha cedit molt amablement, ensems que m'ha fornit de les seves

erudites orientacions.

L'epoca de la Mancomunitat.

La Mancomunitat de Catalunya fou el primer organisme de govern que intenta

ter-se cárrec deis problemes lligats a la sanitat i rassístencía social al nostre

país. L'any 1919, els propis dirigents censuraven la manera en que les

diputacions havien portat el servei de beneficencia i I'abandó en que l'Estat

tenia tot el tema de la Sanitat. La Mancomunitat intenta millorar la situació. Amb

la Dictadura del general Primo de Rivera, tot aquest projecte es va veure

interromput.

La �. República i l'Estatut.

Amb la proclamació de la República l'any 1931, sorgeix de nou la possibilitat
de dur a terme una política sanitaria des d'un govern autonómico

No és fins després de I'aprovació de I'Estatut i el traspas de cornpetencles que
es pot reprendre una tasca eñcac,
La Comissió Mixta de Traspás de Serveis, acordá el traspás de Serveis de

Sanitat a la Generalitat de Catalunya, el qual fou fet efectiu per Decret de 24 de

maig de 1933 .

• aHervás. C. Sanitat i Guerra Civil a Catalunya (1936-1939).Política i Organització sanitaries. Inedit, any 2000
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Segons el text del Decret, "se traspasan a la Generalidad de Gataluña las funciones de

servicios que con respecto a la sanidad interior, están hoy encomendados a la Dirección

General de Sanidad del Ministerio de la Gobernación, y demás departamentos y oficinas

ministeriales y autoridades y funcionarios delegados de la Administración Central que actúen

en el territorio de Cataluña".

Josep Dsncás i Puigdollers, primer conseller de Sanitat, metge de professió.
Ocupa la cartera durant tres governs, fet que Ii permeté una certa contlruátat

en les seves funcions.

Els fets doctubre del 1934 porten com a conseqüéncia la suspensió de

I'Estatut i la paralització de robra de govern.

L'activltat de les conselleries es restableix lentament i a partir del mes de maig
del 1935 entra de nou en funcions un departament de sanitat i asslstencia social.

Les eleccions de febrer del 36 significaren el triomf de I'esquerra i el

restabliment de la normalitat estatutaria a Catalunya. Uuis Companys i els

membres del seu govern que foren empressonats a ran deis fets d'octubre del

34 sortiren al carrer .

Companys fou confirmat de nou com a president pel Parlament de Catalunya,
i ell confirma prácticament el mateix Consell que havia estat suspes per
l'autoritat militar. Només Josep Dencás 14, que va tenir una actuació molt

discutida el 6 doctubre del 34 i que havia marxat a I'estranger, hi era absent.

Pere Mestres A1bet torna com a conseller d'Obres Públiques i Assistencia

Social i Sanitaria. i nomena dos Directors generals: Josep Irla i Bosch

d'Asslstencia Social, i Josep Mestre i Puig de Sanitat.

Manuel Corachán i Garcia 15 (Xiva 1881-Barcelona 1942) el succeí com a

conseller de Sanitat. després que en el canvi produ'it en el govern de la

Generalitat el 26 de maig de 1936 rantiga conselleria d'Obres Públiques i

Assistencia Social i Sanitaria fos desdoblada. restant Pere Mestres com a

conseller d'Obres Públiques i encarregant-se Corachán de la nova conselleria

de Sanitat i Assisténcia Social .

. , /R1c8s i PtIgdoIIers. Josep. B 6 doctubre des del PaIau de Gove-nació (/ntroducció: Abert BaIceIIs).
Barcelona. Curial. 2" 00.. 1979 .

. , CorachtYI. C<lP d lXl S&'ve de Cuurg¡a de rHospitaI de la SMta Croo i SMt Pau i fundador auna mportBnt
CInIca�-:a' professor de la UllMJrSItat Autónoma des de 1933. on crea escoJa i forrrl.a nombrosos
devcebIes. L 3<l)' 1935 va ser guardonat 8mb rOde de la RepübIica i des de la presidencia del Sincicat de
Melgas de CataltTlya va dtr a terme una tasca escec I professJonal.
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El divendres 17 de juliol de 1936 tingué lIoc el darrer acte públic de Corachán

com a conseller.

GUERRA CIVIL.

t.'aíxecament militar. El Comite Central de Milícies Antifeixistes.

EI19 de juliol de 1936, dos dies després dhaver cornencat I'aixecament militar
al Marroc, la major part de les tropes de guarnició de Barcelona sortiren al

carrero La rebelIó militar era un fet."

El mateix dia 20 de juliol a la tarda, el president Companys, convencut de la

impossibilitat d'aturar la revolució i el desordre, convoca els dirigents
confederals per negociar amb ells. La CNT es troba davant de la disjuntiva de

fer la revolució i imposar immediatament un régim anarco-sindicalista, o

integrarse en un govern de concentració per restablir la disciplina i reconduir la

revolució.

La fórmula escollida fou la creació del Comité Central de Milícies Antifeixistes,

encarregat de governar sense ser, pero, el govern legal. Durant dos mesos,

aquest comité va ser el centre real de poder a Catalunya.
La Generalitat practícament no va governar, i es limita a legalitzar, en part, les
decisions preses pel Comité de MíIlcies17•

Aquest organisme, creat per Decret de la Generalitat de 21 de juliol, es reuní

per primer cop el mateix dia, amb l'assistencia com a Delegat de la Generalitat

del Comissari de Defensa Lluís Prunés, de Josep Tarradellas com a

representant de la Conselleria de Governació, dEnrlc Pérez Farrás com a Cap
de les Milícies, i del Cap de les Forces d'Ordre Públic de la Generalitat, Luengo.
Com a representants de les forces antifeixistes: Artemi Aiguader, Jaume

Miravitlles i J. Pons per I'ERC; Bonaventura Durruti, Joan García Oliver i Marcos

Alcón per la CNT; Aureli Fernández i Dídac Abad de Santillán per la FAI; Josep
del Barrio, Salvador González i Antoni López per la UGT; Josep Rovira, delegat
del POUM; Tomás Fábregas, c'Accíó Catalana i Josep Torrents, de la Unió de

Rabassaires. Des del primer moment, i com a conseqüéncia de la situació al

carrer, els homes de la CNT i de la FAI serien els que determinarien les

decisions del Comité, i d'entre tots ells, Joan Garcia Oliver esdevingué la

veritable anima del Comité de Mílícies 18.

"Escotet F. Al servei de Catalunya i de la República. Vol. 2. La Victoria (19 de juliol de 1936). Peris: Edicions
Catalanes de Paris. 1973.

'7Adsuar JE. B Comité Central de Milicies Antifeixistes. L'Avenc;. 1979; nO 14: 50-55.

" García Oliver J. B Eco de los Pasos. París. Editlons Ruedo Ibérico, 1978.
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Les primeres tasques del Comité foren un intent de restablir l'ordre públic amb
les denominades "Patrulles de control" i I'organització de les Columnes de

voluntaris milicians, que a partir del dia 23 de juliol sortiren de Barcelona cap al

front de I'Aragó1g•20• Aviat, pero, les tasques superaren de lIarg aquest objectiu
primer.

3.2. ELS ESDEVENIMENTS VISCUTS A VIC

Voldria relatar el conflicte armat de la manera més imparcial possible. Cree
convenient, pero, incloure en la meva investigació els relats de testimonis

relacionats amb la sanitat.

Per a mantenir el rigor histOrie, em serviré de I'obra de Josep Casanovas", que
ja ha esdevingut un clásslc.

Per a iLlustrar les vivencies d'alguns personatges vinculats amb la sanitat i que

formaven part de la poblaci6 civil, em serviré de tres relats. Evidentment, cal

distingir el pes donat a aquestes narracions (merament anecdótíc) del

proporcionat per I'estudi historie (assaig crftic).

Heus aquí, segons Casanovas, els fets esdevinguts a I'inici del conflicte bel.líc:

El dissabte 18 de juliol de 1936, per radio havien arribat a Vic les primeres notícies que parlaven
d'una sublevació militar. comenr;ada el dia anterior al Marrac, contra el Govem de la República.
Tot el dia van circular rumors, tothom estava a /'expectativa. Només els partits i sindicats

d'esquerres es van mobilitzar. Als lacals de l'Assaciació Obrera va crear-se un comite d'enlla9
entre les torces d'esquerres que només acoma posar-se en contacte amb Barcelona per

informar-se deIs esdeveniments.

Al vespre els recents esdeveniments van ser tema de conversa als cafes, la incertesa en

general, la gent va ficar-se alllit sense saber gaire que passava. Durant tota la nit del dissabte

al diumenge es va notar un moviment desacostumat de cotxes i persones a la ciutat. Tot i aixó,
un camió carregat amb els gegants de la ciutat havia sortit de bonmatíperanar cap a Barcelona
a participar en els actes culturals de /'Olimpíada Popular. Pero el vehicle no va passar de La

Garriga: els militars de Barcelona s'havien sublevat!

L ·endema. malgrat el clima d'intranquil.litat Que es vivia, com que era diumenge -19 de juliol-,
molts vigatans van assistir a les funcions religioses del dia. Va ser /'última vegada Que van poder
oir missa amb caracter públic. No tomarien a tenir aquesta possibilitat fins que, al cap de dos

., CrueIIs M. De les Miioes a r&erot Pop.Jar a CatakJnya. EWceIona. DOPESA. 1974 .

.\'Guamer V L.:uxocament miitar I la guerra ctvíI a Catcilllya. Montse7at. Pubícacions de rAbadía de
Montserrat. 19i5.

s- Csssoovas J. Quan les campanes VW1 emmudu: P!XJbcacions del Patronat d'Estucits Osonencs. 1993.
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anys i mig, les tropes franquistes no van entrar a la ciutat.

(. .. ) Durant tot el dia, la gent va estar pendent de les notícies que es radia ven, a Barcelona hi

havia combats i no se sabia quin seria el desenlla� final. Cap a les vuit del vespre les emissores

donaven la nova de la detenció del general Goded, que era I'encarregat de dirigir els militars
insurrectes a Catalunya. 5emblava, doncs, que la situació a terres catalanes es decantava a

favor de la República.
Mentrestant, les forces d'esquerres de la població continuaven organitzant-se. A les deu del

vespre d'aquellmateix dia, els partits que havien formatpart del Front d'Esquerres i els sindicats
locals convocaren una assemblea al Teatre Vigata que es va omplir de gom a gom de

treballadors de la ciutat i de la resta de la comarca. L'acte era presidit per Maria 5erra, I'alcalde

d'Esquerra Republicana que Vic havia tingut els primers anys de la República i que últimament

era el cap de I'oposició. ( ..) 5'acorda declarar la vaga general, que tots els obrers es

concentressin per actuar en contra els possibles brots insurreccionals que es produi'ssin a la

comarca, vigilar les carreteres i altres punts estrategics t, finalment, es ratifica en assemblea la

constitució del Comite d'Enlla� entre les forces polftiques i sindicals i que presidia Francesc

Freixenet, dirigent de I'Associació Obrera de Vico

E! dilluns dia 20 la ciutat es va despertar enmig d'una vaga general.( .. ) A les deu del vespre hi

havia convocada una segona assemblea al Teatre Vigata, convocada pel Comite de la ciutat. (...)
Es van prendre, entre altres, els següents acords: primer, van recordar i ratificar que el comne

format per les forces antifeixistes i presidit per Francesc Freixenet era la maxima autoritat a Vic,
tot seguit van decidir continuar la vaga general fins que la situació no estigués totalment

controlada, després van resoldre expulsar de I'Ajuntament vigata tots els regidors i cutece que

fossín d'organitzacions de dretes, i, finalment, per esvaír la idea que s 'havia de cremar convents

van formar una comissió que havia de visitar aquests centres religiosos i controlar-ne la vida

interior.

Fins aquells moments encara no s'havien produil grans desordres a la cíutat. Al contrari, s'havia
creat un Comite Antífeíxísta com a maxima autoritat a la pOblació i homes armats que estaven

sota les seves ordres, sovínt conjuntament amb la guardia civil, controlaven la ciutat i recollien

les armes.

Les coses canviaren aviat. E! dimarts día 21 es comencsren a produir els primers incidents

remarcables. Davant la sorpresa de tothom, fins i tot deIs mateíxos grups revolucíonarís, almatí
arribaren de Barcelona í pobles de la rodalia camions carregats d'homes armats disposats a

atacar el clergat de la ciutat que, contrariament al que pensaven aquells milicíans, s'havia

mantingut a I'expectativa i més aviat atemorít des de les primeres notícíes de la insurrecció.

(. .. ) El dimecres 22 va continuar I'onada devastadora.

(. .. ) la febre destructora va continuar uns quants dies més.1mentre perdia intensitat es va cobrar

les primeres víctimes de Vico Lentament la gent va tornar a la feina. El dia 27 de juliol
comencsren a treballar algunes indústries, I'endema se n'hí afegiren unes altres, també
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tornaren a círcular alguns trens í van arríbar díarís de la capítal. Fínalment, el dívendres 29, la

vaga quedava totalment extíngída, la passíó destructora deIs prímers díes s'havía acabat, era el

moment d'organitzar la nova socíetat.

Tal com he dit anteríorment, per tal d'íLlustrar les vívencies de testímonís de

l'epoca vinculats a la sanítat vigatana, transcríuré tres relats: el d'un estudíant

de medícína que exercía d'alumne intern a I'HSC (Miquel Conill) , el d'un

descendent del farmacéutlc Genís (Joan Sunyol), i el d'una germana Filia de la

Caritat que exercía d'ínfermera a I'HSC (anónima).

En primer lIoc heus aquí els records del Dr. Míquel Conill Santias. que molt

amablement em va relatar les seves rnemórles":

Jo aquelf temps no era metge, els estius quan acabava els exsmens anava a I'HSC afer

practíques ja quan era estudíant, des de I'any 1934. El 1936 la guerra em va trabar a Víc,
estava de vacances.

El 18 de julíol23 no vaíg ser a I'HSC: havia anat a pescar amb els meus germans. En tornar cap
a Víc ens pararen i ens digueren: "Al tanto a Vic que hi ha una colla de revolucionaris". Més o

menys ja estaven informats que hi havia unes manifestacions, i que si eren feixistes o no eren

feix/stes, etc.
Vam arribar a Vic i efectivament, estava pIe de cotxes amb uns descamisats i que anaven amb

boines vermelfes, i crits, i fuselfs, i nosaltres vam dir "Ai mare de Déu santíssima: cap a casa a

amagar-nos·. Va ser /'arribada del 18 de julíol.
A la nit passaven amb uns cotxes i altaveus, que sobretot tanquéssim les portes i finestres i que
no sortfssim.

L 'endems, el 19 de juliol, com sempreme 'n vaig anar cap a /'HSC. Solía anar-hi cada dia almatí

a les nou o quarts de deu fins a les dotze quarts d'una. Amb aquestes arribo alfa i hi havia un

rebombori terrible: les monges totes vestides de paisil, ion anirem ion deixarem d'anar. .. Tates

ploraven, un desastre, va ser un desastre.

E/s capellans ja havien marxat: Mn. Alfonso Bonvehí i Mn. Agustí Puigbo. Aquests havien

desaparegut; jo ja sabia on eren perque nosaltres ho sabíem tot.

En segon llce. el testimoni del sr. Joan Sunyol í Genís, més jove, transcrit
directament (amb la seva autorització) del seu llibre Betorns":

z: ts la� que en vaig ter a pa1x cfl.lJS erregstnTnents en 00ta de cassette!PJVi3ts a pmcipis del 1998.
:, ProbabIement es tractava del 19 I fi 20 de JIiio/ respectJvament. car la rateració oficial durant tants éYlys
que -la guerra� fi 18 de ¡uJtor poi traT la rnernOOa.

>< Sun}'OI J. Retoms. Barcelona. \1e'Ia·CoUnna 1994.
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Aquel/19 de juliol era un adéu sense retom a tot el que fins I/avors caracteritzava la nostra vida,
familiar i social.

Aquel/ dia de juliol, diumenge, havíem anat a missa a I'església deIs Caputxins, ara parroquia de

la Divina Pastora. A milja tarda, anavem amb el pare a la font del Bruguer i vstem trobar-nos el

senyor Teodor de Mas, la seva fil/a E/vira i el seu marit, Joan Traveria, que fou alcalde de Vic des

del febrer de 1934 al maig de 1935. Els trens baixaven adelerats el pont de Bruguer fugint de
Vic i s'anaven a refugiar a Sau. D'on, ni el senyor De Mas ni el seu gendre, el senyor Traveria
no en tomarien. Ells ens assabentaren deIs esdeveniments. Vam tomar al Cantare/J?5. Des de

casa es veien clarament les columnes de fum deIs incendis de temples i convents de Vico

Tot s'havia capgirat. La placidesa era desordre. La pau era engolida per la guerra. Quasi ai71ats
del món, en el nostre fragil refugi, erévem rebent les notícies, cada cop més esfereldores, del

que passava al nostre país. I més concretament a Vic, on la follia arribava, com a tot arreu,

al paroxisme.

El pare, amb els amics vigatans Josep YI/a-Catala, que vivia amb els seus a La Codineta i Manuel

Gros i Raguer, alcalde de Vic des del maig de 1935 fins el juliol de 1936, comentaven I'actualitat
a la roureda. Un matí es presentaren els milicians per a endur-se'n Manuel Gros. El temor

aparegué, com un sarcasme, en el marc bucolic del bosc i deIs camps de I'entom.

I era aquel/a mateixa nit que el grup de milicians venien al Cantarel/ a cercar el pare. El panic i
els més greus pronostics feren irrupció en I'anim de tots nosaltres. Encara sento els crits de

I'avia: "Tomeu-me el meu fil/!", i els de la mare, a penes audibles a través de les I/agrimes. Tots
tremoévem davant el tragic desenl/ar; previsible. Un ale dramatic planava a I'entrada de la masia

i a I'escala per on el pare baixava ion I'avia i la mare I'acomiadaven, qui sap si per a no veure'l

mai més.

En Pepet, el masover, amb un gest realment heroic, s'otet!per acompanyar-Io i per fer costat al

pare. No sé si els milicians varen dir-ho clarament pero en la seva expressió d'assentiment,
s'endevinava una frase crua: "Veniu, no vindra pas d'un".

El pare, a l'Ajuntament de Vic, fou interrogat pel cap del comñé, en Freixenet. Va declarar que

passava una temporada al Cantarel/ convalescent. El seu estat d'anim, en aquel/ moment, els
devia convencer de debO. Li autoritzaren una trucada al seu metge i amic, el doctor Cosme

Rofes, del Partit Socialista. Va abonar les declaracions del pare, fent constar a més la seva

integritat com a republica, oemoaete i catalanista.

Malgrat aixo, de tomada al Cantarel/, "I'auto fantasma" que els condula, no va prendre la

direcció correcta. Adonant-se'n, en Pepet els ho va advertir i, siguipel que sigui, varen rectificar
el camí i conduñen el pare i en Pepet al Cantarel/. (. .. )

'"Masia propera a la ciutat de Vic, residencia d'esuu de la família Sunyol-Genís.
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En tercer lIoc, aquesta crónica inédita escrita per una monja anónima I'any
194026;

Revolución de 1936: El dla 20 de juliO de 1936, a las dos de la tarde, nos avisó el Capellán
Administrador que nos despojáramos inmediatamente de nuestros Hábitos, a fin de poder
continuar sirviendo a los pobres, pues de lo contrario seríamos echadas inmediatamente.
Nos pusimos a las órdenes de un Directory una Directora -nombrados por los revolucionarios.

Desde este momento ya no se podlan administrar Sacramentos a nadie, ni hablar de Dios a los

enfermos.

A la mañana siguiente tuvimos la Santa Misa, que celebró a las 4 de la mañana un Religioso,
Sacerdote de la Congregación del Inmaculado Corazón de Maria, quien estaba enfermo e

internado en nuestro Hospital, consumiendo las sagradas especies. A las pocas horas estaban

ardiendo conventos e Iglesia, incluso la Catedral.

AsI continuamos hasta el dla 5 de octubre, haciendo nuestros rezos a escondidas. Las noches

eran horrorosas. Después de media noche se oían las bocinas de los coches que conducían sus
vlctimas al martirio; y a la mañana siguiente, al venir los médicos y el personal, nos traían la

noticia de los muertos que habían sido hallados en las cunetas de las carreteras; Durante este

tiempo pasamos verdadero pánico y muchos sobresaltos.

La població vigatana inicia una profunda transformació. Una sacsejada de les

estructures socials que abastara de pie I'antic HSC.

:'/ncJosa &'la crónica escnt8 el 1977 peJ P. NICdau Mas. CM. rnecanog73fiada i fiédíta. que he pogut
obten" per gentJlesa de les germanas Files de la Cantar de /'Anou ProvindaJ de la Congregació.
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4. Els canvis a I'edifici de I'hospital

4.1. COM ERA l'HOSPITAl DE LA SANTA CREU A PRINCIPIS DEL 1936

L'Hospital de la Santa Creu es troba en un indret privilegiat a la ciutat de 'vIc.

El noble edifici desperta encara avui dia I'admiració de molts. Del seu valor

arquitectónic se'n fa pales el fet que una de les seves sales acollís una

exposició del fons més representatiu del Museu Episcopal de Vic durant les

recents obres de remodelació.

El P. Nicolau Mas, C. M., el descrivia aixi" el 1977 inspirant-se en textos de

I'historiador Martí Genís:

�a principal de I'HSC aIS arrys 1920.

=co. GiL
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El HospItal de la Santa Cruz, el Santo Hospital de Vich, se alza a la entrada de la ciudad, por la

carretera que viene de Barcelona, al principio de las Ramblas que dan la vuelta a la Ciudad.

Con un pequeño jardfn delante, se levanta la fachada de piedra oscurecida. por el tiempo,
modesta y seria en detalles, correspondiendo dentro del estilo del siglo XVI en que fue edfficada,
con el objeto benéfico. A un lado, y con comunicación con el edificio, se levanta la bella Iglesia.

L'estructura actual de I'edifici de I'HSC és hereva deis seus orígens medievals.

Encara avui, la part antiga no es pot sostreure de les limitacions que li imposen
els ferrenys murs de pedra.
Aquesta disposició arcaica, que avui dia consideraríem poc funcional, ja va ser

objecte d'estudi en temps de la guerra civil. El projecte de construcció d'un nou

Hospital, que finalment no es pugué dur a terme, hagué d'esperar mig segle,
fins a la inauguració del nou Hospital General de Vico

Per tal de reconstruir I'estructura básica de I'HSC a principis de segle, em ser

viré de la descripció que en fa I'historiador viqata Martí Genís i Aguilar en una

publlcació del 192828:

L'edific!

L'Hospltal de la Santa Creu es conté d'una finca isolada per tots costats, excepte a la banda sud

oes; qne toca amb una casa i diversos horts del carrer de Sant Pere.

HSC. SaJa d'homes. AAys 1920.

:. L'Hosp de Vfch. (E\'tret del tMin. 9 deI'ButJIeU del Sindical de Melgas de CatBlunya·).
fi<¡ occitSfIli: B.:ircfi, • �2 .

� pp.
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Consta, adjuntant-hi I'hort, d'una extensió superficial de 13.590 metres quadrats; deIs quals
I'Església n'ocupa 483, la qual és enclavada a la banda nord del terreny. El seu frontis dóna a

la Rambla, per la qual cosa se I'anomena Rambla de I'Hospital, i els seus dos flanes s'estenen

I'un pel carrer de Sant Pere i I'altre pel deIs Estudis, al comen9ament de la carretera de Berga.
Un petit jardí ornamenta cada costat de I'artfstic portal, que ostenta el nom d'Hospital de la

Santa Creu, i ve un espaiós pati, d'on pugen dues simetriques escales a I'ample vestfbul de

comunicació amb els departaments interiors. Per I'ala dreta es va al gran pavelló deIs homes:

el més imponent de la casa, I'anomenada Sala gotlca; Ilarga de 50 metres, I probablement la

que es recorda de la primera edificació, amb ella una altra no tan gran: la Sala de la Santa Creu,

HSC. SaJa gOlk:a (d·OOmes). AIrjs 1920.
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també per a homes, de la qual, al capdavall, se'n pot isolar un tros amb una cortina per als

malalts Invallds, I de la qual en diuen la deIs bressols.

Al centre de la Sala de la Santa Creu dóna opció un ramal d'una altra sala, també ben espaio
sa, la qual s'anomena Sala de Sant Joan de Déu. Entre aquestes dues ú/times cambres es

compten 42 llils.

52

HSC. Sala de dones (noteu que les corones

separen els Ims, absents a la sala d 'homes).
AAys 1920.

HSC. Sala d'homes. Anys 1920.



Per I'esquerra del vestíbul se surt a la gran Sala de les dones, la qual també acaba amb un

espai, propi pels bressols de les impossibilitades. Hi ha cabuda per a 41 lIits.

Cada un deIs dos grans departaments d'homes i de dones tenen al fans un altar per a poder oir
missa tots els malalts els dies de precepte.

Distribuifs comocemen; al pla del mateix pis, que és esplendid, esbarjós i cIar, blanc, net I

orejat, es traben ben disposats:

Un s?ló per a la clínica o despatx deIs metges.
Un altre de preparació per a les operacions qulrúrgiques, provei't de tots els aparells que es

requereixen.
La sala propia de les operacions.
Immediates a aquest local hi ha cinc cambres, independents cada una, per estan�a deIs malalls
operats.
I diverses peces també independents, per a persones que ro so/./Icltln, mlljan�ant la convlnguda
retribució.

Prop d'elles es traba una exce/./ent cambra de bany, amb els aceessorls que la higiene I la

comoditat demanen, per a dutxes, locions, etc.
En el pis segon hi ha un departament destinat a les dones gravldes, Incomunlcat de tots els altres.
La Farmacia esta insta/./ada als baixos, a un costat del pati, en el l/oc on havla estat antlgamenl
la capel/a, tal com hem indicat més amunt.

El saló de reunions de la Junta Administrativa de I 'Hospital, severament sumptuós, s'honora
vestint tates les seves parets amb magnífics retrats de cos enter deIs antics protectors de la

santa casa.

HSC. Bugaderia.Mys 1920.
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L'/-Iospltal compta amb aigua abundant per a totes les necessitats i conveniencies.

La culna és gran, neta i clara, amb la cuina ecaomce al centre, molt ben servida per les germanes.
Dos grans safareigs, entre altres de suplementaris, renten tata la roba amb maquines de vapor,

i tenen al damunt ben extensos i ventllats estenedors.

Últimament s 'ha posat water a algunes comunes, i quan pugui canviar-se alguna disposició del

local que ho dificulta, IIavors se 'n posara a tates.

Una gran estufa de desinfeccí6 serveix a les exigencies de l'Establiment i a la utilitat deIs

ciutadans, molts deIs quals porten la seva mudada i robes deIs malalts o deIs que s'han mort

per a desinfectar, í paguen alguna cosa.

,se. Cui'la. AIlys 1920
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E/s darreres de I'Hospital donen a ponent. Després d'un esbarjós i assolellat patí, voltat de

coberts per a magatzems, corts per a bestiar, gallíners, etc., se surt a la gran horta, la qual ajuda
amb els seus fruits, com amb la cría d'aviram, d'alguns toixons í d'alguna vaca, les despeses
de la benéfica casa, que tot no ha de ben menester, tota vegada que aquestes despeses no

arriben a cobrír-se amb les rendes que percep.

L'església de I'Hospital

La capella que el piadós Canonge Ramís féu construir en el segle XVII no és l'Església d'ara. La

gran devoció que tenien els vigatans a la imatge míraculosa o'un Sant Cr/st de trad/ció secular*

que a aquella s'hi venerava, afegida a I'estimació de sempre al Sant Hospital, com 170 resumla

el nom popular d'Hospita/ de la Santa Cteu, féu que a miljans del segle XVIII I en el breu termlnl

de cinc anys (1748-1753) quedés bona i acabada una nova, més gran ¡ rica Esglésla. És on

forma de creu grega, essent una obra primorosa de I'artista vlgata Josep Mora/ó, el qual saDé
donar-Ii unes harmonioses proporcions i ornamentar-la tan graclosament en tots els seus de/al/s,
que la fan agradable a la contemplació. És un deis temples més suggestius i devots de la c/utat.

EII/ibre de la vida de la nostra humil casa deIs malalts de ben segur que amaga fuI/es totes elles

tremoloses del sacrifici que hi han ofert els ciutadans amb Ilur car/tat, / amb I'abnegat despren
diment de tot aquell personal consagrat al seu serve/. Per exemple: en el mes de jullol de 1875,
emplenada la ciutat de tropes, passaven de cinc cents els malalts que s'hí acumularen. Un sol

Església de I'HSC. Air¡s 1920.

• No se sap de quan data aquesta imponent Imatge de Jesús agonitzant. Pero sí que se sap el gran m/recle
que mogué a la devoció del poble: L 'any 1633 tal celebranl la missa mossén Jaume Miret, nou gotes de
sang del Crist caigueren a/s corpora/s, que encara avuí es poden veure.
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metge, Josep Salarich, tingué cura de tots el/s, per trobar-se absent el seu company facultatiu.

Als mateixos dies unes poques germanes, incansables, sense reoos, no deixaren a ningú sense

els auxilis necessaris de I/it, roba, aliments i medicines.
Com a altra mostra d'aixó que diem, posem fi a aquesta descosida memoria, inserint una nota

dell/lbre d'óbils de I'Hospital en el segle passat:

En el mes de juny de 1809 comerc« a entrar un extraordinari concurs de pobres malalts de tots

los punts de la provincia y regne en est Sant Hospital, de malalt/es que al arribar necessitavan

ja los promptes aussilis aíxi temporals com espirituals, y continuá est concurs (se pot dir) fins al
últim del any.
En esta apurada situació se enmalaltí la mes de la familia del Sant Hospital; moriren un numero

deis servidors, especialment deIs mes antichs de la casa; se enmalaltiren gravíssimament los
ministres que cuidavan de la assistencia espiritual y moriren en ses graves enfermetats dos

d'ells: pero per superior providencia no falta la assistencia espiritual a malalt algú.

La farmacia

Fou a miljans del segle XVII que el Canonge Ramis, administrador zelosíssim de I'Hospital es
proposa dotar-lo d'aquesta important mil/ora (. . .)
Als baixos de /'edifici, a I'ala esquerra del pati d'entrada, /'Hospital tenia fins aleshores la seva

ctlpella, com encara es poi coneixer avui amb /'aire arquitectonic d'aquell local. En Ramis

convertí la capella en Farmacia" (. .. )

-VUI a

HSC Farrniloo. Fotogra la fe a per ! au or
t1J"arJ I eoosco reafrtzada en el rnarc de
les celebraGlOllS del 650é anveesan de
HSC lany 1998.
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Aquest text, amb un fort carácter devot i fins i tot providencialista, pot indicar

(car el considero representatiu, donat que ha estat transcrit literalment en els

Anals de 193230) quina era la mentalitat i el discurs deis erudits vigatans a

principis de segle.

Les millores introdu'ldes en I'estructura arquitectónica i la dotació tecnológica
prevíes a I'esclat de la guerra les he esmentades més amunt; transcric

novament el text 31:

Aparel/ de ralgs X, de ralgs Infra-rolgs I ultra-violetes, aparel/ de corrent galvanica i faradica,
taula de Putti per a reducció de fractures, aparel/ d'esterelització i material quirúrgic
constitueixen la prova de la cooperació que aquel/s benemerits protectors de I'Hospltal han

aportat a I'obra del seu expandiment durant aquests 5 anys.

Així mateix les reformes de la sala d'operacions, cambra de guariments , cllnlca Ilnstal./ació

hospitalaria deis malalts han vingut paral./elament a posar aquestes en les condlcions que

requerien els seus actuals serveis.

Esperem que ben aviat un nou impuls sera donat a la mil/ora de les condicions hospitalaries de
I'antic edifici, les quals el deixaran definitivament en les optlme: condicions precises per a

atendre les necessitats deis malalts de la comarca que hi troben assistencia.

Se'n despren, dones, que els canvis, per bé que importants, no modificaren

essencialment I'antiga distribució descrita per Martí Genís.

És remarcable destacar l'interes per una millora més substancial del que

Salarich anomena "Ies condicions hospitalaries de I'antic edifici". És evident

que esta pensant en una transformació real, lIuny de les petites millores

introdu'ldes fins aleshores.

4.2. El projecte de nou edifici per a I'Hospital (a partir del juliol de 1936)32

El propi Salarich era conscient que les millores proouces a I'HSC durant el seu

primer quinquenni com a Hospital Comarcal eren clarament insuficients.

soAnals de "Hospital Comarcal de vich. Generalitat de Catalunya - Hospital de la Santa Creu de Vích. 1932.

" SaJarich, Op. Cit.
'" Em serviré per a redactar aquest capitol de la comunicaci6 oral que vaig presentar a "XI Congrés o'Htstoti«
de la Medicina Catalana celebrat a Barcelona el setembre del 2000 amb el titol 'B projecte de nou hospital
a Víc durant la guerra civi/".
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Coincidint amb I'establiment del nou govern municipal revolucionari es

manifesta rapidament que el problema de la reforma de I'HSC és de primer
ordre. En el primer número de la revista local L'Hora Nova33, en I'article titulat

"Hospital", el projecte de millora és clarament explícit:

Hospital
Heus ac! una paraula. que hom en pronunciar-la deuria posar-hi tot el sentiment de que és

ceoec un cor sensible.

Paraula, que per si sola diu tot allo que la humanitat no ha sabut donar-hi el pes de la seva valor

L'I-Iospital, el nostre hospital, és soIs -així s 'ha de creure-, per donar hospitalitat al desvalgut, a
aquell i soIs a aquell que trobant-se mancat de miljans ha de recórrer en aquesta mena

d'estabfiments. Aquest devia ésser el vertader sentit d'aquell patrici, forjador del nostre hospital,
En Terrades, I'any 1348: aíxo és, donar benestar al malalt pobre.
En /'f/ospital, el nostre hospital, I'hospital del pobre, els dies 19 al 23 de juliol darrer, els seus

hosles no eren soIs malalts; en aquests dies s'hi havia refugiat tota aquella gent que, durant el
decurs del seu pas per I 'hospital, devien, tenien el deure, no de prendre'l per refugi sota
I'emblema de la Creu de Sang, devien, tenien el deure de passar per I'hospital, no pas amb la

pompositat d'un dilluns de pasqua, no: devien, tenien I'obligació d'entrar dintre la nafra del

pacient i proporcionar-li allo que li fos necessari per al seu millor guariment.
Desgraciadament, tots els pobres sabem que per entrar a I'hospital, al vertader necessitat fi era,
no direm del tol impossible, pero sí, cafia recórrer a tots els Mossens i Senyors distingits per la

r {J(II1lef' n(}rTlf3fO p.JbkJ el leCf6S 26 d 'agost de 936.

Obres de remodelació entOO1 de I'HSC.
Ñr{S 920
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supremacia infinita que gaudien i que tenien acaparada la Molt I/.Iustre Junta del Sant Hospital.
Naturalment, aixo ha durat I/args anys, a partir de I'any 1525, en establir-se el conveni amb el

M. I/.Iustre Cabildo Eclesiastic, qui entra a formar part de la Molt I/.Iustre Junta de I'Hospital,
conveni que soIs deuria servir per cobrir-se amb la túnica de la caritat, túnica sense butxaca.

Per altra part, sentíem arreu: Oh, el senyor fulano ha fet molt per I'hospital! Es veritat; aquest
senyor fulano i tots els senyors fulanos, havien fetmolt, havien interceptat la marxa del carro de

la vida moderna; no feien més que posar barrófs a les rodes del carro del progrés sanitari, i per
aixo avui ens trobem amb un hospital, que soIs té la far;ana, pati i vestfbul, que dóna una certa

majestat, un cert respecte. Pel que fa referencia a sanitat, té molt a desiljar, tant, que es fa del

tot necessari cercar un l/oc adient,' si és possible avui, no esperar dema.

Oh aquest demaf Fa tants anys que hom parla de fer un nou hospital, que aquest dema no ve.

Cal doncs obrar amb rapidesa.
Convé un Hospital que reuneixi totes aquel/es coses que la ciencia i la vida moderna fa

imprescindible als pobles /liures.

R.F.

Vic, 20 d'agost del 1936

Podem afirmar amb un alt grau de certesa que les inicials R. F. corresponen a

Ramon Fábreqas,

La ideologia inclosa en aquest article la resumeixo en els següents punts:

1. Defineix la funció de I'HSC emparant-se en una suposada tradició que
arrenca del seu fundador: "donar benestar al malalt pobre". Se'n despren,
dones, que per a Fábreqas la sanitat i l'assistencla social anaven plegades;
fins i tot podem intuir que la funció d'assistencia social (especifica "malalt

pobre") és prioritaria per sobre de la funció sanitaria. Així dones, les idees de

Fabregas són consonants amb les que imperaven en aquell moment, tal
com es pot constatar en les fusions que realitza el govern de la Generalitat

de les dues conselleries corresponents en diverses ocasions.

2. Al.ludeix al clergat i a la gent benestant, considerant que la seva dedicació

a I'HSC era un deure i no pas una bona obra.

3. Denuncia la necessitat d'autorització per part del clergat i les classes socials

elevades per ser ates a I'HSC, remuntant-se a temps histories (s. XVI).
4. Denuncia que les classes benestants han entorpit el progrés i han impedit

la modernització sanitaria de I'HSC. Apunta la necessitat de "cercar un 1I0c

adient" , donades les limitacions arqultectóniques de I'antic edifici.
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5. Acaba I'article reclamant amb urgencia un nou hospital.

Sobre la "pompositat del dilluns de pasqua", el Dr. Conill em digué:

Una altra cosa que jo vaig rumiar amb aixo tens tota la raó: el dilluns de Pasqua portaven el

combregar, des de la Catedral passant pel carrer de la Ramada i venien a I'hospital, a donar la

comunló als malalts. I és aixo.

- I sortien amb el talem?

- SI, si, i sortien amb tota la parafemalia que hi havia en aquests casos i en aquel! temps, era
molt bonic de veure aquestes coses, m'entens? Tothom hi havia molta religió, la gent
s'agenollava quan passava el Santlssim, la processó es feia amb tsem... totmolt bé, molt bé!
Arrlbavem aqul a I'hospltal, donaven la comunió, em sembla que després donaven un

esmorzar o dinar, IIavors jo he fet memoria pero de coses d'actes de la sala de juntes no en

tinc gaire memoria, perque, és ciar, no tenia gaire moviment aquesta sala de juntes, no hi

havia gaire moviments cientlfics en aquell temps, allo de dir avui vindra el catedratic fulano
de tal a donar una conferencia...

Vull fer notar que el Dr. Conill no recordava activitat cientffica en aquells primers
mesos del 1936 (vegeu capitol 2).

Aquesta processó i combregar deis rnalatts del dilluns de Pasqua és

documentada per Mn. Segimon Cunill i Fontfreda" , el qua! en relata els orígens:

El combregsr de I'Hospltal
Festa de tota la Ciutat i rodalia podem dir és el solemníssim Combregar Canonical fundat pel
munlfic administrador i gran protector de /'Hospital, el canonge Pere Ramis, a 20 de setembre

de /'any 1680, en poder del notari de Vich Jaume Bamils. El dota per ses despeses, amb 250
lliures dipositades en el fans Capitular.
A les set delmatídel dilluns de Pasqua Florida les campanes de la Seu assenyalen tots els anys
la sort/da del Combregar General deIs malalts de /'Hospital.
El sagratpixis és portatper la primera Dignitatdel Capítol Catedral, assistint-hi tota la corporació
capitular / beneficiats, acompanyant-Io amb atxa nombrós concurs de veins.

De bon matí el Sr. Bisbe celebra el Sant Sacrifici de la Missa en un deIs a/tars existents en les

cambrades deIs malalts, confortant-Ios amb oportuna ptatica tot esperant que arribi el

Combregar. Per ell mateix els administra la Sagrada Comunió, acompanyant a Nostramo de

retom a la Seu .

." Qr,iI s. e Salt Grlst de f'HospitaJ de 1i1cfl. Bl:Iioteca d'autors Vl9ata-ls. \0'0. XXIII. Gazeta de 1i1cfl. 1931,
pp. 77 - 78.
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Durant tot el día és un verdader Jubileu per la gentada que visita els malalts de la Casa, tenint

aquests en tal dia un extraordinari en /'alimentació ordinaria

Tornant al text de Fábreqas, vull fer notar algunes coíncldencles amb el text de

Salarich, malgrat que la ideologia política d'ambdós personatges era oposada:

- I'HSC presta serveis socials i sanitaris
- Cal modernitzar I'HSC en tots els aspectes, incloent-hi la qualitat de

l'asslstencla sanitaria

En certa manera, dones, cal parlar de contlouñat en la idea de fons, malgrat els
canvis polítics i socials del moment.

Efectivament, ambdós personatges tenien ciar que la necessitat de reforma era

imperiosa. Calia, dones, dur-Ia a terme. Com?

El Dr. Miquel Conill, testimoni d'excepció que en aquells moments assistia com
a estudiant a I'HSC, rn'explica planerament el que sequelx":

Un dia ens va cridar en Fabregas a en Vilaplana i a mi. Jo vaig pensar: ''Ai mare de Déul". Em

va dir:
- Quin curs tas?
- Quart
- I tu Vi/aplana?
- També, igual
- M'interessa la gent jove que em doneu una opinió.
- Quina opinió?
- Voleu venir amb mi?

Ens porta a I'asil deIs capellans, al parc Bsmes". I ens diu:
- Mireu, us ho dic a vosaltes, sou els primers, o sigui que encara no ho sap ningú més. Ja

hi he comencst a treballar.

EII volía traslladar /,hospital vell (HSC) a /'asi/ deIs capellans. I el paio ja ho tenia tot estudiati

Planols i totl Ila capella ja /'havia destruí'dal I diu:
- Guaiteu, ara us ensenyaré una cosa, a veure sí us sembla ben teta o mal teta.

"Per fide/itat al seu relat, transcric la gravaci6 que en vaig fer e/1998 mantenint les expressions coUoquials i
e/ to anecdótic de la narració,

se Encara existeix avui dia imanté les seves funcions de residéncia de sacerdots jubilats; actualment es
coneix amb e/ nom de "casa sacerdotal",
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Vam sort/r, i d'unes habitacions que hi havia que donaven a una terrassa, diu:
- Us heu mirat bé les portes d'aquestes habitacions que donen a la terrassa?
- SI, em sembla que són tocades.
- Exacte! Les he tetes ampliar perque hi puguin passar les camil/es. I tot aixo, ja fine distribuir

la sala d'operacions / tot, / quedara molt més bé, la gent estara més ben atesa que al/a.

Renoi, ja pensava bé aquest home! Pero es va acabar perque no hi havien calers.

I no es va arribar a realitzar, perque va quedar sense diners, pObre home...

Pero, no, no, jo parlo amb sinceritat, /'HSC va anra bé, tots funcionaven, les operacions es

feien bé...

I tot plegat, un dia se'ns presenta un senyor. Carai! Un senyor ben mudat, arreglat amb una

quant/tat de carpetes...
Tots vem quedar parats! I que passa?
I va resultar que aquest era el sr. Dencas. Nosaltres vam dir:
- I qui és aquest?
- Oh, aquest és el consel/er de san/tal de la Generalitaf'.
- I que ve afer aquest?
- Ja us ho ensenyaran...
- A veure...

Hi havia, com sempre, elDr. Rierola, el Dr. Bach... Els de sempre!
I amb aquestes aquel/es carpetes van comenr;ar a desplegar i va dir:
- Us presento el nou hospital de Vic.

Tothom va quedar parat:
- Que ha passat?

Ningú no sabia res. El Dr. Bach, el Dr. Rierola:
- Pero que ha passat si no sabem res?
- SI si, jo sóc til/ de V/C - va dir- i m 'agradaria que tinguéssiu un hospital com Déu mana a

Vic.
o Estupendo!

I va desplegar tot aixo... Fantilstic!
o tS que vul/ que sigui com un Sant Pau en petit, perque teniu terreny, teniu /'hort...

•
0'Hem de Slttw cronoIógrcament aquesta narració a la tardorltWem del 7936; per tant. ni aIeshores ni

postenonnent Josep Denc8s tom.é a la conseIIena de S8fIItat. Hem de pensar que aquesta afrmació era

més avrat per presentar el personatge. que haV18 ocupat aquest ciJrrec. com a persona fifluent dins de la

SBIlitat catalana d·aIeshores.

62 Tesi doctoral de Josep M. Vilaseca - L'Hospital de la Santa Creu de Vic durant la Guerr.



Ha sabia tot ell! No sé pas d'on ha va treure, pero ha sabia tot. I diu:
- Pabellons ai11ats com a Sant Pau... I aquí no haurem d'aterrar res de lo vell.

Tot perfecte! Perqué aquell home venia amb uns planols molt ben tets, vaig quedar parat, tots
vam quedar parats! Que no sé on van anar aquells planols, perqué lIavors els va plegar, no sé

si se'ls va endur o els va deixar a I'hospital, pero jo t'asseguro que hi havia uns pl¿nols igual
que Sant Pau, igual; o sigui que ha volia ter tot separat, saps?

I va marxar i aquests planols no es van realitzar, pero la intenció hi era. Aquesta és I'entrada

triomtal del senyor Dencas a Vico

Bueno, en Fabregas, el director, quan es va acabar, va dir:
- Aixo val molts calers, eh? Si nosaltres no vam poder ter I'hospital deIs capellans -li de/a

aquest...
- Tinc més calers que tu -li deia -, o sigui que no et pens/s, eh?...
- Pero, no ha has vist qu/nes coses ha presentat aquest home? S/ a/xo és un Sant Pau en

petit, pero amb nas, eh?
- Sí, sí...

No es va arribar a realitzar.

L'únic que sé d'aquest d'en Dencée és que quan va acabar la revolta, quan es va acabar el

temps, va haver de marxar per les cloaques de la General/tat, / no n 'he sabut res més.

El relat conté algunes contradiccions internes, pero no el puc menysprear a

causa de la seva válua testimonial. Tenim com a punts principals d'investigació:

1. el projecte del director Fáoreqas de crear un nou hospital a la casa

sacerdotal

2. el projecte de I'ex-conseller Dencás de construir un nou hospital,
d'estructura similar a I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona,
en el mateix indret on es troba I'antic HSC

3. les limitacions pressupostaríes d'ambdós projectes
4. la dificultat de situar cronolóqicament el relat

Els comentaris a1s anteriors punts són, respectivament:

1. aquest projecte es troba documentat a la premsa local, i ho demostraré tot

seguit
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2. en canvi, no he trobat cap mena de documentació respecte el projecte del

Dr. Dencas, malgrat haver consultat els arxius de I'Hospital de I'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, i la Diputació de Barcelona. Cree

que aquest testimoni oral és per a tenir en compte, malgrat que fins ara no

I'he pogut documentar, per a futures investigacions.
3. és evident que el cost económlc d'ambdós projectes era molt elevat

4. la coincidencia de Fabreqas com a director de I'HSC i Dencas fa situar el

relat a finals del 1936. Anteriorment Fabregas no formava part de la junta de
I'HSC, i la menció que fa (en boca del narrador) de les obres de la casa

sacerdotal farien situar el relat a la segona meitat del 1937, quan Dencas ja
s'havia exilat.

També es podria tractar d'una simple associació mental, ajuntant una visita
de Dencas quan era conseller (és a dir, abans del 1936) amb la figura de

Ramon Fabregas, car ambdós intentaren sense exit construir un nou HSC.

Aquest punt. dones, el considero no resolt, i el deixo pendent per a

posteriors investigacions

Per acabar la discussió, transcric un article sobre Josep Dencás publicat a La

Vanguardia38 que ens pot ajudar a situar cronolóqícernent el relat anterior:

En Gataluña, la nueva organización Esquerra formó su propia organización juvenil en 1931, las
Joventuts d'Esquerra Republicana - Estat Gatala (Jerec). Su líder oficial era el joven catalanista

radical Miquel Badia, pero el inspirador era un joven médico, Josep Dencss, nacido en Vic en

1900. (...) inspiró la creación de las Jerec y obtuvo un escaño en el Parlamento catalán en las

elecciones de noviembre de 1932. (. .. ) Se convirtió en consejero de SanidadyAsistencia Social

del siguiente Cansell de la Generalitat formado en enero de 1934 y, tras un activo y eficaz

trabajo en ese puesto, alcanzó en junio la Canselleria de Govemació.

(. .. ) Dencas alcanzó la cúspide de su poder en el veranoyprincipios del otoño de 1934, cuando

tuvo a su cargo la seguridad y las fuerzas de policía de la Generalitat.

(...) Dencas logró satisfacer brevemente su gusto por el activismo participando en la represión en
Barcelona de la rebelión militar del 19 de julio39, pero pronto encontró demasiado amenazadora

la posterior hegemonía de la CNT - FAI. Los anarquistas no iban a perdonarle la firme postura
que había adoptado contra el revolucionarismo y las huelgas cenetistas durante 1933 - 1934,
de modo qe no tardó en partir al extranjero. Un barco italiano lo llevó a Génova (. .. )

El projecte del director Fabregas de construir un nou hospital a I'asil deis

capellans és doeumentat a la premsa local. En primer lloe, aquest article

.. Payne S G. ¿ExIstió realmente un fasosmo catalán? La�. divenáes 2/1CVI998. secció "ideas"

págs. 6 - f.

. � De 1936. evrdentment
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publicat el dissabte 23 de gener de 193740 indica com es pretenia recaptar
diners per a la construcció del nou hospital (la negreta és meva):

"G.N. T. Associació Obrera A. l. T. Al poble en genera!!.
Aquest Comné ha pres I'acord de fer seva la iniciativa de recordar al poble vigata que la

Generalitat ha publicat últimament un Decret pel qual no s'ha de pagar el IIoguer de les cases,

durant els mesos de gener i febrer, mentre estigui pendent de solució el que pot dictaminar una
Gomissió que a tal efecte ha nomenat I'esmentat Govern Gatala. (Aix6 vol dir que si aquesta
Gomissió estima necessari que IIavors s'nen d'abonar dits meses, sera un gran inconvenient i

obstacle econ6mic per a molts).
Aquesta iniciativa consisteix en que precisament es paguin aquests dos mesos com de

consuetud, amb la diferencia, pe», que sigui el Municipi qui reguli /'import deIs mateixos al seu

compte, esmer9ant los per a I'edificació del Mercat Bom, per a I'Hospital Comarcal en

projecte i per al sens fi d'obres que cal que es portin a la practica, si no volem veure una

repugnant i espantosa crisi de treball a la nostra localitat.

A cadascú de nosaltres sera moltpetit t'estco; sacrifici si voleu, que realitzarem amb aix6, pe»,
en canvi, seran molts els fruits, moltes les mils pessetes que es recaptaran a profit de la

col.lectivitat.

Aquest comné creu interpretar el senti general en ferpública aquesta manifestació de solídaritat

envers el moviment transformador,a ti de que sigui apoiada per tots, absolutament per tots.

Giutada, company, et sentiras tan egoista que per estalvíar una determinada quantitat que tins

avui has vingut pagant a profit d'un que no et beneticiava, no vulguis portar el teu gra de sorra

perque a la nostra obra econ6mica no decaigui i no es desmoralítzi?

Davant d'aquesta teá. creiem haver acomplert el nostre deure d'homes revolucionars i idealistes

en pregonar, en aquest semn, i esperem veure'ns envoltats amb exit de la nostra aspiració
constructiva.

A la vegada que haurem realitzat una gran obra, si ve el css, que primerament manifestavem,
d'haver-se d'abonar els esmentats mesos, IIavors tots ja hauríem pagat í el Municipi tindria la

missió de retornar el capital.
Treballadors, ciutadans, tem el msxim esfor9 per veure practicat aquest anhel d'ajudar
econ6micament el nostre Municipi!

Vic, gener del 1937. Pel Gomite - El secretari Pere Gudiol

En segon lIoc, aquest article del mes de tebrer" confirma que el projecte
esdevingué una realitat:

"'L'Hora Nova, N'" 65 - dissabte 23/1/1937

"L'Hora Nova, n° 75 - dimarts 16/211937, pago 6
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Una obra important. S'activen les obres de transtormació de /'editici de la nostra pla�a de

Balmes, que tou asil de clergues, en esplendid Hospital. Les condicions excepcionals que

reuneix /'esmentat editici per a la tinalitat a que se '1 destiná, ha estat elmajor estímul- malgrat
les dlficultats i I'enorme esta; que han de ter els bons companys que curen de I'endegament
de la vida municipal- per a reeixir en /'empresa iniciada. Solament amb aquesta tor�a de

voluntat I portats per sentiments humanfssims, cabia, emprendre's per a la ciutat, una obra de

bastIr un Hospital en condicions envejables, sense comptar amb I'ajut de les més destacades

corporaclons.
Es aixf com es va a convertir en realitat la resolució d'un problema que, abans d'ara, es teia

Irresoluble pel gran cúmul d'obstacles que calia vencer. (Sense signar)

Probablement les obres duraren una temporada lIarga; aquest article publicat
un any més tard" aixf sembla indicar-ho:

Donatlus a /'Hospital. El ciutada Josep Sala "Guixa n ha tet entrega de 25 ptes. Al nostre Hospital.
Per tal de contribuir a la realització i complement de les obres del nou Hospital, el ciutad¿ N.

Antoni Basses ha tet entrega de 25 ptes.
Igualment i amb el mateix ti un ciutada que respon amb les /letres A. G., del comeo; ha tet

entrega de 100 ptes ..
A tots, moltes gmcies.

Malauradament les obres del nou Hospital, malgrat que foren cornencades, no
s'arribaren a acabar mal, Després de la guerra civil, I'asil de clergues torna a

funcionar com a tal, i així ha continuat fins a I'actualitat.

Qué en sabem de I'evolució de les condicions de I'HSC a mesura que

s'allargava el conflicte armat? L'edifici no es modifica; en tenim una descripció
en aquesta carta que envia I'alcalde de Vic al director general d'Assisténcia
Social de la Generalitat4:.1 la tardor del mateix 1938:

Informe

L 'hospital es compren de tres naus o salas amb un total de 97 /lits. Aquests estan completament
equipats, tenen pero, un sol matalas, quatre /len9Qls, dos coixins i dues mantes, una de cotó i

una de /lana. Cal tenir en compte que les condicions del local son del tot dolentes als mesas

d'hivem i més en els temps actuals degut a que no hi ha manera de ter funcionar la calefacció,

Cada nsu. per éss« d'una sola pef¡é1, i d'una alt;ada d'uns cinc metres presidides d'uns ares

que porten la teulada on no hi ha cet-tss, té una cubicació excessiva i es ta del tot

., L'Hora Nova. n" 230 - dlssabte 121211938. pag. 3
<, Informe del matenal que osoose J'Hosp. ConJa'Cal des de /'aIcaIdia adet;ada Ciutadá Director General
d'Asssst. 50CJaI de la Genera/ltat de Catalun�a. Amu MIrlIC¡paJ de Vic (1938)
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imprescindible utilitzar tata la roba que disposa I'Establiment.

L'Hospital disposava de dues centes trenta nou marfegues, que foren cedides a la caserna

militar a la primavera passada al reclutar les lleves.

De fet I'Hospital ha quedat unicament amb lo just per a atendre als malalts de la Ciutat i

Comarca de Vic (49 pobies inscrits en aquest Establiment)
Del que disposa, per a atendre les necessitats de guerra, en el moment actual, lo qual s 'está
recollint per la Brigada Municipal es d'una quantitat crescuda de roba usada que dintre pocs
dies estará disposada per a I'entrega.

VIC, 17 de Setembre del 1938

L 'ALCALDE-PRESIDENT

Aquesta precaria situació ernpltlora fins a un seriós deteriorament, si ens

basem en les reterencles de les primeres actes de la Junta Administrativa
redactades després de la caiguda de la ciutat de Vic en mans de les tropes
franquistes. En cito dos fragments significatius (vegeu-ne la transcripció
completa al capítol 21.)
L'acta de 1'1 de febrer de 1939 denuncia el saqueig de I'HSC:

(. .. )Los fanáticos anarquico sindialístas no saciado su furor diabólico consumada la ruina total

moral y material de nuestra querida ciudad, se entregaron al más desenfrenado píllage,
saqueando casi todas las casas de la ciudad, sin exceptuar los establecimientos benéficos, ni
aun este mismo Hospital, robando su tesoro artístico, acumulado durante siete siglos,
consistente en preciosos cuadros, muebles y objetos de gran valor.

Desaparecieron cinco de los cuadros que completaban la galería de Benefactores Ilustres, tales
como los de su fundador D. Ramón de Terrades; los de los Canónigos, litre. Pedro Ramis,
cofundador; litre. Francisco Morros; el de la insigne benefactora, Da. Ana de Copons, de Malla

y de Conanglell, y el de la Excma. Baronesa de Claret, Da. Manuela de Bassa.

y lo más inicuo y desconsolador fué la sacrílega destrucción de la prodigiosa y venerada Imagen
del Santo Cristo (. .. )

La segona acta, amb data 9 de febrer de 1939, incideix en la manca d'aliments
i medecines:

(. .. ) Se estudió con mucho detenimiento el estado deplorable en que el gobierno rojo había

dejado el Hospital en todos los sentidos de desbarajuste, pillaje de muebles, fondos y existencia
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de comestibles y de medicamentos; acordándose urgentemente acudir a la Autoridad Militar

para ver si había manera de remediar tan perentorias necesidades, para que no fa/tase /0

necesario a los enfermos (...)

Els efectes devastadors de la guerra, dones, perjudicaren seriosament I'HSC.

La seva situació económica, com es veurá en capítols posteriors, n'arrosseqa
la ferida durant alguns anys.

4.3 EL SANT CRIST MIRACULOS I ELS CORPORALS

L'HSC no era apreciat tan sois per la seva activitat assistencial; era ensems

conegut a través del seu Sant Crist, objecte de la veneració popular.
La tradició Ii atribueix un miracle: sagnar sobre uns corporals mentre un

sacerdot celebrava l'eucaristia.

La devoció a la imatge del Sant Crist era fortament arrelada durant la primera
meitat del segle XX, i constitueix un deis motors del canvi en un o altre sentit

en els anys de la guerra i la post-guerra, tal com demostraré tot seguit.
En el context de guerra, la imatge de fusta era un símbol per a ambdós

bandols. Com a tal símbol fou destruñ. i posteriorment reconstruit i

públicament exhibit.
Sense entrar. dones. en consideracions religioses, I'estudi del Sant Crist com a

sírnbol permet entendre les reaccions que suscita durant els anys del conflicte

armat.

Els corporals, considerats la prova tangible del miracle, quedaren en un segon

terme i passaren desapercebuts, és a dir, un cop amagats romangueren ocults
durant tot el conflicte, aparentment sense desvetllar I'interés de ningú.

Per a resumir la histórta del Sant Crist miraculós de I'HSC em serviré de dues

cróniquss anónimes que he obtingut, per gentilesa de les germanes Filies de la

Caritat. del seu Arxiu Provincial:
- la primera, que anomenaré d'ara endavant C1, és manuscrita en castellá

sobre paper pautat tamany foli i duu l'encapyalament: "Vich 25 de Mayo
1933 Hospital de Sta. Cruz". Al final el signa "Una Hija de la Caridad". El

document consta de 4 pagines no numerades en 2 folis.
- la segona, que anomenaré d'ara endavant C2, és manuscrita en casteñá

sobre paper pautat tamany "quartilla". El document consta de 10 pagines
no numerades en 5 folis més la portada al recto d'un sisé foli. Aquesta
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portada conté el títol "Historia de las Hijas de la Caridad del Hospital de Vich

desde su fundación 1843". No és signada ni tampoc hi consta la data que

va ser escrita; pels fets que relata ha de ser redactada a la segona meitat

del segle XX (comenta com a esdeveniment passat la celebració del

centenari de I'arribada de la comunitat a I'HSC I'any 1943).

Ambdues cr6niques han estat utilitzades en part pel pare Nicolau Mas per a la

seva crónica del 197744•

lma ge onglll3 del San! Crlst de I'HSC.

"Op. Cit.
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Transcripció de C1:

Tenemos un Santo Cristo muymilagroso, al que decimos es elAmo de la Casa. En el año 1633,
estando celebrando el Sto. Sacrificio de la Misa en su altar, vio el celebrante cinco gotas de

sangre sobre los corporales, las que se suponen fueron del Santo Cristo y las que se guardan
con grande veneración en los mismos corporales.
A El acuden en sus necesidades todos estos alrededores, el pueblo y, sobre todo, los de casa.

El mueve los corazones de los benefactores (. .. )

Transcripció de C2:

En esta Iglesia habla hasta la guerra marxista un Sto. Cristo que segun las tradiciones, estaba

en la entrada del Hospital en una pequeña Capilla donde decían Misa y un dla en una de ellas,
se dio cuenta el Celebrante que en los corporales había tres gotas de sangre fresca (cuyos
corporales aun se conservan y se distinguen las gotas) al darse cuenta el Sacerdote examinó de

donde venIa esta sangre y al parecer era de la Imagen y entonces lo trasladaron al Camaríl de

la Iglesia, donde se veneró con gran devoción, no solamente el personal del Hospital, sino todo

el pueblo y la Comarca, y acuden a El en todas las penas y tribulaciones (. .. )

Una descripció més detallada i·estructurada del miracle apareix a I'obra citada

de Mn. Segimon Cunill. De tota manera, m'interessa utilitzar aquestes
cróniques no només per a la descripció del miracle, sinó pel seu carácter

popular i pels sentiments que reflecteixen.

Queda prou ciar a partir de les anteriors transcripcions que la devoció al Sant

Crist de I'Hospital era prou viva entre una part de la població vigatana
prsvíarnent i durant la guerra civil.

En esclatar la guerra i crear-se dos bandola oposats, s'establí implícitament
una utilització simbólica del Sant Crist que potser a1trament mai s'hauria

esdevingut.
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5. El personal de I'HSC

5.1 EL PERSONAL DURANT LA REPÚBLICA

L'HSC era regit, fins a I'inici de la guerra civil, per una junta administrativa

formada per prohoms de la ciutat de Vic: I'alcalde, dos canonges, un

comerciant, un noble ... És a dir, representants de la societat civil segons una

estructura més propia del Renaixement que del segle XX.

En transcric la composició segons els Anals de I'Hospital de Vic del 19324!>

JUNTA ADMINISTRATIVA

President

Alcalde: Sr. Maria Serra i Badell.

Vocals

Conseller: Sr. Modest Nicolau i Pujol.
Canonge: M. II./tre. Dr. Josep Selles i Roquer.
Noble: Sr. Ramon Espona i Siljar.
Canonge: M. II./tre. Dr. Joan Lladó i Oller.

Comerciant: Sr. AntoniArumí i Blancafort.

Secretari

Rvnd. Alfons Bonveí (sic) i Grifell

=oo. Cit.
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SERVEI FACULTATlU

El Cos Médle de !'Hospltal és a céaec de quatre metges: dos que són numerarls, un per

medicina I !'altre per elrurgla, I de dos metges ajudants; retrlbuirs, en pen, per la Junta

Administrativa de !'Hospltal 1, en part, per la Generalítat de Catalunya.
Dr. Candl Bayés I Coeh, Metge-Dlreetor.
Dr. Joaqulm Salarleh I Torrents, Clrurgla en Cap.
Dr. Antonl Bayés I Vayreda, Ajudant de Medicina.

Dr. Manuel Duran I Baeh, Ajudant de Clrurgla.

Praetleant - TItular

Sr. Mlquel Bellmunt I Bellmunt.

FARMACIA

Farmaeeutle: LIle. Sr. CarIes Forcada I Sors.

OFICINES

Representant de la Junta i Comlssarl d'entrades: Rvnd. Agustí Pulgbó I Callís.
Seeretari. Rvnd. Alfons Bonveí I Gritell.

Vocal-Interventor: M. l/./tre. Dr. Josep Selles i Roquer.
Vocal-Depositari: Sr. Ramon Espona i Siljar.

SERVEI D 'ASSISTENCIA

Des de I'any 18431'ateneió i assisteneia deis malalts esta eonfiat a la Comunitat de FIlies de la

Caritat de Sant Vicen� de Paül, en nombre de tretze germanes; a més d'alguns eriats i eriades.

Alguna de les germanes especialilzada presta també els seus serveis a la Farmacia.

Mare Superiora de la Comunitat: Sor Gregória Galdeano i Oroguieta.

SERVEI RELlGIÓS

Capellans

Rvnd. Agustí Puigoo i Callís.
Rvnd. Alfons Bonveí i Gritell.
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Aquesta composició de la Junta Administrativa descrita el 1932 es modifica

parcialment els anys posteriors. Tal com he dit, la Junta exercí les seves

funcions fins a I'inici de la sublevació.

El juliol de 1936 tenia aquesta composició: es mantenien en el cartee el

canonge Josep Sellas, el vocal Ramon Espona i el secretari Mn. Alfons

Bonvehi, el qual en aquells moments exercia ensems d'administrador i

comptable de I'HSC.

El president de la junta era I'alcalde de Vic, Manel Gros; el regidor Joan Traveria
actuava de vicepresident, I'altre representant del capítol de la catedral era el

canonge Josep Galobarde, i I'altre vocal era Rafael Sala",

La resta de membres de I'HSC romania inalterat: les infermeres eren les

germanes Filies de la Caritat, regides per sor Gregoria. Els capellans, Mn.

Alfons, secretari, i Mn. Agustí, el qui exercia própiament de capeüa deis malalts.
Ambdós vivien dins del recinte de I'HSC.

El corpus medie el descric a continuació, per bé que apareixen en el meu

estudi els noms d'alguns metges que han exercit a I'HSC de manera puntual i

deis quals no sempre n'he pogut obtenir dades biogratiques.
Els estudiants de medicina també els tinc en compte; els dos practicants, i

finalment cal esmentar que alguns expósita residien durant tota la vida a I'HSC.

Els elements clau pel funcionament de I'HSC eren el 1936:

Metges :

Dr. Candi Bayés Coch: cap del servei de medicina (pare deis següents)
Dr. Antoni Bayés Vayreda: tisióleq
Dr. Joaquim Bayés Vayreda: ORL
Dr. Joaquim Salarich Torrents: cap del servei de cirurgia
Dr. Miquel deis Sants Salarich Torrents: ginecoleg - obstetra

Dr. Manuel Duran Bach: metge
Dr. Melcior Bach Planell: metge
Dr. Angel Rierola Isern: círurqlá

Practicants :

Manel Bellmunt

Jaume Soldevila Griera

'" Vegeu Vilaseca J, Costa M. L'Hospital durant la Guerra Civil. Capítol delllibre de diversos autors coordmat
per Pladevall A. Prades " Rocafiguera F. Hospital de la Santa Creu de Vic. História d'una instituci6
assistenciaJ. Hospital de la Santa Creu de Vic, mere 2000.
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Estudíants de medicina

Miquel Conill Santias

Joaquim Vilaplana
Orríols (no n'he pogut obtenir més dades)

Capellans :

Mn Agustí Puigbo
Mn. Alfons Bonvehf

5.2. ELS CANVIS EN LA DIRECCIÓ DE L'HSC

Amb la instauració del nou ordre

revolucionari, la junta anterior queda
bolida. Ramon Fábrsqas Llanes es

constituí director i n'exercí les

funcions fins a la fi de la guerra4 •

Pel que sembla, tant pels testimonis
orals com per les reterencies

documentals, tot el poder executiu
es concentrava en la figura de

Ramon Fábreqas.

En primer lIoc citaré el testimoni del

Dr. Conill sobre el canvi de direcció

tal com ell el recorda:

Tal pleg t pugem a dalt I en van dir. "En

pre ot m i quedem oombrats directof""'ff

"Jo oc el oyor F¿breg ."Aque t enyor
el que va

ue em va reJatar el Dr. CondI de fr:xma Itera!

t Que he deCldít de resoec: - oer tractar-se de la transcnf)CIÓ

Ramon Fabregas LJanes

7



En Fabregas digué: "Aquí tothom ha de continuar. Ja sé quins metges hi ha, qui són els ajudants
i qui són les intermeres, pero d'intermeres n'hem de ter de noves perque han marxat les

monges.
Dr. Rierola: tu continuaras tent de cirurgia advertint que no deixis la pla9a de Roda. (Era metge
de Roda de Ter i era ajudant del Dr. Joaquim Salarich, que venia a operar els dissabtes.)
Dr. Bach: continuaras tent la medicina general d'homes.
En Candi Bayés: continuaras tent la medicina general de dones.

(De primer encara hi hagué el Dr. Duran uns pocs dies. Era un gran metge, un gran internista,
sabia molta medicina, nosaltres hi anavem molt a darrera d'el/ perque s'hi aprenia molt, pero
tenia un detecte grandiós: era un morfinoman, Aquest home s'injectava morfina diariament,
tenia a les cuixes una quantitat de flemons terribles, nosaltres hi haviem anat junt amb un

practicant que ara sortira, el/s els hi curaven, va durar poc temps, morí cap al 1937, al principi
de la guerra encara era a /'HSC, era internista d'homes, després vingué el Dr. Bach que va ter

tot I'historial des del 1936 al 39).
Després hi havia de practicants:
Jaume Soldevila Griera, carlista

Miquel Bel/munt, practicant, sindicalista de /'UGT (de practicants no hi havia ningú més).
Després vingueren unes intermeres nomenades pel director, una es deia Conxita Mataró, i de
/'altra no en recordo el nomo

Efectivament, consta alllibre d'actes de I'HSC que el 24 de juliol es nomenava
un nou administrador, en Ramon Fábregas i Llanes, el qual n' asumia la direcció

fins al final de la guerra. El nou director era un personatge eniqrnátic, tant per
la seva afiliació com per la seva personalitat. Era un obrerista vinculat als

cercles anarquistes. Amic des de la seva infantesa de Jaume Jutglar (CNT)
havia estat membre fundador de l'Ateneu Obrer i col-laborador del Diari de Vic,
Sembrar i I'Hora Nova, on havia manifestat en diverses ocasions la seva

preocupació per la rnillora de condicions socials i sanltanes=.

5.3. LA SORT DELS CAPELLANS DE L'HOSPITAL

Els capellans que residien a I'HSC devien veure arnenacada la seva integritat i

s'apartaren de I'edifici. No trobem més documents que en facin referencia

durant els anys que va durar la guerra civil.

Evidentment, la reconstrucció real de com s'esdevingueren els fets no es pot
documentar. El Dr. Conill m'ho va relatar de la manera següent:

oz Pladevall A. Prades 1, Rocafiguera F el al. Hospital de la Santa Croo de Vico Historia d'una institució
assistencial. Hospital de la Santa Croo de Vic, men; 2000.
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L'Hse era regít per dos capel/ans: Mn Alfonso Bonvehí i Mn. Agustí Puigbo. Aquests marxaren

acte seguí! de I'HSe.

Mn Bonvehf el vaig perdre de seguida de vista, pero Mn Agustí Puigbo no: en Jaume Soldevila

el va agafar ¡ el va portar a casa seva, al el de la ramada.

Va estar tres o quatre dies al/a; esta cIar, ensvem parlant entre nosaltres del sistema de salvar

lo aquest home, perque la nostra feina era salvar molta gent.
En Soldevlla pensa que juntament amb un metge que era molt bo, el Dr. Autet o Auret, de Sta.

Eulalia de Riuprimer, que venia molt a I'HSe, el podriem salvar. Aquest digué:

- Ja sé el puesto on el oonsrem; com que jo sóc metge de Santa Eulalia i conec bé les cases

el portarem a Fontfreda, a una casa de pages que no s'hi podran pas negar de tenir-Io.

eonill, que et sembla?
- ens hi juguem el pel/ejo.

L'embo!icarem té, ti vam ter uns embenats de cara que no es coneixia ni qui era, només treia

els ul/s. I junt amb el metge de Sta. Eulalia vam dir: "Farem una combinació per portar-lo a

Fontfreda".Aixo era I'endema, aquest noi ja sabia tot exacte com havia d'anar.

Pero hi havia un problema molt greu: a davant del Sagrat Co: hi havia els milicians, que tenien

una base al/a al Sagrat co: és la cruilla entre la el de Barcelona i la el de la Guixa, que és per
on l1avfem de pas ar per anar cap a La Guixa- Sta. Eulalia - Fontfreda.

Dos capeIIa¡s a I HSC erlnlg d unes mes
de r ama

76



Com la salvarem aquesta?
Encara fa quatre dies que amb una noia de Santa Eulalia que era infermeréf' en vam parlar. Te'm

recordes, Dr. Conil/, que el vam embolicar?

Nosaltres, juntament amb el Dr. Vilaplana, vigílavem els milicians que hi havia al Sagrat Cor, al/a
hi tenien una base que dominava I'entrada de Vic tant per una carretera com per una altra, i

nosaltres havíem de passar per al/a.

- Vosaltres passeu endavant, quan arribeu a la crui71a, si veieu els milicians que estan de

guardia, si estan badant, no digueu res i nosltres passarem, i si hi ha concentració que fan

parara la gent I/avors nosaltres tocarem la bocina i tu etpares a la sortida de Vic al/a al pont,
abans d'arribar al Sagrat Cor, i nosaltres serem a I'altra banda (a la cruilla) i vigilarem, i
veurem a veure si podem passar.

Nosaltres vam passar bé, o sigui que no vam tocar la bocina, i aquesta infermera que anava a

dins del cotxe diu que els van parar i van dir que duien un malalt terminal que anava a morir a

casa seva. I vam passar.

Sortint del c/del Remei, cap a la Guixa i cap a Sta Eulalia. Pero aquest va ser un cas molt raro,

molt exraordinari.

Al cap de 15 dies que aquest home ara al/a dalt comunicaren a I'HSC que fent una redada

per al/a dalt havien trovat el capell8. Nosaltres, després de tants esfor90s ... , després vam

sabermés dades, perque a I'HSC en sabiem molts de datos. En una redada d'aquestes, el coix
del carrer de Gurb52 (era famós per anar a matar la gent. Era deIs tiros de gracia. Havia estat

molts anys a I'HSC, I'havien cuidat els capel/ans; Mn Agustí, quan el va agafar Ii digué: Home,
vols dir que tu ha faras? I tant que ho faré!) se'l va endur cap aval/, i I.endemali dispara un

tret al cap aquíal Pont del Llop i el tira a daltabaix del Pont del Llop, a la carretera de Prats. (un
pont que té una al9ada de 18-20 m). A nosaltres ens van dír sí el volíem anar a veure: no hi

vam anar.

En la nota biogratica de Mn. Agustí Puigbó transcrita més avall�:¡ hi consta

també un relat sobre la seva mort.

s He sabut qui era, peró aquesta persona prefereíx restar en I'anonimat.

'" VicerJ9 Coma, milicia vigata. Vegeu Casanovas, op. cit.

"Martlriolagio VlCerJse. Persecución religiosa 1936-1939. Imprenta Portavella. Vich 1945.
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5.4. LA FUGIDA DE LES MONGES

L'esmentada crónica anónima escrita per una germana Filia de la Caritat el

194064 ens relata de primera rna com les monges abandonaren I'HSC:

NoS dieron orden de salir el día 5 de octubre. Las que tenfan familia en el puebla o alrededores,
marcharon el día anterior; el resto, el propio día 5 por la mañana, con un auto que los mismos

revolucionarios nos proporcionaron, nos acompañaron a los pueblos que nosotras mismas les

habíamos indicado.

Vi aseca - L'Hospital de la Santa Creu de Vic durant la Guerra Civil78
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Una roon¡a a: guarda-roba de n'HSG
M¡s 1920

Escogieron cuatro Hermanas de la Comunidad que eran especializadas, para que se quedaran
al frente de la Sala de Operaciones, farmacia, Salas de los enfermos y para velar, poniéndolas
como personas de confianza para lo más delicado.

Después de los primeros meses, empezaron los Sacerdotes -que estaban escondidos, a decir
misa y administrar les Sacramentos, algunas veces poniendo la Hostia en una especie de

"sel/os de medicinas". ", Podíamos asistir, a escondidas, a pisos particulares en donde se

celebraba la Santa Misa.

Al tener noticia de que el P Lorenzo Sierra, C.M. estaba -en Francia, y deseaba que fuésemos

al/í, empezamos a arreglar los asuntos para la embarcación, dejando en Barcelona una Hermana

encargada de arreglar el asunto y de avisarnos cuando todo estuviese a punto, con esta

contraseña: "Fulana se casa a tal hora, no deje de estar a punto"
Después de esperar con mucha ansia este momento feliz. .. al fin I/egó LA HORA DE LA BODA,
y no tuvimos más remedio las que nos habíamos quedado en el Hospital, que presentar mil
excusas falsas a fin de que nos dejaran marchar, lo cual, aunque con grandes trabajos,
conseguimos.
Pero no sé de quién fue la culpa, si de los de Barcelona e de los de Franela, el asunto fue que

la Comunidad se juntó en Barcelona para efectuar el embarque, y las autoridades no quisIeron
firmar el pasaporte, y por lo tanto "todo el gozo en un pozo", y con las orejas gachas, tuvImos

que volver a donde estábamos acogidas.
Algunas se dedicaron a velar enfermos, y las demás regresaron a sus famll/as, consiguiendo
unas pocas pasar alIado nacional.

El Dr. Conill rn'explícá els seus records d'aquest fet:
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Pero ens preocupaven les monges...

Amb aquestes en va sortir un que va dir:

Em sembla que hi ha una solució per les monges.
Quina?

Mira, A Cantonigros sé de bona tinta que els han ofert unes torretes que hi ha a la sortida

de la vlla, és de Can Coma, Ja les conec, al/a hi aniran.

Es van vestir de paisa i se'n van anar cap alla a baix, no va passar res.

Es queda només una hermana,monja, sor Maria, encarregada de la farmacia, que feia les

manlpulacions I ho conelxia molt M, aquesta era imprescindible.

Amb la partida de les monges, la farmacia de I'HSC també queda desemparada.
No he pogut trobar documentació directa respecte aquest punt, pero el Dr.

Conill em va explicar com es va substituir sor Maria, la monja apotecáría:

Van passar els dies, i uns dia apareix una altra persona: Mn Josep Fabregas, nebot del director.
Aquest pobre es volia escapar i el van enganxar als Pirineus.

El seu tiet era un home molt influent i Ii va dir: "Per que et volies escapar?"
De tet. Ii va fer un favor: el va posar a la farmacia de I'HSC5S. l sdr Maria va marxar. O sigui que
en van treure un de dretes i n'hi van posar un altre de dretes!

Mn Josep era molt bon home i va anar fent la seva missió i en va ter moltes, que no te les

explicaré perque no son de /'hospital.

a les fIÓI7lIleS de roctuu« oe 937 I de {,abd de
938.

Alguns des menbres de I'HSC. D'esquerra a

[Jeta Rarnon Fabregas, Jaume SoIdevlla,
JoaQUlffi Vilaplana. ÁnQel Rerola. Melaor
Bach QUe! BelITlJIl' i A(}JS Omols.

de 937
Foto Arxiu HistOrie Cornrcal d'Osona
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5.5. ELS CANVIS EN EL PERSONAL DE L'HSC DURANT LA GUERRA CIVIL

El document més útil per a estudiar la composició del personal de I'HSC durant

els anys de la guerra són els fulls de nomines, en procés de catalogació en el

moment de redactar el present apartat.
Aquests fulls de nomines registren el nom de I'individu, la seva funció i el salari.

El primer que he pogut trobar atenyent els anys de la guerra és un sol foli sense

capcalera, mecanografiat per una cara amb els noms i les funcions del

personal, i, escrit a rná, la seva retribució.

El transcric tot seguit:

Hospital Comarcal de Vic

Dolors Homs Directora

Ramón Fabregas Director

Metges (presents)
Candi Bayés Coch

Manuel Duran Bach

Melchor Bach Planell

Angel Rierola Isem

Antoni Bayés Vayreda

Metges (ausents)
Joaquim Salarich Torrents

Miquel Salarich Torrents

Vicents Artigues

Metges (dispensarij
Alfons Espona Puigserinanell
Joan Casadesús

Josep Boré Coromina

Jase M. Pijem
Antoni Coch

Joaquim Bayés
Ferran Tolosa
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Practicants

Mlquel Bellmunt Bellmunt
Jaume Soldevlla Griera

Infermers

Joan Jacques Garbonés

Julia Gargallo Aríño
Manuel Gunlll - Estudlant de medicina

Ajudants
Francesc X Espaulella Puigbó
Jesus Garrera Víla

Hortalans

Joan Sub/rana

Joan Gampá
Joan Te/xidor

Infermeres

Garme Vila Fonts

Mar/a Freixa Gunlll

Asunción Girbau Vilageliu
Maria Rosanas Parés

Maria G. Sabatés Pujol
Gregoria Galdeano Gorguieta
Pilar MoncomtArmalé

Merce Sagué Fabrega
Maria Gasamort Perich

Joana Mas Martf

Merce Lage Martfnez
Dolors Soldevila Benito

Guineres

Glatilde Tió Puigvaoorelló
Nuria Ribé Malian

Bugadera
Joaquima Suriñac 0011
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Dr. Miquel Planas, director dellaboratori.

Minyones
Oolors Comerma Xuclá

Teresa Roura Aguilar
Eulalia Puig Roca

Portera

Anita Marfá Anglada

Laboratori

Centre Sanitari Comarcal

Miquel Planas Salamó O/rector Melge
Jaume Vllaplana Farmaceullc

Baldomero Verdaguer Xofel

ambulancia

Joan Sala Vllarrasa

Ramon Bou
Ajudant
Mosso

V/eh, 25 de juliol de 1936

Sembla prou ciar que "Manuel Cunill, estudiant de medicina" és Miquel Conill i

Santias.

En aquesta relació s'hi descriuen els següents oficis:

director i directora

metge (present i absent i dispensari)
practicant
infermer i infermera

ajudant
hortelans

cuiner

bugadera
minyona
portera
laboratori: mereix comentaris a part
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En la següent nómina conservada, la del desembre de 1936, s'estableix la

distinció entre infemer i ajudant d'infermer. El mot "practicant" ja no s'utilitza, i

els dos antics practicants s'inclouen a la categoría d'infermer.

Tampoc es parla de director (la directora no es menciona més), sinó

simplement administració.

Com a noves categories hi apareixen
vetlladores

ajudants de cuina

suplementaris
ordenanca

Les funcions d'alguns empleats es categoritzen de manera diferent al IIarg deis
mesos. Aixr per exemple Núria Ribé apareix el juliol de 1936 com a cuinera, el

desembre del mateix any com a suplementaria, el gener de 1937 com a

bugadera i posteriorment es torna a citar com a suplementaria.
De tota manera, aquest fet no és el més habitual i les variacions són mínimes, car
es tracta de personal que avui dia anomenariem "polivalent": no és massa

significatiu que un cuiner apareixi posteriorment com a ajudant de cuina i vice-versa.

A continuació mostraré en un quadre sinóptic tot el personal de que constava
I'HSC durant els anys de la guerra a partir de les nomines posteríors
conservades: desembre de 1936, gener i octubre de 1937, abril i desembre de

1938 i gener de 1939.

Noteu que no s'hi fa menció deis metges ni dellaboratori.

Col.locaré cada individu en la categoria esmentada el desembre de 1936

encara que posteriorment sofreixi alguna variació, com acabo d'esmentar.

Les funcions d'infermera, que a principis de la guerra eren assumides per les

monges. passen a recaure en infermeres civils.

La farmacia s'encarrega a Josep Fabregas, el capella nebot del director, durant
una temporada.

Crída I'atenció els canvis en els hortelans.

Es conserva una relació del personal directiu tecnic i sanitari datada el 26 de

gener de 1939. mecanografiada en un foli amb la capcalera "Hospital Comarcal
de Vic".

És interessant perqué menciona I'edat deis individus i manifesta que Antoni
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GARREG NOM
12- 01- 10- 04- 12- 01-
1936 1937 1937 1938 1938 1939

Jaume Soldevlla 51 51 51 51 51 51

MIQuel Bellmunt 51 51 si si 51 si

INFERMER Dolors Soldevlla 51 si . ·

Merce Lage si si

Gonxlta Mataró 51 51 51 51 51 51

Josefa Comajoan 51 si -

Joan Jaques 51 si si si si 51

AJUDANTS D'INFERMERES Maria Frelxes 51 si

MaglPalou 51 51

Antanl Rocasalbas . · si si si si

Pilar Montcomte 51 si
VETLLADORES

Eulalia Puig si si .

Pere Font 51 51 ·

GUINER AntOnia Comas · si si si si

Maria Casadeva 11 si si 51

Isabel Camps 51 si
AJUDANT DE ruNA

Josefa Viguer si 51 si si sí si

Anlta MariA si sí si 51
PORTERES

Teresa Casals si sí si

Joan Subirana 51 sí si sí si si

Joan Teixidor si si

HORTELANS Josep Vilaregut · 51

Josep Palou si

Feliu Vila . sí si

Dolors Comerma 51 51 51 si si si
SUPLEMENTARlS

Núria Rlbé sí sí si sí ·

ADMINISTRACIÚ Ramon Fabregas sí si si si si si

Joaquima Surinyac si si si si si si
BUGADERES

Teresa Roure sí sí si si si si

ORDENANCA Dorrénec Agreoa sí si si si sí sí

FARMACIA Josep Fabregas sí si

Rocasalbas sofría parálisi infantil al brac i la cama esquerra.

La transcric tot seguit. Noteu que, a diferencia de totes les anteriors, és

redactada en casteüá, i els noms de pila són igualment castellanitzats.
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Relación delpersonal directivo técnicoy sanitario de el hospital comarcal de Vic a 26 de enero 1939

Director administrador, Ramon Fabregas Llanas 50 años

Secretario y auslllar Don Domingo Agreda Martínez 60 "

Medico Dr. Melchor Bach Planell 50 "

" Dr. Gandido Bayes Got 79 "

" Dr. Alberto Sadurnf 54 "

PractIcante titular Jaime Soldevila Griera 48 "

" " MiQuel Bellmunt Bellmunt 62 "

Inferrnero Joan Jacas

" Afecto de paralisis infantil brazo y pierna izquierda
Antonio Rocasalbas 28 "

Todos ellos internados en ester Hospital Comarcal de Vico

El Director Administrador

He respectat I'error en el segon cognom del Dr.Bayés, que en realitat és "Coch".

Aquesta relació indica que només restaren a I'HSC els homes d'edat avanc;:ada
(pensem en I'esperanc;:a de vida de l'epoce). Els més joves probablement eren
al front o a I'exili (pensem en els doctors Joaquim Salarich, Antoni i Joaquim
Bayés. i el que aleshores era estudiant Miquel ConilQ.

També ens permet apreciar com I'HSC s'havia anat empobrint quant a

personal. sigui sanitari o no: observant els fulls de nomines (o el quadre
sioópnc) veiem una reducció de 24 a 15 persones.

Sis dies més tardo Mn. AIfons Bonvehí toma a exercir de secretari, marcant

I'inici d'una nova etapa que comentaré en capítols posteriors.
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5.6. BIOGRAFIES

Melcior Bach i Planell.

Nasqué a Vic I'any 1889. Estudia la carrera de medicina a Barcelona on es

lIicencia el 1913. Comenca a exercir com a metge a Santa Eulalia de Riuprimer
i més tard, a Prats de L1uc;:anes. El 1935 es trasllada a Vic on cornenca a

col· laborar amb I'equip de metges de I'Hospital de la Santa Creu fins a la seva

jubilació el 1971. Com a metge deixa un bon record a I'Hospital i a la ciutat.

Morí a Prats de l.lucanes el 1974.

Candi Bayés Coch
Nat a Tona (Osona) el 15/11/1867. Mort a Vic (Osona) el 28/10/1955. Fill del

metge Antoni Bayés i Fuster. Estudia al Seminari de Vic i a la Facultat de

Barcelona. L1icenciat el 1889. Sempre exercí a Vico En els primers temps, es va
dedicar a la hidrologia. L'any 1894 era nomenat, per oposició, metge de banys
de Tona. El 1932 era metge corresponsal de la Reial Academia de Medicina de

Barcelona. Ool.labora al períódic "El Almogaver"56. Pare deis metges Antoni i

Joquim Bayés Vayreda.

Antoni Bayés Vayreda
Transcric un deis anuncis que publica la premsa local":

Dr. A. Bayés Vayreda. Medícína ínterna. Malaltíes del pít. Raígs X. Vísíta de das quarts d'anze a

la una í a hares canvíngudes. Plar;a Catedral, 35 - Ieéton 134 - Víc

Joaquim Bayés Vayreda
Transcric un deis anuncis que publica la premsa tocal"

Dr. J. Bayés Vayreda. Metge del díspensarí munícípal de Víc. Malalfíes del cal/, nas í arel/es.

Vísífa: els díssabfes, de 9 a 1 í de 3 a 6, í els díumenges de 10 a 1. PI. Catedral, 35, 1er 2a. Tel

134 - VíC59

Miquel Bellmunt
Practicant de I'Hospital des deis anys 30. A la fi de la guerra fou depurat i perde
la seva ocupació.

'" Calbet J, Corbella J. Diccionari biografíe de metges catalans. Seminari Pere Mata, Barcelona 1983.

"L'Hora Nova, n° 212 - dissabte 1/1/1938, pago 2

se L'Hora Nova, n° 212 - dissabte 1/1/1938, pago 2

'" L'Hora Nova, n° 212 - dissabte 1/1/1938, pag. 2
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Josep Boré

Nascut a Sant Joan les Fonts (Girona). Fill de pares francesos. El pare era tecnic

de paper que va ser destinat a St. Joan les Fonts. El seu pare morí jove, i ell

estudia la carrera visquent als Jesetes de Barcelona i pagant-se els estudis fent

classes. Fou destinat de metge a Les Planes d'Hostoles i feia de metge municipal
(medicina general) amb un sou de 100 ptes/any aprovat en pie municipal.
Es casa amb una rica propietaria. Estudia oftalmologia amb el Dr. Arruga, i

s'establi a Vic sense massa preocupacions laborals gracies als seus abundants
recursos económlcs.

El Dr. Boré era sogre del tarmaceutíc Miquel Ylla (pare del cardióleq de

I'Hospital General de Vic Dr. Miquel Ylla Boré) , el qual m'ha proporcionat
aquestes dades.

Mlquel Conlll I Santles
Va néixer a Vic el 1914, estudia els primers cursos de medicina a Valencia.

Durant les seves vacances feia practiques a I'Hospital. L'esclat de la guerra
civil el sorprengué treballant a I'Hospital, on va passar bona part d'aquesta
epoca fins que va ser mobilitzat. Després de la guerra va acabar els seus

estudis i s'especialitza en pediatria. Va exercir com a pediatre la medicina

privada i també la pública en la Seguretat Social a la ciutat de Vic fins a la

seva jubilació.

Manuel Duran Bach

Va exercir la medicina a I'Hospital de la Sta. Creu de Barcelona, i a Roda entre

1924 i 1930. L'octubre de 1930 va ser nomenat metge interí de I'Hospital de Vic.
Duran i Bach fou un deis fundadors de I'agrupació local d'Esquerra
Republicana. Compromés en la lIuita política. en I'octubre del 1934 fou un deis

caps de la resistencia a l'exercít. Fou empresonat Va morir als 48 anys I'abril de

1938 victima d'una malaltia.

Podem obtenir dades del Dr. Duran a través de les seves necrolbgiques
publicades a L'Hora Nova

RecorrI. /'.m/c:

En Manuel Duran I Bac (sic) ha mort, quan més precís era el seu ajut a la causa de la /libertat.

Esquerra Republicana de Gatalunya de Vic, pero amb el/, un deIs més ferms puntals. Tots els qui
amb ell haviem convlscut no oblidarem mai el seu bon cor I tracte afable I senzil/, pero sempre
energic. per a portar les coses a la I/um de la ventat.

Gal recordar el seu gest en la data memorable del 6 d'octubre del 1934, que presta fota la seva

fe I coratge per al triomf. no defal/int ni un sol momento i donant amb la seva presencia Impuls
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El [Ir MQ.jel ConiD a rHSC I any 1998
Foto de I'autor.

en els moments més difícils d'aquel/a nit, als qui estiguérem amb el/.

L'atzar no ha volgut deixar-Ji disfrutar el goig de veure la seva estimada Catalunya al/Iberada,
definitivament.

Que la terra Ji sigui I/eu.

Lluciá Creus i Bori

(afiliat a E. R. De C.)6011

.. L'Hora Nova, rf' 106 - dijous 29/4/1937, pago 4
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Necrolt}glca:
La mort acaba d'arrabassar nos un bon company, un excel.lent cíutada. El doctorManuel Duran

í Bach. De dies, sabfem que estava malalt, pero la seva edat joven9ana feia esperan9ar una

major resistencia.
Persona de csisaer senzi/! i d'intel.ligencia, es guanyava I'afecte de tots els que el tractaven, i

en les seves actuacions, gens ostentoses, havia demostrat una fermesa d'ideals catalanistes i

republlcans, que Ii valgueren I'empresonament arran deIs fets d'octubre de 1934. En I'exercici

de la seva professió, el Dr. Duran es distingí pels seus coneixements i competencia,
especialment en les malalties de la infancia. R. E. P.

Rebin els seus apenats vfdua, fami/iats i Esquerra Republicana de Catalunya, el testimoni de la

nostra condolen986'.

Una pBrrluB ssnslble:

El Dr. Manuel Duran i Bach. No era vell. Comptava soIs els 48 anys í la malaltia que de fa temps
s'havla apoderat del seu cos, Ii ha segat la seva existencia.

Vic, en el/, perd un ciutada , el que pot dir-se un ciutada noble i honrat, dedicat sempre a I'acció
de portar el seu gra de sorra pel bé de la col.lectivitat i especialmentper aquel/a part composta
de gent humi/ i treballadora. Duran i Bach, no n 'era fi/! de Vic, pero amb els anys que suara ha

fet que hi vivia, s'havia merescut I'apreci i I'estima de tots els qui amb el/ tractaven o hi

mantenien una estreta relació.

.. .. ..

El finat, era metge. Practica els estudis universitaris a Barcelona, on, després d'acabar-Ios, hi
exercf la seva professió, sempre amb exit. Anys després, pero, degut a la seva minada salut, es
tras/lada al veípoble de Roda de Ter, l/oc on cobrí una pla98 vacant. En aquest poble de la ribera

de Ter, Manuel Duran i Bach, sabé crear-se tot seguit una gran simpatia i estimació per les seves
dots professionals i pel seu tracte afable.

Passats uns anys, deixa els rodencs i vingué a establir la seva residencia a la nostra ciutat. En

el curs del temps que estigué amb nosa/tres, el Dr. Duran i Bach, arriba a assolir I'apreci i la
consideració del nucli vigata que el coneixia. Dedicat especialment a les malalties de /'infant,
hom /'esmentava com un gran coneixedor de les mateixes. Tracta molts casos amb un encert

digne de tot elogi. A /'Hospital Comarcal, de la ciutat vigatana, amb la seva tasca constan!, per
ésser-ne membre del cos medie del mateix, hi deixa marcada /'obra /loable que hi ha aeet. no

planyentes� i endut per /'anhel de prestar tot alM als necessitats. La malaltia que el féu

marxar de Barcelona, /'havia anat minant, i ara, teia algun temps que Duran i Bach no podia
socórrer als que mai han tingut previlegis. El /lit el tenia agafat en el seu sí, com si tingués urpes

,. L'Hora Nova. n" 706 - ÓfOUS 29/4)7931. pago 6
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i aquestes les fes servir; i el nostre Doctor, ha clos els u/ls i ha paralitzat la /lengua per no veure

res els primers i per no dir res la darrera.

* * *

Manuel Duran i Bach a tothora, fossin quines fossin les circumstimcies i les adversitats, fou un

fervent catalanista i endut per anhels esquerristes. Hom el recorda a Roda /legint tots els dies

la premsa esquerrista d'aleshores, liLa Publicitat".

A Vic, Duran i Bach, on s'hi ensopega després d'haver caigut el regim dictatorial, fou un deis

fundadors d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ací, el nostre home, demostra amb la major
amplitud els seus volers per la societat. Amic del poble, d'aque/la part ciutadana que aixfpot dir

se, li interessava Catalunya i el progrés ciutada i la renovació social per deslliurar els nuclis

ciutadans i vilatans de la miseria i el servilisme. Era, en efecte, un home d'esquerra, conven9ut
i epte, que trepiljava en tot moment la realitat vital i que mai s'enlairava per les regions de la

inconsistencia.

Per I'octubre del trenta quatre demostra la seva fe indomable (sic) per la ruta del poble catala.

Fou un deis caps del moviment local i un deis homes que davant deis jutges militars afirmava
la seva participació en el mateix. Duran i Bach no caigué mai en la por. Sempre afronta la

realitat, la cruesa de la vida. Per aixo fou empresonat, i per aixo patí les conseqüencies de la

presó. Era mereixedor d'una estimació profunda i d'un ajut constant, puix que e/l, pels altres,

pels amics, res escatimava.
Feia potsermés d'un any que la seva malaltia, agreujada, el tenia retingut. El seu rostre s 'ana va

empal.lidint i el seu cos es tomava feixuc. No ha calgut gaire perque restés abatut del tot. Ha

sentit de mica en mica la mort i /'ha afrontada perque es tractava també d'una realitat de la vida

(E. P. D.)

* • •

Esquerra Republicana de Catalunya, d'ací, fa públic i evidencia el seu dol per la mort del seu

ferm correligionari Manuel Duran i Bach, ocorreguda en la nir del dimarts a dimecres d'aquesta
setmana.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Cúltim comíat. i'eae de /'enterrament, efectuat el dijous, constituí una imposant manifeslació
de do/, en la qual hi participaren ostensiblement les classes populars i ben correspost per
nodrides representacions deis sectors antífeixistes, í Esquerra Republicana de Catalunya i Estat
Catala, de Vic, hi assistiren amb les seves respectives banderes62•

'" L'Hora Nova, n° 107 - Disabte 1/5/1937, pág. 3.
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Ramon Filbregas i Llanes

Director de I 'Hospital des del 24 de juliol de 1936 tins a la ti de la guerra.

Fáoreqas procedia del món catalanista i obrerista, segons el consell de guerra
sumarissim que el condemna a mort el setembre de 1939. Ramon Fabregas,
domiciliat a la placa major de Vic es dedica durant els anys trenta a les

assegurances i al món de la previsió social. Membre fundador de l'Ateneu

Obrer, coHaborador del Diari de Vic, Sembrar i I'Hora Nova ens ha deixat un

considerable nombre d'articles.AItres carrecs que li formularen en el Consell de

Guerra ens descriuen la seva persona com extremista i manipulador
"procurando pasar desapercibido por el pueblo para tenerlo más a mano".

Josep Filbregas
Nebot de I 'anterior, capeüá, s'encarreqá durant un temps de la farmacia de

I'HSC. Després de la guerra, segons el Dr. Conill, exercí el seu ministeri a Sta.

Maria d'Oló i posteriorment aTaradell tins a la seva jubilació. Seguidament se
n'aná a residir a Manlleu, on morí

Agustf Puigbó Callrs

Transcric a continuació la nota biogr8fica que en fa el Martiriologio Vicense63

Rdo. D. Agustín Pugibó Gallfs

Gapellán del Hospital de Vich

Nació en San Hipólito de Voltregá el 22 de noviembre de 1888. Estudió en el Seminario de Vich,
recibiendo la ordenación sacerdotal el 19 de septiembre de 1914. En 1917 fué nombrado

Vicario de Gastellfollir'; en 1918, en Boffedá; en 1920, deArtés; en 1926, de Sallent; en 1927,
de Nuestra Señora del Garmen. de Vich, y en 1928, Gapellán del Hospital de la Santa Cruz, de
la misma ciudad.

Al principio de la revolución estuvo escondido en una casa de la calle del Beato Padre Claret,
en Vich. y. más tarde. en el mas Pedraltes, del término de Muntanyola. No estaba deprimido,
sino que se mostraba optimista, por lo menos entre sus familiares, a los que animaba

constantemente. Milicianos enviados por los Comités de Vich y Oristá fueron a detenerle en

dicha masía. el dia 24 de diciembre de 1936. "¿Qué he hecho para que me detengáis?·, les
dijo. y aunque no pudieron acusarle de nada se lo llevaron a Vich, al Convento del Sagrado
Corazón. convertido en cuartel de milicias. Allí estuvo detenido desde las once de la mañana

hasta las siete de la tarde del mismo día. en que fué conducido. en coche, por la carretera de

Oristá. hasta el lugar llamado ·Soleya de les seos: Durante todo el trayecto estuvo el Rdo .

.,Martr1oIogo lIfce-¡se. oc. al.

.. Ente'lc que es referea a Castel1folft del Box
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Puigbó con las manos juntas, y al bajar del coche dijo: "Yo os perdono, como Dios perdonó a

sus verdugos". Lo asesinaron en dicho lugar, y como sea que aun muerto conservaba una

actitud orante, los milicianos le separaron las manos en forma violenta. Al ser recogido el

cadáver se le apreciaban tres tiros de fusil en el parietal izquierdo. Fué enterrado el dfa 27 de

diciembre en el cementerio de Oristá, y trasladado al de Vich el 11 de octubre de 1940.

Angel Rierola i Isern

(Bona part de les dades bíoqrañques del Dr. Rierola me les proporciona la

seva vídua.)
El Dr. Ángel Rierola Isern pertanyia a una família amb 10 fills, tenia 6 germans i

3 germanes. Va néixer el 29 de novembre de 1907 al mas la Rierola de Manlleu.

El seu pare era de La Rierola, on vivien, i la seva mare de L'lsern.

Comencá els estudis de medicina el 1924 a Barcelona, i dormia a la Clfnica

Bartrina, on estava a dispesa juntament amb un altre company.

Va residir durant tota la carrera a la Clínica Bartrina, aixf podia assistir a les

operacions.
El Dr. Bartrina li encomanava el servei d'infermeria de la placa de braus. Cas de

produir-se un accident greu, el derivaven a la Clínica Bartrina. Anava als toros

cada diumenge, d'aquesta manera li nasqué una afició que li dura tota la vida.

Es lIicencia el 1931. Després deis seus estudis a Barcelona se n'ana a exercir

a Roda de Ter, on hi havia un metge que es jubilava. Van fer un tracte: el Dr.

Rierola li donaria cada mes un tant de diners i el metge de Roda Ji cedia la

placa. Aixó era I'any 1934, el del seu matrimoni amb Pilar Roqué (que fou el dia

24 de maig de 1934).
Traslladá la seva residencia a Vic el 1936, en entrar a treballar al servei de

cirurgia de I'HSC. El cap de servei era aleshores Joaquim Salarich i Torrents.

El Dr. Salarích, resident a Barcelona, era sovínt aturat per patrulles en el seu

trajecte cap a Vic en autornóbll, í per aíxó la majoria deis díes que es

desplacava a I'HSC arribava anb retardo

La monja que Ii feia d'instrumentista era sor Maria.

El Dr. Rierola fou mobilitzat a la guerra: no sabem exactament quan, pero
documentalment deixen d'aparéixer els seus anuncis a la publícació L'Hora

Nova a partir del 27 d'abril de 1938.

Primer fou destinat a Puiqcerdá, després cap al cantó de Lleida (?) i

posteriorment passa a León ( a l'Espanya franquista), índret del qual en

recordava les picades deis innombrables polls. El juny de 1939 torna a Vico

El 1939 fou nomenat cap del servei de cirurgia de I'hospital, carrec que ocupa
fins a la seva jubilació.
Morí a Barcelona el 9 de gener del 1 982.
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Un deis anuncis que apareixen a la premsa local és el del seu canvi de domicili:

El Dr. Angel Rierola Isem posa en coneixement del pÚblic que, a partir del primer del present
gener ha tras/ladat el seu domicili en aquesta ciutat. Al carrer de la Riera, núm. 15 - 1ers

En anuncis posteriors s'anuncia com a "cirurgia general, vies urinarias i parts"

Dr. Sadurní

Segons rn'explicá el Dr. Conill:

Va apareixer un altre metge, un bon home, el Dr. Sadumí, oftalm61eg, era un home molt /lest,
era intel.ligentísslm, del més intel.ligent que he vist a la meva vida, que, pobre tiome, s'havia
d'escalfar a I'hivem amb els /libres de la seva biblioteca .... Cremava els /libres, jo us en puc
donarpart perque no vaig veure, no m'ho van explicar, ho vaig veure... Vivia al carrer de la Riera.

El Dr. Sadurní s'anunciava a la premsa local":

ULLS, malalties i detectes de la vista. Dr. Sadumí. Carrer Riera 28. Tots els dies de 10 a 11 i a

hores convingudes.

Jaume Soldevila Griera

A la dreta Jaume SoIdEMla al costa del
doctor Coractlá.'l (al centre.
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Nat el 16 d'abril de 1891 a la colonia de Vilaseca ( de Torelló).
Mort el 30 de desembre de 1988 a Vic ( a 97 anys ). Als 23 anys aconseguf el
títol de mestre amb matrícula d'honor a Girona Com que els mestre d'escola

d'aleshores guanyaven molt poc, ana afer d'escribent i mentrestant aná estu

diant de practicant. En els anys 20 va cornencar a treballar a I'Hospital on tre

balla durant 44 anys.

Joaquim Salarich Torrents

Nascut a Vic el8 de setembre de 189567• Uicenciat el 30 de maig de 1918 per

la Universitat de Barcelona. Ingressa per concurs a I 'Hospital de la Santa Creu

i Sant Pau de Barcelona el 20 de maig de 1927. Metge auxiliar i encarregat del
servei en absencla del Dr. Olivé Guma. Cap del servei de cirurgia de I'Hospital
Comarcal de Vic.

Segons dades del Diccionari de Metges Catalans 66:

Fill del metge Josep Salarich Giménez. Féu els primers estudis a Vico Cursa

medicina a Barcelona, on es llicencia el 1918. Es va doctorar el 1961 amb una

tesi sobre "Las fiebres tifoideas". Del 1918 al 1922 col.labora amb el Prof.

Ramon Torres i Casanova a la catedra de cirurgia. Exercí aquesta especialitat
a I'hospital d'infecciosos (després del mar) de Barcelona i al comarcal de Vico

Féu la guerra civil amb el govern de Burgos, ascendint a caplta el 13/3/1938.

Treballa als hospitals militars de Villarobledo, de Pamplona i de Cestona.

Després va exercir, com a comandant metge, a I'hospital militar de Barcelona.

El 16/5/1954 va ingressar a la Reial Academia de Medicina de Barcelona, amb

un discurs sobre La perforación intestinal. Nuestra experiencia en 71 enfermos operados,
que li fou contestat pel doctor Garcia Tornel. L'any 1974 feia, a la mateixa

Academia, el discurs inaugural de curs, sobre el tema Evocación histórica de la anes

tesiologia, i forma part de diverses juntes directives. Participa en els congressos
de metges de lIengua catalana, i en el primer congrés internacional d'hlstórla

de la medicina catalana (1970). Tingué una actuació molt destacada a la

Mutual Medica de Catalunya i Balears, essent-ne president de 1956 a 1976. Va

col.laborar a "La medicina catalana", uAnnals deis hospitals comarcals", que va

dirigir; "Publicaciones del hospital municipal de infecciosos", "Anales de medi

cina y cirugía" i a1tres. Traduí, de Lecene i Leriche Terapéutica Quirúrgica. Mort a
Barcelona el 7/7/1978.

erArxiu de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Datos biográficos .

.. Calbet J. Corbella J. Diccionarí biografic de metges catalans. Semínarí Pere Mata. Barcelona 1983.
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Mlquel deis Santa Salarlch Torrenta

Nascut I mort a Vic (1904 - 1996). Metge i escriptor. Poeta tradicional, amb
reflexs de Carner, ha publicat Els meus racons de Vic (1947), La finestra ober

ta (1954), Uaors i ofrenes (1956), Poemes de tarda (1964), i Secrets (1970).
Entre els seus treballs monopráñcs cal destacar Historia del Círcol Uterari de

Vic (1962) I Les societats recreatives vigatanes del vuit - cents (1973)69.

Transcric un deis anuncis del Dr. Miquel Salarich apareguts a L'Hora Nova:

Dr. Mlquel Salarlch. Especialista en parts i ma/alties femenines. Visita els dimecres, de 3 a 5 de

/a tarda, al carrer de Sant Mlquel deIs Sants, 13, I al Dlspensarl Municipal, de 2 a 3 tarda. Per

servels d'urgencla avisar per teleron al núm. 75.57070

Ferran Tolosa lsern

El Dr. Tolosa em va explicar ell mateix la seva vida el dla 24 d'abril de 1.998.
He respectat el seu relat, fins I tot conslderant que el di8.leg amb Durruti fou cro

notóqícernent Imposslble, car aquest morf a Madrid el 20 de novembre de

1936, mig any abans de la mobilització del Dr. Tolosa.

Nascut a Vic, al Carrer Nou nO 23, el dia 6 d'abril de 1908. A1s 15 o 16 anys

comencá a estudiar medicina a Barcelona. Acaba la carrera al cap de 6 anys,

especlalltzant-se en ORL. Ja d'estudiant anava els diumenges a ajudar el Dr.
Casadesús de Vic (que no tenia res a veure amb el Dr. Casadesús que ocupa
va la catedra d'ORL de la Facultat de Medicina de I'Hospital Clínic de

Barcelona). Aquest Casadesús vigata, dones, treballava a Vic els diumenges i

la resta de dies de la setmana anava afer autopsies a I'Hospital de La Santa

Creu i Sant Pau de Barcelona.

El Dr. Tolosa feía aetopsíes a I'HSC, pero no com a titular, sinó com a substitut

del titular, que era el Dr. Casimiro, que "era el que Ii tocava fer-Ies pero no en

sabia". El Dr. Tolosa comenca a ter autópsies abans de la guerra: feíen autóp
sies d'accidents, judlcials ... A vegades calia investigar els antecedents delictius
de la persona per veure si necessitava autopsia i si realment havia comes un

crim. A I'HSC ja hi havia una sala destinada a aíxo,

Anava a I'HSC en temps del Dr. Salarich, el qual també era simultaniament

cirurgia de I'Hospital de La Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

8 Dr. Tolosa Ii feía d'ajudant (de cirurgia general) i els diumenges feia ORL amb

• Gran EncidopécIia Catalwla. 18 edOO. EWceIona 1979. voIs. 13 i 19

"'L'Horz¡ Nova. nO 212 - cIss8bte 11111938. pég. 2
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el Dr. Casadesús de Vic, que visitava al cl Manlleu a can Riu Rogent (un
establiment de venda de licors a l'enqrós). Els altres dies de la setmana visitava

a Barcelona, al cl Provenca, nO 30. Amb el Dr. Casadesús practicaven autópsies
a I'Hospital de Sant Pau de manera secreta; el Dr. Tolosa, per tal d'aprendre la

técnica de les trepanacions d'ORL anava a les 6 del matí a I'Hospital de Sant

Pau "clandestinament" a practicar amb els cadávers de les autópsles,
En acabar la carrera entra d'intern a I'Hospital Clínic de Barcelona, a la catedra

d'ORL de l'hornónlrn Dr. Casadesús.

El 1937 el Dr. Tolosa va ser mobilitzat. És una etapa torca confusa en el seu

record. He trobat a I'anunci de la seva mobilització ":

Avís. EL DOCTOR TOLOSA ISERN assabenta a la seva clientela particular, que tenint de marxar

obligadament al front, suspendra la seva consulta d'especialista, a partir del dia 2 de maig, fins

que, oportunament, avisara la represa de IIurs activitats professionals en aquesta ciutat.

Estigué una temporada a Manresa, i d'allí al front amb Durruti. Segons
rn'explicá, el propi Durruti li digué: "Aquí no hi taras res, val més que vagis a

una ciutat més important", i es traslíadá a Manresa a exercir d'ORL. Recorda

especialment de la seva estada a la capital del Bages la realització de

nombroses traqueotomies en infants afectats de diftéria.

Posteriorment es trasllada a Barcelona. Recorda I'entrada deis nacionals a la

ciutat comtal; en aquell temps ell treballava a la ciutat comtal, en un hospital
que s'havia muntat "grosso modo", improvisadament. Recorda que ningú no

sabia qué fer ni on havia d'anar, i la imatge de les tropes nacionals pujant pel
Passeig de Gracia.

Es queda una temporada a Barcelona treballant en aquell hospital improvisat.
Durant la guerra els quirofans posseien poc equipament, pero sí que hi havia

material estéril, si no s'haurien mort tots els pacients. Esterilitzaven amb

autoclau. Per les anestesies s'usava cloroform, i les realitzava personal no

especialitzat i sovint no médico

Posteriorment el van enviar a Girona, i posteriorment es trasllada definitivament
a Vic, on ha treballat des d'aleshores.

Tenia el consultori a la casa deis seus avantpassats, a la playa de Vic, i operava
al'HSC.

Abandona definitivament I'exercici de la medicina gairebé octogenari.

"L'Hora Nova, nú 107 - dissable 1/5/1937, pág. 6

RESULTATS - 5. El personal de I'HSG 97



Joaqulm Vllaplana I Casals

Va néixer el 1914. Beaützá els seus estudis de medicina a Barcelona

combinant-Ios amb les practiques de microbiologia al Laboratori Municipal
d'aquesta ciutat -que aleshores dirigia Pere Domingo- i de medicina a

I'Hospital de Vico Durant la guerra va continuar les practiques a Vic fins que es

va incorporar a I'exércit de Franco on continua desenvolupant la tasca sanitaria
en una unitat ambulant a Jaca i a Extremadura.

Metge i pediatre, exercí com a titular al dispensari municipal de I'Hospital, a

l'Alianc;:a i a la Seguretat Social. Morí el 1992.

Els records del Dr. Miquel Conill
El Dr. Conlll m'ha explicat els seus records d'aquella epoca

El Dr. Bayés es dela Cándido Bayés, que és /'avl de /'Antonl Bayés de Luna. Era el que es

dedlcava a la visita de la sala de les dones.

Perque a /'HSC hl havia dues diferenciacions: per una part la sala de les dones, que anava a

csmc del sr. Gandido Bayés, i la sala deIs homes que anava a csttec a la primera epoca del Dr.
Duran i després del Dr. Bach. Aixo és bastant interessant...

Anys molt més tard al Dr. Gandido Bayés 11 van fer un homenatge, i existeix una placa en

/'entrada de I'hospital, al rebedor, al hall d'entrada, no sé si /'han treta o no /'han treta, jo fa

molts anys que no hi he estat a /'hospital, pero a dalt hi havia una placal2 adre98da al Dr. Bayés
com a homenatge.
Era un home que, ja t'ho vaig dir. es lIevava al dematí, es IImitava a fer la visita rapidament, a

preu fet, perque era un home molt equanim i molt bon metge, i, és cIar. se n'anava. Així com

nosaltres, és cIar, ens quedavem, el Dr. Gandido Bayés visitava la sala de dones, no hi havia dies
de testa; cada dia visitava, aquest home...

- dissabtes i diumenges?

Si. si. al/a no hi havien testes, cada dia es visitava. 1, és ciar, va venir réaxe en que el Dr. Bayés
ja era mort, ja 11 havien tet la placa i tot, i el fill, l'Antonio Bayés Vayreda; aquest no feia medicina
general com /'avi, aquest teia pneumologia. Per lo tant...

Al cap c'ún temps aquest va continuar tent la visita hospitalaria, seguint al pare. Uavors ja va

venir el seu fill, l'Antonio Bayés de Luna, pero aquest ja no cree que hagi estatmai a I'hospital,
l'Antonio Bayés de Luna ... Son pare es deia Antonio Bayés Vayreda.

-, A f'acltJajtat encara es conserva al matax loe.
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6. L'HSC en un context de guerra

6.1. L'OPOSICIÓ AL NOU REGIM

Determinats aspectes relacionats amb I'HSC i esdevinguts durant el període de

la guerra civil no podran ser mai documentats. L'única forma d'aproximar-s'hi
hlstórícarnent és a partir de testimonis orals, en el meu cas de la clara memoria

del Dr. Conill

Sense entrar en valoracions sobre la validesa deis testimonis orals com a font

de la investigació bistórica, és I'única referencia de que disposo en els següents
apartats. Per tant, en lIoc d'ignorar-Ios, prefereixo transcriure'ls i deixar per al

lector la reflexió crítica corresponent.

6.1.1. La fugida d'uns detinguts ingressats a I'HSC

Heus aquí la transcripció d'aquell esdeveniment tal com el Dr. Conill me la

va relatar:

Durant aquest temps del principi de la guerra tot va anar funcionant. El Dr. Rierola continuava

fent tots els dies de la setmana. El Dr. Salarich venia els dissabtes fins que al cap d'un quant
temps, no me 'n recordo amb precisió (dos mesos, tres mesos) peseé la frontera.

Devien ser els primers dos mesos de la guerra, tot anava bé.

Nosaltes ens preniem totes les llibertats que sempre ens havíem tres, perque com que jo hi

havia estat dos o tres anys abans, ens n 'anavem a /'hort, que en deiem, i a /'hort hi havia un

passeig I/arg.
Cap a 2/4 d'una ens n'anavem al/a i hi estsvem milja horeta o tres quarts, i ens passejavem
sempre a /'hort. I all8 venien el Dr. Bach, Dr. Rierola, en Vi/aplana (estudiant com jo) i al/a téiem

els nostres comentarís (que sí fan aixo, si fan al/o.. .) Pero tots deiem: anar tent! Tots hem de

complir aquí, que no ens puguín titl/ar de res. Nosalres hí anavem al matí í a la tarda í complíem
í s 'ha acabat!
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Els prlmers dies a I'HSC hi va venir gent indui1s per veure si es podien escapar d'un sistema o

d'un altre; en Rierola (pobre Dr. Angel!) els acceptava tots".
Eren gent que no vallen que els matessin, sobretot capellans. Cada dia venien al dematí en

Frelxenet (que era un deIs milicians grossos de Vic) i en Jutgla a visitar aquesta gent a veure

com estaven, perque en Freixenet i en Jugla eren els dos "capitostes de Vic". Ens en van

ensenyar els de fora, pero en sabfem els de Vic, eh, I/avors també en vam aprendre demets:".

El que portava tot I'enrenou de tot aixo era en Fabregas, el director de I'HSC. Aquest havia sigut
el professor de tata aquesta col/a, el professor de Joventuts L1ibertaries de Vic, que estaven a

sobre can Rovira del passeig, pero entraven per darrera en un pis d'aquel/s. Me'n recordo

perque hi havia cartel/s al/a. I aquest era el professor de /ots, el mes/re de to/s aquests que es

dedlcaven a matar gent.
Tots aquests (en Freixenet, etc) sempre venien a I'HSC. Primer venien per aquests (els que s'hi

refugiaren) perque quan es van posar bé, els van anar a matar.

També hi hagué una altra redada, i no sé per quins motius (es van fer una torr;ada de oeu, etc)
els van portar a /'HSC perque els tractéssim.

Entre el/s n'hi havia un que es deia Badiel/as, era procurador 15.

Van venir al/a, espantats, tu diréis, d'una redada que havien fet al/a a dall a Puiglagulla. Els van

enganxar i els van portar, com que un tenia naps, I'altre tenia cols, els van portar a I'HSC, perque
com que es van escapar i van córrer, i es van entrebancar, tenien algunes lesions. I el que

portava el tinglado de tot aixo era en Badiel/as.

En Jaume Soldevi/a, en Vi/aplana i un servidor ens vam reunir al vespre. Nosallres téem la

contrapartida deis altres, era la nostra feina. Ens hi jugavem el panís, pero ha téem, com et

devia dir Mn. Ton amb lo del Dr. Alejos16, perque en vam fer molles de coses d'aquestes. Vam

trovar aquel/s: estaven al/a esporuguits, "que ens mataran... r. En Jaume, que era un home

arriat, digué:
- Jo ja sé la solució. Vosa/tres us veieu amb cor de córrer una mica i de caminar i d'anar a un

l/oc que us pugueu amagar?
Ells digueren:
- SI
- Dones jo us trauré de I'HSC.

Hasta nosa/tres vam quedar parats perque nosaltres no sabíem quin plan portava .

.,Més flfld8va<lt ro CXJI1lfYItaré a propósIt de la prostatectomsa

., Novwnent. respecto les oprlIOIlS
-s He trobat una fítxa d'tngr8s de Saivador BadteIas. de 53 �ys. procurador de professió. casat amb quatre
fiIs. natlX8l d'AndomI, re5ldent a Vfc. Consta com a maIaJtja '1Ilt0xicaci6 •. cia d'entrada HY1/1937 i dia de

sortlda 14/1/193/. A rapartat .�. s'hlllegevc entre paréntesi "miIicians •.
..Al segúent apartat en trWlSCflC la reaeoo def oax» [Ir: ConI
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8 D. Con'I (a la dreta) amb el seu

primer cotxe,

- Agafarem unes escales, i al mur de I'HSC, per I'altra banda, salteu! Agafeu-vos i baixeu.

No era pas alt, el mur. A I'entrada de I'HSC, on hi aparquen els cotxes ara, és al!a on hi ha el

parking, a I'entrada hi ha una barana que puja i veus tots els cotxes, pero aquel! temps 17i 17avia

un mur, al!a és on van saltar, els posa unes escales i els va fer saltar tots a I'altra banda.

Ai carai I'endema matí! 1 on son, ion son? Nosaltres muts i a la gabla!
Després vam saber que van marxar, i que n 'hi havia alguns que es van salvar i n'hi 17avia que

no. Eren en Badiel!as i els seus amics, no recordo els noms, potser eren 6 o 7, / van saltar tots

per la tapia aquesta i es van escapar.

Nosaltres I'endema al matí:

- Que, com ha anat aixo?
- Bé, bé, bé!
- 1 a I'altra banda que?
- No, tots s 'han pogut escapar i no s 'ha fet mal n/ngú, tothom ha corregut I han marxat.
- Molt bé, ja els tenim salvats aquests, ja podem anar per una altra cosa.

De fet, a nosa/tres mai ningú ens deia res, nosaltres a complir, a comp/lr I s 'ha acabat.

En Fabregas no ens deia res per la feina, no ens va posar mal cap objeccló; només hl havla un

individu a I'entrada, a recepció, aquest era el que vetl!ava I sabia tot I'HSC com anava

lmemsmem". Passejava sempre amunt ¡aval!, I estava al cas de qul entrava, qul sortla i de tot

el que passava, i després tio anava a explicar al director Fabregas.

rr Es deia Joan Jacas, m'ho ndcé més endavant. B seu nom surt al/libre de registre del personal, í lambé
he trobat una seva frtxa d'ingressat; el diagnóstic d'ingrés és alcohoJísme.
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6.1.2. El cas del canonge Alejos

Un dia passant pel carrer de la Ramada hi havia uns meus parents que tenien una botiga (una

pastlsseria) que en deien a can Pep de !'Om.

Jo anava a !'HSC i tot plegat la meya padrina em diu:
- Miquel, vine si us plau!
- Que et passa?
- Ten/m el canonge Alejos aquí a casa, i els milicians van baixant pel carrer de la Ramada i

saben que és aquí, el penjaran!
- Que vols que hi faci?
- Home, I'hem de treure fora, que ens mataran a tots aquesta gent, que no tenen gaires manies...

- On el teniu?
- Al menjador

Entro al menjador, el veig allí i li die:
- Hola, que hi ha?
- Ja ho veus. Em pots salvar,
- Que hem de fer? Et portare a /'HSC, pero no et moguis d'aquí amagat!

I vaig dir a la meya familia:
- Agafeu-Io i Ji poseu-li la bata de pastisser; eh que teniu una gorra de pastisser bruta plena

de porqueria?Dones aquesta! Llavors li traurem les ulleres i el passarem a /'HSC entrantpet

darrera.

En aquell temps hi havia unes portes que donaven a la Rambla Hospital, era !'entrada principal.
Si passaves per davant hi havia els milicians que vigilaven la porta. Havíem de passar per

/'entrada de darrera, que és /'entrada on s 'entra ara. Jo havia d'entrar a veure si obria aquesta

porta!

- Deixeu-me un moment que jo haig d'anar a /'HSC.

Vaig cap a dalt i vaig trobar a en Jaume Soldevila, que és el que ho solucionava tot, i li vaig dir:
- Escolta, fine el Dr. Alejos a casa. Estan a punt de penjar-Io, hem d'amagar-Io aquí a /'HSC.

Hem d'obrir la porta de darrera!

No el preocupis, jo ja se on és la clau

Si ens enganxen...
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Em sembla que no. D'aquí a 5 minuts tindras la porta oberta.

Sere aquí!

Vaig tornar cap a casa. Ili vaig dir al canonge Alejos:
- Voste al meu darrera, ben arrapat

El Dr. Alejos feia un efecte amb la gorra plena de pasterades de crema! Li vam embrutar les

sabates de pasta... Ningú hagués dit que era el Dr. Alejos!

Vam passar per davant de la Creu Roja i emarem a I'HSC.
- On el fotarem aquest home? -ti dic a en Soldevila.
- Ja ho tinc estudiat!

Li diem al canonge:
- Va, cap als sotanos. No pateixi que ja esta tot estudiat.
- Voste, no digui res, es quedara aquí una estona que hem de desmuntar una porta per la qual

voste entrara.

Jo em vaig quedar amb ell. Al cap d'una estona, en Soldevila diu:
- Ja esta!
- Que has fel?
- L'he deixat a dintre de can Cuberta, el tuste". L'hem portat al pati de I'HSC fins els

finestrals que donen a la fusteria, hem desfet els muntants i I'hem ficat a dintre.

Així es va salvar: hi va passar amagat tota la guerra.

Anys després, quan el conflicte béuc va ser acabat, un dia el canonge Alejos em va dir:

Cada dia et veia; cada matí mirava com anaves a I'HSC fins que un dia vaig veure que no

passaves, i vaig demanar a en Cuberta: "Que ha passat amb en Conill?" 1 em va dir: "Ja me'n

preocuparé. "AI cap d'unes hores em va respondre: "Se n 'ha anat a fer el servei!".

L'operació va ser arriscada. Ens hi jugavem el panís! Quan ets jove ets una mica inconscient...

6.1.3. Amagant el Sant Crist

1 te n'expticaré una de les més grosses que van passar. Hi havia un Sant Crist a I'HSC. Aquest

"A1eshores. com ara. també s'ocupava de la funerária
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famós Sant Grist, el primer dia en Jaume Soldevila i jo el vam fer desapareixer.
Que en farem d'aquest Sant Grist?

Pero el vam treure d'al/a al pati, estava al patio
A quin puesto el podem amagar? (perque en F¿bregas encara no estava gaire a I'intríngulis
de I'HSG)
Ja esta! Als balxos de I'HSG.

Una quantitat de merda ... De taulons, de ganxos, de cordes... No t'ho pots arribar a imaginar el
merder que hi havia all¿ dintre! No havia vist mai una cosa tan desordenada com a1l6! En

Soldevila va dir:

I si /'amaguem aquí?
Bon asunto

Netegem un tras, el podem tapar i tornem a posar-ha tot tal com estava.

Al cap d'uns quants dies es va descobrir. I tampoc vam valer sapiguer aquest en F¿bregas que
n 'havia fet d'alxo, el devien cremar o no sé que en devien fer. O sigui que el final del Sant Grist

no el sé: només sé que el vam amagar i que el van descobrir... I que era difícil de descobrir!

Perque era mol! ben amagat!
Amb en Soldevila i en Vi/aplana vam parlar molt, i jo vaig dir:
• Aquí, aixo només hi ha un home que ha pot sapiguer: aquest que esta a la porta de I'HSG.

Ero el que rebia les ordres: haurfem d'anar aqur, d'anar al/¿ ... Era el que ens va descobrir el dia

,

En ada a I'HSC per la rambla de I Hospital
Segoos el Dr CooiU des de daJ de
J escala Joar Jacas Vlgaava 1015 eIs
esdevenmen de rHSG A dIns d amesta
porta a la pare! del coredor encara avui
I(J hi ha la paca en record del Dr Cand

8a'..es. La porta de la eta mena a la
'00 de I'HSC
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que vam marxar, que vam anar a Puiglagulla (a extremunciar d'amagat el pare del Dr. Coni/lj,
era el que va donar elparte... Nosaltres suposem que va seraquest, perque nosaltres vam donar

la volta i ens vam ficar a sota de /'HSC, i aquest home Oa ha vaig dir jo) permi ens devia vigi/8/;
perque nosaltres estsvem atrafegats amb el pes aquell, i que si vas cap aquí o si vas cap alla ...

Escolta, no saps pas el problema que va ser alió!

Jo el final no el sé. Nosaltres eeuvem al tanto de lo que passava a /'HSC: en Vi/aplana, en

Soldevila i jo. I aquest era el que s'encarregava de donar els partes a en Fabregas, el director.
Nosaltres vam tornar alla on hi havia el Sant Crist: no hi vam trobar res. Peti; és cIar, no vam

investigar perque teníem por.

Segons un fulletó publicat a Vic el juliol de 1 94179:

(. .. ) La imagen de Jesús Crucificado por todos venerada, a pesar de los esfuerzos de unos

celosos devotos, que se esforzaron en esconderla, no pudo librarse del acto impla de la total

destrucción sacrílega ... Qué dolor. .. !

6.2. EL LABORATORI DE L'HSC

El Dr. Conill em relata la historia de I'establiment d'un laboratori d'análisis

clíniques dins del propi recinte de I'HSC. Malauradament, no n'he pogut trobar

altres testimonis orals, només una referencia indirecta a la premsa.

En Vilaplana i jo erem amics, i a I'HSC no teníem per fer analísis ni res, ellaboratori que hi havía

de la Diputació, que portaven el Dr. Planas i el germa del Dr. Vi/aplana, que era termecéuuc, havien

tancat, o síguí que no es podíen fer am!Jlisis de res, en tot Vic no hi havia cap l/oc per fer analisis.
Vam rumiar i vam acordar que si ens deíxaven el mícroscopí que teníen a baíx al laboratorí

províncíal de la Díputació (que, escolta, ha teníen molt ben muntat, eh?) ...
- on el tenien ellaboratori?
- A baíx, entrant a ma esquerra, hí ha una entrada: era alla.

I nosaltres vam muntar-ho. Sí, sí, ens van deíxar el microscopí, els colorants... I nosaltres vínga
afer analisís! I vam ter-ro a la cuina deIs masseti: era on téem tots els analísís de /'HSC, í

també veníen gent de fora, perque quan els metges ha van saber que teíem analísís van dír:

ten-tos fer a aquests nois. I nosaltres trempats í contents!
I al/a va ser un centre de reuníó nostre: quan havíem acabat els analísís a la tarda venien el Dr. Rierola,
el Dr Bach, en Bel/munt no venía mai, en Jaume Soldevi/a també solía venir, i al/a teíem els nostres

xeflís. I al/a teíem la nostra tertulia... De centíms n'havíem cobrat alguns, peró no teniem guardiola.

7> Vegeu-ne el text integre al capital 21
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Es els gastavem, primer per colorants i pel sosteniment del laboratori, i també comptévem
qua/re pastes i quatre coses... ens no passavem té, mai ningú ens havia dit res, al matí

ajudavem amb les revisions al Dr. Bach o al Dr. Rierola, i a la tarda les analisis.

La següent notícia publicada el 193880 indica que es realitzaven análisis dins del

propi HSC, la qual cosa implica el funcionament d'un laboratori:

A l'Hospital comarcal de Vic es tara I'anatisi de sang, tots els dies laborables. De 6 a 7 de la

tarda, als qui s'ofereixin per a constituir els grups de donadors de sango

6.3. LA PROSTATECTOMIA COM A PRETEXT

El Dr. Conill i altres testimonis orals que han demanat restar en I'anonimat

m'han expllcat que el Dr. Rierola havia practicat intervencions prostatiques a

alguns capellans vigatans per tal de poder-los mantenir ingressats a I'HSC i

salvarlos de la mort a mans de les patrulles d'extermini.

Segons em digueren, era una intervenció en 2 temps: el primer temps
(cistostomia) tenia una baixa mortalitat, i un cop realitzat permetia mantenir el

mal It sond t i amb necessitat de cures dláríes.

Op r c
í ó

n de Fr y e r
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Diverses persones es refugiaren a I'HSC en esclatar la guerra, així ho manifesta

aquest article" de I'agost de 1936 signat probablement pel propi Ramon

Fabreqas i que he transcrit íntegrament al capítol 5:

( . .) Del 19 al 23 de juliol darrer els seus hostes no eren soIs els malalts, en aquests díes s 'hl

havia refugiat tata aquella gent que, durant el decurs del seu pas per /'Hospital, devíen, tenien
el deure, no de prendre'l per refugi sota I'emblema de la Creu de Sang, devien, tenien el deure

de passar per I'Hospita/, no pas amb la pompositat del dilluns de pasqua, no; devien, teníen

/'obligació d'entrar dintre la nafra del pacient i proporcionar li all6 que /i fas necessari per al

seu millar guariment (. . .)

(Signa R.F. La negreta és cursiva a I'original).

La referencia a "la pompositat del dilluns de pasqua" (en minúscula a I'origlnal),
ja comentada anteriorment, m'inclina a creure que al.ludeix als capellans.

Sobre la técnica quirúrgica, n'he trobat una descripció en un manual de

l'epcca" que es pot correspondre amb la utilitzada a I'HSC:

Pig. SI7.-EI trabajo dcllnf!íce derecho y del Indic,' iu¡uir'róo (<'5(" úJllmo 8írvlcnc)o de COU

��P?deYO al otro), visto CJl UD corte sagital' penetración '11 <:l espacío c)C:.9prclIdfbfe Y (,ttl1(-
"""n la enucleación. I

. ,

81 L'Hora Nova, rP1 - dimecres 26/811936, portada
82 Forgue, E Manual de patología externa Tomo 11. Colección Iesiin. 7faducido por el Dr. E Ribas Isern.
Espasa-Calpe, S.A., Madrid 1946 (reimpresión de la 10" edición), pág. 997
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Tratamiento de la hipertrofia prostática. Tratamiento curativo. - No hay más que un tratamiento

curativo: la prostatectomía hipogástrica.
Las resecciones endouretrales han recibido de la uretroscopia un progreso considerable: es un

método que consiste en destruir o resecar los adenomas cervicales, por las vías naturales,

mediante corrientes de alta frecuencia. LUYS ha sido el primero en Francia que ha tratado por

v/a uretroscópica la hipertrofia prostática (barrenando); luego vino el"punch" de Young. Ha sido

creada después una serie de instrumentos para perfeccionar la visión y la sección eléctrica del

obstáculo. La supresión del lóbulo medio es lo que, sobre todo, se persigue: el objeto es la

Fig 518 - B despreod rOO! J del adenoma
ha terrrm . el ildK;e acaba oe eralo.
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abrasión del labio posterior del cuello; de aquí las indicaciones de elección en la "barra

prostática", y particularmente en la "enfermedad del cuello vesica!", que está a la orden del día

y se observa, sobre todo, en los individuos jóvenes con próstata pequeña. Es una operación que

comporta grandes cuidados, necesitando una gran experiencia endoscópica y dejando parte de

los adenomas sin garantías ni contra la recidiva, ni contra la evolución maligna, y expuesta a

complicaciones serias como los casos relatados humorísticamente por LEWIS y CARRELL.

La prostatectomía perineal, perfectamente precisada desde el punto de vista de la técnica

operatoria por PROUSTy GOSSET, sólo está indicada en casos excepcionales: en las personas

muy obesas, en los casos agravados por la infección vesicaly para las glándulas pequeñas con

periprostatitis.
La prostatectomía suprapubiana transvesical, operación de FREYER, merece ocupar lugar
preponderante. Sus resultados son excelentes. Para comprenderlos, hay que tener en cuenta

que la operación de la prostatectomía no es, anatómicamente, más que la ablación de la

próstata; en realidad, es la enucleación de un adenoma prostático. La retención cesa; la

infección por estasis disminuye o desaparece; la azoemia regresa y la constante mejora; los

operados pueden orinar voluntariamente cuando, al cabo de algún tiempo, se ha recuperado la

contractilidad vesical, y, en la mayor parte de los casos, pueden vaciar su vejiga sin que quede
residuo alguno o, si lo hay, es escaso, y no sufren más; su estado físico mejora mucho e Incluso

sus funciones genitales han permanecido intactas, pues la prostatectomfa alta no toca las

vesículas seminales ni el conducto deferente.

La importancia del examentpreoperatorio (dosificación de la azoemia, evaluación del tiempo de

coagulación, anotación de la tensión arterial y estudio de los aparatos cardiovascular y

pulmonar); la precisión y experiencia técnicas; el empleo de la raquianestesia o de la anestesia

local, que respeta los riñones; la operación en dos tiempos, cistostomía, y después la

enucleación, separadas por un intérvalo de tres semanas cuando menos; el taponamiento
contra las hemorragias (la hemorragia inmediata o secundaria es uno de los mayores peligros
de la prostatectomía); la observación de las contraindicaciones (LEGEU dice que no debe

operarse si la azoemia es superior a 0,75 y si la constante ureica pasa de O, 120); la

minuciosidad en los cuidados postoperatorios, son otras tantas condiciones que han reducido

considerablemente la mortalidad; FREYER, que en sus primeras prostatectomías contó el1 O por
100 de defunciones, sólo registra ahora el 3 por 100 de fallecidos en sus 200 últimas

operaciones, y una mortalidad global del 5 por 100 en 1.550 prostatectomías. Es poca; yo creo

que en realidad se acerca más a un 8 ó 10 por 100 (en los individuos de más de sesenta años).

Quant a la contrastació amb documentació escrita, he trobat una fitxa

corresponent a un capelía de 64 anys, originari de Manacor i resident a Vic

(recordem que el bisbe d'aleshores, Joan Perelló, era rnallorqu), ingressat el 26
de juliol de 1936 amb el diaqnóstic d'bipertrófia prostátlca. Fou intervingut pel
Dr. Rierola, resta ingressat durant 22 dies, i consta que finalment fou exitus.
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De tota manera, és probable que si es realitzaren diverses intervencions amb

aquesta finalitat no es registressin, car era molt arriscat tant pel metge com pel
pacient donat el context de guerra.

6.4. LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA

Ja he parlat al capitol sise de la fugida de les monges i de la sort deis capellans.
La persecució religiosa afecta no tan sois les persones, sinó també els símbols:

edificis i imatges. En el cas de I'HSC, concretament: I'església i el Sant Crist.

6.4.1 L'església de I'HSC

Les turbulsnctes de la guerra civil afectaren la capella barroca de I'HSC. Encara

als nostres dies, una inscripció lIatina a la sagristia proclama "Odium satanicum

me destruxit 1936", indicant la seva destrucció durant I'inici del conflicte armat.

De tota manera, I'edifici no va ser enderrocat. sinó que es mantingué amb

altres usos.

En I'esmentat dietari de Bassas= es parla de I'esgésia de I'Hospital. En la nota

corresponent al dijous dia 19 de novembre de 1936 explica la destinació que

s'havia establert en aquell moment a les esglésies de la ciutat.

L'anotació textual és: "Església de I 'Hospital, destinació actual: magatzem de

palla i alfals."

Desconec els usos als quals fou destinada durant els següents anys de guerra.

Prebablement devien ser similars.

El culte no fou restaurat fins el primer trimestre de 1939. En I'acta del 25 de

febrer de 1939'" es menciona:

(oo.)Se dió cuenta de un ruego de la Autoridad eclesiástica solicitando de la Junta el servicio de

la Iglesia del Hospital para el culto público de la parroquia de Santo Domingo a causa de no

poderse habilitar por su estado lastimoso en todos conceptos en que se hallaba (.oo)

Amb aixó hem d'entendre que I'església de I'antic convent de Sant Dornenec,

prepera a I'HSC. havia estat fortament malmesa, i que en canvi la capella de

"'OpOr.
.. AJ-KX). �-ne la trmscaxx» al capítoI21
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I'HSC es conservava relativament en bon estat. Ensems, se'n despren que la

capella de I'HSC exercí com a parroquia substituint la de Sant Domenec.

De tota manera, els desperfectes ocasionats a la capella de I'HSC devien ser

significatius. Un fulletó editat el juliol de 194185 amb motiu de la reposició d'una
nova imatge del Sant Crist, copia de la desapareguda, explica que: (el subratllat
és meu)

y así, motivo de alegría es saber que devotos fervorosos del Santo Cristo del Hospital,
secundados por la M. litre. JuntaAdministrativa, se desviven para reponer una nueva imagen de

Jesús Crucificado, reproducción y facsímil de la desaparecida, y restaurar al propio tiempo la

Iglesia, con su camarín, dotándola, además, de campanas que nos recuerden aquellas que, en

la noche del día 11 de julio del año 1633, tocaron por sí solas en presagio, sin duda, del

portentoso prodigio de la aparición de las gotas de sangre sobre los Corporales, hecho

maravilloso acontecido en el altar del Santo Cristo, a las nueve horas de la mañana, al terminar

la santa Misa aquel virtuoso y ejemplar sacerdote, Rdo. Jaime Miret.

Devotos del barrio: imitad la generosidad de aquellos nuestros convecinos que con su devoción

ejemplar sufragan el coste de dichas campanas, prohibiendo su exquisita modestia dar

publicidad a sus nombres; otros de la misma Rambla y Barrio, de la Ciudad y Comarca, con no

menormodestia que esplendidez, contribuyen a los gastos de la construcción de la nueva santa

Imagen y de la restauración de la Iglesia y Camarín, a fin de que cuanto antes sea reparada la

ofensa gravísima que cometió el odio satánico por el contrapeso del amor más acendrado y

secular de los vecinos de la Rambla, de la Ciudad y de la Comarca a la veneranda Imagen del

Santo Cristo del Hospital. No obstante, siendo de importancia los desperfectos a reparar, se

suplica a todos los devotos que avalen el acto de desagravio con el sello de su caridad,

entregando una limosna, aunque sea de CINCO CtNTlMOS, a semejanza del dracma de la viuda

del Evangelio, a fin de que todos, vecinos y ciudadanos y demás devotos, puedan gloriarse de

haber contribuído al acto de desagravio y reparación colectiva.

En definitiva, dones, la restauració afectava:
- Sant Crist (reproducció facsímil)
- Església i cambril (restauració)
- campanes (nova fosa)

Desperfectes significatius, sí, pero que no impediren que I'església romangués
oberta al culte des de dos anys abans.

lIS Vegeu-ne la transcripció íntegra al capftol21
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6.4.2. La destruccló del Sant erist

L'esmentat fulletó també relata la destrucció del Sant Crist:

D/a fat/dico del 6 de Agosto del año 1936 fecha no obstante significativa por ser la

Transfiguración del Señor a las nueve horas de la mañana, unos perversos dirigentes, hijos
descre/dos de la Ciudad, intimaron a un obrero irresponsable a que levantase el mazo para la

total destrucción de nuestro prodigioso Santo Cristo dentro de su propio templo; siendo poco

después trasladados los venerandos restos a las afueras de la Ciudad, para ser consumidos por
el horroroso fuego de una grande pira, desapareciendo para siempre la prodigiosa Imagen, imán
de nuestros amores, Padre amorosoy Providencia secular de los enfermos acogidos en el santo
Hospitaly objeto predIlecto de la piedad de los vecinos de la Rambla-Barrioy de tantos devotos

de la CIudad y Comarca,

Altres testimonis orals que m'han demanat I'anonimat expliquen que la imatge
va ser traslladada a I'indret anomenat El Prat de la Riera, vora el Mader, i va ser

afusellada i decapitada, Sor Gregória, que segons diuen hi era present. en
recollf el cap,

Seguidament la imatge va ser cremada: les seves cendres van ser recollides i

avui dia. segons diuen. es conserven en una caixa situada al peu de la creu de

la imatge actual.

Diverses versions (probablement se n'expliquin encara més) per a un fet: el

Sant Crist de I'HSC fou destruñ al principi de la guerra civil.

6.5. l'HSC, HOSPITAL DE SANG?

Sobre el funcionament de I'HSC com a hospital de sango es poden realitzar

diverses obiecclons. La primera. que era massa allunyat del front per a ser

considerat com a tal.

Sense entrar en controversles. només exposo que. par a alguns vigatans. va
ser considerat com a tal. i que va acollir ferits de guerra, Ens ho indica aquest
article de premsa titulat "La guerra a Vic" 8(\:

Tots els que es creuen que la guerra no és a casa nostra. perque I'acció directa de les armes

es desenrotfla a uns quants quilómetres de distimcia. estan completament equivocats,

'" L'Hora f\JoI,-a, n< 19 - ó¡ous &'ICY1936. portada
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En aquesta guerra, com en totes les guerres, pero molt més encara en les guerres civi/s, tot el

país afectat esta sempre en plena guerra. 1 la guerra que constantment es desenrotl/a a la

reraguarda és tan important com la deIs fronts de batal/a.

La guerra ha comencei a Vic, quan han escassejat alguns articles de menjar, quan han mancat

primeres meténee per a la indústria, quan els nostres companys de ciutat s 'han incorporat al
front de I/uita. Fins que han succeif aquests desagradables esdeveniments, hi havia molts obrers

que només es recordaven del 19 de juliol, perque els havien augmentat el jornal i reduif les
hores de trebal/. Ens hem de lamentar encara, que n'hi ha molts que no posen I'atenció deguda
a la única cosa important, que és la guerra. No fem el distret, companys, perque no podríem
pagar molt car.

Acaba de succeir a la nostra ciutat un fet important, que fara que estiguem ben convencút» que

la guerra civil ha arribat a Vico Fa quatre dies, han ingressat a la Clínica Cometes!", convertida

en Hospital de Sang, 10 ferits de la guerra. Si aixo no ens fa obrir els ul/s és que som cecs. Els

comnée directius i tot el pOble que trebal/a han rebut amb els txecoe oberts aquests nostres

germans ferits en la I/uita per la I/ibertat.

Sigueu benvinguts, que us prometem que no us mancara res, perque sou sang de la nostra sang

i carn de la nostra cam. Us desiljem, companys en la convalescencia, una rapida curació, no

perque pogueu tornar a la I/uita sinó per a gaudir de la victoria. Vindran encara més ferits de

guerra i la nostra ciutat i la nostra comarca els rebran dignament.
Acaba de succeir un altre esdeveniment que també us demostrara que la guerra és a Vico Fa

dos dies que han trepiljat la nostra ciutat 161 infants, ortes de la guerra, o que I/urs pares estan

complint el seu deure en el ttom". Aquests infants han quedat recol/its immediatament i amb
tota amabilitatper ciutadans benemétlts. Que siguin també, benvinguts a la nostra ciutat. Farem

per a el/s tot el que poguem perque I/ur estada entre nosaltres els sigui plaent i tota la vida en

guardin un agradable record.

Ja veieu com la guerra és a Vico No és precisament la guerra de trinxeres, ni fusel/s, ni canons,
ni de nits al descobert, ni de dies de I/uita heroica, pero és la guerra de sacrificis, de trebal/, de

restriccions, de I'angúnia i de t'ema i ajut als nostres germans que I/uiten, perque uns quants
despitats i ambiciosos ens han declarat la guerra.

Companys, alerta, que la guerra és a Vic i cal guanyar-Ia.

RAMON VILACfS

"No apareixen a /es fitxes d'ingressats. Potser s'utilitzava un registre diferent, o cap, o s'han perdut .

..Basicament procedents de Madrid, tal com s'indica en una altra noticia del mateíx dia
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7. La col·lectivització de I'HSC

7.1. ELS CANVIS I PROJECTES DE LA CONSELLERIA DE SANITAT

Per a explicar els canvis esdevinguts al Govern i la seva repercussió en I'HSC,
em baso en el treball inédit d'Hervás= (la negreta és meva):

Entre els mesos de setembre de 1936 i juny de 1937, la Consel/eria de Sanitat i Assistencia

Social és ocupada per quatre titulars, tots membres de la C.N. T.:
• Antoni Garcia Birlan (setembre-desembre del 36)
• Pere Herrera (desembre del 36-abril del 37)
• Aureli Fernández (abril-maig del 37)
• Valeri Mas i Cases (consel/er deIs Serveis Públics, Economia, Sanitat i Assistencia Social,

maig-juny del 37)

Aquesta continunat permet als anarquistes portar a la practica una política sanitaria d'acord

amb la seva ideologia, basada en uns principis que es resumeixen en uns conceptes molt

senzil/s: sanitat preventiva abans que curativa, i solidaritat en l/oc de beneficencia.

E/s succesius canvis de consel/er «énec polític), no afectaren I'aplicació del programa de la

Consel/eria, en bona part a causa del manteniment de FélixMartí Ibáñez durant tot el període
en el céttec més aviat técnc de Director General de Sanitat iAssistencia Social.

E/s principis sobre els que Martí Ibáñez recolza la seva actuació són coherents amb aquel/s que
proclamaven els dirigents abans esmentats.
Una de les primeres mesures fou inventariar i reordenar la xarxa d'hospitals i d'altres institucions
sanitaries per mirar d'adequar cadascuna a una funció determinada. Es cometes, peró, per
canviar els noms de caire religiós que duien la majoria, sustituint-Ios per altres més adients als
temps que corrien. Un decret del 2 aoctuore del 36 determina la conveniencia de donar a

=coc«
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aquestes Instltuclons "uns noms d'homes celebres que, plasmats en els establiments

d'asslstencia, taran revlure en el nostre pensament I'heroi'citat de lIurs vides" 90.

Per tal de garantir el sosteniment eoxomc deIs grans centres hospitalaris de Barcelona, la

Conselleria decldeix, a principls d'octubre del 36, que passin a ésser propletat de la Generalitat

de Catalunya "tots els béns, mobles o Immobles, credits, comptes, valors, etc., pertanyents a

/'Hospital Cllnic, a /'Hospital General de Catalunya i a /'Hospital Cardenal; procedlnt a la contecció
de toponú Inventarl I a f'admlnistracló deIs béns relaclonats"91.

En el matelx sentlt, més endavant es decldeix que totes les Institucions procedents de

Beneficencia particular, classificades o no com a tals, i que foren apropiades
transitórlamentper la GeneralitatpelOecret del2B de juliol del 36, ha siguln amb caracter

deflnltiu, basant-se, entre altres raons, en el fet que la Generalitat ja s'encarregava del

sosteniment ecoaomc de la majorpart d'aquestes Institucions d'Assistencla sociaF.

La reforma general del Departament, que es tradueix en una reorganització general de la política
sanitaria I d'assistencia social, es produeix a finals del 36 Iporta la firma del nou conseller, Pere

Herrera93•

Es pretén estructurar la Sanitat no en el sentit vertical, de dalt a balx com abans, sinó en sentlt

horltzontal, extenent-Ia cap a uns territoris fins lIavors desconectats de la tasca feta a les

capitals. Tenint en compte I'estructura geografica del Principat, s'escullla comarca com la base

de la nova organltzacló social revolucionaria. Es tractava, en el fans, de consolidar la línia

iniciada amb la creació del Consell General de Sanitat94•

(.. .)La comarcalització va representar la divisió del territori catal¿ en vint Centres Sanitaris

intercomarcals: Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Reus, Tortosa, L/eida, Tremp, Viella, La
Seu dVrgell, Vic, Olot, Figueres, Girona, Mataró, Granollers, Manresa, Berga, Solsona, Igualada
i Vilatranca del Penedes. En el projecte global es preveia Que a cada Centre Sanitari hi hauria

insta¡'¡ats els serveis preventius (Centre Laboraton), tots els guaridors (I'Hospital Comarcal),
i tots els d'assistencia (una Gasa d'Assistencia Comarca�!J5. Gada hospital abarcaria un radi

d'uns cent quilómetTes. Un altre projecte era la creació d'equips sanitaris volants, amb

Quirofan, aparells portatils de radiologia, electricitat medica i laboratori, Que es poguessin
despla�r per totes les regions.

". o.o. G.c.. 6 dcctuo» deJ 1936. Pág. 74.

,. 0.0.G.C.. 15 dOctubro deJ 1936. Pág. 202.
'" o.o.G.C.. 20 de febrer deJ 1937. Pág. 817.

•' Pera Hemra (VaIadoIId. 19(9), mlftant anaf'COSlTldcajsta , havia treb8lat a les oficines deJ ·Sindicato

NaoonaI de la Industna FetroVlafia·. Tema borla amlStat amb la MiliStre de Sanitat Frederica Montseny. qui
diu del que "ero de una tntfi¡gen08 y de una capacidad de organización extraordinanas". Vegis: Montseny
F. MIS pnmeros ClIarenta años. Barcelona. Plaza y Janés. 1987. Pág. 92.

.. Decret publlcat al DOGC eJ 29 de desembre de 1936, p8g. 1238.

'" VaIero� J. La OMSIÓ �¡f8na de Cat�,.a. S./.AS.. marr; deJ 1937: Any 1, n" 1: p8g. 7.
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Cartell conservat actualment a I'ABS
Drassanes, on es reflecteixen els hospilals

comarcals de Catalunya i el seu ambit
d'influéncia. Data probablement del 1 937.
A la dreta. lIegenda ampliada. Noteu que
IHSC era el centre de referencia per a les

comarques d'Osona i el Ripollés.

Sembla pero, que I'evolució deIs esdeveniments M/ics obstaculitza seriosament la

imp/antació real de /a xarxa d'hospita/s comarca/s.

(. .. ) I no és fins a l'octubre de 1938, a les acaballes del conflicte, quan es publica rorare que
declara hospita/s comarca/s els de Reus, Tortosa, La Seu d'Urgell, Vic, Olol, Figueres, Mataró,
Granollers, Manresa, Berga, SOlsona, Igualada i Vilafranca del Pereces".

RESULTATS - 7. la col-lectivitzacló de I'HSC

7.2. LA INGAUTAGIÓ DE l'HSG

L'HSC no es va escapar tampoc de la col.lectivització. La premsa se'n va fer

ressó en la següent nota":

La "C/inica Comarcal" passa al servei de la Vil./a de Salu! "L'Alían9a". La institució col./ectlva
obrera Vila (sic) de Salut "L'ALlANf;A" de Barcelona, des del dia prImer de I'actual ha passat a

regir i administrar la Clínica Comarcal d'aquesta ciutat que en el successiu, funcIonara amb el

nom de Filial nO 1 de la Vil./a de Salut "L'ALlANf;A".
Per tant, Clínica Comarcal ha deixat o'ésset mercantil en passar a dependre de la primera

"'D.O.G.C., 13 dOctubre de/193B. Pago 145.

, L'Hora Nova, rf' 70 - dljous 4/2/1937, pago 7
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Instltucló mutual cooperatísta que exísteíx a la nostra terra, la qual des de I'any 1904 que fou

fundada, esta al serveí exclusíu de la classe obrera.

Amb motíu del canví operat en el regísme del poble catala d'en�a del 19 de juliol darrer, el
Gomlte Obrer de la Gliníca s'incauta de la mateixa amb el propOsit d'adaptar-Ia al nou estat de
coses. Arrlbats a un acord amb la Junta de Govem de la ViI.la, aquesta I'ha convertida en filial

seva, la qual cosa per la historia i garantía d'una ínstítucíó de I'envergadura i solvencía de

"L'ALlAN9A" const/tue/x un pos/tiu avantatge per a les entitats de la comarca / per al pob/e
trebal/ador en general.

La transcendencia d'aquesta maniobra no sembla que afectés el funcionament

de I'HSC. Interpreto que en aquest cas, en parlar de Clínica Comarcal es

refereixi només a les habitacions de pagament de I'HSC.

Probablement el director Fabregas juga un paper significatiu en aquesta
col.lectivitzaci6.

L'afillacl6 del personal sanitari a un sindicat me la va explicar el Dr. Conill:

Un dia es presenta en Bel/munt (perque era tot tocat i posat; Miquel Bel/munt, encara viuen e/s

seus fil/s que tenen una perruqueria a les voltes del costat de casa I'alcalde). Diu:
us comunico que tots els de I'HSG us heu de sindicar.

trem tots a la cuina, que deiem, el nostre laboratori.
- caraí!
- Bueno, bueno - van dir el Dr. Rierola í el Dr. Bach - ,ens hem de síndicar?
- Sí. a la UGT, ja ho tinc trabat. Avui al vespre hi anirem í ens faran els camets.

I vam anar-hi, devíen ser cap a les vuit del vespre, i ens van fer el carnet de la UGT. Tots érem

ugetistes. Hasta a en Soldevila Ii van ferl

En Bellmunt no va ter-ho amb mala intenció. Potser sí es va muntar un farol dient als del partit
que els portaria tots els de I'HSG, pero a nosaltres també ens interessava perque si venia algú
a buscar embolies Ii podém dir: "EpI Que nosaltres som de la UGr Jo em penso que va te-no

en I'aspecte aquest de poder-nos resguardar del que pugués venir. Nosaltres no el vam usar

mai. perque no cree que ni en Rierola ni en Bach I'uséssin mai.

Aquestes noticies de I'Hora Nova ens indiquen que I'activitat sindical entre els

professionals sanitaris era intensa:

CNT - Associació Obrera- AlT. Sindicat de Sanitat, Assisrencia Social i Higiene. Per la present,
es convoca a tots els Metges, Farmaceuties, Laboratoris farmaceuties i biológies, Veterinaris,
Odontólogs. Llevadores. Practicants. Estudiants. Intems de medicina, Infermeres auxiliars i

especialitzats. Material sanitari, Personal administratiu, Personal i establiments de Hidroterilpia,
Herbolaris. Majoristes de Farmacia i especialitats farmaceutiques, Barbers, Perruquers,
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Manicura, Massatgistes, Material eecuo-méac, Empleats Pompes fúnebres, Cementiris iNeteja
Pública, a I'Assemblea que tindra l/oc el proper dil/uns, dia 12, a les nou de la vetl/a, en el local

de la C.N. T., per tal de constituir aquest Sindicat de la indústria de la Sanitat.

ICompanys, per ésser de gran importancia no hi manqueul
La Junta Organitzadora98

Associació Sanitaris de Vico Convoca als seus afiliats a la Reunió General, en la qual es

obligatoria I'assistencia, que tindra l/oc, en el local social, v.G. T., dema dimecres, a les 9 de la

vetl/a, per a tractar assumptes interessants.
El Consel/99

7.3. L'HSC COM A HOSPITAL COMARCAL

Durant el temps de guerra, I'HSC continua exercint les seves funcions

d'hospital comarcal. Es fa patés estudiant la procedencia deis malalts

ingressats (vegeu-ne l'anallsl a la segona part d'aquesta tesi). Una instancia ho

confirma explícitament, tot denunciant els problemes de ñnancarnent que sofrí

durant el període bel.llc (vegeu-ne la transcripció més extensa al capítol 21)

(. .. ) este Hospital, de carácter MUNICIPAL por fundación, viene desde el 19 de enero de 1931,
en virtud de un Convenio celebrado con la Excma. Diputación Provincial, prestando los servicios

hospitalarios comprensivos a todos los enfermos de los 49 pueblos de la Comarca, viniendo

obligado también a prestar iguales servicios a todos los enfermos TRANSEÚNTES, cuyas

estancias van a cargo de la Excma, Diputación Provincial.

Dicho Convenio al finalizar en 1935, fue prorrogado por un BIENIO con las mismas condiciones,

excepto la referente a la cláusula que determina la subvención anual a satisfacer por la Excma.

Diputación en pago de las estancias causadas por los enfermos TRANSEÚNTES, que en la nueva

prórroga, fecha 13 de eneroy 8 de febrero, se acordó fuese aumentada de 18.000 ptas. y 6.000

ptas. para el pago de la nómina al Sr. Médico Director y al Sr. Médico - Cirujano, Jefe de la

Clínica y de la Sección de CIRUGIA - COMARCAL a la CANTIDAD ANUAL de 30.000 y 6.000

ptas. respectivamente .

.. L'Hora Nova, nO 98 - dissabte 10/4/1937, pág. 6:
'" L'Hora Nova, � 102 - dimarts 20/4/1937, pág. 6:
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Consta Que la administración raja-marxista hizo efectivas las dichas subvenciones aumentadas

correspondientes a las anualidades de 1936 y 1937, Quedando por lo tanto por abonar la del

año 1938 y la mitad correspondiente al PRIMER SEMESTRE (...)
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8. La premsa i la sanitat

El periódic local "L'Hora Nova" es féu resso de diversos esdeveniments,

publicats com a notícia, que pertanyen a l'arnbit sanitari.

Aquest tipus de notícies breus són nombroses. En transcric diverses com a

exemple, aparegudes durant els mesos de rnarc, abril i maig de 1937, sense

pretendre realitzar-ne una análísl exhaustiva.

"Creu Roja - Vic: Serveis dissabte passat, a la una de la tarda, es va assistir al jove Jaume

Segalés de la Caseta del Pas, d'un traumatisme a la regió nasal, i li fou practicada, en el

dispensari local, la cura d'urgfmcia. Pron6stic I/eu.

* * * *

Pel servei de nit, fou assistit, diumenge a les deu, aproximadament, el jove Marc Clapera, qui,

degut a un xoc de bicicletes, presentava destrucció total de totes les dents del maxilar superior
amb probable fractura del dit maxilar. El Dr. Tolosa va practicar li la cura d'urgfmcia, en el nostre

dispensario Pron6stic tesevst'"".

"Un metge canadenc parla d'Espanya"101

Aquest article, malgrat ser escrit per un metge, té un fort contingut polític.

"Accident fortuí't. Dissabte, a la tarda, ingressa a I'Hospital Comarcal de Vic, el jove compatrici
Joan Vila, de 18 anys, qui rebé la ferida d'una bala en una cuixa i una ma, quedant-li el projectil
incrustat entre els dos dits, en disparar-se-Ií, casualment, el rev61ver a un seu company.

Sortosament, I'estat del ferit és satisfactorí"l02.

Més endavant utilitzaré aquesta notícia per a il.lustrar els efectes de la tinenca
d'armes per part de la població.

,,, L'Hora Nova, rf' 82 - dijous 4/3/1937, pag.6
'0' L'Hora Nova, rf' 85 - dijous 11/3/1937, portada
"" L'Hora Nova, rf' 96 - dimarts 6/4/1937, pago 6
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"Accident d'auto. Ahir, prop de les 10 de la nit, ocorregué un accident d'auto, a conseqüencia
d'estar mullada la carretera en el quilometre 28 de Vic a RipoII, en el que, desgraciadament, el
cotxe anar a parar a dlntre el riu que vorejava el camaí (sic). Immediatament fou comunicat en

el servei de guardia de nit de la Creu Roja d'aquesta localitat, el qual sortí tot seguit amb el Dr.
Tolosa. Després de practicar les primeres cures d'urgencia, es féu els diagnostics següent: el

company Anselm Marina, de 27 anys, va sofrir una petita commoció cerebral amb fractura de

maxilar inferior al nivell de les apofisis genianes i desgarrament del conducte auditiu extem dret

(pronostic reservat. Els altres companys, afortunadament, no varen sofrir lesions d'importancia.
Felix Conde, magullament general i ferides contuses. Anton Miguel, ferida incisa al nas a nivell

de les nassals i desgarrament de pell de rotula. Gil (el Manyo), contusió costal del cantó

esquerre; aquests, pronostic IIeu. Practicades aquestes cures dos deIs ferits foren traslladats a

la ViI.la de Salut /'Alian�a de Vico "7ro

"Mort sobtada. Davant la temen�a d'un accident, diumenge, a les vuit del vespre, es procedí a

despanyar la porta de "water" del Cafe de la Constancia, d'aquesta ciutat, on hi havia entrat,
molta estona abans, Emi/iBragulat Sindreu, de 55 anys d'edat, i es troba aquest sota els efectes

d'una emorragia (sic) gastrica. El pacient fou traslladat a /'Hospital Comarcal, a les nou i

quaranta i cinc minuts (sic), on mor! al quart d'hora del seu ingrés, malgrat la dil./igent
assistencia del cos facultatiu.

La víctima, junt amb un company seu anomenat Joan Bertran, procedia de Barcelona, i de pas
per a Puigcerda, havia passat la tarda a Vic, i a les dues hores d'estada li sobrevingué /'accident

que li costa la vida.

Aquest matí, a les deu. s'ha efectuat /'acte de /'enterrament en el qual hi han assistit

representants del sindicat de tocinaires de Barcelona, on tenia bones relacions el difunr70<.

"De l'Ajuntament. Ban. Mariá Serra Badell, Alcalde de /'Ajuntament de Vic, faig avinent: que tots

els ciutadans possei'dors de gossos hauran de procedir immediatament a fer-Ios vacunar amb

la "vacuna anti-rabica·, per tal d'evitar la infecció o infeccions que es puguin produir per
mossegades d'animals afectats per la rabia i per a evitar tota mena de contagis.
L'incompliment d'aquesta disposició sera severament sancionada, sens perjudici de les mides a

prendre per causa de /'abandó en que incorrin, respecte de les obligacions amb els esmentats

animals. I/L/rs possei'dors.
r;o que es fa publie per a coneixement deis interessats i per a que es compleixi exactament.
Vie, 14 de maig de 1937. L'Alcalde-President, Maria Serra Badel/. ·705

'," L'HOfa Nova. rr: lOO - dtfOUS 1514/1937. pago 6

,. L'HOta Nova n'o 108 - 0Imarts 4.'511937. pago 6

'�L'Hor8 Nova n'o 113 - dlssabte 1515/1937. pago 6
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Les campanyes sanltanes també es dugueren a terme a la ciutat de Vic, potser
seguint les directrius de la Conselleria de Sanitat i Asslstencia Social, o bé del

seu Director general i ideóleg, el Dr. Félix Martí Ibáñez.

"Accident. A !'Hospital Comarcal de Vic, ha estat assistit, aquest matí, en Joan Dordal, vel de

Sentfores, mas "La Rovira". La víctima es trobava a la quadra de "can Peret' i una euga li ha

lIanr;at unes guitzes, les ferides de les quals li han interessat al baix ventre i a la part femural

(sic)". 106

La precisió de la notícia no s'escapa d'un cert caire familiar.

"Ordre - circular de la Conselleria de Sanitat i Assistencia Social sobre !'abastament de carn i

normes higieniques. "107

La transcripció de circulars, ordres i decrets de la Conselleria són habituals a

L'Hora Nova, i es publiquen com a notícia. Aquest n'és un exemple.

"Accident mortal. Sobre el migdia del dissabte, en la carretera de Barcelona, davant del

trencador de l'Esbarjo, a un quilometre aproximadament d'aqesta ciutat, una dona anomenada

Teresa Falgueras Capdevila, coneguda per la "Calces", va ésser atropellada per una camioneta

d'un bricollaire deIs que vénen al nostre mercat, i resta morta a !'acte.

E! company Josep L/onch, que actua de Jutge d'lnstrucció, es persona poc després allloc del

succés, fent les indigacions (sic), de les que, de moment, no devien resultar acusacions greus

contra el conductor de la camioneta, ja que poc després aquest va quedar en /libertat. "108

Un altre cop, la precisió de la noticia no s 'escapa d'un cert caire familiar.

"Accident greu. En la tarda d'ahir, trobant-se en el "Serrat" de Calldetnees (sic), el nostre
conciutada Manuel Padullés Fernandez, va tenir la dissort de que va caure-li la pistola que duia,
se li disparés i Ii produís una greu ferida. El ferit fou traslladat a !'Hospital Comarcal de Vic, on
va ésser intervingut amb tota urgencia pel Dr. Rierola, amb resultat satisfactorio

E! diagnostic de la ferida és el següent: el projectil penetra per la cuixa esquerra i s 'enfila arran

mateix de la glútea tot rosserant un tros de recta, amb porforació (sic), i resta localitzat en la

segona vertebra, part dreta. Dintre la gravetat, hom té esperances de poder salvar al pacient.
E! Jutjat d'lnstrucció d'aquesta ciutat, practica diligencies per tal d'aclarir el fet.

Un altre accidento ñoamemem d'un quart de dotze d'ahir, a la nit, un cotxe que procedia de

RipolI, que es trobava parat davant de !'ex - convent de les Davallades, dintre el qual solament
hi havia una dona d'uns seixanta anys, qui, per haver-se fracturat una cama, es trasllada a Ripoll

ros L'Hora Nova. no 113 - dissabte 15/5/1937. pago 7

io L'Hora Nova. no 116 - dissabte 22/5/1937. pag.3
"" L'Hora Nova. ('.JO 117 - dimarts 25/5/1937. pag. 6
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per tal que la curessin, mentre el conductor i altres acompanyants decidien entrar en un

establíment de la ciutat amb el proposit de refrescar la gorja, per efectes d'una probable
imprevisió i potser perque el cotxe menava més pressa que els altres, aquest s'engega pel seu
compte, amb la carrega de la pobre velleta, amb tan poc seny, que es precipita contra el primer
platan que se li posa al davant.
No cal dir com queda la dissortada dona, per I'espant i les nafres que Ií vingueren al damunt,
quan ja el seu estat era prou fragil.
Hom ana a la recerca del conductor i companys, del vehicle sinistrat, mentre el comentari deIs

qui havien presenciat el fet era d'oberta recriminació per haver deixat una malalta sola a

/'interior del cotxe, parat en la via pública, a altes hores de la vesprada.

1 una altre víctima. En la Clfnica de la ViI.la de Salut "L'Alian9a", d'aquesta ciutat, hi ha ingressat,
a primeres hores de la tarda, !'obrerAntoni Pujol Casas, qui, en explotar una barrinada en les

obres de la portada d'algües del Ges que s'efectuen a Bell Serrat, ha resultat amb greus ferides
al cap. ·'09

"Mor un ferit. L'obrerAntoni Pujol Gasas, qui resulta ferit dijous en I'explosió d'una barrinada en

les obres de la portada d'aigües del Ges, que es realítzen a Bell Serrat, ha mort en la clínica on

fou traslladat immediatament després del sensible accidento "110

Els esdeveniments traurnatics, com es pot veure, eren els que més sovint es

consideraven noticia.

Una anáílsl de les noticies publicades a la premsa local i relacionades amb la

sanitat durant el perlode de la guerra civil seria possible, pero s'escapa de

I'objectiu principal de la meya tesi. De tota manera, m'ha semblat oportú
d'oferir-ne una mostra per a obrir el camí a posteriors investigacions.

,� L'Hora Nova. N" 118 - cí!OUs 27/5/1937. pág. 6
., L'Hora Nova. 11" 119 - dIssal:Jte 2S''5/1937
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9. La terapéutica a I'HSC

9.1. GENERALlTATS

La investigació sobre la terapeutlca a I'HSC en temps de guerra és complexa
pels següents motius:

• manca de documentació escrita: no he pogut trobar cap lIibre de

formulacions, ni accedir al material quirúrgic, ni tampoc no es realitzaven

histories clíniques com a I'actualitat
• manca de testimonis directes:
• manca de prescripcions: no he trobat receptes d'aquell període

Les tecniques quirúrgiques no devien ser gaire diferents de les descrites en els

tractats de cirurgia contemporanis.
Cal dir que les especialitats quirúrgiques eren realitzades segons I'ocasió per

diversos professionals; la traumatologia, per exemple, no era contemplada
com a professió diferenciada de la cirurgia general. Es fa pales aquest fet tant
en I'article citat de Salarich com en les própíes fitxes de malalts ingressats,
veient quines patologies atenia cada metge cirurqia.
Ens ho confirma en aquest article el Dr. Urrútia referint-se als seus principis en

el camp de la clrurqla'": aquest testimoni ens indica que poques coses havien

canviat els anys posteriors al final de la guerra civil:

A la decada deIs 50"2, el Serveí d'Urgencíes de I'Hospítal Clíníc í Províncíal era el més ímportant
de Barcelona. ( .. ) Les urgencíes del Clíníc teníen díversos serveís, un d'ells el de Círurgía -

Traumatología, tot junt, com un tot ínseparable. L'equíp de guardia eslava constítuir per dos

metges í dos estudíants o ínterns per oposícíó. (. .. ) Els estudíants téem índístíntament

d'ajudants o d'ínstrumentístes al quír6fan í Bdhuc d'anestesístes, ja que no hí havía cap metge,

r s t Urrútía, A. Fent de círurgíá.. .i de tot! Annals de Medícína 1998; 82: 103 - 104

'" del segle XX, o sía a partír de 1950.
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especialista o no, per a fer les anestesies. Aixó vol dir que, oficialment, ens tamsvem en

clrurg/a, o almenys en cirurg/a d'urgencies, en traumatolog/a, en aquells temps no tan

intervencionista com ara peró que incloía traumatismes toracies, adhuc fer/des cardíaques, en
anestesia general t, a vegades, téem també de tecnies radiólegs. Formavem part, doncs,

d'equlps molt polivalents en els quals tan aviat actuavem d'anestesista, com de cirurgia,
traumatóleg o de radlóleg (fins i tot a domicili amb un aparell de fer radiografíes portatiO.
(. ..) Aquesta preparació tan polifacetica ens va ser molt útil a tots els que vam passar per

urgencles del el/nic, especialment als que després hem estat treballant a hospitals petits, on el
metge de guardia havia d'atendre malta varietat de patologies i no sempre tenia I'ocasió de

consultar amb altres especialistes.
Quan I'anestesia es va perfeccionar i sofisticar, alguns vam deixar la seva practica per als nous
especlal/stes 1, fins I tot, delxarem de fer traumatologia si preferíem la clrurgia. (. ..)

La situaci6 a I'HSC de Vic no devia pas ser millor que la de I'Hospital Clínic de
Barcelona. Un equip de metges de guardia a I'HSC no es rnunta fins la década
del 1960"3• L'anestssla la realitzava una monja o un practcant'", i els cirurgians
eren polivalents, potser més encara pel fet de tractar-se d'un hospital petit.

Les prescripcions mediques es basaven en formules magistrals;
malauradament no n'he descoberta cap, ni tampoc llibres de formulacions de
I 'epoca, pero no descarto que amb la nova catalogació del fons de I'arxiu de

I'HSC en un futur se'n descobreixin.

Transcric els records del Dr. Conill a proposlt de la terapéutica farmacol6gica:

Medicaments II� no se n 'empraven, to; eren formules magistrals, es feien a la farmacia delpropi
HSG. Sor Maria era la reina, per aixó no la van treure d'entrada; després va venir mossen Pep
Fabregas, I sor Maria n 'hi va ensenyar i mossen Pep ha va seguir.
Hi havia p. e. infusión de polígala (pels costipats) o el benzoata sódico (també per processos
gripals). En sabíem un niu de fórmulesmagistrals, perque no feiem res mes. En una farmacopea
antiga se 'n trabaran de fórmules magistrals. Els antibiótics encara no eren coneguts.
No recordo /'anestesia local. hi tiraven una mica d'éter, en temps de guerra no n'hi havia cap.
Les sulfamides en zona roja no van existir, tat era al front nacional, ha vaig trobar perque la

Fatarella havia estat front nacional, a Vic fins després de la gerra no hi havia res, les vaig trabar
a la Fatarella /'abril - maig deI38tt�.

'o_' Cooctetament el 1965 sego"IS el testmoni del Dr. Jordi SaJa Soler. aJeshores director médic. i eIs Drs.
Pere \Na i Joan GaIach, QUe fr:Jm18Jen part d'aquest equp primigeni

o',� el lestlmOnt del Dr. ConiIIlXl8 fotografia
.. s Es reffn3lx a les actuals espeoa/ttats farmaceutJques
... Q¡an el pobIe va ser ocupat pg rexérctt repub/Icá. MaJgrat eIs records del Dr. ConiJI. marcats pg la seva

� personal. vtJl ter notar Que 91 acpe/IB épca exisiten /'anestésia local, I'anestésia regional i la
f8QUI8fleStésta I QUe les �ides es V3'l ufijtzar també a la sanrtat repub/Icana.
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deis primers casos que vaig tenir va ser en un cas de meningitis que es va salvar (de Centelles),
00 aleshores estava en plena eufOria de la carrera, estava amb en Ramos 117). Havien d'anar a
Barcelona a buscar la penicil.lina: al Clínic sabíem que hi havia barcos que duien penicil.lina de

contraban. Ila tomavem refer: filtravem els orins. L'aprofit8vem perque era carlsslma.

Pels tifus: Coramina (gotes pel cor) I antitermics Oa hi havia alguna aspirina). Era molt IImitat, si
tenia tos alguna formuleta que téiem i anar marxant. El tifus de seguida es velen demacrats,

pal.lids, amb diarrees, fetge, melsa, mals de panxa...
La morfina es feia servirper calmar els dolors, no s'usava gaire, era només Indicada en malalts

terminals o similars.

De serums intravenosos no hi havla res, va ser a partir del 1941-42. Quan estava a I'Hospltal
Clínic téem tot aixó, Havien fet servir serums fins i tot intraventriculars cerebrals.

Les injeccions es desinfectaven bullint, amb agulla d'acer. Per esterilltzar els blsturlns es feia a

altes temperatures amb autoclaus, les fulles de bisturl no es canvlaven, s'havlen d'esmolar de
tant en tanto

L1um elecrticaja n'hi havia, i lampara I taula de quirófano
Guixos ja n'hi havia, es pastava el guix com un paleta i es posava per sobre, de primer s'embo
licava la cama amb bena i després es feia les pastetes i s'enguixava amb la ma. De benes i gas
ses ja n'hi havia.

Les sutures eren amb agulles i fil de tripa de porc.

Aspiradorper aspirar la sang ja n 'hi havia."8

Quant a les tecníques especials utilitzades, ens podem orientar a través de

referencies indirectes. En la fitxa d'una pacient (Dolors C. M., de 25 anys, casa

da) ingressada a la "Clínica" de I'HSC, diagnosticada de neoplasia uterina, se li

aplica Radium. Consta que I'atengué el Dr. Salarich. Ingressa el14 de rnarc de

1936 i sortí d'a1ta el18 de rnarc de 1936. Malauradament no en coneixem més

detalls, pero ens permet afirmar que es practica la radioterapia a I'HSC poc

abans de I'inici de la guerra civil.

Salarich, a "El primer quinquenni de I'Hospital Comarcal" diu:

En aquests 5 anys I'Hospital ha adquirit tots aquests elements (. ..): aparell de raigs X, de ralgs
ínfra-roigs i ulréNíoletes, aparell de corrent galvánica i faradíca, taula de Puttí per a reduccló

de fractures, aparell d'esterelització i material quirúrgico

'" Rafael Ramos Femández (Madrid 1907 - Barcelona? 1955) Catedr8tic de pediatría a Salamanca. arribé
per tras/lat a Barcelona el 1941, ocupant la catedra que estava vacant per la repress/ó polfflca de la

postguerra. Nomenat degá de la facultat de medicina de la UniversJtat de Barcelona aquellmatelx any, fou
succeit pe! Dr. Soriano el 1944. Ramos va mil/orar ampliament el serve! de pediatría de I'Hospltal el/nlc, I
impulsa una revista de catedra, els "Archivos de Pediatrfa". Vegeu Corbella J. Históría de la Facultat de
Medicina de Barcelona 1843 - 1985. Fundació Uriach 1838, Barcelona 1996.

If' Entrevista feta a cal Dr. Conill a Vic el 10/2/1998
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Tots aquests aparells s'utJlltzaven en els mesas previs a I'a/�mentmilitar, i probablement, en la
mesura de les posslbllltats, durant els anys de guerra.

Merex un capftol a part I'ús de I'aparell d'Ombredane par a la narcosi, car es racta

d'una técnica ciarament recordada pel Dr. Conill i documentada en fotografies.

9.2. L'ANEST8;1A - L'APARELL D'OMBREDANE

El Dr. Conlll rn'explícá:

Les anestesies les felen en Jaume Soldevlla len 8ellmunt, les feien amb I'Ombredane, un apa
rell com una bola: una esfera, tlraven ellfquld a dlntre, hl havla un regulador a sota i amb aíxo

anesteslaven: si el malalt bufava molt el posaven I si bufava poc el treien, tenia una mascare

ta que s'adaptava a la cara.

Joaqulm Salarich escriu en els Anals de I'any 1932119:

L 'anestesia per Inhalacló, torna a prendre actualment un nou impuls en la seva utJlltzació (. ..)
S'evldencla la decadencia de/ cloroform, completamentjustificada pels greus perills, immediats
I tardans que comporta el seu ús. No aixll'eter, avui universa/ment emprat i que nosaltres utJlít

tem en el nostre Servel permit/8 de /'apare/l d'Ombredanne, que pennet la dosificació de /'a

nesteslc I és de f8cJlmaneig, Amb ell portem realltzades 68 anestesies generals i tenim única

ment en el nostre historial com a complicació post anestesica, un ces de neumonia,

La preparacJó del ma/alt merelx per la nostra part una importSncia extraordinaria i són sotme

sos a una vacunacló preventiva 'lO, (. ..)

Par tal de descriure I'ús de I'aparell d'Ombredane (Si volem ser rigorosos, cal
escriure-ho amb doble "n" i accent a la primera "e") em serviré d'una descrip
ció que en fa el propi inventor 121:

, .. Ñ!8IS de I'HospIte/ Cornsrc8I de vích. Generaltat de CataUlya - Hosp/t8/ de la Santa Qeu de Wch. 1932-

Pag.4O
... No especIica quha.
...� L Précis cInique et opératoire de chinxgie inñlIltile. Paris, MassoIlet de. tdteus. 1932,
3a edció, p. 16. A la portada s 'especifica que L CJmIJrédBIIne és "ProIesse.r de CInique Chiurgic8Ie
Infwltle a le Faccité de Médecine de Pans: CtWurgien de rH6pital des EnIants - MaI8des•.
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Il-IustIació extreta delllibre del
Dr. Ormédale • Précis dllliQue el opéralOlre

de chiurg e rntll!Ile' de any 1932

Éthérisation. - Sauf eas exeeptionnels que nous al/ons préeiser plus loin, nous endormons les

enfants ¿ I'éther, quels que soient leur age et leur lésion.

Ce n'est point iei le lieu d'étudier I'anesthésie générale par I'éther. Nous dlrons seulement en

quoi la nareose differe ehezl'enfant et ehezl'adulte.

Nous nous servons de I'appareil d'Ombrédanne, toujours ehargé ¿ 150 grammes.
1/ faut avoir un jeu de masques appropriés ¿ la tail/e de la faee des sujets. Col/in en a fabriqué
trois modeles, petit, moyen el grand, que nous ehoisissons suivant les eas (fig. 1).
Pour obtenir la résolution, on doit donner proportionel/ement beaueoup plus d'éther ¿ un enfant

qu'¿ un adulte.

Fu], t .
- Appareil d'Ombrédanne pour
tanesthésíe par tether .
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11 faut conduire le début de I'anesthésie beaucoup plus vite que chez I'adulte. L'enfant, atfolé par
le contact du masque, se débat, déplace I'appareíl, aspire 9a el la de I'air supplémentaire et

I'anesthésie s'établit mal. 11 faut, au bout de quelques secondes, atteindre le chitfre 6. Bien

souvent méme, on est obligé d'y recourir d'emblée. La perte de connaissance survient apres
quelques inspirations. Aussit6t il faut baisser et chercher le chiffre de régime correspondant au

seuíl de I'anesthésie, cette ration d'entretien étant 1/2 s 1 ou 1 1/2 de la graduation de

I'appareíl, suivant /'age de I'enfant.

Per acabar d'il.lustrar I'ús de I'aparell d'Ombredane i les tecniques
anestesíques de l'epoca, transcric el testimoni, cronol6gicament una mica

posterior, del Dr. Urrútla'":

(. .. ) L'any 1954 vaig comencer com alumne assistent al Servei de Cirurgia i Traumatologia
d'urgencies del Clínic. Un any després vaig passar a ser alumne intern per oposició (. . .) Em van

donar un "curset accelerat" d'uns 15 minuts i, a continuació, em van deixar a la cap9alera d'un

malalt jove, amb cremades extenses, fent /'anestesia amb un aparell anomenat Ombredane que

funcionava amb éte: Aquest aparell estava format per un dip6sit per a l'étet en forma de bola

met¿I.lica, un comandament graduat al costat, una bufeta (una bufeta urinaria de veritat, de

porc, dissecada) que s 'inflava i es desinflava quan el malalt respirava, i una embocadura de

goma que s 'adapta va a la boca del malalt. Em van ensenyar a fer la maniobra d'Esmarch, és a

dir, aguantar el maxil.lar inferior per tal de mantenir les vies respiratories altes permeables al

8 practican Bellrrunt i una monja reali
una anestesia a I'HSC. Foto c. 1930

Umit . . Fent de anxg ..., de tol! de fedlCllla 1998; 82: 103 - 1
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mateix temps que se sostenia l'Ombredane. Em van instruir dient: "si el malalt es belluga poses
més alt t'éte; si esta massa quiet, el baixes una mica... " i així em vaig veure dues hores al
davant del malalt mentre el cirurgia plastic, que sortosament no precisava d'una gran relaxació
del malalt, anava posant punts i més punts de seda per a fixar els injerts sobre les cremades,
tot cantantmúsica gregoriana com tenia per costum.

(. .. ) Els malalts que es trobaven en molt mal estat general ja no s 'operaven, perque era acceptat
que no resistirien !'anestesia. E/s que no esta ven tan greus sabíem que era arriscat sotmetre'ls
a una anestesia. E/s malalts anaven cap a quirofan sense un ECG i gairebé sense analisis

clíniques. No teníem cap monitor i el control d'oxigenació es feia a ull. És a dir, a ull del cirurgi¿
que et deia "la sang és fosca!" Aleshores administravem una mica més d'oxigen. El pOls i la
pressió es controlaven de tant en tant, si les teines manuals de ventílació ens deixaven temps
per a fer-ho. Si en algun cas, molt ooc freqüenf, teníem alguna incidencia irreversible en un

malalt greu, s'acceptava que "no havia resistit !'anestesia" o que havia tingut un xoc anestesie
i no passava res, en contrast amb el que esta passant ara (. .. )
Quan !'anestesia es va perfeccionar i sofisticar, alguns vam deixar la seva practica per als nous
especialistes (. .. )
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10. La finenca d'armes de toe

L'estat de guerra afavorí la tinenca d'armes de foc per part de la població civil.

Una situació infreqüent en el nostre país en els darrers temps de pau, quan la

tínenca d'armes per part deis civils es limita practicarnent als afeccionats al tir

com a esport, als cacadors i als delinqüents. La resta serien els cossos de la

policia no militaritzats (mossos d'esquadra, policía nacional ... ) i als militars

(guardia civil, ejército español).
Per entendre el context social, hem de considerar que una part significativa de

la població (amb aixó em refereixo a persones que ocupaven cartees públics o

militaven en partits polítics aleshores al poder) no només posseien armes de

foc sinó que en feien ús i pública ostentació.

En una ciutat com Vic, allunyada del front, tradicionalment clerical, aquest fet

necessariament havia de revolucionar la societat.

A nivell medie, se'n derivaven conseqüencies traumátiques més o menys

greus: ferides per armes de foc i a vegades la mort immediata o diferida.

Vull transcriure com a exemples algunes notícies aparegudes a I'Hora Nova, i

més endavant, en l'anáílsl de les fitxes deis malalts ingressats, estudiaré els

ingressos a I'HSC motivats per patologia derivada de I'ús d'armes de foc.

"Accident fortun. Dissabte, a la tarda, ingressa a I'Hospital Comarcal de Vic, el jove compatrici
Joan Vi/a, de 18 anys, qui rebé la ferida d'una bala en una cuixa i una ma, quedant-Ii el projecti/
incrustat entre els dos dits, en disparar-se-li, casualment, el revolver a un seu company

Sortosament, I'estat del ferit és satisfactori"123.

"Accident greu. En la tarda d'ahir. trobant-se en el "Serrar de Calldetnees (sic), el nostre
conciutada Manuel Padullés temsnaez, va tenir la dissort de que va caure-li la pistola que duia,
se li disparés i Ii produís una greu ferida. El ferit fou traslladat a I'Hospital Comarcal de Vic, on
va ésser intervingut amb tota urgencia pel Dr. Rierola, amb resultat satisfactorio

El diagn6stic de la ferida és el següent: el projectil penetra per la cuixa esquerra i s'enfila arran

"" CHafa Nova. rf' 96 - dimarts 6/4/1937. pág. 6
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mateix de la glútea tot rosserant un tros de recta, amb porforació (sic), i resta localitzat en la

segona vertebra, part dreta. Dintre la gravetat, hom té esperances de poder salvar al pacient.
E! Juljat d'lnstrucció d'aquesta ciutat, practica dilígencies per tal d'aclarir el tet. "124

I/Delegació d'ordre públic: Ens ha estat facilitada pel Delegat d'Ordre Públic de la comarca la

nota següent:Armes reco/lides a Vic: 2 Winchesters, 5 pistoles, 200 armes /largues (escopetes
de car;a i mosquetons) i 2 caixes de municions per a escopeta i mosquetons. "125

1/(. . .) Jo responsable sempre deIs meus actes, dec dir-vos que és veritat que jo en el passeig
o'en Macia, vaig cridar !'alt i vaig encarar la pistola al vostre militant (de la UGT) Brunet. Com

també vaig demanar el winchester a Baíllo, pero, com em contesta negativament, no hi insistí

més. (...r26

," L'Hora Nova, N° 118 - dijous 27/5/1937, pág. 6
125 L'Hora Nova, N° 127 - dijous 17/6/1937, pág. 6
126 L'Hora Nova, N° 129 - dimarts 22/6/1937, pág. 2: article "Claredat i sinceritat", signat per L1uís Aumatell,
conseller municipal (fragment)
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11. El futur mariscal Tito

La lectura "a posteriori" per part d'antics combatents de la presencia del

mariscal Josip Broz, "Tito", entre les files de l'exercít republica, ha desvetllat

múltiples testimonis de la seva presencia. Establint-ne una cronologia, ens

trobem amb la paradoxa de relats sobre la seva presencia en diversos indrets

allunyats al mateix temps.
Alguns testimonis parlen de la presencia de Tito a Vic i rodalies. Sense

pretendre'n realitzar una analisi crítica, els transcric i deixo les valoracions per

a posteriors investigacions.

El primer testimoni és una publicació autobioqrafica de Joan Sunyol:"

Anys després, en algun film mostrant la barbarie deis sistemes repressius de les SS o la KGB,
he sabut amb una brutal evidencia el significat d'aquella escala que partia de I'habitació on ens

feien declarar i que davallava cap a una fosca profunditat desconeguda, insospitada en la

innocencia o en la ignorancia deIs meus setze anys. Significat que ara se'm revela va, amb una

Gruesa escruixidora, en la secúénc« d'un film de guerra o d'espionatge.
A mi només em preguntaven els anys que tenia i em tomaven a la cel./a.

Fou un vespre. Havent plegat de la feina a Vic anava a peu al Cantarell. La carretera de Roda

esta va vigilada, els soldats aturaven a tothom qui passava.

- Papeles.

Un esglai en saber-me sense cap document damunt. La recerca inútil. Les excuses fiables.

L'única esperanr;a era que I'edat es revelaria en el meu posat i no em considerarien desertor.

Pero no va ser així. Amb una colla més de detinguts era conduit al convent de Santa Teresa on

una brigada de recuperació del Batalló Lister tenia el seu centre de reclusió. Tots els pressump
tes desertors hi eren conduits i empresonats, i en aquesta lona n'hi havia molts. Un cap a la

cel./a, amb deu o dotze més, esperava. No sabia que. Potser la Júlia Sagalés, que em va saludar

127 Op. Cit., el capítol titulat "Tito".
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mentre em conduien, hauria avisat a casa i podrien fer alguna cosa. Els companys de cel.la, més

grans, m 'anima ven:

- Tu rai, se': veu tan criatura!

l/'interrogatori:

- Quants anys tens?
- Pel febrer en vaig fer setze.
- Apa. Digues quan vares fer els vint.
- Ja els dic que en tinc setze. A casa han enviat a buscar la partida de naixement, ja

ha veuran.

Donada la darrera resposta un breu cap de cap de /'interrogador i els soldats, ben armats, em
tomaven a la cel.la. Efectivament jo sabia que havien anat a Badalona a cercar la partida de

naixement, pero en aquell temps un viatge era tata una aventura i un interrogant tan greu,

potse; com el que planava sobre el meu destí immediat.

Formaven el «tribunal» sis personarges militars, el president, amb més estrelles que no els

altres, no parlava mai. Tot ha dirigia amb el gest del cap, amb una mirada, com a les pel./ícules.
Cara rodana, energic, cabell ros, ulls blaus, penetrants. El més terrible és que no feia cara de

mala persona.
La cel./a era fosca, humida, amb una petita finestra ran de sastre. Era estrany pensar que havia

estat /'habitatge d'una monja entregada a la contemplació i a I'oració, pregant, també, per gent
com la que envara el convento Pels presos, pels vigilants, pels qui juljaven i els qui eren juljats,
pels qui torturaven i pels qui sofrien. Per a tots.

Jo vaig teser-hl, dins aquella cel./a. Les meves oracions intenses i fervents eren interrompudes
pels crits d'un pobre palones de les Brigades Intemacionals que s'havia extraviat i volia que el

tomessin al front. Ha demanava a grans crits, en palones, en alemany i amb els pocs mots de

castella que havia apreso Qui sap si amb un gran desig de réafirmació, gravava el seu nom a les

parets, posant al costat del número de la brigada el del batalló on servia. Vaig tenir el nom molt

temps a la memoria, ara em sap greu no recordar-lo. Un home fidel als seus ideals, conseqüent
i a qui I'atzar d'una geografia desconeguda d'una greu desorganització, havien dut a la situació
estrafalaria de combatent empresonat per desertor sense ésser-ho.

El meu cas era diferent. Un minyó indefens a mans de la providencia.

Al tercer dia nou interroga ton. Les mateixes preguntes i les mateixes respostes. L'home d'ulls

blaus que manava té unes paraules amb un altre que també sembla important. Pocs mots en

un castella incomprensible. Allarguen un document a un soldat que fa de secretario El segella i
em diuen que me 'n puc anar. Valga recollir el que tenia a la cel./a, m 'acomiado deis companys
de tres dies, mentre el palones segueix cridant. Surto a la IIum de la plana de santa Teresa. La
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lIibertat se 'm presenta lIuminosa, estranya, com una incomprensible i alada victoria. Allo de més

bell i de més nou que es pot imaginar per a la felicitat d'una persona.

A mig passeig, dos soldats que em coneixen d'alla dins, m'aturen sorpresas. Els mostro el paper

segellat.

- Quina sott, nano!

Ells dos ja ha sabien; I'endemá al matí, plens els camions, tots els detinguts eren conduitsa la

serra de pandols.

Anys després vaig saber-ha. Es diu i algú ha assegura de debO per haver jugat als escacs amb

ell, que Tito era a Vic al front d'aquell batalló de recuperació. EII era el president d'aquell tribunal.
Tan com s'hauria entes el iugoslau amb el pobre palones, pero, excepte Tito, la serra de Pandols

s'ho devia engolir tot.

Sunyol es refereix explícitament a una lectura Ha posteriori" de I'episodi; en

definitiva, no ho va saber fins "anys després" i a través de testimonis orals: Hes

diu i algú ho assegura de debo".

Un deis que ho asseguraven de debo era el practicant de I'HSC Jaume

Soldevila, segons m'explica el Dr. Conill:

L'Hospital Militar era amb les monges de I 'Escorial 128, són coses que jo les sé de trascantó

perque venia 15 dies o 3 setmanes a veure la mareo Es va convertir en hospitalmilitar. Oevia ser
a milja guerra, quan jo vaig marxar el 38 encara no era feto

El mariscal Tito va ser a Vic i estava a I'Hospital Militar de I'Escorial, aixo és autentic, m'ho va

dir en Soldevíla, i I'altre dia la meva senyora trambé ha va saber per una altre cantó.

En Soldevila, quan hi havia alguna RX que s'havia de fer a I'Hospital Militar el demanaven i hi
anava, i allí va veure el mariscal Tito.

L'Hospital Militar era de les Brigades internacionals (. . .)Tenien aparells de RX, les feien alla

mateix, quan hi havia una RX difícilli deien a en Soldevíla que la fes. Tot el material se 'n va anar

cap amunt.

Aquests testimonis sobre la mítica presencia de Tito a la ciutat de Vic serviran

d'introducció al següent capítol sobre I'Hospital de les Brigades Internacionals.

'28 Aquest és el nom popular amb qué es coneix encara avui dia la casa mare de les Germanes Carmelites
de la Caritat, fundada per Santa Joaquima de Vedruna.
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12. L' hospital de les Brigades Internacionals

Hospital Brigadas Internacionales

Comité Mujeres Antifascistas

VIC

•

Targetó editat per la impremta vigatana Pietx.

Arly 1938. AHCO.

Tot investigant sobre I'HSC he trobat diverses referencies (la primera, cal dir-ho,
el testimoni oral del Dr. Conilll sobre I'Hospital de les Brigades Internacionals.

La curiositat, el treball i I'atzar m'han fornit de diversa informació privilegiada
que fins el moment d'escriure aquestes ratlles és I'únic referent sobre aquest

hospital organitzat per les Brigades Internacionals a la ciutat de Vico

La primera referencia sobre l'existencia d'aquest hospital me la proporciona el

Dr. Conill:

L'HSC no era hospital militar. L'Hosp. Militar (HM) era amb les monges de l'Escorial, són coses

que jo les sé de trascantó perque venia 15 dies o 3 setmanes a veure la mareo Es va convertir

en hospital militar. Devia ser a milja guerra, quan jo vaig marxar el 1938 encara no era feto

El mariscal Tito va ser a Vic i estava a I'HM de l'Escorial, aixo és autentic, m'ho va dir en

Soldevila, i I'altre dia la meva senyora trambé ho va saber per un altre cantó.

En Soldevila, quan hi havia alguna RX que s'havia de fer a I'HM el demanaven i hi anava, i allí

va veure el mariscal Tito.

L'HM era de les Brigades internacionals, hi anaven francesos, italians... Eren comunistes

majoritariarnent.
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Era un HM fabulós per lo que deia en Soldevila, van durmoltmaterial bo de fora, venien coses

de Rússia...

Només era per malalts de les Brigades Internacionals, jo no hi havia estat mai. Tenien aparel/s
de RX, les feien al/a mateix, quan hi havia una RX difícilli deien a en Soldevila que la fes. Tot el

material se 'n va anar cap amunt.

No sé si hi havia infermeres. Es va fer sobre el 1938, i jo ja era al front.

Havien fet moltes reformes aquesta gent, no els venia de mil peles.
Lers monges de l'Escorial van marxar al primer toc de campana, quan hi va haver el primer tiro,
no sé quan van tornar.

Posteriorment un altre tesimoni oral, Soledat Ralló, que segons refereix havia

estat infermera d'aquest Hospital de les Brigades Internacionals, em va fornir

abundant informació que vaig utilitzar per a un article publicat a la revista

Gimbernat"? i que cita Hervás=. Posteriorment he anat realitzant noves

descobertes, de manera que en transcric els fragments més significatius que
em serveixin per a completar les investigacions més recents.

La situació d'aquest hospital improvisat durant la guerra és unanimement relatada: era al

convent de la congregació de germanes Carmelítes de la Caritat, a la casa mare anomenada

encara ara L'Escorial. Probablement les monges marxaren al principi de la guerra, i /'edifici buit

s'aprofita per a altres usos.

M'he valgut del testimoni oral de la sra. Soledat Ralló Terrats, nascuda el 16 de juny de 1922 a

La Bisbal dImporda i resident des deIs 3 anys d'edat a Vico Ouan ella tenia quinze anys (1937),
assistí a uns cursets d'infermeria (dirigits pel Dr. Iemceines"} que duraren dos o tres mesos,

passats els quals I'enviaren a ferpractiques a un deIs tres hospitals que hi havia a Vic aleshores,
i escollí /'Hospitallnternacional (Hij.
Ouan va ser habilitat aquest HI? Ella pensa que a finals de 1936 - principis de 1937132• Era un

hospital de sang, amb malalts militars ferits de guerra, basicament estrangers pero amb alguns
espanyols. Recorda molts ferits de bala (eren especialment difícils de curar els ferits de bala

explosiva, que no explotava fins que era a dintre del cos), i també els que havien quedat atrapats
per les mans a les "alambradas" (filferro espinós amb corrent etéctnc).
Hi havia una sala de I'HI destinada a veneriologia.

''''' Vilaseca, J. L'Hospitallnternacional de Vic durant la guerra civil espanyola 1936-39. Gimbernat. Revista
catalana d'fllstória de la Medicina i de la Ciencia, vol. XXVIII, publicacions del Seminari Pere Mata de la
Universitat de Barcelona, 1.997

=cc. cs.
'3' Conegut metge de Tona, els descendents del qual encara hi exerceixen .

• 32 Segons Bassas el dijous dia 14 d'abril de 1938 "el conjunt deis dos edificis de I'Escorial i les Josefines,
han estat habilitats com a hospitalmilitar de manera oficial pel Ministeri de Defensa. Ahir i per primera
vegada varen ingressar-hi uns vuit-cents ferits de guerra, la majoría estrangers procedents de les Brigades
Internacionals. " Aixó no és contradictori amb la possibilitat que un HI funcionés per a brigadistes maJalts,
no pas ferits, i de manera no oficial des d'uns mesos abans.

140 Tesi doctoral de Josep M. Vilaseca - L'Hospita! de la Santa Greu de Víe duran! la Guerra



Els directors eren un matrimoni alemany d'uns cinquanta anys que tenien una filia d'una edat

que podria anar deIs quinze als divuit anys, i que morí de tifus. Hi havia un metge rus i també

americans i francesos.

Quant a la composició de I'HI, recorda el 1riel 2n pis, la sala de massatges, el quirófan, les
sales petites amb 10 o 12 malalts, i les sales grans (molt lIargues) amb 30 o 40 pacients. En

total, aproximadament hi devia haver uns 200 malalts. De tota manera, ella no havia recorregut
tot I'hospital.
La distribució de les sales era la següent: les sales petites era on hi havia els malalts greus; eren

tres, numerades 20, 21 i 22. A les sales grans hi havia la resta de malalts.

El quirófan era com una mena de galeria tapada, com una tribuna a planta tancada per vidre

pels quatre costats. Hi havia taula d'operacions, peró no lampada, la i/./uminació consistia en

una simple bombeta que havia de ser aguantada per un ajudant. No hi havia aspirador, i
I'anestesia es feia amb una mascareta amb éter":

Recordem que hi havia tota una sala destinada a malalties venénee.

La sala de massatges contenia diversos aparells: una gabia de fusta amb bombetes a /'interior,

preparada per al/oljar una extremitat i escalfar-la abans de fer-Ii un massatge; aquest aparell va
ser construir per un electricista local. Unes plaques de goma que s'endollaven i produlen calor;

s'aplicaven també allloc on calia fer un massatge. l finalment una lampada de raigs ultraviolats.
La formació de la Soledat i les seves companyes (unes noies de Roda de Ter que devien tenir

uns 25 anys i una altra noia de la seva edat, vigatana) consistíprimer en aprendre de curar els

malalts, donar-los el menjar, etc. tal com feien les infermeres. Posteriorment ella oese« a la sala

de massatges i finalment a quirófano
El funcionament de I'HI era molt conecte, amb les degudes mesures higieniques. La directora

repassava diariament tot I'HI (visita va totes les sales). Recorda amb afecte especial la dona que

Ii ensenya afer massatges, una alemanya anomenada Erica Biering.
Desconeix la procedencia deIs térmecs utilitzats, possiblement de Gran Bretanya. Hom

administrava pastilles i aplicava cremes contingudes en tubs, peo no en recorda cap nom.

Els idiomes emprats per comunicar-se amb els ferits eren I'espanyol i el trences.
L'HI sofrí tres bombardeigs durant els anys de guerra. El primer només fou afectat per una

bomba petita que caigué a la sala de malalts greus, només va fer un petit forat al sostre i prou
(els malalts havien estat trasl/adats). El segon bombardeig no afecta I'HI. El tercer bombardeig
fou el dia que acomiadaren els lntemedonsls".

Després que els internacionals se n'anessin, I'HI fou regentat només per espanyols, i en

paraules de la nostra relatora fou "el caos: tothom manava i ningú creia, arribava un ferit i el I/it

encara s'havia de netejar, tot estava desordenat, brut... 11

103 Probablement es refereix a /'abans esmentat aparell d'Ombredane
,3< Segons Bassas (vegeu infra) el comiat de les brigades fou el dissabte dia 29 d'octubre de 1938. El segon
bombardeig de Vic, també segons Bassas, fou el divendres dia 20 de gener de 1.939, quan encara

funcionava, com es veurá més avall, /'HI, malgrat que e/s brigadistes ja s'havien repatriat. Segons Casanovas
(Op. Cit.) e/s tres bombardeigs que sofrí la ciutat de Vic s'esdevingueren e/s dies 21 de desembre de 1938, i
20 i 25 de gener de 1939.
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Durant el I/arg avenr; de les tropes franquistes cap a Barcelona (possiblement a finals de gener

de 1939, la caiguda de Barcelona fou el 26 de gener de 1939) els quatre sanitaris que

quedaven (inclosa el/a) marxaren en ambulancia cap a Olot enduent-se I'instrumental de

quirofan i el de fer autopsies; recorda el nom d'una infermera madrilenya (Carmen González

CajigaO i d'un metge, el Dr. Eslóker, també madrileny malgrat el seu cognom, que pertanyia a la

"brigada del cempesuo?":
A Olot només hi sojomaren un dia o dos, i després anaren a Camprodon, on els altres ocupants
de I'ambulancia hi estigueren unes hores i marxaren cap a Franr;a. El/a es queda.
Respecte la relació de /'HI amb els altres hospitals, segons la nostra testimoni no n'hi havia, eren
autonoms. Aixo no es contradiu amb el fet que he trobat algunes fitxes de pacients ingressats
a l 'Hospital de la Santa Creu de Vic que contenen I'anotació "trasl/adat a /'Hospital
intemaciona/".

Fins aquí el relat de la sra. Soledat Ral/ó.

Un altre testimonil136recorda que quan van entrar les tropes franquistes a Vic (1 de febrer de

1939 a la tarda) encara hi havia a I'HI dos o tres ferits que havien deixat al/a abandonats que

gemegaven durant la nito

La revista local "L'Hora Nova" informa de la realització d'un curset d'infermeria

organitzat per la Creu Roja el gener de 1937, el qual probablement es

correspon amb el curs esmentat per Soledat Ralló:

Creu Roja - Vico Obertura d'un curset d'lnfermeria. Aquest comite local de la Creu Roja,
assabenta a totes aquel/es persones que simpatitzin amb els serveis d'infermeria, que el dia 4

de gener provinent, tindra l/oc I'obertura d'un curs oficial.

EIs qui vulguin prendre-hi part, son pregats de personar-se a aquest dispensari, plar;a Caputxins,
9, on se'ls facilitaran totes les dades, així com també el preu de la matrícula, que deura fer-se

efectiu en el moment de la msaipco."

La data d'inici del curs es postposa. Un article aparegut uns dies després'"
consta de dues parts: la primera purament informativa i la segona amb un caire

marcadament engrescador, la qual cosa em fa pensar que probablement el

motiu d'endarrerir I'inici del curs fou a causa d'un escas nombre d'inscrits.

Creu Roja - Vic AIs inscrits al curs d'infermeria Es posa en coneixement als inscrits al curs

d'infermeria, i a totes aquel/es persones a qui pugui interessar, les dades següents: L'obertura

'35 Valentín González, conegut com "El Campesino", cap de brigada famós per la seva bel./icositat segons
alguns ex-combatents republicans.

13. Em va demanar /'anonimat

137 L'Hora Nova, nO 56 - dissabte 2/1/1937, pago 7

J3S L'Hora Nova, n° 58 - dijous 7/1/1937, pago 7
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sera el dia 18 de I'actual mes de gener, a dos quarts de set de la tarda. Aquest curs sera de

classes alternes, i I'orientació definitiva del text i programa sera resolt el primer dia de classe.

El preu de la matrícula d'ingrés és de 25 pessetes i aquesta podra adquirir-se tots els dies

feiners, de 6 a 7 de la tarda, al nostre local plar;a Caputxins, 9. La inscripció quedara closa

definitivament el dia 16.

* * * * *

Nota important sobre el curs d'infermeria.

No creguin tots aquells estudiants i simpatitzants a infermeria, que el curs sigui costós i difícil,
sinó que, al contrari, voldra el més petit esforr; perpart vostre per tal d'arribar al !!oc desiljat. No
cal dir que tant les Clíniques com els Hospitals ens seran facilitats per assistir a tota mena

d'operacions, raigsXi practiques diverses. L'assistencia a classe facilitara enormement I'estudi,

ja que un concepte ben entes amb una explicació clara i concisa, sera una satisfacció en la

lectura del text considerat en aque!!moment com una novel. la delmaxim intereso Creiem, dones,

que tot el que podia fer pensar en un curs difícil i impossible per la majoria de vosaltres, sera

facil, atractiu, i amb un pervenir altament satisfactorio

Finalment el curs s'inauqura en la nova data prevista, tal com ens confirma la

nota de premsa publicada l'enderna?".

Creu Roja - Vico Remerciaments. Ens plau fer públic el nostre agralment més sincer al

compatrici M. Izern 140, qui va facilitar nos una aula de la seva academia per tal de poder hi

inaugurar el curs d'infermeria.

Aprofitem I'avinentesa per a remerciar també la Junta de la Cooperativa Obrera, I 'haverposat a

la nostra disposició I'escola nocturna, per tal de poder-hi cursar definitivament les classes

teoriques del curs d'infermeria.
Hem rebut de la UGT la quantitat de Ptes. 120'15, recaptades en el festival benefic a profit
nostre. Agraldíssims!

Una part de I'edifici de I'antic convent de I 'Escorial era destinat a oficines, tal
com ens ho indiquen les següents notícies de premsa:

Comite d'ajut a Madrid. (. . .) Els donatius segueixen rebent-se a I'edifici de L'Escorial. Vic, 18 de

marr; de 1937 El comné d'ajut a Madrid. 141

Les "targes de racionament" extraviades. Per tal com ha estat comunicatper algun ciutada, a la
Redacció de I'Hora Nova, I 'haver estat recollida qualque "tarja de racionament", extraviada, (. . .)

13" L'Hora Nova, n° 63 - dimarts 19/1/1937, pág. 7

140 Maurici Izem, propietari d'una prestigiosa academia a la ciutat de Vic

141 L'Hora Nova, n° 88 - dijous 18/3/1937, portada
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preguem, al públic en general, d'acord amb el desig de la Comissió Municipal de ñoveimem«
que es posi a coneixement de dita Comissió (oticines editici EscoriaO tot el que es relacioni amb

una troballa o perdua de "targes de reconsmem."

Delegació del Servei de Cooperació Agrícola, Regió sisena. (. .. ) aquesta Delegació del Servei de

Cooperació Agrícola ha organitzat un CURSET D'AVICULTURA, a cénec del protessor Josep
Ferrer Palaus, adscrit als serveis técnc: d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
El curset comenr;ara el dia 30 de men; corrent i acabara el dia 17 d'abril, i constara d'onze

lIir;ons, les quals es donaran els dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabtes de cada

setmana, de 7 a 8 de la tarda, en una de les sales de L'Escorial.(. . .) Les inscripcions es taran

a les oficines provisionals d'aquesta Delegació, via 28143 (EscoriaO (. . .) 144

Un altre testimoni és el de Joan Suñol Genís, farrnaceutlc jubilat, el qual,
acompanyat pel fotóqraf i músic viqata Pere Bañón, ana a tafanejar a les restes

de I'HI un cop aquest fou abandonat I 1939. Tal com escriví en el fragment que
transcric més avall, recorda encara que en una sala hi havia els instruments de

la banda municipal de Vico EII se n'endugué un oboe, que al cap d'uns anys
retorna al director de la banda.

Hi havia un metge arnerica de I'HI que anava a comprar a la farmacia Genís,
propietat de la seva família i on ell treballava. Els productes que probablement
se li venien, segons m'explica, són alcohol, solució Dakin (es feia per electrolisi
amb una maquina especial, era un desinfectant per les ferides, la roba, etc.),
pomada Helmerich (era feta a base de sofre, indicada per tractar la sarna),
aposíts (cotó, gasses ... ). En aquell temps no existia la penici!.lina ni les

sulfamides. Hi havia quinina per la febre (no només per la malaria) i aspirina.
L'HI es va habilitar, segons Suñol, quan van arribar els brigadistes.
Joan Suñol, nascut a Badalona, havia anat a escola (a l'lnstitut Escola) amb la

filia de l'Andreu Nin, Ira (que vol dir Andrea en rus; els infants I'anomenaven

lraida); el maig del 1936 s'acaba el curs i ja no es veieren més fins poc abans

que marxessin les brigades internacionals de Vic (1938?). Anava vestida

d'infermera, devia ser voluntaria i amb tota certesa treballava a I'H!.

Heus ací la transcripció, tal com apareix al seu lIibre Retorns, del capítol titulat
lralda'":

1" L'Hora Nova, n° 88 - dijous 18/3/1937, pág. 7

'" L'Hora Nova N° 90 - dimarts 23/3/1937, pág. 3: "Eoúiveléncies de nom deis carrers i numeració: (.. .)Vta
28 - carrer Caputxins"
'" L'Hora Nova ND 90 - dimarts 23/3/1937, contraportada
'"' Sunyol, op. Cit.
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Era diferent de les altres. Séem de costat a I 'aula. A les hores d'esplai m'explícava coses de

Rússia, d'on havia arribat. El seu pare, Andreu Nin, el coneixíem per la premsa i per les seves

traduccions del rus. Iraida li deiem, encara que el seu nom era Ira. Va arribar a l'lnstitut -

Iscolet'"ja comenr;at el curs (. . .)
Des del mateix 1936, jo anava cada dia del Cantare/! a Vic, a treba/!ar, i em sabia tots els camins

de memoria (. .. )
Les Brigades Internacionals varen convertir el convent de /'Escorial en hospital de sango Les

infermeres, havent plegat, passaven estones de /!eure al passeig, assegudes als pedrissos, avui

desapareguts, esbargint-se a I'aire tranquil i a I'ombra deIs immensos platans que ara tampoc
no hi són. En aquesta hora encalmada i en aquest /!oc se 'm va presentar un dia tota la /!um deIs

dies enyorats: asseguda a un pedrís, amb dues o tres companyes, Irradia. La meva timidesa va

poder més que el meu record. Iraida no em va veure o no em va teconéixe: Enraonava amb

unes companyes, no sé si en rus o en ca tala.

Quan es va haver evacuat I'hospital, un dia vétem anar al convent amb uns amics. A una de les

estances hi havia tots els instruments de la Banda Municipal, temps ha abolida, /!enr;ats de

qualsevol manera. La música que convenia era tota una altra, la deIs tancs i la deIs canons.

Damunt una cadira desba/!estada reposava un oboe empolsinat. (. .. )

A la premsa local hi apareixen algunes teteéncies de I'HI. Una necrol6gica ens permet conéixer

el nom d'un capita metge i I'entorn de I'HI.

Remitit - Adrer;o el més pregon agraíÍT1ent a la nostra gloriosa aviació, a la brigada de

carabiners, a les organitzacions antifeixistes de Vic, als ferits i personal de I'Hospital Militar,
édttu: a tot el poble de Vic, per les demostracions de condolenr;a que m 'han expressat, en la

part que han tingut en I'enterrament de la meva estimada esposa.

Simón Boulka, Capita metge 147.

El Socors Roig de Catalunya (que formava part del Socors Roig Internacional)
realitza un donatiu a I'HI el maig deli938, del qual se'n feu resso la premsa:

Socors Roig de Catalunya - Delegació de Vic - el dijous dia 12, aquesta secció local etectuñ la

seva visita a /'Hospital de sang de les Brigades Internacionals, i féu entrega deIs següents
donatius: 50 jerseis, 450 /!ibres i revistes, 100 insígnies, 175 calendaris, 50 quilos de sabó ,

carte/!s i impresos de propaganda.
És així com practyica la seva gran obra d'ajut la nostra organització, que ja porta prestats un

146 A la ciutat de Badalona

147 L'Hora Nova, n° 258 - dimarts 17/5/1938, pago 3. A continuació s'hi publica el mateix article traduit
al castellá
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volum considerable de serveis i que es propasa intensificar-los sense interrupció.
Vigatans! Veniu als nostres rengles148•

La notícia del seguici fúnebre de dues víctimes del bombardeig de la ciutat de

Granollers, propera a Vic, ens referencia un Hospital Militar: probablement es
tracta de I'HI:

En manifestació imposant, son acompanyades dues víctimes del bombardeig de Granollers.

Dijous, a les sis de la tarda, sortiren de I'HospitalMilitar d'aquesta cunet'", dos cossos humans

destror;ats per la metralla de I'aviació facciosa en el bombardeig de dimarts passat a Granollers

(. .. sense signaryso

El dietari d'Antoni Bassas 151, publicat fa un deceni, és una valuosa

documentació per a la investigació sobre la guerra civil a Vico La seva fiabilitat

és discutida pels historiadors; jo me'n serveixo com a referencia i complement
de les dades anteriorment exposades.
Tal com he comentat més amunt, I'habilitació oficial d'un hospital militar no
exclou el funcionament previ de I'HI:

Dijous día 14 d'abril de 1938

Instal.lació d'un hospitalmilitar. El conjunt deIs dos edificis de I'Escorial i les Josefines, han estat
habi/ítats com a hospital militar de manera oficial pel Ministeri de Defensa. Ahir i per primera
vegada varen ingressar-hi uns vuit-cents ferits de guerra, la majoria estrangers procedents de

les Brígades Intemacionals.

És interessant la descripció que fa de la ciutat de Vic un diumenge d'agost de
1938, quan ell hi torna de permís des del front. El fragment que jo he destacat

(subratllat i en negreta) fa referencia a I'HI (Bassas I'anomena indistintament

Hospital de Guerra i més avall Hospital Militar). És interessant la indicació d'un

estatge per a mutilats i ferits de guerra, i deis indrets on s'acollien refugiats, els

quals, a través de les indicacions de la premsa, també s'allotjaren en domicilis

particulars:

Díumenge día 7 d'agost de 1938

L'aspecte de la ciutat. Vic ha sofert un canvi tan importan que els que en som fills gairebé no la

,,, Idem (L'Hora Nova, n° 258 - dimarts 17/5/1938, pago 3)
'" Evidentment, es refereix a la ciutat de Vic

ISO L'Hora Nova, n° 263 - dissabte 4/6/1938

'SI Antoni Bassas i Cuní; "La Guerra Civil a Vico Dietari 1936 - 1939". Edició a cura de Josep Burgaya. Eumo
Editorial, desembre 1.991. ISBN: 84-7602-232-8
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coneixem. En arribar a I'estació no es veu res més que gent desconeguda, especialment dones
i canalla de parla castellana, pobrament vestits. Pels carrers, carrabiners, guardies d'assalt i

forces del Batalló de la Reraguarda, tots ben armats. E/ poc jovent que es veu circular ha de

portar la documentació totalment en regla o és detingut. La majoria de refugiats, especialment
dones i canalla, van per les casernes a demanar un plat de ranxo. També circulen per la ciutat

molts invalids i ferits de guerra, tots el/s al/otjats a I'Hospital de Guerra que tenim aquí.
La nostra pla9a sense el tradicional mercat és com una funeraria, amb la major part de les

botigues tancades o sense generes de cap classe. Bona part de cases senyorials estan

habilitades com a centres polítics o sindicals i per a residencies de refugiats. La majoria de

cases particulars tenen refugiats alloljats t. fins i tot, se'ls han habilitat les golfes i els terrats

com a lIocs de residencia. En molts carrers es circula amb dificultats, ja que són plens de terra

i pedres per a la construcció de refugis. Al vespre, a les nou, es tanca tot i no es veu un lIum ni

per miracle, i només queden oberts els cinemes per a distracció de militars i refugiats. La ciutat
és un cementiri vivent.

Com esta Vic militarment:

(oo)
Hospital Militar. A /'antic convent de /'Escorial del carrer deIs Caputxins
Mutilats i ferits de guerra. A I'ex-convent deIs Maristes del carrer de Gurb

Alloljament de refugiats. E/s antics convents de les Seaememéiiee, les Josefines, Saíts, les

Beates, la Merce, el Pare Coll i el Seminari

Estatge de la CNT. A I'antic casino de Vic a la casa Comella del carrer Verdaguer
Estatge de la UGT. A I'antic local de /'Orteó Vigata del carrer Dues Soles

(oo)

El comiat deis brigadistes, segons Bassas, se celebra a Vic un dia més tard que

a Barcelona. Tot parlant de Vic es refereix un altre cop a I'HI (la negreta és

meva).

Divendres dia 28 d'octubre de 1938

Comiat de les Brigades Internacionals. En trobar-me ahir casualment a Barcelona, vaig poder
assistir a la grandiosa desfilada de les Brigades Internacionals. Tota la Diagonal estava atapeida
de gent i de les tropes de la guarnició de Barcelona. Presidia aquest acte tot el govern central.

Dissabte dia 29 d'octubre de 1938

Aquesta tarda he marxat de Terrassa amb destinació a Vic, passant per Barcelona. Segons
m'han informat, avui a Vic s'ha fet una diada festiva de comiat de les Brigades Internacionals,
especialment de tots els que es trobaven a I'hospital que tenien aquestes brigades a Vic
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Segons Soledat Ralló, I'HI funciona fins poc abans de la caiguda de la ciutat de

Vic, malgrat que sense els brigadistes.
Les seves relacions amb I'HSC es poden referenciar de manera indirecta:

documentalment, a través de les fitxes d'ingressats que indiquen "traslladat a

/ de l'Hospital lnternacional'?"; oralment, a través del testimoni del Dr. Conill.

Espero amb el temps poder anar descobrint més documentació referent a I'HI

de Vico

'52 Per exemple, la fitxa d'una dona de 22 anys, infermera, procedent de Madrid, ingressada a /'HSC el
14/5/1938 per un part i que resideix a /'Hospitallnternacional. Malgrat que la informació de l'Arxiu Historie
Comarcal d'Osona és oberta als investigadors, en reservo de publicar-ne el nom per mantenir-ne la
privacitat i perqué no és cap informació rellevant.
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13. La salut pública i el nou ordre social

Per tal d'entendre les concepcions sobre la salut pública que atenyien els

dirigents vigatans, és interessant de coneixer el seu pensament.
La meva tesi fonamental és que una ideologia ben estructurada movia els

dirigents revolucionaris; aquesta ideologia inclofa, naturalment. la sanitat.

Alguns articles apareguts a L'Hora Nova em semblen prou significatius com per

a il.lustrar aquest capítol.

El primer de tots és aquesta columna sobre la prostitució publicada pel dirigent
vigata Francesc Freixenet'", tota una declaració de principis etics i de

conceptes sobre salut pública:

Cal evitar el cornea} sexual.

La dissort, el dolor i la miseria fan que els éssers humans , sofrents, ens unim en una germandat
per a deslliurar nos de les injustícies i fer prevaler la nostra /libertat, tant desiljada per !'home
com per la dona. I així deixarem d'ésser víctimes de !'odiat diner, base primordial de la miseria,
!'esclavitud i la prostitució, vergonya del segle en que vivim. Vida de dolor i de miseria descobrim

quan recorrem els barris on habita I'anomenada prostituta víctima de /'infortunio

En certs carrerons hi formiguegen els infants famolencs, vestits de parracs, amb cares

esgrogueldes i malaltisses. Les cases descurades, brutes, igualment que els carrers, amb

escombraries en els recons, emanant una fetor nauseabunda inaguantable. En les portes

fosques es traben, amb freqüencia, dones de faccions marcades amb suprema expressió de

cansanci i fatiga, amb el maqui/latge mal pintat i de colors vius per atreure més. Vestida de tela

153 Francesc Freixenet i Alborquers. dirigent de /'Associació Obrera de Vic; formá part del Consell Municipal
com a membre de la CNT - FAI. Fou president del Comité Antifeixista de Vic des de la seva creació el

juliol de 1936 fins que va desaparéixer l'octútxe d'aquell mateix any. Després ocupá el cárrec de Conseller
de Defensa de l'Ajuntament de Vic fins el mes de juny de 1937. Va morir a Méxic exiliat a fina/s de la
década de 1980.
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barata, amb el cigarret a la boca, treient fum, espera vendre el seu amor, amb paraules gral/eres
al qui transita pels barris humils, on s'hi tanca la miseria i es fa /'amor sens amor.

La gent s'empenya per entrar als prostíbuls, on les dones, i noies quasi en la infantesa, elegides
del dolor i destror;ades pel tragic pes de la fatalitat i /'engany de que foren víctimes,

despreciades i senyalades amb la paraula deshonra, són martirs com tot ésser caigut a /'abim.

E/s ignorants creients en la moral religiosa, les trepiljaven perque caiguéssin almés profund deIs
abismes, donant-Ios el camet de prostituta, perque no s'aixequessin més i prosseguissin el

dolorós camí del vici, a la forr;a. Pemue el camet tenia de portar la revista del metge, quan li

correspongués ésser revisada; en cas contrari eren perseguides pels agents de /'autoritat. La

revista medica servia més per excusa que de sanejament; ha té ben demostrat la blenorragia i
demés mals veneris existents.

Per molt que protestessin les joves vícitmes de que rectificarien la seva equivocada vida, no

se'ls retirava el camet baix cap pretext, tenint una /lei hipocrita per a moralitzar que servia per

tot el contrari: nodrirmés la prostitució. Ja fa alguns anys, es comptaven en més de 30.000 les

que exercien la prostitució en la capital catalana. I aquestes obreres o serventes, caigudes
vícitma deIs "setiyoets", la majoria, i algunes per la miseria de la seva /lar, víctimes del

capitalisme, tenien de guanyar se la vida venent se el seu "amor", exhibint-se mig despu/lades
amb un somriure d'alegria forr;ada en els seus /la vis, amb carícies d'amor fingit i paraules
d'amabilitat suposada, per captivarmés el client, qui, a vegades, la despreciava amb veu ronca,

maltractant-Ia brutalment, amb instints bestials i una rialla d'embriac aiguardentós i de

desequilibrat mental per I'alcohol, burlant-se de la dissortada. Aquesta, demés, és víctima de

/'explotació de la "mestresse" del prostíbul, que és la que treu majar profit i beneficis del

fastigós trebal/ que la prostitució representa, incomptés per tot el qui cerca amb afany el plaer
fugar; que es compra.

La Venus del carrer, rodant entre les sombres de la nit, en les cantonades o de peu contra els

murs, sota els fanals, espera la sortida deIs teatres i cinemes per a fer el seu nefast negocio

La ignorancia de les joves, el luxe i la seva poca experiencia de la vida, fa que els ba/ls públics
de les ciutats són /'antesala de la prostitució.

Al/a coneixen a /'home de la seva dissort, que se'ls presenta com amic de tata sinceritat, pero
al seu fans és el del galant cercador d'aventures amoroses que fretura el plaer passatger amb
relacions poc duradores. Moltes vegades, /'infortuni és un infantó, obsequi que li deixa el brutal

i covard home.

I venr;uda pels instints cavemaris d'una moral arcaica, se li diu que és una dona deshonrada.

150 Tesí doctoral de Josep M, Vilasecfl - l'Hospíta! de la Santa Creu de Vic duran! la üuerra



Adquireix després una experiencia natural; pero la naturalesa instrueix tard, quan I'ésser és ja
caigut, i més, quan es cria en un regim hipocrita i de sadisme.

Ha sonat /'hora de I'a/liberació, tan desiljada pel qui vol la /libertat i la justícia humana. Deu

estendre's a tot ésser oprimit, i, per tant, tenim el deure ineludible d'elevar a la germana

prostituta - paria de la societat capitalista i víctima de la ferotge bestia humana amb tota la forr;a
de I'atavisme salvatge - del passat estat de coses.

Que ficada en un abisme sens fi, descendint quotidianament fins la mort, li donem la ma

salvadora per treure-Ia del profund abisme, tornant-Ia a la vida. l que de flor marcida passi a
ésser el que un dia fou, dona digna de viure la vida i de gaudir de les seves /libertats naturals.

Devem evitar la prostitució, elevant les relacions sexuals entre els éssers d'ambdós sexes, al

més alt sentit moral i huma, convertint-Io en un acte de necessitat fisiologica, que tot ésser

racional pugui satisfer, segons les seves necessitats, amb la /libertat que requereix dit acte.

Elevem per igual, socialment i economcemem, a la dona i a l'tiome, amb responsabi/itat propia
deIs seus actes, sens dret a ésser criticada per res niper ningú, que no siguimolest o perjudicial
a un altre. Petuue I'antorxa de la /libertat ens deu i/.luminar a tots per un igual, sens distinció de

sexes ni de races.
"

article de F. hetxenet'"

Un altre valor: la solidaritat, o els principis d'equitat i correcta distribució deIs béns. Aquest
article que fa referencia a I'HSC n'és una mostra.

C.N. T. Associació Obrera AJ. T. Al pOble en general! Aquest Comite ha pres /'acord de fer

seva la iniciativa de recordar al poble vigata que la Generalitat ha publicat últimament un Decret

pel qual no s'ha de pagar el /loguer de les cases, durant els mesos de gener i febrer, mentre

estigui pendent de solució el que pot dictaminar una Comissió que a tal efecte ha nomenat

/'esmentat Govern Catala. (Aixo vol dir que si aquesta Comissió estima necessari que /lavors

s'han d'abonar dits mesos, sera un gran inconvenient i obstacle economc per a molts).
Aquesta iniciativa consisteix en que precisament es paguin aquests dos mesos com de

consuetud, amb la diferencia, pero, que sigui el Municipi qui reguli /'import deIs mateixos al seu

compte, esmerr;ant los per a I'edificació del Mercat Born, per a I'Hospital Comarcal en projecte
i per al sens fi d'obres que cal que es portin a la practica, si no volem veure una repugnant i

espantosa crisi de treba/l a la nostra loca/itat.

A cadascú de nosaltres sera moltpetit testea; sacrifici si voleu, que rea/itzarem amb aixo, pero,

'" L'Hora Nova, nO 63 - dimarts 19/1/1937, portada
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en canvi, seran molts els fruits, moltes les mi/s pessetes que es recaptaran a profit de la

col./ectivitat.

Aquest Comite creu interpretar el senti general en ferpública aquesta manifestació de solidaritat

envers el moviment transformador,a fi de que sigui apoiada per tots, absolutament per tots.

Ciutada, company, et sentiras tan egoista que per estalviar una determinada quantitat que fins

avui has vingut pagant a profit d'un que no et beneficiava, no vulguis portar el teu gra de sorra

perque a la nostra obra económica no decaigui i no es desmoralitzi?

Davant d'aquesta raó, creiem haver acomplert el nostre deure d'homes revolucionars i idealistes

en pregonar, en aquest sentit, i esperem veure'ns envoltats amb exit de la nostra aspiració
constructiva.

A la vegada que haurem realitzat una gran obra, si ve el ces, que primerament manifestavem,
d'haver-se d'abonar els esmentats mesos, lIavors tots ja hauríem pagat i el Municipi tindria la

missió de retornar el capital.
Treballadors, ciutadans, fem el maxim esforr; per veure practicat aquest anhel d'ajudar
económicament el nostre Municipi!

Vic, gener del 1937. Pel Comite - El secretari Pere Gudiolf155

El principal ide61eg del nou govern era el carisrnatic director general de Sanitat

i Assistencia Social de la Generalitat de Catalunya, el Dr. Félix Martí i lbañez'".

La influencia del seu pensament fou transmesa de primera rna en unes

conferencies, tal com anuncia la premsa local:

Important conferencia. El vinent dimarts, a la vetlla, en el Teatre Canigó, el conegut militant de
la C.N. T., Dr. Martí lbañez, Director General de Sanitat de Guerra, donara una interessant

Conferencia, versant sobre importants temes del tnomem'",

anunci "CNT-Assossiació obrera - AIT divendres, dia 5 Febrer del 1937 a les nou de la vetlla

en el teatre Canigó quarta conferencia de divulgació social a curec del company Dr. F Martí

Ibañez Director General de Sanitat i Assistencia Social de la Generalitat de Catalunya. Tema:

"Infancia i joventut en el nou ordre revolucionari"158.

'" L'Hora Nova, nO 65 - dissabte 23/1/1937, portada
'50 Félix Martí i Ibáñez (Cartagena, 1910 - Nova York, 1972) estudia Medicina a Barcelona. Afiliat a la C.N. T.,

fou redactor de diverses revistes anarquistes t. especialment, fou el responsable del consultori médic -

sexo/ógic d'Estudios, de Valéncia, des de f'any 1935; any en que també comence a col./aborar a la revista

Higia. Després del 1939 s'exilia a Nova York, on va fundar la M.O. Publications Inc. (1950), empresa mare

d'una série de prestigioses publicacions médiques. Dirigí el Departament dHistória de la Medicina del New
York Medical College. Vegeu: Calbet J, Corbella J. Op cit.

ts L'Hora Nova, n° 59 - dissabte 9/1/1937, pago 6

758 L'Hora Nova, n° 69 - dimarts 2/2/1937, pago 6. Aquest anunci apareix publicat de nou en el número 70
del dijous 4/2/1937
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L'interes en la divulgació i educació sanitaries es reflecteixen en les activitats

organitzades, per exemple una conferencia sobre educació sexual que fou

resumida per la premsa:

Conferencia d'educació sexual. En el local de la CNT hi tingué Iloc, el dia 6 deIs corrents,

organitzada per les Joventuts Llibertaries locals, una conferencia d'educació sexual, a cutec del

comapny de les JJ. LL., J. Novelles, el qual disserta sobre el tema: "Divulgació Sexual".

Després d'una breu introducció, digué que anava a presentar el problema en altres aspectes en

que ho va fer dies abans, en la primera conferencia que va donar en el local de les JJ. LL. s pel
que podríem dir que aquesta era una continuació d'aquella. Degut a la importancia que revesteix

aquest problema, s'ha de donar a lajoventut una educació amplia i extensa sobre la sexualitat,

puix d'ella en oepén el perfeccionament de la sofrent humanitat.

Exposa, amb paraules cIares i senzilles, el valor que aquesta educació té, i va demostrar, no soIs

enumerant tets, sinó també amb grafics en una pissarra, les coneeoiéncies que ocasiona tal

ignorancia. Com a fets, va citar varis Ienomem, entre ells les germanes Siameses (sic).
Després, divulga els varis miljans existents per a I'anticoncepció, classificant-Ios en químics,
mecéace i fisiológics, i va detallar extensament noms, usos, i practica, tant en els que es

refereix a la dona com a i'nome, fent veure, al propi temps, quins eren els més higienics.
Va parlar deIs principis de Malthus i del perque era partidari de I'anticoncepció. Cal evitar la

reproducció - digué - ja que ella és la causa de la majoria de les calamitats per les quals
travessem, i una d'elles és la guerra.

Finalment, després d'una extensa explicació sobre les relacions sexuals, la seva perversió i

prostitució, senyalant de pas els seus mals i els miljans amb que deurien extirpar-se, va donar

una Ilarga explicació sobre els períodes d'esterilitat fisiológica en la dona, i la importancia que

produeix el seu coneixement, i acaba dient que la revolució no és solament a les trinxeres sinó

també a la reraguarda.Cal trencar els prejudicis que les costums i la ignorancia ens havien

imposat, perque hem d'acabar amb tots els mals que sofrim; i per aixó, hem d'encaminar els

nostres passos cap a la ciencia, cap a I'educació, per a que poguem rebre d'ella els seus

beneficis, i arribar a aquella meta tan desiljada en que tots poguem viure amb amor i felicitat.1s9

Els preservatius ja són documentats al conegut "Calaix de Sastre" del baró de

Malda. La novel. la conternporánia ambientada en la guerra civil espanyola i que

esdevingué un best-seller, Los cipreses creen en Dios160, els fa apareixer
amagats a la maleta d'un deis personatges.
La importancia que produeix el coneixement deis períodes d'esterilitat

fisiol6gica de la dona ha estat remarcada els darrers anys per I'església católica

rse L'Hora Nova, n° 98 - dissabte 10/4/1937, pago 3

teo Gironel/a, JM. Los cipreses creen en Dios. Editorial Planeta, Barcelona. 22a edició, 1961.
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i la seva doctrina. Amb la perspectiva del temps, és instructiu de notar com els

bandols bel.ligerants tenien, sota concepcions diverses, punts en comú.

L'accés universal a la cultura preocupava els partits d'esquerres, i transcric un

article a tall d'exemple. Aquesta concepció es pot incloure en el nou concepte
de salut acceptat des de la definició de l'Organització Mundial de la Salut.

Joventuts Llibertaries FAI (Cultura i Propaganda) - El món baix la tempesta del capitalisme
(Article signat per M. Perez). "(. . .) Poble trebal/ador, I/uita contra aquests tirans que envaeixen

el sol espanyol, i pensa que arreu d'Espanya on passa el teixisme, tot és destruir: biblioteques,
centres culturals, escoles i demés coses que serveixen per a la instrucció del poble. (. .. I"

El següent article indica com I'HSC exercia funcions que avui dia considerariem

d'assistencia social més que no pas de sanitat. El caire de I'article, escrit en

nom de I'inanimat HSC, pretén sensibilitzar les dones vigatanes:

Un prec a les mares. Mare vigatana! Tu que sempre has sabut correspondre amb totes aquel/es
coses que van acompanyades d'un sentiment, avui no taras el sord, ja que és /'Hospital qui ve
a pidolar-te. Ve a pidolar-te no res menys d'al/o que tindras a un reconet de calaixera, i que tot
i ter un temps, en passar-hi les mans pel damunt sentiras I'atalac de remembrar uns moments

de goig que soIs els sentiu les mares.

Et diré que a la nostra ciutat i comarca hi ha un sens ti de retugiats; entre aquests s'hi troba la

dona que de dia en dia espera, entre el goig i I'angoixa, I'adveniment del seu till. En pocs dies

per aquest Hospital hi han passat moltes d'aquestes pobres mares i que després de besar per

primera vegada el tillet nou- nat, no han tingut roba per a vestir-lo, i és /'Hospital qui Ii ha
subministrat la poca roba que tenia. És el ces, pero, que avui, vingudes de pobles comarcals,
tenim quatre desgraciades que es troben esperant el moment solemne. Cal que ens preocupem

per tal que no els hi manqui roba menuda per a cobrir les carns rosades deIs nous intantons.

És per aixo que venim i et diem: els teus tillets ja són grans, la robeta que en els dies aquells
t'apressaves a confeccionar i que et dalies per a que el teu filió pogués estrenar-la, avui no et

serveix; despren-te d'ella i porta-la a I'Hospital i et sentiras joiosa d 'haver fet una obra de caritat.

D'aquesta manera hauras acomplert un deure d'humanitat.

(Article sense signar)162

te L'Hora Nova, n° 107 - Oisabte 1/5/1937, contraportada
'62 L'Hora Nova, nO 114 - dimarts 18/5/1937, contraportada
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Les campanyes sanitaries de la Conselleria inspirades per Martí lbáñez'"

s'aplicaren en major o menor mesura, i segons les necessitats, a la ciutat de

Vico Vegeu-ne el següent exemple sobre la lIuita anti - rábica:

De l'Ajuntament. Ban. Mariá Serra Badel!, Alcalde de /'Ajuntament de Vic, faig avinent: que tots

els ciutadans posseí'dors de gossos hauran de procedir immediatament a ter-los vacunar amb

la "vacuna anti-rabica", per tal d'evitar la infecció o infeccions que es puguin produir per

mossegades d'animals afectats per la rabia i per a evitar tota mena de contagis.
L'incompliment d'aquesta disposició sera severament sancionada, sens perjudici de les mides a

prendre per causa de /'abandó en que incorrin, respecte de les obligacions amb els esmentats

animals, I!urs posseídors.
90 que es fa públic per a coneixement deIs interessats i per a que es compleixi exactament.

Vic, 14 de maig de 1937. L'Alcalde-President, Maria Serra Badelr64•

En conclusió, la premsa ens forneix exemples entorn de les concepcions sobre
salut pública deis partits i dirigents republicans de l'epoca.

,6:) Vegeu Hervás, C. Sanitat i Guerra Civil a Catalunya (1936-1939). Política i Organització seménes. Inédit,
any 2000.

te L'Hora Nova, n° 113 - dissabte 15/5/1937, pago 6
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14. El ñnancament de I'HSC

Les fonts de financament que proveien els hospitals han estat, al Ilarg de la

historia, d'allo més diverses i curioses. t'hornónlrn barceloní de I'HSC viqatá,
per exemple, es nodrí durant anys deis rendiments d'un teatre d'ópera.!=
LHSC es ñnancava tradicionalment a través de donacions de benefactors i

mecenes, i a través del rendiment del propi atrimoni.
Lhort de I'HSC també procuia viandes en quantitat abundant i farratge per al

bestiar propi; recordem �I text citat de Martí Genís'":

Els darreres de I'Hospital donen a ponent. Després d'un esbarjós i assolellat pati, voltat de

coberts per a magatzems, corts per a bestiar, galliners, etc., se surt a la gran harta, la qual ajuda

Lhort de I'HSC als anys 1 920

165 Subirá J. La ópera en los teatros de Barcelona. Ediciones Ubrería Mil/á, Barcelona 1946. Vol. l.
'66 Vegeu capltol 4, op. cit.
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amb els seus fruits, com amb la cria d'aviram, d'alguns toixons i d'alguna vaca, les despeses
de la benéfica casa, que tot ho ha de ben menester, tota vegada que aQuestes despeses no arri
ben a cobrir-se amb les rendes que percep.

El Dr. Conill recordava clarament aquest hort i la seva abundant produccíó, ata
vorida pel clima humit i boirós de la plana. Ensems em parla d'una important
possessió de I'HSC anomenada el Conanglell:

El Conanglell era una finca molt gran i havia ae produir molt. Ousn jo era a I'HSC sempre en

sentia parlar que portaven pata tes i verdura.
Un deIs que ho administrava o hi anava era @I jardiner en PIaRaS. Era floricultor, hi eultivava flors
i arbres, que tirava molt a1/6!

En Planas hi anava sovint, la finca tenia unes &xtensions grandioses!

La situació canvia quan I'HSC esdevingué oficlalment Hospital Comarcal i signa
el conveni amb la diputació. Els ajuntaments de la comarca (entesa corn a área

d'influencia) acordaren pagar directament a I'HSC la quantitat fixa de quatre
pessetes per estada de cada veí, i una quantitat convinguda a la Diputació, la

qual es comprometia també a ñnancar I'HSC. Aquest article de Serra Rabert167,
assessor tecnic deis Hospitals Comarcals de la Generalitat de Catalunya, ens

explica detalladament la qenesl i el contingut del conveni:

El Conanglell abans de la guerra ovil

ter Serra, F. "Com ha esdevingut comarcall'Hospital de la Santa Creu de Vich". Anals de I'Hospital Comarcal
de Vich. Generalitat de Catalunya - Hospital de la Santa Creu de Vich. 1932. Pp. 5 - 11.
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(..)La Diputació de Barcelona va acol/ir amb tot interes la demanda deIs pobles, comen9a tot d'una
a traduir-Ia a la practica i redacta el següent conveni que fou signat per cada un d'el/s. (. .. )168

4t. Per la seva part, l'Ajuntament de ... es compromet a lliurar a la Diputació, destinat a les

despeses d'entreteniment de I'Hospital comarcal, un canon anual de ...

169

5e Aixímateix, l'Ajuntament de ... es compromet a satisfer la quantitat de 4 ptes. diMes per a

sufragar, en part, I'estada de cada un deIs malalts que figuren al seu padró de veiis i que siguin
assistits a !:Hospital comarcal. Aquestes quantitats seran satisfetes directament a

l'Administració de I'Hospital per mensualitats vencuaee, dintre els vuit dies del mes següent.

1. L'hospital de la Santa Creu de la ciutat de Vich, s'obliga a admetre i a atendre degudament
els malalts procedents deIs pobles que formen el partit judicial de Vich, a excepció deIs que

sofreixin malalties mentals, nervioses aonques i inguaribles.

6e El present conveni comencu« a regir dintre del termini d'un mes de la seva firma. La duració

del conveni es fixa per un període de cinc anys renovables (. .. )

Una vegada en possessió de tots els convenis amb els pobles, la Diputació actuant en

representació d'aquests, va edtecu-se a la Junta Administradora de I'Hospital de la Santa Creu

de la ciutat de Vich, amb la qual va pactar el concert que es transcriu a continuació: (...)

168 Malgrat que no especifica quan, hem d'entendre que fou durant I'any 1930

rss Així a I'original. Dones, dóna a entendre que la quantitat pagada a la Diputació era negociada
particularment amb cada municipio

159



Per a ingressar hauran de presentar una nota en la qual es determini el nom i cognoms,
edat, naturalesa i domicilí del malalt; malaltia que sofreix i totes les dades que sigui possible
consignar, per a contribuir al seu diagnostico L'esmentada nota haura de subscriure-Ia

l'lnspector municipal de Sanitat o bé el metge que hagi ates el malalt. S'hi haura

d'acompanyar /'ordre d'ingrés, subscrita per /'Alcalde del respectiu poble.
Des del dia que ingressi un malalt a I'Hospital indicat fins aquell en el qual se Ií doni /'alta

pel metge Director, /'Ajuntament de la localitat d'on procedeixi i en el padró de veí'ns del qual
figuri, abonara al dit Hospital, previ acord amb la Diputació, si aquella fos augmentada, per
a sufragar, en oen, I'import de /'estada hospitalaria. Les dites quantitats seran satisfetes per
mensualitats vencudes, en els primers vuit dies del mes següent, amb cutec al capítol de
Beneficencia i Sanitat del seu Pressupost municipal corresponent.
Les estades hospitalaries deis malalts transeünts o que no estiguin domiciliats en algun deis

pobles que formen /'indicat partit de Vich, seran abonades per compte de /'exce/./entíssima

Diputació, i s'entendran aplicades amb cstrec a la subvenció anual que es detalla en la

clausula tercera.

2. Així mateix, els Ajutanments que formen el partit judicial de Vich i que han subscrit el

corresponent conveni amb la Diputació, satisfaran a I'Hospital de la Santa Creu de

I'esmentada pOblació, una quota anual, per auxiliar les despeses generals del dit Establiment
benefic, /'import de la qual, per a cada un d'ells, és el que s'expressa.
La suma de les esmentades quantitats sera satisfeta per /'exce/./entíssima Diputació, una
vegada percebuda deis Ajuntaments deis pobles.

3. A més, /'excel.lentíssima Diputació lliurara anualment, pel seu compte, a I'esmentat

Hospital, la quantitat de 18.000 pessetes per a atendre les despeses generals d'aquests i
les que s'originin de /'estada deis malalts transeünts o que no siguin veí'ns del districte.

Aquesta suma sera satisfeta per trimestres venr;uts.

4. Tindra cura de /'ordre i administració de I'indicatHospital la seva Junta, sense que /'extensió

deis serveis que es convenen modifiqui en el més mínim la seva personalitat jurídica i
consideració legal.
Essent, pero, una de les finalitats primordials de I'organització hospitalaria per comarques,
la de garantir amb aquests hospitals una esssténae medica i quirúrgica semblant a la de

la capital, la Diputació prendra al seu cutec la retribució decorosa del metge i del cirurgia,
els quals la percebran amb tot, a través de la Junta Administrativa.

Pel fet anterior, queda ben enes que els dits metge i cirurgia dependran des d'aquest
moment, en la part técnce, de la Diputació, encara que no siguin considerats, per als efectes
administratius, personal d'aquesta. En tots els altres aspectes estaran subjectes a les

normes que regeixen per al bon ordre de I'Hospital.
La Junta Administrativa, d'acord amb la Diputació, procedira a organitzar /'assistencia
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facultativa a I'Hospital comarcal.

5. Anualment la Junta donara compte de la seva gestió a /'exce/./entíssima Diputació (. .. )

6. La duració del present conveni es fixa en cinc anys, prorrogables a la seva terminació.

S'entendra prorrogat per un altre termini igual si sis mesos abans de la terminació del

contracte no manifesten els signataris, en la representació que ostenten, deixar-Io per

acabat i ultimat.

7. Les quantitats que en concepte de subvencions extraordinaries lIiuri /'exce/./entíssima

Diputació de Barcelona a /'esmentat Hospital, no podran ésser objecte de reclamació a la

terminació del present convenio

Acceptat per ambdues parts el present conveni, es firma per duplicat i a un sol efecte, a

Barcelona, data ut supra.

(. .. ) Restaven satisfets els següents punts que al nostre entendre són essencials en tota

organització hospitalaria comarcal:

1 r. Que a la Plana de Vich es disposés d'un Hospital de capacitat adequada per atendre les

necessitats onlinene: de la comarca.

2n. Que en el dit Hospital el personal facultatiu fos degudament remunerat i estigués relacionat
técricemem amb els serveis sanitaris provincials.

3r. Que I'aportació económica de la Diputació a les despeses de /'Hospital li permetés d'atendre

degudament I'augment de despeses generals que la nova condició de comarcal li hauria de

representar.

4t. Que quedés restablert el principi que cada poble prenia a compte seu I'atendre els malalts

pobres vei'ns de la localitat. (. .. )"

He destacat en el text amb la negreta i el subratllat la referencia a "una nota",
que es correspon a les fitxes que jo esmento. Efectivament, les fitxes es

mantenen amb aquesta estructura durant tot el temps de guerra, i el preu de

quatre pessetes per estanca no es modifica.

La signatura de l'lnspector municipal de Sanitat no hi consta mai, ni tampoc la

del metge que atengué el malalt malgrat que habitualment hi figura el seu nomo
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Del compliment del conveni durant el temps de guerra, en parlaré en propers

capítols de forma retrospectiva.

Abans de parlar del ñnancament de I'HSC durant els anys de guerra, transcric

una acta del mes anterior a I'inici de la sublevació militar per tal d'il.lustrar la

vida económica de I'HSC:

En la ciutat de Vic a setze de juny de mil noucents trenta-sis: Reunida la M. I/tre. Junta

Administrativa170 de I'Hospital de la Santa Creu d'aquesta ciutat, en el l/oc acostumat, celebrant

sessió, a la qual assistiren els senyors consignats al marge, es I/egí i aprova !'acta de la sessió

anterior.

Es dóna coneixement de l'Ofici de la Generalitat data dia 2 de juny autoritzant a la Junta per la

inversió de la quantitat de 85.000 ptes. producte de la subhasta del 5 de gener últim en

I'adquisició de material sanitari i en obres de I'higienització de I'Hospital en conformitat amb el

pressupost presentat.
Es dona compte de la venda del camp provenient de la herencia del Rnt. Anton Conil/ i Codina,
Capel/a que fou de I'Hospital, qual inversió devia fer-se per I'a/íment de caldo de gallina pels
malalts. Havent-se venut per la quantitat de 5.000 ptes. restades les 500 que exigí com al 10%

de I'herencia que hi tenia dret /'hereu supervivent i venedor. Ingressant en caixa la quantitat neta
de 4.500 ptes., peró acordant la Junta que aquesta quantitat juntament amb elproducte de

I'amortització de tres títols municipals de Vic - a 475 = a 1.425 = ptes. a més d'u remanent

que ja existia, se'n obrí una /libreta separada a céttec del Sr. Depositari, Ramón Espona i Siljar
i del Vocal, Sr. Rafael Sala, pel qual acte la Junta convenientment als autoritzava per ésser

destinats els esmentats capitals i interessos a la recissió i extinció de la Societat Civil Espona i
Tomamira, propietaria de la fabrica de Conangle/l.
S'acorda alr;ar el diposit tet en la Caixa de Estalvis de la quantitat de les 85.100 ptes., i retirant
ne 40.000 pel pagament de factures endarrerides, i facultar al Sr. President iDepositaríper abrir
una nova /libreta, impossant-hi la quantitat restant de 45.000 ptes. que s'invertirien en el

pagament d'obres a realitzar.

s'ecom« també procedir immediatament a la construcció del nou local destinat a waters i

lavabos, pero que es rea/ítzés a subhasta entre quatre contratistes de la ciutat, en Bemat Ca/lís;
Vda. de J. Roure; Feliu Casas i Jacint Noguera, devent presentar plecs - tancats per tot el dia

10 del proxim juliol a les 12 hores del matí i en casa del Sr. Alcalde - President.

l no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. President alr;a la sessió, signant-ne la present
acta juntament amb mi el Secretar; que ho certifico.

(Signatures)

070 L1ibre d'actes de /'HSC. Hi consten al marge els noms deis "senyors: Gros - President, D: Galobardes,
or. Sellas, Espona, Sala". Mn. Bonvehí i Gros signen al peu de recte.
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La guerra civil transforma la directiva de I'HSC i les estructures polítiques i

socials de Catalunya. Com es veura més endavant, la Diputació abona només

en part els diners convinguts. Noves formes de ñnancarnent s'hagueren
d'inventar per tal de donar continuitat a la institució.

Una part del ñnancarnent durant el temps de guerra foren els donatius i els

impostos extraordinaris. Ja he esmentat la notícia de premsa relativa als

lIoguers deis pisos; seguidament transcric alguns fragments de la premsa local

a tall d'exemple, sense pretendre fer-ne un recull exhaustiu:

L'entrada de l'Any Nou als establíments benetc« A I'Hospital i a les cases d'Assistencia Social

d'ací, que abans eren conegudes per Casa de la Caritat, Germanetes deIs Pobres iMisericordia,
ha estat celebrada esplendidament I'entrada de /'Any Nou. A totes elles la festa ha consistit en

apats extraordinaris en els que no himancaven els torrons i el xampany, i en actes propis de la

diada. A /'Hospital i a la casa de la Caritat hom hi vegé Arbres de Noel, molt guarnits i ben

instal.lats.

E/s Dirigents deIs mentats Establiments tingueren cura d'efectuar el servei als asilats i malalts,
i en aquesta tasca hi vegérem compresos, 1'Alcalde i els seus familiars, els consellers Padrissa,

Juvany i qualques amistats deIs mateixos.

Cal felicitar a les Directives de tots els I/ocs de la nostra ciutat que acolleixen els desvalguts per
I'encert de les testes; i especialment cal que I'adrecem, aquesta felicitació, al bon amic Ramon

Fabregas, I'administrador de /'Hospital, que no ha planyut esforr;os per tal que els malalts i els

desvalguts, tots, celebressin I'entrada del nou any com mai no ho havien fet, puix que abans el

que manca va més als referits Establiments era aixo que ara ha anat en abundancia: els

queviures de tota mena.

(Article a sota) Agraí'ment. E/s Dirigents deIs Establíments Beneñc: d'aquesta localítat, o sigui
de I'Hospital i de les ex - cases de la Caritat, Misericordia i Germanetes deIs Pobres fan constar

el seu més pregon agrai'ment a totes aquel/es entitats i particulars que han trames presents per
tal que els malalts, els desvalguts i els desamparats poguessin celebrar amb tota alegria i

satisfacció l'entrada de I 'Any Nou.777 "

La notícia continua en un suplement del diari:

Regraciament. La nostra ciutat acaba de donar una vegada més una demostració d'altruisme,
envers els seus malalts. Ha calgut només fer una crida, permitja de L'HORA NOVA, perque tots,

qui més qui menys, cadascú en les seves possibílítats, hagi contribuít en I'ofrena als nostres

'" L'Hora Nova, n° 56 - dissabte 2/1/1937, pág. 6:
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malalts, per tal que poguessin gaudir el nou adveniment de I'any que comence, distrets de la

I/uita fraticida promoguda pel feixisme.
En la celebració del cap d'any pels malalts, el nostre intent no és altre que obrir-Ios la porta del

nou-nat amb una esperanr;a benefactora per al cos adolorit, I'esperanr;a prometedora de que
passaran una hora, un dia més.

Per el/s, el veure finir I'any 1936 és una victoria guanyada
E! comenr;ar 1937, és per el/s un enigma que plens d'optimismes'esforcen a destriar: "viure".

Per aixo, la Direcció d'aquest Hospital vigata ha volgut dir als seus malalts: la ciutat tota, sense
. diferencia d'estaments, pensa amb vosaltres, i en donar entrada al 1937 desilja que sigui de
consol i guaridor.
E!s malalts, pero, en constatar que la voluntat del nostre poble ultrapassava els límits del que

conñevem recol/ir per a la celebració del Cap d'Any, s'ha recordat que no són soIs els que la

dissort els té reclosos a un berétc Hospital, sinó que n'hi ha una infinitat de menesterosos; uns,

perque han perdut els pares, es troben en la Casa de la Caritat, altres, en la Misericordia, i

altres, perque no, els vel/ets, aquests infants, el pes deIs anys els ha portat en el "Recer del

Repo:".
Així que sense voler fer ofrena de les deixal/es d'un gros festí, han preferit que els donatius

fossin repartits a tos per igual, i d'aquest manera s'ha feto

E! cap d'any d'enguany, ha estatper el/s, pels malalts iper aquel/s altres dissortats, un cap d'any
rial/er, perque tu, vigata, generós com sempre, has volgut amb el teu present contribuir-hi.
Són el/s els qui et donen les gracies, amb el cos adolorit, i ets tu, bon ciutada, qui has fet florir
a flor de I/avi el somrís del seu agraí'ment.

La Directiva de I'Hospital Comarcal
de Vic, t'ho regracia cordialment.

Vic, 1 de gener 1937. 172"

Una altra peculiar fant de financament faren les multes:

Consel/eria de Govemació Interior. Per incompliment de les ordres donades per la Consel/eria de

Proveí'ments, ha estat imposada una penyora de 1.000 ptes., a Francesc Raich, I'import de la

qual ha ingressat a profit de I'Hospital Comarcal. Vic, 11 de marr; de 1937. El Consel/erDelegat,
J. Jutgla 173.

Comissió de Govemació Interior. Per incompliment de les ordres donades per la Comissió de

Proveí'ments d'aquesta ciutat, ha estat imposada una penyora de 1.000 ptes., a Josep Vila,

m ídem (L'Hora Nova, n° 56 - dissabte 2/1/1937)
'" L'Hora Nova, nO 85 - dijous 11/3/1937, pág. 3
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havent ingressat dita quantitat a protit de I'Hospital Comarcal. Vic, 12 de msn; de 1937. El

Conseller Delegat, J. Jutgla 174.

Cal remarcar que 1 .000 pessetes era una quantitat important, si pensem per

exemple que la subvenció anual de la Diputació per I'HSC per prestar atenció

als transeünts eren 18.000 ptes. o que el que pagava cada municipi pel dia

d'estanca hospitalaria deis malalts eren 4 ptes.
La preocupació pel financament sanitari incida els hospitals de sang; apareix a

L'Hora Nova diverses notícies d'una subscripció de donatius pels hospitals de

sang a partir de la següent:

(De I'article "Les últimes muxesscas"). (. .. ) A més E. C: (Emissores Catalanes) propasa al

Consell Municipal de Vic que imposi un 10 per 100 a tots els espectacles , que durant 8 dies

es celebrin a la nostra ciutat, per ésser destinat als Hospitals de Sang de Barcelona. Com

iniciativa propia E. C. obre una subscripció per aquest ti i invita a tots els ciutadans a col. laborar

en aqueixa obra tan humanitaria en socors de tots els caiguts duran! aquests dtes'"."

La venda de productes podia ser una font d'ingressos; a I'HSC s'hi vengué, per

exemple, bicarbonat de sosa:

Avís. Posem a coneixement del públic que en I'HOSPITAL COMARCAL DE VIC, a partir de

dema dimecres, de sis a set de la tarda, es vendra BICARBONAT DE SOSA en paquets, al preu

de 0,75 ptes.
Dies de venda: dilluns, dimecres i divendres, de sis a set del vesote'".

Els donatius a I'HSC, segons les referencíes de la premsa, foren abundants

durant el període bél.lic. El 1938 n'apareixen a cada exemplar de L'Hora Nova

sota el títol "Donacions a l'Hospital'', Cito algunes notícies representatives de

les moltes que es publicaren:

No tothom el té oblidat. L'Administració de I'Hospital Comarcal de Vic, ha rebut un donatiu de

trenta sacs de serradures, de la serradora de M. Bach.

L'establiment benetic resta reconegut per aquest gest d'altruisme177•

'74 L'Hora Nova, n° 86 - dissabte 13/3/1937, pago 7

'75 L'Hora Nova, n° 109 - Oijous 6/5/1937, pago 3

'" L'Hora Nova, n° 109 - Oijous 6/5/1937, pago 6

177 L'Hora Nova, nO 117 - dimerts 25/5/1937, pago 6
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En ajut de I'Hospital. La indústria de productes del porc, "P Abe!", ha ofert, a /'Hospital Comarcal
de Vic, el subministre gratuít d'una quantitat setmanal de determinats generes de la seva

producció.
En agrair i acceptar tan altruista oferiment, la Direcció de /'Hospital es complau en presentar
aquest cas per a estimular /'auxili general als nostres malalts17B•

Oferiment que és d'agrair. La fabrica de gel "Dependents Mercantils, Industrials Associats"

d'aquesta ciutat, s'ha ofert desinteressadament a I'Hospital Comarcal de vic, per al

proveí'ment de gel, amb I'obligació de subministrar, gratuítament, una barra de gel, tots els dies,
i més si cal.

La Direcció de I'Hospital Comarcal de Vic, fa constar, una vegada més, el seu agraí'ment a
"Dependents Mercantils, IndustrialsAssociats"pel seu acte d'altruisme, ja que el seu gest no fa

més que evidenciar els bons sentiments de que esta posselda I'esmentada emptese'".

Donatius a /'Hospital. El ciutada Josep Sala "Guixa" ha fet entrega de 25 ptes. Al nostre Hospital.
Per tal de contribuir a la realització i complement de les obres del nou Hospital, el ciutada
N. Antoni Basses ha fet entrega de 25 ptes.
Igualment i amb el mateix fi un ciutada que respon amb les //etres A. C., del comete, ha fet

entrega de 100 ptes ..

A tots, moltes gracies1Bo•

En el mateix número hi ha una carta d'un donatiu de 150 ptes. a I'Hospital, i

una carta d'agraiment de R. Fabreqas.

Aquests són alguns exemples de les fonts de finangament de I'HSC. Al capítol
21 tornaré sobre aquest punt des de la perspectiva de la post-guerra
immediata.

179 L'Hora Nova, n° 119 - dissabte 291511937, pago 6

179 L'Hora Nova, n° 106 - dijous 291411937, pago 6

'80 L'Hora Nova, n° 230 - dissabte 12/211938, pago 3
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15. La Creu Roja

Una entitat que realitza una tasca sanitaria destacable durant la guerra civil fou

la Creu Roja. Diverses notícies de premsa, tant de la seva activitat com de

percepció de donatius, apareixen durant el trienni de guerra civil.

Per tal d'il.lustrar la seva tasca a la ciutat de Vic, transcric alguns articles

apareguts a L'Hora Nova:

Creu Roja. Vico Que és la Institució de la Creu Roja? La Institució de la Creu Roja, és un camp

d'abnegats germans d'altuí'sme humanitari; un cos en el qual es serveixen desinteressadament

els interessos sanitaris del Poble; un cos constituít per homes enrolats en permanent creuada
de pau i d'amor.

E/s principis que us reconeixeran t'exceuenae i la importancia d'aquest servei sanitari no seran
mai altres que els propis assistits; ells us diran, emocionats, allo que és la Creu Roja i el record
etern que guardaran d'ella.

Les seves ambulancies, pertectament equipades per les atencions a que van destinades, i tot el
material sanitari, ha estat adquirit a copia del treball constant de proselitisme, de donatius, de

subscripcions de simpatitzants, de I'ajut deIs Sindicats, de corporacions públiques, etc., peuué
en I'organització de la Creu Roja, mai cap metge, tarmaceutic, camiller ni intermera, no hi ha

anat a cercar cap guany, cap cétrec retribuít ni cap servei d'exhibició, sinó el compliment d'un
deure que la conciencia els dicta, per la realització del bé comú.

I la Creu Roja vista per dins, veient la seva actuació entre sang, terides, llagues, crits de

dolor i pIar, arriba a emocionar, arriba aleshores a ter comprendre als més insensibles, el valor

que necessita un membre, per insigniticant que sigui, quan té la voluntat d'allistar-se a la

Creu Roja.

El Cap de la 8. S.

Josep Pons 181

181 L'Hora Nova, n° 106 - dijous 29/4/1937, peq.?
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Creu Roja. Vico Serveis prestats per I'Ambulancia Sanitaria des del 14 al 30 d'abril:

Injeccions a domicili 25

Injeccions al Dispensari 15

Assistencia a domicili 4

Assistencia al Dispensari 21

Trasl/at de malalts 1

Serveis per accidento 2

Cal remarcar que tots els serveis son gratuits i desinteressats, per aixo en aquest local de la

Creu Roja hi ha un servei permanent, amb personal abnegat i disposat en tots moments a

desplar;ar-se rapidament on siguin necessaris I/urs serveis, cal, pero, avisar per telefon i tots
podrem percatar-nos de I'ultrulsme (sic) de I/ur personal, que esta esperant el moment de

complir la seva humanitaria missió.

El Cap de la B. S., Josep Pons 182

Aprofundir en el paper de la Creu Roja no forma part de I'objectiu principal de
la tesi.

le:! L'Hora Nova, nO 108 - Dimarts 4/5/1937, pago 6
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16. La consciencia d'un conflicte internacional

Una lectura a posteriori pot induir a la reflexió que la guerra civil espanyola fou
el preludi de la segona guerra mundial. Testimonis contemporanis indiquen que

existia entre la població el pressentiment que la guerra d'Espanya no era res

més que el principi d'un greu conflicte internacional.

La influencia que exercí aquesta creenca en la població vigatana és difícil de

valorar; tanmateix, la premsa local lIanya alguns missatges significatius, deis

quals en transcric unes mostres a través deis titulars deis articles.

"La Guerra Europea ha comenr;at a Espanya, díu Alvarez del Vaya, mínístre d'Afers Estrangers
del Govern espanyol- per A. Cayatte í Ph. Lamour", artícle extret de "Le petít parísíen"183

Al país d'Hítler. E/s alemanys contínuen fornínt efectíus í armes al general Franco 184.

Després de I'ínqualífícablecrím de Guerníca 185

El Dr. Jean Marrot, metge francés que col.labora amb la República espanyola i

la resistencia francesa (i que citaré més endavant en I'epíleg), ens manifesta a

les seves mernóries que la guerra mundial cornenca el juliol de 1936:186

Des le début de son coup aéte; Franco fut aídé par des ínterventíons tres ímportantes des

troupes ítalíennes et allemandes, en partículíer, par f'avíatíon allemande; la France et f'Anglaterre
teaerem vaínement d'établír un príncípe de non-ínterventíon et en donnerent exemple, exemple
quí ne fut jamaís suíví par les régímes fascístes. Pour les Italíens et les Allemands, Ifspagne
étaít un remarquable terraín pour tester leurs matéríels, leurs troupes et leurs tactíques. La

deuxíeme guerre mondíale étaít commencée.

'83 Chora nova, n° 94 - dijous 1/4/1937, pág. 5
lB' L'hora nova, nO 116 - dissabte 22/5/1937, contraportada
18' L'hora nova, n° 117 - dimarts 25/5/1937, pág. 4
18$ Marrot J. Vivre. Éditions Notre Temps, 1994
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Alguns ex -combatents m'han explicat que l'exercit republica maldava per

allargar al maxirn la durada de la guerra civil espanyola preveient que esclataria

d'un moment a I'altre una guerra mundial, i per tant els efectius republicans es

podrien veure retorcats,

Seguim el relat del Dr. Marrot:

l.avance franquiste fut retardée par nntervention des brigades internacionales

et par l'aide en sous-main de certains ministres francais tel Pierre Cot, qui
réussit a faire passer clandestinement en Espagne du matériel militaire et en

particulier quelques avions avec des pilotes qualifiés. Du monde entier vinrent

des volontaires qui constituerent des brigades, les brigades internationales, les

contingents les plus importants étaient constitués par des Francas, surtout des
communistes, et des Allemands anti-nazis.

El 1937, la intervenció del Dr. Marrot, aleshores encara estudiant, a més de les

seves accions de propaganda contra la no-intervenció i promovent laiuda a

l'Espanya republicana, fou la de crear a Marsella una escola dlntermeres, que
aleshores eren molt necessáries a Espanya.
EII recorda que en aquell moment, "compte-tenu de la guerre dIspagne, j'étais persuadí
qu'une guerre mondiale était inevitable ¿ breve échéance".
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17. La mobilització del personal sanitari

La mobilitzacíó deis metges afecta directament I'HSC; la continuitat deis

metges en el seu lIoc de treball es pot establir a través de les fitxes d'ingressats,
tal com es veura posteriorment en l'analisi de les dades.

Estableixo ara el marc en el qual es desenvoluparen les mobilitzacions. En

primer lIoc, segons Hervás'":

La mobílítzacíó deIs metges í altres professíonals sanitaris es generalitza a partír del Decret de

la Conse/leria de Sanitat del 17 dagost, quan ja es preveu que la /luíta sera /larga: "Les

crcumstsncies actuals i les necessitats aoare sanifari aconsellen al Govem de la Generalítat

de Catalunya que permiga de la Conselleria de Sanitat assegurí en tot moment el control directe
de tot el personal facultatiu afecte a les branques sanitaries, medica, termeceuúce i veterinaria,
així com de tot el personal sanitari auxílíar.
A tal fi, a proposta del Conse/ler de Sanitat i aeaxa amb el Conse/l,

Decreto:

Art. 1 r. A partir davuí i mentre no es dísposi el contrari, tots els metges, tennscéuúcs,

veterinarís, aíxí com el personal auxiliar sanítari de Catalunya que no estíguí prestant servei al
Comite Sanitari de les Milícies Antifeixistes, es considerara mobílitzat a les ordres directes del

Conse/ler de Sanitatper tal datendre, a la primera indicació, les necessitats o'onre sanitari que

poguessin presentar - se.

Art. 2n. Mentre els professionals afectats no rebin ordres de la Conselleria de Sanitat,

personalment o col·lectivament per conducte oficíal, seguíran en el complíment de /lurs actuals

funcions.

Art. 3r. Elpersonal facultatiu o auxiliar, que necessití el Comite Sanitari de les MilíciesAntifeixistes,
mentre durín les circumstancies actuals, el demanara a la Conse/leria de Sanítat" 188.

En el fons aecues: decret, sendevina un deIs conflictes latents en aquest període: la dualítat de

poder entre la Generalitat i el Comite de Mílícies, amb una certa dependencia daquella respecte
aecuee; pero sense renunciar a exercír el control i dur la iniciativa en la presa de decisions.

'" Op. Cit., inédit
"" D. o. G. e., 20 d'agost de 1936. Pág. 1114.
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En aquest primer decret del 1936 es mantenen els professionals sanitaris, tret

d'excepcions, al seu Iloc de treball habitual. Aíxo corrobora el testimoni del Dr.

Conill que els primers mesos de la guerra tothom continua desenvolupant les
seves tasques sense canvis.

Posteriorment un altre comunicat del Consell de Sanitat de Guerra,

probablement per evitar desercions, mobilitza novament els sanitaris al seu lIoc

de treball previ a I'inici de la guerra. A la regió sisena, el comunicat es publica
a L'Hora Nova

Sindicat Sanitari - Vico Una nota del Consell de Sanitat de Guerra (Departament de Defensa)
Repetides vegades aquest Consell ha mobílitzat sanitaris per atendre les necessitats deIs

Serveis de Guerra i s 'ha trobat amb que els afectats havien desaparegut de IIur domicíli i han

hagut d'ésser substituits per altres de la mateixa lleva o lleves anteriors; comprovant després,
moltes vegades, que el que havien fet era despla9ar-se de pOblació o emboscar-se a la capital
o en altres indrets de Catalunya.
El Consell de Sanitat de Guerra, per tal d'acabar amb aquestes anormalitats que dificulten la

mobílítzació i perjudiquen terceres persones i la causa antifeixista, fa públic:
Primer. - Tots els sanitaris de Catalunya resten mobilitzats al IIoc i servei que tenien abans del

19 de juliol, a disposició d'aquest Consell, hagin estat destinats lee serveis de guerra o que

estiguin compresos en les lleves cridades o que puguin ésser cridades a incorporació.
Segon. - Els sanitaris que per IIurs cowemencies particulars i sense ordre o coneixement

d'aquest Consell hagin abandonat la localitat i els serveis que tenien al seu cutec amb

anterioritat al 19 de juliol vénen obligats a presentar-se davant aquest Consell de Sanitat de

Guerra dintre el termini de vuit dies a comptar des del següent a la publicació de la present
Circular, ben entes que transcorregut aquest termini els que no hagin efectuat la presentació
esmentada seran denunciats als Tribunals Populars com incursos en rebel./ia.

Tercer. - Tots elsAjuntaments de Catalunya trametran amb tota urgencia una relació comprensiva
del personal sanitari que hagi abandonat el servei en la localitat respectiva amb posterioritat al
19 de juliol, i també una altra comprensiva deIs noms i les adreces deIs sanitaris que d'en9a del

19 de juliol de I'any passat presten IIurs serveis sanitaris en els Municipis respectius.
Ouart. - Tots els Sanitaris de Catalunya compresos en les lleves del 1926 al 1936 faran IIur

presentació personal o en tot cas per escrit a la Secció de Personal del Consell de Sanitat de

Guerra dintre el termini de vuit dies, per tal de justificar la seva actuació.

Cinque. - El requisit de presentació o de comunicació escrita que disposa I'article anterior també

enclou el personal sanitari que amb motiu de la guerra ha acudit a residir a Catalunya d'en9a
del 19 de juliol passat, encara que hi sigui en qualitat de refugiat.
Barcelona, 2 d'abríl de 1937. - Pel Consell de Sanitat de Guerra, el President-comissari del

Departament de Defensa, J. Almendros, i Secretari general de la Regió 6a. Ramon Masferrer. 189

ras L'Hora Nova, n° 99 - dimarts 13/4/1937, pago 5
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Demarcació de les regions i comarques
Catalanes a finals de I'any 1936.

Cartell conservat a I'ABS Drassanes.

Algun metge publica a la premsa la seva incorporació, per exemple el

Dr. Tolosa:

Avís. EL DOCTOR TOLOSA ISERN assabenta a la seva clientela particular, que tenint de marxar

obligadament al front, suspendra la seva consulta d'especialista, a partir del dia 2 de maig, fins

que, oportunament, avisara la represa de lIurs activitats professionals en aquesta ciutat'90.

ISO t'Hore Nova, n° 107 - Oisabte 1/5/1937, pago 6
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Per /'anunci del seu canvi de domicíli, sabem que romania a Vic el Dr. Bach:

M Bach Planell - metge - ha traslladat el seu domicílí a Rambla Hospital, 12, 2n 2a. Visita: de

2 a 4h de la tarda 191

Els records del Dr. Conill ens evoquen la seva experiencia:

Quan vaig marxar el gener del 1938, després quan venia aquí a Vic hi anava, a I'HSC. Només

me'n recordo que va haver-hi una epidemia de tifoidea, que en Jaume Soldevila va agafar una
tifoidea molt forta (va estar a punt de morir) i jo I 'anava a veure.

Cap al final de la guerra jo ja em vaig orientar cap a estudiar, era la meva feina. I no me'n

recordo de res més.

L'epidemia de tifoidea era el juliol del 1938. En Jaume el van posar: entre la sala gótica (on hi
ha ara tot aixó del museu'") i I'altra sala (la sala general, que en deiem) hi havia un passadís, i

aquí en aquest passadís hi teníem els infecciosos. Hi havien habitacions. O sigui que si teníem
un nano amb difteria el posavem a dins, i si teníem un home amb tifus també el posavem aquí
dintre. Hi havien dues o tres habitacions que estaven completament independitzades, i en
Jaume va anar a petar en una d'aquestes.

'" L'Hora Nova. n° 125, dissabte 12 de juny de 1937. pág. 2
"2 En el moment de I'entrevista, a causa de les obres de construcció del nou Museu Episcopal de IIic, una
part del fons fou exposat a la sala gótica de /'HSC.
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18. L'obertura de les facultats de medicina

A nivel! de I'ensenyament academic, les facultats de medicina, que s'havien

clausurat, reprengueren la seva activitat durant I'any 1937. L'Hora Nova en

publica la notícia:

Obertura de les Facultats de Medicina. La "Gaceta de la República" del dia d'ahir, publica una

ordre disposant que per les Facultats de Medicina de MadridJ Barcelona i Valencia s'sdmetln

matrícules durant un període de quinze dies per als alumnes deIs cursos quartJ cinque i sise del

pla seguit en la Facultat de Valencia; per als deIs cursos cinqueJ sise i sete del pla de la de

Madrid i per als tres últims cursos de la de Barcelona.

Les classes comenr;aran n 1 de juny i acabaran el 20 de desembre 193.

'93 L'Hora Nova, n° 112 - dijous 13/5/1937, pág. 6
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1 s Els refug iats

Introdueixo el capítol sobre els refugiats citant Hervás:

Un deIs problemes que amb més intensitat es van haver d'enfrontar els serveis d'Assistencia

Social, fou el de I'atenció als refugiats. Alllarg del conflícte, i amb unes dimensions creixents a

mida que avam;ava la lIuíta, Catalunya es convertí en terra d'acollíment per a centenars de

mílers de fugitius de tata Espanya: d'Asturies, de Castella, d'Andalusia.

Aixó obliga a prendre mesures amb csrécte: d'urgencia per coordinar f'actuació de les diferents

organitzacions que s'encarregaven de I'acolliment deIs refugiats.
Amb aquesta finalitat, a miljans d'octubre del 36 es constituí, a tots els Caps de Partit judicial i

poblacions de més de 10.000 habitants, un Comite comarcal d'Ajut als Refugiats, formatper un

representant de cada una de les organitzacions CN I, U.G. I, Sacars Roig Internacional, Pro

Infancia Obrera iAssistencia Municipal.
El Comite de Barcelona s'anomena Comite Central d'Ajut als Refugiats de Catalunya 194 i estava

presidit pel doctor Felix Martí Ibáñez, com a Director General de Sanitat iAssistencia Social. A

la mateixa Ordre, els alcaldes de tates les poblacions de Cataluya eren oblígats a notificar el

nombre d'infants i adults que podien acol/ir en els establiments i cases particulars del seu muni

cipr95. A Barcelona es feu una crida a tots els veins per recol/ir matalassos i l/em;olsI96. Com a

complement d'aquest Comite Central d'Ajut als Refugiats, i tenint en compte les dimensions que
aviat assoleix el problema, es crea una Oficina administrativa per atendre els serveis de recep

ció, transports, al/oljament, proveíínents alimentaris, sanitaris i de vestir, estadística, filiació i

informació, que I'auxíli als refugiats feia necessels'".
Quan el front s'acosta a Madrid (la capital és bombardejada per primer cap els dies 27 i 28

d'a{JEt del 36, i Toledo cau en mans deIs nacionalistes un mes més tardJ, les autoritats deci

deixen I'evacuació de la població civil de la cottel. Comenr;a així réxo» de mílers de fugitius
que cerquen refugi en els territoris on encara no ha arribat /'horror de la guerra. Segons els

194 Tenia la seva seu al carrer de Monta/egre, n° 4. Vegeu: La Vanguardia, 16 de gener del 1 937. Pago 1.

195D.O.G.C., 18 d'octubre del 1936. Pago 244.

196 La Vanguardia, 16 d'octubre del 1936. Pago 1; Diari de Barcelona, 30 d'octúbre del 1936. Pago 12.

197 D.O.G.C., 28 de novembre del 1936. Pago 774.
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els díarís, a príncípís del mes de febrer del 37 havíen estat evacuats de Madríd més de

450.000 persones 198.

A Catalunya comencen a arríbar els prímer refugí ats elmes d'octubre del 36. Es tracta príncípal
ment de nens procedents de la capital del regne. Al príncípí son alloljats en asíls í orfelínats, pero
av íat el gran nombre de desplar;ats fa que síguí necessarí dístribuír-Ios per altres centres í domí
cílís partículars de pObles í cíutats deteu CEialuf}'a, com L4Josteral99, Igualada200, Fíguere:f07,
ManreEXio2, Badalof1i'03, Cevem'", Gírorfi°5 o Barcelona206. No solament arríba gent de Madríd,
també venen d'altres IIocs, com 1455 repatríaJs espanyols que arríben a Tarragra procedents
de PortugaP01, o nens refugía1s d'Extremadura208 o de Santander209•

Una de les onades més grans de refugíats es produeíx amb la caiguda de Málaga en mans deIs

rebels, el dia 8 de febrer del 1937. La fugida de la població civil per la carretera d'Almeria,
brutalment atacada per I'aviació franquista, és un deIs episodis més sagnants de la guerra21O.
Com a conseqüfJncia, tot un allau de vells, dones, nene, famílíes senseres es desplacen per tot
el lítoral de la península en díreccíó cap a les cíutats sítuades al nord. Es parla de xífres de

50.000 refugiatsque arriben a atalurrya211; de sis-cents que van a Tamgona212; de 3.500 que

rep Sant Felíu de Guíxols213; o de la dístribucíó de més de set-cents per díverses ciutats de

Lleídil4• La sítuació, a míljans de febrer del3!, és preocupant: en aquells moments, el Comite
Central d'Ajuda als Refugíatsatén a tot atalurrya un total de 250.000 persones entre ancians,
nens í aones"'. E/s problemes produí'ts per la massifícació de la població s'agreugen, í

79. La Vanguardia, 9 de febrer del 1937. Pago 7.

-ss La Vanguardia, 15 d'octubre del 1936. Pago 6.

200 La Vanguardia, 17 o'cctuxe del 1936, pago 5; 28 de novembre del 1936, pago 3.

ro, La Vanguardia, 22 d'octubre del 1936. Pago 5.

202 La Vanguardia, 24 d'octubre del 1936. Pago 8.

203 La Vanguardia, 29 d'ociúbre del 1936. Pago 7.

204 La Vanguardia, 24 de novembre del 1936. Pago 7.

eos La Vanguardia, 27 d'octubre del 1936. Pago 11.

206 La Vanguardia, 18 de novembre del 1936, pago 6; 25 de novembre del 1936, pago 1; 27 de novembre del
1936, pago 1.

eor La Vanguardia, 14 d'ocusxe del 1936. Pago 7.

2D8 La Vanguardia, 22 a'octúbre del 1936. Pago 1.

m La Vanguardia, 15 d'octubre del 1936. Pago 6.

2'0 Norman Bethune, metge canadenc Cap oun Servei de Transfusió de Sang enviat pel govem del seu país
per ajudar a f'exercit de la República, i que va ésser testimoni directe deis tets, ho va explicar amb detall.
Vegeu:
Emocionante relato sobre el éxodo de la población de Málaga. B doctor Bethano (sic) denuncia las
brutaíidades cometidas por los fascistas. La Vanguardia, 25 de febrer del 1937, Pago 9,
Gordon S, Allan T. The Scaípel, the Sword. The story of Or. Norman Bethune. London, Peopie's Books
Co-operative Society LTD, 1954.

211 La Vanguardia, 13 de febrer del 1937, pago 2; 14 de febrer del 1937, pago 4.

212 La Vanguardia, 17 de febrer del 1937. Pago 6.

2IJ La Vanguardia, 19 de febrer del 1937. Pago 2.

214 La Vanguardia, 20 de febrer del 1937. Pago 7.

215 La Vanguardia, 21 de febrer del 1937. Pago 4.
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sovintejen les noticies on molts pobles, com Pins del Vallés (Sant Cugalj216, Cerdanyola217,
Moia218 o Molins del L1obregat219, anuncien que no aco/liran més refugiats pel sistema de no

dispensar més targetes de racionament.

Pero a més de les dificultats que planteja I'alloljament i la manutenció de tots aquests refugiats,
(arribada de molts d'ells en condcions ptecenee de salut, barrejats sans i malalts, provoca un

problema sanitari de gran magnitud. Era necessari atendre els refugiats malalts; calia evitar la

propagació de les malalties de que eren portadors; i d'una manera particular, s'havia d'evitar la

propagació de possibles epdéme«
El problema no era exclusiu de Catalunya i ja al novembre del 36 el Ministeri de Sanitat de la

República es va veure obligat a adoptar mesures profilactiques per tal d7mpedir raparició de

focus de malalties epidemiques, miljanr;ant una circular per la qual ordena va la desinfecció

sistematica de persones i robes de cos i /lit, en tots els establiments de vida col·lectiva22o•

A Catalunya, segons explica Martí Ibáñez en la seva obra abans citada, els refugiats provinents
de les regions del Sud de la península presentaven sarna, tracoma o tuberculosi; els originaris
del Nord arribaven amb patologia pulmonar o de raparell circulatori. Per resoldre el problema
sanitari deIs refugiats i evitar els contagis, calia aí71ar rapidament el malalt i tractar-Io a

continuació, fins a la seva curació. La resposta de la Conselleria a aquesta qüestió va consistir

en la creació d'unes Estacions Sanitaries d'arribada on els refugiats eren revisats, fitxats i

classificats.

Aquests centres de recepció s'instal·laren en edificis amb capacitat per a unes dnc-cemes

persones, habi/itats perque aquestes hi puguessin residir durant dos dies. En aquest espai de

temps eren revisats per un oftalmoleg, un dermatoleg i un internista. Un pediatre visitava tots

els nens. Donat que la majoria deIs refugiats arribaven per la via de Valencia, s'instal·laren

aquests filtres higienics als hospitals de Reus, Tortosa i Tarragona. A aquesta darrera població
estava en construcció el Sanatori de La Savinosa, vora el Mediterráni. No arriva a funcionar com

a Estació sanitaria, pero fou utilitzat com a Hospital de Sang a la batalla de I'Ebre 221. A Barcelona

s'habilita I'Estadi de Monljuich, cedit per rAjuntament al Comné d'Ajuda als Refugiats. Amb el

nom d'Hospital Arnau de Vilanova, funciona com a tal fins el setembre de 1938, en que va ser

tomat a l'Ajuntament de Barcelona222.

Per coordinar tots els elements que d'una forma o altre intervenien en el tema deIs refugiats, la
Direcció general de Sanitat convoca una Conferencia en que es tractaren problemes com

I'alloljament, I'habi/itacio de locals i la incautacio dedificis per col·locar-hi els refugiats, la

2'6 La Vanguardia, 14 de febrer del 1937.Pág. 3.
'" La Vanguardia, 21 de febrer del 1937.Pág. 2.
218 La Vanguardia, 23 de febrer del 1937. Pág. 7.

m La Vanguardia, 25 de febrer del 1937. Pág. 4.
220 La Vanguardia, 28 de novembre del 1936. Pág. 4.

22' Catalunya acull els refugiats. Notes informatives. S.I.A.S., mere de 1937; Any 1, N° 1: pág. 16.

222 D.O.G.C., 18 de setembre del 1938. Pág. 935
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coopemao deIs evacuats aptes per al treball i la movilitzacio deIs útils per a la guerra, els

provei'ments de les coonee, I'adquisicio de recursos economcs, la propaganda, les expedicions
cap el estranger, etc/".
E/s refugiats que arribaven malalts, un cap fet el seu triatge a les Estacions sanitaries, anaven
destinats a diferents centres asistencials especialment preparats per el/s. Entre d'altres, es

disposava de dos edificis, un a Olot i un altre a Sant Esteve de Sestovues"', amb 300 llits

cadascun d'el/s, que funcionaven com a sanatoris per tuberculosos. Una altra instal·lació fou la

coneguda com Torre Monegal, prop del Tibidabo, el primer establiment dedicat a acol/ir malalts

de tracoma que funciona a Catalunya.
A nivell estatal, el problema deIs refugiats obliga al Ministeri de Sanitat iAssistencia Social, que
dirigia Frederica Montseny, a la creació de l"'Oficina Central de Evacuación y Asistencia a los

Refugiados (OCEAR) ", amb seu a Valencia i Barcelona, on Maria Anguera actua com a delegada
del Ministeri225• Les relacions amb el Govern catala no deurien ser facils, ja que a les seves

Memories Frederica Montseny recorda que es van veure obligats a treballar amb tacte i

prudencia, perque la Generalitat havia creat un organisme d'assistencia similar. E/s comentaris

que acompanyen la nota en que es fa conéixe: la dissolució del Comité Nacional de Refugiats
de Guerra, absorbit pel Ministeri de Sanitat, semblen confirmar (existencia aeouest
enfrontament: "Los servicios de evacuación ahora quedarán mejorados. Pueden considerarse

desaparecidas las dificultades de pequeño matiz que obstaculizaban una labor que como ésta

ha de ser en todo momento rápida y responsable "226. L 'OCEAR fou un deIs principals organismes
encarregats de j'evacuacio de nens espanyols cap a I'estranger.
Alllarg de la cantesa, el problema deIs refugiats a Catalunya no fa més que agreujar-se. A finals

del 37, segons declaracions del Consel/er de Governació i Assistencia Social, Antoni M8 Sbert,
Catalunya atenia més de 10.000 malalts o acol/its de la resta del territori espanyol i més de

700.000 refugiats de guerra, amb un cost de quinze milions de pessetes mensuee". El final
de la guerra, amb j'exode de centenars de milers de persones fugint a través del territori catala

cap a Franr;a, marcara el punt més alt de la tragedia.

Vic va ser una ciutat receptora de la primera onada de refugiats, els quals, tal

com diu Hervás, arribaren a Catalunya I'octubre de 1936. Es tractava d'una

expedició d'infants madrilenys, que encetaren l'exode de fugitius que anirien

arribant a Osona els mesos següents. La dramática notícia publicada a L'Hora

Nova en dóna testimoni:

Z!3 Martí Ibáñez F. Obra. Diezmeses de labor en Sanidad y Asistencia Social. Barcelona, Ediciones Tierra y
Libertad. 1937, pago 39.

m La Vanguardia, 3 de mere del 1937.

225 Montseny F. Mis primeros cuarenta años. Barcelona, Plaza y Janés, 1987. Pago 116.

22' La Vanguardia, 20 de febrer del 1937. Pago 7.

227 La Humanitat, 4 de desembre del 1937.
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"Salut, generacíó del demal"228

Maí, com abans d'ahír, la cíutat de Víc havía víscut escenes tan commovedores, com les que

presencía, amb motíu de /'arríbada de la prímera expedícíó d'ínfants procedents de la capítal de
la Repúblíca, La nostra cíutat els acollí amb els brar;os oberts í en els ulls de la nombrosa

concuaénas, que espera va els fílls deIs heroís de la lIíbertat, poaiem assegurar que hí

espurnejava quíscuna lIagríma que revelava I'emocíó del momem.

Quín ésser huma no es commou, veíent com una collada de quítxalla ínnocent, amb lIagrímes
als ulls í en un estat ínconsolable, ímploren que valen tomar a la seva patría, a la llar paterna! I
el quí no es commou, és que té el cor de feíxísta, d'aquesta bestía feíxísta - amb perdó de les

mateíxes bestie: - que vol que del sol espanyol només en quedín coaúee ítalíanes í alemanyes,
í una bona part convertír-Ia en nme:

Pero, cal que tínguín present aquests repugnants í depravats mílítarots feíxístes, que al damunt

d'aquestes rui'nes, regades amb sang í lIagrímes del proletaríat espanyol, la futura generacíó,
ínfantívola encara, hí trabara els fruíts de la pau í del benestar, que mereíx tenír un poble honrat
í treballador.

Catalunya tata, la Catalunya postergada pel rídícul Royo Víllanova, ha acol/ít amb mostres de

símpatía í desínterés a aquests ínfants madrílenys í d'altres poblacíons d'Espanya, per a donar

los-hí part de I'escalf paternal, que els ha arrebassat aquest drac, terror del segle XX, que

s'anomena feíxísme, í que, a no tardar, el pob/e /'acabara d'aplastar.
Benvínguts sígueu entre nosa/tres, germans de par/a espanyo/a!! Sa/ut, generacíó de/ dema!!

J.AS,

L'arribada de refugiats se succeí en diverses onades durant els mesos

seqüents, Fou especialment nombrosa el febrer de 1937, i així ho testimonia la

premsa local.
El 2 de febrer de 1937 arribaren 200 refugiats pracedents de Madrid, els quals
foren instal.lats a I'antic convent de la Merce229,
La caiguda de la ciutat de Málaga en mans de les trapes franquistes el 8 de
febrer de 1937 tingué el seu efecte al cap d'unes setmanes a la ciutat de Vic.

Així, el 26 de febrer, arribaren 285 dones i infants procedents de Málaga a la

capital d'Osona, els quals foren repartits per diversos pobies de la comarca 230,

L'enderna, 27 de febre r, Vic acollí una segona expedició de refugiats
malaguenys, els quals foren novament repartits en autocar pels pobles de la
rodalia=".

228 L'Hora Nova, n° 19 - dijous 8/10/1936, portada
222 L'Hora Nova, nO 70 - dijous 4/2/1937
230 L'Hora Nova, n080 - dissabte 27/2/1937

23' L'Hora Nova, nO 81- dimarts 2/3/1937
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Una altra expedició d'infants nombrosa tingué lIoc 1'1 d'abril de 1937, quan 400

nens procedents de Pozoblanco foren allotjats al col.legi d'orfes de vílatorta=.
Les onades de fugitius se succe'iren durant aquell any; el 24 d'agost arribaren
600 refugiats d'Andalusia i Castella. El 5 de setembre vingueren refugiats de
Biscaia i de Santander...
S'habilitaren espais de residencia per a aquesta població torania, cada cop
més nombrosa, aprofitant els edificis que havien estat convents religiosos.
Bassas, en el seu Diari233, el 7 d'agost de 1938 explica que s'havien habilitat

per a I'allotjament de refugiats els antics convents de les Sacramentaries, les
Josefines, el Saits, les Beates, la Merce, el Pare ColI i el Seminari.
Altres refugiats vivien en cases particulars, masies, etc.
A la segona part deis resultats d'aquesta tesi doctoral analitzaré amb

particular atenció la morbilitat deis refugiats.

2J2 L'Hora Nova, nO 95 - dissabte 3/4/1937

233 Op. en.
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20. Les transfusions de sang

Una de les innovacions amb finalitats bel.liques que s'esdevingueren durant la

guerra civil espanyola fou la transfusió de sang a partir de reserva. Sabem per

la premsa de l'epoca que I'HSC recollí sang per tenir en reserva en previsió de

bombardeigs. Desconec si participa en I'enviament de sang al front.

El marc general fou la creació del Servei de Transfusions; segueixo Hervás='

per a presentar-lo:

El Servei de Transfusions de sang de Ifxercit fou iniciativa del Departament de Sanitat Mí/itar

del AS. U. Encarrega la seva organització al doctor Frederic Duran Jordá235, el qual comencé a

treba//ar en el tema a finals dagost del 1936. El Servei es crea a miljans del mes següent a

!Hospital de Sang n" 18 del AS. U. i de la U. G. T. Alprincipi funciona com un servei gairebé privat,
relativament independent del Gamite Sanitari de les Milícies. No es fins al 20 ooctuxe, amb la

creació del Servei de Transfusió de Sang al Front, que passa a dependre del Gonse// de Sanitat

de Guerra236•

234 Op. Cit., inedit
235 Frederic Duran Jordá (Barcelona 1905 - Manchester 1957) quan va esclatá la guerra treballava al

dispensari de digestologia del servei del Dr. Antoni Trias i Pujol de IHospital Clínic i dirigia ellaboratori
d'análisis de rtnstitut Frenopátic. Havia insta.lat també un altre laboratori d'análisis clíniques junt amb
Bertran i Guárdia. Políticament formá part de l'Estat Catalá i s'uní després al petit grup de la Unió
Socialista de Catalunya, amb personalitats com Campalans, Vidiella i Camarera, que després es convertí
en el Partit Socialista Unificat. En aquella epoca s'interessava molt per la medicina social, intentant
organitzar a Terrassa una agrupació de serveis medies, dones deia que la safut era un dret elemental i que
era injust que la prestació medica hagués iiésse: abonada pel pacient.

Sobre Duran Jordá, veieu:

-Hervás C, Cahisa M Notas históricas sobre el Hospital de Sangre n° 18 de Barcelona (1936-1939),
Gimbernat, 1997; 27: 173-184 ..

-Broggi i Valles M Sobre Frederic Duran Jordá Gimbernat, 1997; 27: 185-191.

-Grífols i Espés J. Frederic Duran i Jordá Un métoae, una epoca. Barcelona, Hemo -Institut Grifols, 1997.

-Cid F La contribució científica catalana a la medicina i cirurgia de guerra. Barcelona, Fundació Uriach

1838, 1996.

236 Llorenc A. La reraguarda dona la seva senq. Ultima Hora (Barcelona), 29 de gener de 1937. Pág. 4.
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El Consell de Sanitat de Guerra es féu céttec també del Servei de Transfusió de Sang al Front,
que havia comenr;at organitzant el metge Frederic Duran Jorda a /Hospital de Sang nO 18 del

PS.u. i de la u.G. T. El metode de Duran Jorda consistí en la recollida de sang de donants a la

reraguarda, emmagatzemant en tubs de vidre auto-injectables 300 ce de sang procedent de
diferents subjectes del mateix grup hematic. La sang es conservaba en nevera, entre un idos

graus per sobre de zero. A aquesta mateixa temperatura era transportada fins al front en

vehide: especialment acondicionats: camions dotats de cambres de refrigeració237. El métcae
de Duran Jorda fou criticat per altres hematolegs que defensaven la superioritat de la transfusió

directa, vena-vena, de donant a receptor, com el metge del Servei de Transfusió de /Hospital
General de Catalunya, Manuel Miserachs Rigalt238, pero per la seva originalitat i eficacia (per
primer cop s'utilitzava un Banc de sang conservada per atendre les necessitats aun front de

guerra) fou absorbitper la Sanitat Militar de la República, i transformat en el Servei de Transfusió

de Sang de Ifxercit de !fs[239.

A principis de 1938, dues notícies aparegudes al mateix número de L'Hora

Nova demostren que I'HSC enqeqá una campanya de recollida de sang:

A I'Hospital comarcal de Vic es fara l'analisi240 de sang, tots els dies laborables. De 6 a 7 de la

tarda, als qui s'ofereixin per a constituir els grups de donadors de sang241.

Sang III - Germa, ciutadal La dissort ens obliga avui a demanar-te un nou esforr;. Es I'Hospital
Comarcal de Vic que clama perque I'escoltis.

Aquesta vegada, pero, no requerim la teva atenció per a demanar-te que mitiguis les moltes

necessitats que passa aquest establiment. Bé has fet proul
Es un esforr; humaníssim r;o que ara I'Hospital ve a implorar-te.
Tú, ciutada: si et sents fort i amb suficient capacitat per adema, aquest dema que millor que

no arribi, per tal com ens descobriria conseqüencies tristíssimes, vina, el més aviat possible, a
I 'Hospital. No et reclamen res els malalts d'avui. Es solament en previsió de que la nostra ciutat

i comarca poguessin sofrir els efectes de I'aviació, que en molts indrets de Catalunya sembra el

dol i la ruina.

L'Hospital voldría donar una demostració de que no és descurós. I és per aixo, ciutada i

company, que si dema els nostres carrers es vegessin ensangonats pels efectes de la metralla,
tu, heroic enonm, podries prestar un servei molt important, en cedir uns grams de la teva sang,

237 Duran-Jordá F El Servei de Transfusió de Sang al Front. Organització-Utillatge. La Medicina Catalana,
abril-maig de 1937; Any V: pág. 512-516.

238 Miserachs Rigalt M. Organització deis serveis de transfusió en temps de guerra. La Medicina Catalana,
desembre de 1936-gener de 1937; Any \/.' pág. 341-345.

2:;' Grífols i Espés J. Op. cit., pág. 67.
2"" Sembla ser, doncs, que ellaboratori de /'HSC descrit anteriorment a través del testimoni del Dr. Conill,

efectivament funcionava.

2" L'Hora Nova, n° 242 - dimarts 22/3/1938, Pág. 3
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no molts, per a tornar la vida al caigut.
Qui sap si amb la teva aportació salvaries la vida d'un teu famílíar, d'aquell que més estimes,
d'un teu fill, del teu pare, de la muller o de I'amic entranyable!
Si aixo fas, de presentar-se I'ocasió, hauras complert un deure inestimable; hauras fet una acció
sublim: salvaras la vida d'un teu semblant a costa d'una mica de la teva.

Tu diras si aquest clam que fa I'Hospital és digne de commoure, i si sents el deure de

correspondre en allo que la vida humana avui demana, vina, vina i no tardis. Tu, germa,
germana, mare, veniu tots! L'Hospital analítzara la teva sang i, després, formara els grups de

donadors de sang previament classificats.
No podem dubtar del teu humanisme, del teu amor al proi'sme.
Es per aixo que el cos facultatiu de /'hospital comarcal de Vic t'avenr;a el seu profund agrai'ment.
(Sense signar)242

Es crea, dones, un registre de poteneials donants, del qual no n'he obtingut,
fins ara, més inforrnació>".

242 L'Hore Nova, n° 242 - dimarts 22/3/1938, contraportada
243 Sobre les transfusions de sang durant la guerra civil, vegeu Broggi M. Memóries d'un cirurgiá Edicions

62, Barcelona 2001.
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21 . La caiguda de la ciutat de Vic

21.1. ELS ESDEVENIMENTS MILlTARS

Previament a I'entrada de les tropes franquistes, la ciutat de Vic sofrí els efectes
de I'aviació, tal com he esmentat anteriorment. Cito el testimoni de Bassas=:

Dívendres día 20 de gener de 1.939

El segon bombardeig a Vico A les tres d'aquesta tarda, dotze avions feixistes han deixat anar les

bombes sobre Vic i sobre Manlleu. El bombardeig ha afectat diferents lIocs de la ciutat, ha cau

sal una vintena de morts i molts ferits i també molts desperfectes en diversos edificis. Aquesta
segona agressió a Vic ha causat gran panic i terror entre la població civil atemorida245• Són molts
els ciutadans que desitgen i busquen la manera de podermarxar.

L'avenc imparable de les tropes franquistes acaba amb la presa de la ciutat de

Vic el primer dia de febrero Segueixo transcrivint el dietari de Bassas:

Dímecres día 1 de febrer de 1939

Iflc, ocupat per les tropes "nacionals". Aquest vespre, les emissores de radio han donal aques

ta esperada comunicació per als vigatans. Entre les cinc i les sis de la tarda, les forces nacio

nals han ocupat la ciutat de Vic, on han trabalpoca resistencia, ja que les forces de I'exercit roig
s'havien retirat a les primeres hores de la tarda.

Díssabte día 4 de febrer de 1939

L'entrada de les tropes "nacionals" el dia 1 de febrer. Segons m'expliquen, les tropes varen

comencsr a arribar cap a tres quarts de sis de la tarda, quan la claror ja comenr;ava a

'+lop. en.
'45 Vegeu Solé. JM; Vil/aroya, J. Catalunya sota les bombes (1936 - 1939), Publicacions de l'Abadia de

Montserrat, 1986.

Segons aquests autors, va ser un bombardeig en elmarc de I'ofensiva franquista final sobre Catalunya. A
vtc, les bombes varen caure preferentment a la zona del cerrerMontserrat, i van fer almenys nou morts.
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disminuir. Des del dia anterior, aquestes torces estaven estacionades a /'alr;ada de la Talleda,
CoIIsuspina, /'ermita de 5ant 5ebasti¿ i la Creu de Gurb, dominafJt la ciutat i part de la Plana,
i avui hem tet un ventall que ha envoltat una ciutat amb molt poca resistencia. 5embla que el

pla de les tropes nacionals era entrar el dia següent a la matinada, pero varen accelerar I'en

trada per evitar que s'incendiessin els punts estraterics de Vic i moltes editicacions. En el

moment d'entrar, gairebé totes les cases de Vic estaven tancades, especialment els

comercos, pero les tropes van comenr;ar a picar les portes amb les culates deIs tusells, per
obligar a obrir-Ies, ja que aquesta era la consigna, i cridaven amb veu alta "Arriba españa

" i

"Viva Franco"; els vigatan$ no van trigar a donar a la ciutat un sspecte d'una certa normali

tat. Abans de I'entrada de les tropes nacionals, pero, els rojos varen volar I'entrada del carrer

de Manlleu, així CQm la majoria de ponts, i deixaren Vic sense IIum i sense aigua. Tota la nit

es varen sentir els estrepits deIs canons situats entre les poblacions de 5ant Hipolit, Manlleu,
Roda i Torelló. Molts vigatans varen passar aquesta nit tora de la ciutatpel temor al que podia
passar, i les tropes mores ho van aprofitar per penetrar a les cases buides i robar tot el que
van poder.

A partir del dia 2 de febrer de 1939 eomeneen a aparelxer fitxes d'ingressats
amb una lIetra diferent (molt més rudimentaria) i amb el registre molt ineomplet,
tal eom mostraré posteriorment amb el llistat de la base de dades. Es fa pales,
fins i tot per a un observador deseoneixedor absolut deis esdeveniments histo

ries, que un eanvi important s'esdevingué a I'HSC a partir d'aquesta data

Entrada de les tropes mores (és a dir,
l'exérdt franquista) a Vico Quadre conservat
fins fa uns anys a l'Ajuntament de Vic
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21.2. LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA DE L'HSC

La documentació que utilitzaré a continuació és elllibre d'actes de I'HSC.

La primera acta del nou període

Redactada per Mn. Alfonso Bonvehí, la primera acta que apareix després de la

caiguda de la ciutat de Vic en mans de les tropes franquistes, explica amb una

prosa expressiva I'afectació que ha sofert I'HSC a causa deis estralls de la

guerra. El caire general del redactat és favorable als vencedors. Més que I'acta

d'una reunió, sembla un "motu proprio" del secretari:

Ad perpetuam reimemoriam - Moverint omnes christifideles

En primero de febrero de 1939, a las siete horas de la tarde, las invictas tropas del Generalísimo

Franco entraron triunfantes en la ciudad después de haber soportado la ominosa esclavitud del

comunismo internacional desde 18 de julio de 1936.

La ciudad vió aterrorizada como sus mejores hijos tanto seglares como religiosos eran vilmente

asesinados en las carreteras por los sicarios marxistas. Los conventos, las iglesias, la misma

Catedral destruida por el fuego o por la dinamita. Con pasmo y acerbo dolor tuvo que presenciar
las más horribles profanaciones, sacrilegios y blasfemias la total destrucción de las venerandas

imágenes, joyas artísticas y de gran valor, que eran el orgullo patrio de las generaciones
presentes y pasadas.

Los fanáticos anarquico sindialistas no saciado su furor diabólico consumada la ruina total moral

y material de nuestra querida ciudad, se entregaron al más desenfrenado pillage, saqueando
casi todas las casas de la ciudad, sin exceptuar los establecimientos benéficos, ni aun este

mismo Hospital, robando su tesoro artístico, acumulado durante siete siglos, consistente en

preciosos cuadros, muebles y objetos de gran valor.

Desaparecieron cinco de los cuadros que completaban la galería de Benefactores Ilustres, tales
como los de su fundador D. Ramón de Terrades; los de los Canónigos, litre. Pedro Ramis,
cofundador; litre. Francisco Morros; el de la insigne benefactora, Da. Ana de Copons, de Malla

y de Conanglell, y el de la Excma. Baronesa de Claret, Da. Manuela de Bassa.

y lo más inicuo y desconsolador fué la sacrílega destrucción de la prodigiosa y venerada Imagen
del Santo Cristo, que tuvo efecto el día 6 de agosto de 1936. Prho. Dolor. .. !
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Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera... !

Vich, 9 de febrero de 1939

Alfonso Bonvehí, pbro.
Secretario

Dominio rojo desde 18 julio 1936 a primero de febrero de 1939

La nova junta es constituí parcialment el mateix dia en una reunió improvisada
a la farmacia de I'HSC. El pas previ fou la destitució de Ramon Fabreqas.

La segona acta del nou període=

En la ciudad de Vich a nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve - 111 año triunfal:

Personado al Hospital el Excmo. Sr. Alcalde Gestor, D. José Sala Molas, y como tal Presidente

de la Muy litre. Junta Administrativa del propio Hospital, juntamente con el Vocal de la misma

Junta, D. Rafael Sala Gallifa, por ser el único que en este día se encontraba en la ciudad, siendo

las doce horas de la mañana, en el Local Farmacia, que fué utilizado interinamente para salón

de la Junta, con el objeto de celebrar sesión con carácter urgente y extraordinario, se tomó los

acuerdos siguientes:

PRIMERO. - Que de común acuerdo con la muy digna Autoridad Militar, Sr. Comandante de la

Plaza procedía al acto de recuperación del Hospital con todos sus efectos y atributos que le

corresponden en su personalidad jurídica, y en consecuencia obrando como Presidente nato

declaraba la destitución ipso actu del que había actuado de Administrador durante el odioso

mando marxista, Ramón Fábregas Llenes, cuya orden de destitución ya había ordenado

comunicarsela verbalmente en la tarde del día anterior de palabra por dos representa tes suyos,
y que para no entorpecer la marcha del Hospital en aquellos momentos críticos y difícilies,
nombraba por Superiora-Interina a la Hermana, Hija de la Caridad, presente en este acto, Sor

Pilar Moncomte, para los efectos conscemientes a la administración del Hospital relacionada
con la debida asistencia de los enfermos;
SEGUNDO. - Que para la administración de Oficinas y Contabilidad y Secretario de la Junta

quedaba reintegrado en el mismo cargo que ya venía desempeñando antes de la revolución

marxista, el Rdo. Alfonso Bonvehíy Grifell, presente también a este acto; el cual deberia formar

Inventario de todos los libros de contabilidad, caja y del movimiento diario, a más de todos los

muebles, enseres y existencia del Hospital, de manos delAdministrador destiduido;

246 Escrit al marge: "Asistencia: Sr. Sala Molas, Presidente. Sr. Sala Gallifa, Vocal." Així dones, Mn. Alfons,
secreten, no es compta a si mateix com a assistent.
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TERCERO. - Que a la mayor brevedadposible se convocará a la Junta para darle cuenta de estos

acuerdos y volver a imprimir y encargar la buena marcha del establecimiento en provecho de

los pobres enfermos.

y para que este acto de recuperación del Hospital de Santa Cruz entre todos los efectos

pertinentes, firman esta acta todos los presentes en la misma ciudad de Vich en la fecha y lugar
arriba citados

El Presidente

José Sala Molas

Alfonso Bonvehí, pbro.
Secretario

Ouatre dies més tard, es constituí la nova junta. Tant els carrecs que componen
la junta com els perfils deis seus membres no difereixen gaire deis de tres anys

enrere.

La impressió general, doncs, és de continurtat: es fa memoria deis difunts, sí,

pero ensems s'inicia el procés de depuració del personal de I'HSC durant la

guerra; es restitueix la figura de capella de I'HSC, es preveu el retorn de les

Filies de la Caritat, es proposa reintegrar els antics proveidors habituals de

I'HSC, s'analitza I'estat de I'HSC després del temps de guerra, es rehabilita la

casa deis capellans a dins del recinte de I'HSC ... Es lamenten de la destrucció

del Sant Crist i es proposa un acte públic de desagravi.
De tota manera, el carácter incisiu de la prosa no és el Ilenguatge bucóllc de

les actes previes a la querra?". Tampoc I'idioma: no tan sois ja no s'escriuen

les actes en catala, sinó que també es castellanitzen els noms. Malgrat el que
es volgués pretendre o pugués semblar, I'HSC havia canviat.

La tercera acta del nou període

En la ciudad de Vich a trece de febrero de mil novecientos treinta y nueve. 111 año triunfal: El

Excmo. Sr. Alcalde de esta ciudad, D. José Sala Molas, y como tal presidente nato de la Junta

Administrativa del Hospital, convocó a los señores Vocales, anotados al margen248 para celebrar

sesión a las cinco horas de la tarde y en el local Farmacia del propio Hospital, que interinamente
se había designado como el más adecuado para celebrar las sesiones de la Junta, al objeto de

celebrar sesión y de enterar a la Junta de las órdenes y disposiciones urgentes que había dado

para asegurar la marcha del Hospital en la sesión que de un modo extraordinario se había

m Vegeu la transcrita en el capitol 14

RESULTArs - 21. La eaiquda de !a cíutat de Víc 191



celebrado el día nueve de este mismo mes; de cuyos acuerdos ordenó que el Secretario que

escribe diese lectura en el acto, habiendo sido todos aprobados.

Dejase luego un oficio del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, de fecha de hoy mismo, 13 de

febrero, manifestando que había nombrado a D. José Ma Forcada y Homs, en reemplazo del

malogrado D. Ramón Espona y Siljar, para formar parte de esta Junta. Quedó enterada con

satisfacción la Junta, y estando presente el Señor Forcada, previamente invitado a esta reunión,
tomó posesión de su cargo de Vocal y se le señaló el puesto que reglamentariamente le

correspondía en esta Administración.

Asimismo se notificó que el Ilmo. Cabildo Catedral había designado para Vocales de esta Junta

a los Muy litres. Capitulares Ores. Manuel Alejas, Canónigo Arcipreste y José Sellas Roquer,
Dignidad de Chantre, congratulándose la Junta de verse acompañada por tan dignos capitulares
en la penosa tasca de la administración de los bienes de los enfermos desvalidos, los cuales,
estando presentes, por haber sido invitados previamente a esta sesión, se les señaló el cargo

que reglamentariamente debían ocupar.

Con estos actos que preceden se dio por nuevamente integrada y constituida legalmente la

Junta en sus funciones de administración del Hospital, y antes de proceder a la distribución de

cargos, el Señor Presidente tomó la palabra para dedicar un sentido y piadoso recuerdo a los

muy dignos individuos de la Junta que por desgracia habían caído víctimas del furor marxista

en la época aciaga del terror. Doloroso e imperecedero será siempre para la Junta el recuerdo

de los entrañables y malogrados compañeros en la administración, el Muy litre. Canónigo
Arcediano Dr. D. José Galobardes v Alaberch, asesinado vilmente por las hordas anarco

sindicalistas, quien durante largos años había desempeñado el cargo de Interventor de los

fondos del Hospital; y en segundo lugar D. Ramón Espona y Siljar, el cual si bien no murió

asesinado, falleció después de haber apurada todas las heces amargas del destierro y la más

implacable persecución, descansando en la paz del Señor en noviembre último y en la ciudad

mariana por excelencia de Zaragoza. La Administración y los pobres enfermos llorarán por

luengos años la pérdida de un celoso Depositario que pormás de 30 años había sabido cumplir
ejemplarísimamente dicho cargo, y que debido a sus considerables posibilidades económicas

había siempre subvenido las necesidades perentorias con un desinterés a favor de los pobres
tanto en metálico como en especie, digno de todo encomio. Que finalmente quería también

dedicar un recuerdo piadoso a otra víctima también del terror rojo, para el que fue celoso

Capellán de este Hospital, Rdo. Agustín Puigbo, asesinado en 24 de diciembre de 1936. La

Junta conmovida por tan sensibles pérdidas, se hizo suyas todas las palabras que acababa de

pronunciar el señor Presidente en recuerdo póstumo y duradero para todos los caídos,
acordando por absoluta unanimidad que se hiciese así constar en acta.

ce Escrit al marge: "Asistencia SS. Alcalde-Presidente Sala Molas, Vice-Presidente Massana, M.1.Alejos,
Sellas, Forcada, Sala Gal/ifa". El secretari segueix sense comptar-se a si mateix com a assistent
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Se pasó luego a la distribución de cargos según el Reglamentoypara facilitar la administración,
acordándose por unanimidad, designar al Concejal - Vice - Presidente, Sr. Luis Massana

Masvidal para la Comisión de Obras; al Muy litre. Dr. ManuelAlejas para el cargo de Interventor

de los fondos del Hospitaly como Suplente al Muy litre. Dr. José Sellas Roquer; para Depositario
de los mismos fondos al Sr. José Ma Forcada y Homs; y para el de la Comisión de Obras al Sr.

Rafael Sala y Gallifa.

Después se acordó que para cumplimentar el decretar general de la Superioridad sobre

depuración del personal adscrito a todos los establecimientos, que el Secretario que suscribe se

cuidase de confeccionar la correspondiente lista de todo el personal tanto de asistencia como

facultativo v de administración del Hospital para el debido examen de la Junta v proceder

después en consecuencia.

Se acordó también encargar al Secretario infrascrito que interinamente se cuidase del pasto

espiritual de los enfermos, prestando los servicios de Capellán S°. del Hospital} facultándole con

todas las atribuciones correspondientes al desempeño de dicho cargo.

Igualmente se acordó reintegrar la Comunidad de las Hijas de la Caridad inscrita al cuidado de

los enfermos del Hospital.

También se acordó en principio reintegrar a todos los oficiales y proveedores que antes de la

revolución se consideraban como tales.

Se estudió con mucho detenimiento el estado deplorable en que el gobierno rojo había dejado
el Hospital en todos los sentidos de desbarajuste, pillaje de muebles, fondos y existencia de

comestibles y de medicamentos; acordándose urgentemente acudir a la Autoridad Militar para

ver si había manera de remediar tan perentorias necesidades, para que no faltase lo necesario

a los enfermos, comisionando a este efecto al Sr. Vice - presidente Sr. Luis Massana y al

infrascrito Secretario para hacer las dílígencias oportunas.

Se acordó asimismo utilizar interinamente como Despacho de Oficinas y Secretaría el Local de

la Farmacia y también la Antesala de la Secretaría.

Igualmente se ordenó que se procediese al desocupo de todas las habitaciones del

Departamento destinado a Casa de los Curas y volverlo al estado primitivo.

Se acordó también admitir un meritorio para ayuda del Sr. Secretario en consideración al excesivo

trabajo que reportaría al poner en marcha los libros de Contabilidad y los de entradas y salidas,
mientras no se haya destinado otro cura para cubrir la vacante de Capellán S°. del Hospital.
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Se acordó asimismo que se utilizasen los mismos libros de Entradas y Salidas, como los de

Nacimientos y Defunciones, y de todos los demás que fuesen aprovechables, pero que en todos

ellos se dejase un buen espacio en blanco, con una Nota justificativa del interregno marxista.

A propuesta del Sr. Alcalde - presidente se tomó la' resolución de exigir ante los tribunales

constituidos las responsabilidades civiles y criminales a que hubiese incurrido el Administrador

y la Junta Administrativa que actuó en la administración del Hospital durante el mando rojo.

Con muy sentidas palabras se acordó por unanimidad que constase en acta y para recuerdo

imperecedero a la posteridad, el profundo dolory sentimiento que le había producido a la Junta

el estado deplorable en que había quedado la Iglesia, al haber sido profanada sacrílegamente,
robados los vasos sagrados y varios objetos artísticos y de incalculable valor; todos sus altares

destruidos, y lo más sensible e inconcebible la destrucción total de la venerada y devota Imagen
del Santo Cristo. No hay palabras bastante adecuadas ni significativas para expresar el dolor y

profunda pena que embarga el ánimo de la Junta al sentirse huérfana de tan cariñoso Padre que

desde tantos siglos tenía su trono como Señory Dueño de nuestro Hospital de Santa Cruz. No se

detuvo, no, el odio satánico de aquellas turbas incrédulas e impías ante la prodigiosa Imagen, ni
con ídolo del amor más tierno y filial que las generaciones le habían tributado, ni como a una

Imagen de gran valor artístico y apreciable por su antigüedad. Acatemos profundamente
humillados y contritos los designios de la Divina Providencia. Unánimemente se acordó verificar

cuanto antes fuere posible un acto público de desagravio al Santo Cristo, poniéndose de acuerdo

lo la Autoridad eclesiásticayprocurando que este acto por su importancia tuviese carácterpúbliCO
invitando a tomar parte a todos los ciudadanos y devotos al Santo Cristo.

El Sr. Presidente no habiendo otros asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión de

la que firma la presente acta conmigo el Secretario, lo que certífíco.

El Presidente

José Sala Molas

Alfonso Bonvehi, pbr0249•

21.3. LA RESTAURACIÓ DEL CULTE

El culte religiós estava intrínsecament lIigat a I'HSC a través deis seus

ernblernatics Sant Crist, corporals i capella.
Aquesta rapidarnent entra en funcionament; pel que sembla, els desperfectes
ocasionats durant la guerra no foren tan considerables com a la veina església
de Sant Doménec. Així dones, torna a entrar en funcionament constituida

provisionalment en parroquia.

249 N. B.: He respectat /'ortografia i la gramática origina/s
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21.3.1. L'església de I'HSe exerceix funcions de parroquia

Lacta que segueix (la quarta del nou període=) ens relata com s'esdevingué el fet:

En la ciudad de Vich a veinte y cinco de febrero de mil novecientos treinta y nueve: reunida la

M. litre. Junta Administrativa del hospital de Santa Cruz de esta ciudad en el Despacho Particular
del Sr. Alcalde en Casa Ciudad, celebrando sesión, a la que asistieron los señores anotados a

margen, se leyó el acta de la anteriory fue unánimemente aprobada.

Se dió cuenta de un ruego de la Autoridad eclesiástica solicitando de la Junta el servicio de la

Iglesia del Hospital para el culto público de la parroquia de Santo Domingo a causa de no

poderse habilitar por su estado lastimoso en todos conceptos en que se hallaba (.. .)

21.3.2. La recuperació deis corporals

Poc després del final de la guerra es recuperaren els corporals, els quals havien

estat amagats per una treballadora de I'HSC. Anys després, aquesta i altres

testimonis redactaren uns documents oficials, conservats a I'arxiu del Bisbat de

Vic, per a deixar-ne perenne constancia.

El seu relat simple i concís ens descriu clarament els esdeveniments:

BISBATDE VICH

La que sotscriu TRINITAT CAMPS CANES, casada, natural i veina de Vic, de 65 anys d'edat,
domicil./iada al c. Andreu Febrer, 1, 4art. 1 a

Coneixent la responsabilitat del jurament solemne m'honoro en testimoniar el que segueix:

Juro, doncs, que el dia 20 de juliol de 1936, al veure que la situació religiosa a la nostra terra

no pintava massa bé, sabent que a I'església de I'Hospital de Vic on treballa va hi havia el

Santíssim en perill de ser profanat, juntament amb sor Gregaria vaig combrefar per les meves

prapies mans havent de beure aigua tot sovint per la gran quantitat de formes consagrades que
hi havia en el sagrario Després vaig demanar un drap blanc a Sor Gregaria vaig pujar al cambril
del Sant Crist i del calaix d'una calaixera vaig treure el Corporal tacat amb gotes de sang, el vaig
embolicar amb el drap blanc i el vaig amagar en un lIoc del mateix Hospital que només jo
coneixia. Vareix comunicar-ho a Mn. Agustí Puigbó i Callís, Capell¿ de I'Hospital, sense revelar

250 Escrit al marge: "Asistencia SS. Alcalde - Presidente Sala Molas, Vice - Presidente Massana, M. l. Dt:
Alejas, M. l. Sellas, M. l. Sala Gallifa". El secretari continua sense comptar-se a si mateix.
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I'amagatal/ i molt content me 'n va donar les gracies mentre m'assegurava que no em faltaria

mai son. com de fet així ha estat gracies a Déu.

Passats uns dies de I'ocupació de Vic per les forces nacionals, al/a el dia tres o quatre de febrer

de 1939, els vaig treure de I'amagatal/ trobant-Ios intactes i els vaig lliurar a Mn. Alfons Bonvehí

que era el nou capel/a de /'Hospital, ja que Mn. Puigbó havia mon, i també em va manifestar el

seu agraiment i alegria.
Són els mateixos Corporals que es veneraven en I'església de I'Hospital i que ara he venerat en

el cambril del Sant Cristo

I per a major constancia ho firmo a Vic en presencia del Sr. Vicari General idos testimorús" el

dia vint-i-cinc de marr; de mil nou cents vuintanta - U.

BISBAT DE VICH

El que sotscriu Mn. LLUIS VILARRUBIA I GARET, de 77 anys d'edat, nomenat Capel/a
Administrador de I'Hospital de Santa Creu de la ciutat de Vic el 1939, estant encara avui vinculat
a l'Entitat com a Capel/a,

JURO haver rebut de mans de I'aleshores Secretari de la M. I/tre. Junta i Capel/a de I'Hospital
Mn. Alfons Vonvehí prevere, un Corporal tacat amb unes gotes de sang, exposat abans de la

nostra guerra civil (1936 - 1939) en el cambril de I'Església de I'Hospital, en un altar apropiat,
des del temps, en que documentalment provat, tingué l/oc el prodigi de I'aparició de les taques
de sang el dia 12 de juliol de 1633.

Durant la guerra civil el Rd. Bonvehí el guarda acuradament fins que amb motiu del meu

nomenament com a Secretari me '1 feu a mans confiant-Io sota la meva custodia i responsabilitat.
Després d'emmarcar-Io decentment, ha estat novament col.locat en el seu altar en dit cambril.

La historia de I'aparició de les gotes de sang, recopilada de varis documents de I'arxiu de

I'Hospital, es troba en ell/ibre "EL SANTCRISTDE L'HOSPITAL DE VICH" de Mn. Segimond Cunil/
i Fonfreda, prev. Volum XXI/I de la Biblioteca d'Autors Vigatans, editat per Cazeta de Vich252 en

1931, pago 43 i següents.

Dono fe de que es tracta del Corporal autentic, i per aixo ho firmo a Vic el dia dos de febrer de

mil noucents vuitanta - U.

Coram me

(i segueixen les signatures)253

25' El Vieari General era Mn. Ramon Vilaró,es lIegeix elarament la seva signatura. No pas, en eanvi, la deis
testimonis. Una sembla dir 'Pere Sala".
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Actualment els corporals es troben emmarcats en una paret interior de la

capella de I'HSC, vora les escales del cambril.

21.3.3. La reconstrucció del Sant Crist

En un fulletó editat dos anys després del final de la guerra hi apareix un relat de la

destrucció del Sant Crist i la seva posterior reconstrucció. El transcric tot seguit:

A los católicos de la Ciudad y su Comarca y a los devotos todos de la prodigiosa Imagen del

Santo Cristo del Hospital:

Bien lo sabéis, el furioso vendaval anárquico-sindicalista, destruyó nuestro patrimonio religioso.
Los monumentos e imágenes más preciados tanto por su valor artístico como religioso, no

escaparon alodio satánico de unos malos hijos, que olvidándose de su carácter de cristianos, y

pretendiendo borrar de su frente la cruz impresa con el óleo santo del Bautismo, insensibles al

amor patrio, al depósito sagrado de la piedad de nuestros padres y antepasados, destruyeron
con el fuego, con la dinamita y con las armas fratricidas las vidas de nuestros seres más

queridos, los monumentos más artísticos, las joyas de más valor, las imágenes más venerandas,
los relicaríos más caros de nuestra fe, que generaciones de creyentes y devotos nos habían

legado con el tesoro más rico de su ferviente piedad y sano patriotismo.

iQué dolory qué penal Fué destrozada la Imagen del Santo Cristo del Hospital, oh ciudadanos

amantes y fervorosos... I La Imagen prodigiosa venerada desde centúrias con amor filial por los

enfermos pobres desde su lecho del dolory de la agonía y de los siempre devotos vecinos del

Barrio del Hospital, a quién unos y otros invocaban como a su Titular, como al Padre más

cariñoso de los pobres desvalidos; bajo cuya benéfica sombra se cobijaban las muchedumbres

de creyentes, ya no sólo de la Ciudad si que también de las poblaciones comarcales, que

acudían a Él en procesiones rogativas, para aplacar la Justicia divina, implorando contritos y

confiados el beneficio de la lluvia, la liberación de las plagas de la langosta que desolaban sus

campos, la preservación de la peste y cólera asiático que diezmaban la ciudad y pueblos de la

comarca ... La imagen de Jesús Crucificado por todos venerada, a pesar de los esfuerzos de

unos celosos devotos, que se esforzaron en esconderla, no pudo librarse del acto impío de la

total destrucción sacrílega... Qué dolor... I

252 Sic. Evidentment, "Gazeta de Vich"

253 Es reconeixen: Ramon Vi/aró (aleshores Vicari Generalj, Antoni Conill (cape/la vigat¿, escriptor), P. Sala,
Josep Prat i una altra signatura i/.Iegible
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Día fatídico del 6 de Agosto del año 1936 - fecha no obstante significativa por ser la

Transfiguración del Señor - a las nueve horas de la mañana, unos perversos dirigentes, hijos
descreídos de la Ciudad, intimaron a un obrero irresponsable a que levantase el mazo para la

total destrucción de nuestro prodigioso Santo Cristo dentro de su propio templo; siendo poco

después trasladados los venerandos restos a las afueras de la Ciudad, para ser consumidos por
el horroroso fuego de una grande pira, desapareciendo para siempre la prodigiosa Imagen, imán
de nuestros amores, Padre amorosoy Providencia secular de los enfermos acogidos en el santo

Hospitaly objeto predilecto de la piedad de los vecinos de la Rambla-Barrio y de tantos devotos

de la Ciudady Comarca.

Misericordia, Señor! Perdón y misericordia, Jesús Hijo de David... !

Ante tamaños sacrilegios, ante tanta devastación impía y tanta sangre inocente derramada,
levantemos nuestros corazones, doloridos sí, pero muy confiados en la amorosa Providencia, la

cual, si bien en sus impenetrables designios permitió el castigo, nos ofrece también el remedio

y consuelo eficaz para nuestras profundas heridas.

y así, motivo de alegría es saber que devotos fervorosos del Santo Cristo del Hospital,
secundados por la M. litre. JuntaAdministrativa, se desviven para reponer una nueva imagen de

Jesús Crucificado, reproducción y facsímil de la desaparecida, y restaurar al propio tiempo la

Iglesia, con su camarín, dotándola, además, de campanas que nos recuerden aquellas que, en

la noche del día 11 de julio del año 1633, tocaron por sí solas en presagio, sin duda, del

portentoso prodigio de la aparición de las gotas de sangre sobre los Corporales, hecho

maravilloso acontecido en el altar del Santo Cristo, a las nueve horas de la mañana, al terminar

la santa Misa aquel virtuoso y ejemplar sacerdote, Rdo. Jaime Miret.

Devotos del barrio: imitad la generosidad de aquellos nuestros convecinos que con su devoción

ejemplar sufragan el coste de dichas campanas, prohibiendo su exquisita modestia dar

publicidad a sus nombres; otros de la misma Rambla y Barrio, de la Ciudad y Comarca, con no

menormodestia que esplendidez, contribuyen a los gastos de la construcción de la nueva santa

Imagen y de la restauración de la Iglesia y Camarín, a fin de que cuanto antes sea reparada la

ofensa gravísima que cometió el odio satánico por el contrapeso del amor más acendrado y

secular de los vecinos de la Rambla, de la Ciudad y de la Comarca a la veneranda Imagen del

Santo Cristo del Hospital. No obstante, siendo de importancia los desperfectos a reparar, se

suplica a todos los devotos que avalen el acto de desagravio con el sello de su caridad,

entregando una limosna, aunque sea de CINCO CÉNTIMOS, a semejanza del dracma de la viuda

del Evangelio, a fin de que todos, vecinos y ciudadanos y demás devotos, puedan gloriarse de

haber contribuído al acto de desagravio y reparación colectiva.
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Venid todos al acto solemne de la reposición de la Santa Imagen, señalada para los días 12, 13

Y 14 del próximo julio, fiesta patronal del Santo Cristo, instituída en el año 1663, en

conmemoración del prodigio de la aparición de las gotas de sangre. La M. litre. Junta

Administrativa, el personal dirigente y de asistencia del Hospital invita a todos los actos

religiosos, que oportunamente serán anunciados, a los devotos de la Ciudady Comarca y de un

modo especial a los entusiastas vecinos de la Rambla-Barrio, para que emulen santamente el

fervor de nuestros antepasados, que en el año 1676, al ser trasladado el Santísimo y el Santo

Cristo a la iglesia actual, celebraron juntos con un Tríduo que revistió una solemnidad

extraordinaria a cargo del Excmo. Ayuntamiento el primer día, costeado el segundo por el Ilmo.
Cabildo Catedraly el tercero por los Gremios de la Ciudad.

Venid todos a postraros ante la nueva Imagen de Jesús Crucificado en acto colectivo de

desagravio por tan horrenda profanación. Nuestra fe, nuestra veneración y nuestro amor ha de

traducirse en manifestaciones públicas. Pregonemos ante la faz del mundo que los vlcenses

sabemos ser custodios dignos del patrimonio religioso heredado. Blasone una vezmás la Ciudad

de Vich de lo que ha sido siempre y será en el porvenir, ciudad católica, ciudad levítica y cuna

de héroes y de santos, celadora de sus glorias y pilar inconmovible de sus sagradas tradiciones.

vicn, Julio de 1941

LA JUNTA ADMINISTRATIVA: D. Manuel Camella Mora, Alcalde Presidente; D. Manuel Riera

Camella, Concejal; M. litre. Dr. Jaime Font, Vicario General; Dr. D. José Sellas, Canónigo -

Chantre; D. José Ma Forcada; D. Rafael Sala y el Rdo. Alfonso Bonvehí, Secretario.

Aquest fulletó ens informa de la destrucció i reconstrucció del Sant Crist, i

ensems ens il.lustra el simbolisme que envolta la imatge.
És interessant de comparar la composició de la junta del "194"1 amb la de 3

anys abans.

21.4. ELS PROBLEMES ECONOMICS DE LA NOVA ETAPA

El ñnancarnent de I'HSC continua en precari durant la post-guerra immediata,
tal com ens informa la següent instancia, la qual resumeix alhora la historia

económica de I'HSC des de I'inici de la meva investigació:
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INSTANCIA N° 10254

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA.-

Excmo. Sr.

D. LUIS MASSANA MASVIDAL, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Vich, y en

funciones de Presidente de la M. Yltre. Junta Administrativa del Hospital de Santa Cruz de la

misma ciudad, en ausencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente nato por enfermo, acude

atentamente a V E. Y tiene el honor de exponer:

Que este Hospital, de carácter MUNICIPAL por fundación, viene desde el 19 de enero de 1931,
en virtud de un Convenio celebrado con la Excma. Diputación Provincial, prestando los servicios

hospitalarios comprensivos a todos los enfermos de los 49 pueblos de la Comarca, viniendo

obligado también a prestar iguales servicios a todos los enfermos TRANSEÚNTES, cuyas

estancias van a cargo de la Excma, Diputación Provincial.

Dicho Convenio al finalizar en 1935, fue prorrogado por un BIENIO con las mismas condiciones,

excepto la referente a la cláusula que determina la subvención anual a satisfacer por la Excma.

Diputación en pago de las estancias causadas por los enfermos TRANSEÚNTES, que en la nueva

prórroga, fecha 13 de eneroy 8 de febrero, se acordó fuese aumentada de 18.000 ptas. y 6. 000

ptas. para el pago de la nómina al Sr. Médico Director y al Sr. Médico - Cirujano, Jefe de la

Clínica y de la Sección de CIRUGíA - COMARCAL a la CANTIDAD ANUAL de 30.000 Y 6.000

ptas. respectivamente.

Consta que la administración roja-marxista hizo efectivas las dichas subvenciones aumentadas

correspondientes a las anualidades de 1936 y 1937, quedando por lo tanto por abonar la del

año 1938 y la mitad correspondiente al PRIMER SEMESTRE.

Esta Junta ya se ha honrado con dirigirse por dos veces, 24 de abril y 10 de mayo últimos255,
en atentas instancias dirigidas y muy justificadas, a causa de la extrema penuria económica en

que se halla sumido este Hospital, después de haber sido víctima como el que más del

escandaloso pillaje marxista.

Acordada ya la tramitación de esta Instancia, la Junta se ha enterado por la prensa, y con suma

satisfacción de que una vez más la Excma. Diputación, haciendo honor a su proverbial labor

caritativa y benefactora a favor de los hospitales que patrocina, había concedido a este Hospital

2;" Catalogada a /'Arxiu Históric Comarcal d'Osona amb el nO 1.262 =lnsíencie« (1939 - 1954)
;>55 de /'any 1939
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la CANTIDAD DE 10.000 PTAS., cuyo rasgo generoso lo acoge esta Junta con sumo

agradecimiento, tan profundo como es la pena que le agobia actualmente por verse amenazada
su vida económica; pero muy atentamente debe hacer constar que entiende esta Junta que la

cantidad otorgada debe ser considerada a CUENTA de las subvenciones vencidas o simplemente
como UNA SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA; ya que, por una parte, queda pendiente el pago de

la nómina a los Sres. Médicos correspondiente a dos anualidades, y por otra, dicha subvención

sería muy insuficiente para cubrir los cuantiosos gastos que ocasionan al crecido número de

enfermos TRANSEÚNTES que reciben asistencia en este Hospital anualmente, como queda

plenamente manifiesto a en las adjuntas RELACIONES que con todo respeto se ecompeñen."

No duda el recurrente que V. E. guiado de los nobles y generosos sentimientos que tanto le

honran y distinguen acogerá favorablemente este escrito para ser despachado a los fines que

se interesan.

Dios guarde la vida de V. E. Por muchos años en bien de nuestra amada Patria.

vicn. 10 de julio de 1939 - Año de la Victoria

EL PRESIDENTEActal.

Els problemes economícs persistiren, tal com demostra la següent instancia

que envia I'alcalde a la Diputació uns anys després=". La seva importancia rau

en la plasmació de la manca de dades relatives als anys "1936, "1937, "1938 i

"1939, tal com he comentat al principi de la tesi al capítol "material i metodes".

Instancia solicitando de la Excma. Diputación Provincial el aumento de la subvención anual.

Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona = Excmo. Sr. = Don Manuel

Camella Mora, Alcalde de la presente ciudad de Vich y como tal Presidente de la Muy litre. Junta
Administrativa del Hospital de Santa Cruz de la misma - habilitado para Hospital Comarcal,
acude a V. E. y con la debida consideración expone: = Que estes Hospital, de carácterMunicipal
en virtud del Convenio celebrado con esa Excma. Diputación en 18 de enero de 1931 quedó
habilitado por durante un quinquenio para prestar los servicios hospitalarios comarcales en los

46 pueblos que constituyen un partido Judicial mediante una subvención anual de 18.000 ptas.

255 Malauradament no he pogut trobar les esmentades relacions

257 Copia existent al /libre d'actes de I'HSC C.. :,!r: (!, �".�"",,,:, i'·,r" 1'¡'IJr."�I\'�f,
!Llo,.T:i.",;¡'
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a la que contríbuiría la Excma. Diputación al coste de las dietas de los enfermos pobres, a más
de dotar con 6.000 pts. al Médico - Director y al Médico - Cirujano por mitad

respectivamente.= Finido este primer plazo concertados en 18 de enero del año 1936 de

común acuerdo fué prorrogado por otros dos años y así sucesivamente sin previa aviso por

alguna de las partes, aumentándose por parte de la Excma. Diputación Provincial la subvención

de las 18.000 ptas anuales a 30.000 ptas. sin que sufriera aumento la dotación de los haberes

de los Médicos.= La Excma. Diputación Provincial puede estar plenamente satisfecha de los

resultados positivos de una obra tan altamente humanitaria dentro de la provincia. Su

funcionamiento previsto es la llave maestra para el descongestionamiento de la afluencia diaria

de enfermos para su ingreso en los hospitales de esa Capital.= Véanse los siguientes datos

ascendentes en todas las anualidades de los dos quinquenios (exceptuada la época roja) que
este Hospital viene prestando los servicios hospitalarios concertados:

Años Enfermos Estancias

1931 278 22. 546

1932 297. 24.449

1933 344 26.546

1934 418 27.721

1935 460 29.824

1939 977 30.140

1940 758 23.701

Totales 3.532 184.927

En la actualidad, disfrutando este Hospital de un benemérito Cuerpo Médico y de un excelente

equipo quirúrgico y electro-médico al servicio de todos los enfermos sin distinción de clases -

de pago y de beneficencia - se ha podido alcanzarya en el año pasado de 1941 el más lisonjero
éxito pretendido, de que a mayor número de enfermos hospitalizados menor número de

estancias causadas y defunciones. (.. .) Pero, ni con el esfuerzo sobrehumano (.. .) se han podida
acallar todas las dificultades económicas hasta la fecha presente (. .. )
SUPLICA (. .. ) aumentar la subvención anual de 30.000 ptas. (otorgada en el año 1936) a la

cantidad de 60.000 ptas. y la dotación de los muy dignos señores Médicos de 6.000 -10.000

ptas., remediando en lo posible la gravedad anormal presente y asegurando la debida asistencia
a los enfermos pobres a quienes nos debemos todos por caridad.= (. .. )
Vich primero de diciembre de mí! novecientos cuarenta y uno.= ElAlcalde - Presidente, Manuel

Comella.= Rubricado.= Hay un sello que dice: Hospital de Santa Cruz. Habilitado para Hospital
Comarcal - Vich.

202 Tesi doctorat de Josep M. Vilaseca - L'Hospitai de la Santa Oreu de lIíe duran! la Guem



22. Epíleg: L'exili

Per als vencuts, siguin ex-combatents de l'exerclt republica, sigui població civil,
el final de la guerra representa el comenc;,:;ament d'una nova etapa de penúries.
Alguns prengueren el camí de I'exili, minat de sofriments, i esdevingueren
refugiats o asilats polítics.
Franca acollí nombrosos exiliats. Com a final de la meva tesi, i com a exemple
de col.laboració sanitaria entre els pobles, transcric la comunicació que vaig
presentar al 1 r col.loqui de la Unió de Centres d'Estudis Transplrtnenca=.
Els vaixells hospital de Marsella formen part, sens dubte, de la historia de la

guerra civil espanyola. Per tal de mantenir la coherencia interna del text, i

malgrat que no té relació directa amb I'objecte d'estudi de la tesi doctoral, no

suprimeixo la curiosa historia d'un metge rural, el Dr. Marrot, i del seu treball a

favor de la resistencia francesa durant la guerra mundial.

L'HSC es consolidava en la seva nova etapa, allunyat de I'escenari bél.lic. La

ciutat de Vic no es mantingué pas al marge deis esdeveniments

internacional 259; pero aixó ja és una altra historia ...

La meva comunicació versara sobre el pas de fugitius i d'espies a través de la frontera pirinenca
hispano-francesa durant la guerra civil espanyola i la segona guerra mundial.

Per aix6 em serviré de dos relats diferents per6 curiosament relacionats.

Un testimoni que ens pot i/.lustrar quina va ser la sort deIs combatents que passaren la frontera

quan s 'emrevei: el final de la guerra (principis de 1939) és el aun fomer de batalló, actualment
un jubilat de 88 anys. Durant la retirada, passantperRoda de Ter, Manlleu, Gironella... arribaren
a Sant Joan de les Abadesses, on sñi estigué tres setmanes treballant en un fom, fent pa per
als soldats del batalló. Posteriorment pujaren fins a Molió; allí conegué la família que habitava a

la masia de can Grassió o Grassiot, situada a pocs metres del nucli de la vila, en direcció a la

frontera a ma esquerra. Ells Ii deixaren un vestit del seu fill perpoder passar la frontera. Cal dir

258 Vilaseca J.EI Pirineu a mitjan segle XX, frontera alliberadora. Ibix (Anna/s 1998-99 del Centre d'Estudis
Comarca/s del Ripollés). Ripoll, setembre de 2000.

259 L1ibre ilorenc Torrent
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que elt, un cap acabada la guerra, el renta i els I'envia juntament amb un obsequio
El dia 9 de febrer de 1939 entraren a I'estat ñercés per Prats de Malló. Un cap allí, la policia
separava les dones deIs homes i els enviaven a destinacions diferents. El nostre forner es

trobava indisposat, i el portaren a un antic col·legi habilitat com a hospital per tractar-Io a base

de lIimonada i altres remeis. Sestigué un dia o dos en aquest hospital de Prats de Malló i fou

traslladat en ambulancia a ArIes de Tech. D'allí I'enviaren en tren fins a Marsella, en un viatge
oun dia, passant per Montpellier, Carcassona...
A Marsella I'ingressaren en un vaixell hospital. Devia ser el 13 de febrer de 1939. EII recorda

que al port de Marsella hi havia amarrats dos vaixells hospital, el "Patrie" i el "Providence", que
havien estat habilitats per tractar els malalts i ferits de guerra que arribaven de I'Espanya
republicana.
El nostre personatge estigué un mes ingressat al vaixell hospital. EII recorda que aleshores ja
comenceven a aplicarMercramina® com a antiseptic.
Quant a la situació social delmoment a Marsella, ell recorda les manifestacions d'obrers; també
la fam que passava, i que els companys espanyols que treballaven en la reparació del vaixell

avariat li tiraven menjar que havien pogut arreplegar.
De Marsella fou traslladat al camp de concentració d'Argeles-sur-mer. Després destar-hi dos o

tres mesas el dugueren a Becceés, on es munta una expedició que al cap de dos o tres dies

el dugué cap a casa passant per Figueres i Igualada.
Connectaré aquest curiós relat amb les vivencies d'un altre personatge: el Dr. Jean Marrot. EII

ha escrit que "des le début de son coup üétet, Franco fut aidé par des interventions tres

importantes des troupes italiennes et allemandes, en particulier, par I'aviation allemande; la

France et l'Anglaterre temaen: vainement d'établir un principe de non-intervention et en

donnerent exemple, exemple qui ne fut jamais suivi par les régimes fascistes. Pour les Italiens

et les Allemands, Ifspagne était un remarquable
terrain pour tester leurs matériels, leurs troupes et leurs tactiques. La oeuxiéme guerre

mondiale était commencée."

Vull remarcar aquesta afírmació del Dr. Marrat: per la majoria de combatents dambdós blindols,
el fet d'una propera guerra mundial era una aeence ferma. Algun ex -combatent m 'ha contat

que la República valía allargar al máxim la guerra espanyola per tal que s'ajuntés amb I'europea
i les trapes republicanes fossin reforr;ades. Avui dia, mirant retrospectivament, gairebé podem
pensar, tal com afirma el Dr. Marrat, que la guerra espanyola fou el preludi de la guerra mundial.

Seguim el relat del Dr. Marrot: "L avance franquiste fut retardée par I7ntervention des brigades
internacionales et par I'aide en sous-main de certains ministres franr;ais tel Pierre Cot, qui
réussit a faire passer clandestínement en Espagne du matériel militaire et en particulier
quelques avions avec des pilotes qualifiés. Du monde entier vinrent des volontaires qui
constitueten: des brigades, les brigades internationales, les contingents les plus importants
étaient constitués par des Franr;ais, surtout des communistes, et des Allemands anti-nazis.

"

Evidentment, aquest pas aromes i material es feia a través del Pirineu. El 1937, la intervenció

del Dr. Marrot, aleshores encara estudiant, a més de les seves accions de propaganda contra la
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no-intervenció i promovent f'ajuda a l'Espanya republicana, fou la de crear a Marsella una escala

d'infermeres, que aleshores erenmoltnecessutes a Espanya. EIImateix explica que ja en aquell
moment, "compte-tenu de la guerre d'Espagne, jetais persuadí cu'une guerre mondiale était

inevitable a breve écnéence".

Connectem ara el seu relat amb tenteao: "En février 1939, arriverent en France de nombreux

blessés espagnols fuyant les armées franquistes victorieuses. A Marseille, on transforma deux

paquebots desarmés en bateaux h6pitaux. On demanda des volontaires dans le corps médical.

J'étais externe dans le service d'ORL. Je quittai brusquement le service sans demander une

autorisation qui aurait pu m'étre tetusée, et rejoignis l'un des bateaux "Le Ptovnence", pour y
exercer sans titre particulier." I així treballa durant tot el temps que els vaixells hospital
funcionaren, que fou (segons em digué personalment el Dr. Marrolj unes tres setmanes. Després
els malalts taren repartits per diversos hospitals de Marsella.

Després de fer de metge militar, durant la segona guerra mundial entra a la resistencia contra

les trapes alemanyes que havien envait Franr;a. En aquest ces, el flux de fugitius era

bidireccional: de Franr;a fins a Barcelona per anar cap a Alger i a la inversa.

Era el final de 1943, i el Dr. Marrot feia de metge rural a Quérigut, al Capcir. A través dun

conegut contacta amb Claude (nom en clau d'André Parenlj, deis serveis especials del govern

ttsrcés a Alger, que li digué: "11 nous faut a Quérigut quelqu'un qui recave, héberge et prépare
¿ leur mission nos agents arrivant d'Espagne par la montagne, ou retournant en Algérie par le
méme itinéraire. I1 faut qu'ils trouvent chez vous des papiers d'identité irréprochables. Je vous

fournirai tout ce qui est nécessaire. Des passeurs se changeront de les conduire chez vous é

laller, et viendront les chercherpour le re tour. Je vous les présenterai; si quelqu'un se présente
sans md, íI aura un mot de passe. Mais je serai souvent chez vous, c'est moi qui suis

responsable des passages.
"

El Dr. Marrot, després de parlar amb la seva muller Madeleine, eccept« I explica:" Claude

tneicone des cartes d'identité vierges, des livrets mílitaires, des tampons de mairie, de

gendarmerie, íI m'indiqua le mot de passe "Manoléte", et son répondant "Scudéto", le nom de

deux toréros célebres. 1I n'y avait plus cu'« attendre le premier passage. La tete de pont
fonctionna rapidement. En général, les agents arrivaient par groupe de deux ou trois, la plupart
étaient sans doute des militaires de ceniee affectés ¿ la securité militaire; une seule fois arriva

un groupe d'une dizaine de personnes, le responsable du groupe m'informa que la radio de

I'équipe ne pouvant pas passer la montagne, je devais aller la chercher en voiture a Formiguiere,
ce que je fis. "

Les rutes per passar la frontera eren diverses; una d'elles passava precisament per Ripoll i

Núria, segons m'17a explicat teemeotet Claude i tal com relata el Dr. Marrot.· 'flvec les agents,
nous n'échangions que des paroles banales, pas un mot sur leur mission, ni sur leur voyage.
Eux-mémes ne posaient aucune question sur nos activités. Les agents partaient d'Alger en
sous-marin; au large de Barcelone des pecheurs catalans venaient les récuperer; ¿ Barcelone,
il y avait une pteméte halte: de la, ils partaient pour un petit village de montagne, Ripoli (sic; es
refereix a Ripollj. Le transport de Barcelone a Ripoli se faisait souvent dans la voiture et en
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présence aun colonel de la garde civíle, moyennant achaque passage, une coquette somme,

que représentait vingt a trente fois son salaire mensuel. A Ripoli, des passeurs, tous hommes de

la montagne, vachers, bergers ou contrebandiers de leur état les prenaient en charge et les

acompagnaient jusqua Quérigut. lis étaient sous la direction aun vacher nommé Mas (que era

fill de Ripoll i forma part deIs maquis), choisi comme moi par Claude, un homme qui connaissait

parfaitement et la montagne et les hommes qu'il avait personnellement recrutés.
11

Aquestes dues expenencies, la del fomer de batalló i la del Dr. Marrot valen apuntar un tema

que mereix ser objecte destudis aprofundits: el flux clandestí de persones a través de la frontera

pirinenca durant les guerres de 1936 a 1945. (Ja no parlo del con traban, que també hauria de

ser més estudiat.) E/s principals problemes per aquest estudi són I'escassa documentació

escrita i tavanr;ada edat deIs testimonis que encara son vius, pero el problema fonamental és

la manca d'investigadors interessats en el tema, lIevat d'algunes excepcions. Aixo pot
representar la pérdun ti'un deIs capítols més apassionants de la nostra historia recento

Cree que és obligat mencionar un problema present relacionat amb aquesta historia: si fins ara

el Pirineu ha fet de frontera política i ara, amb la unió europea ha deixat de ser-ha,
malauradament encara continua fent de frontera geogratica .. Les males comunicacions entre

Ripolles i Cerdanya (callada de Toses) i entre Ripolles i Vallespir (coll d'Ares) dificulten l'intercanvi
cultural entre la nostra comarca i les terres de I'altra vessant del Pirineu. Que serveixi aquesta
comunicació per vindicar un necessari i merescut avenr; en aquest sentit.

208 Tesí doctoral ríe Josep M. Viiaseca - l'Hospita! de la Santa Greu de \fíe duran! la Guerra



Campanya sanitaria contra la tuberculosi.
Cartell de Ramon Casas conservat a

I'ABS Drassanes
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Distribució deis malalts per edat i sexe

El total de fitxes de pacients ingressats des de l' 1 de gener de 1936 fins el 31

de rnarc de 1939 conservades a I'AHCO i classificades durant el període
compres entre els anys 1.997 - 2.002 és de 1.303.

Si analitzem la distribució per sexe deis ingressats durant aquest període,
observem que el 44% deis ingressats són dones i el 56% són homes, en

termes absoluts 575 i 728 respectivament; vegeu-ho expressat en un diagrama
de sectors i en una taula amb les dades absolutes i els percentatges:

I\N\SCLLI
56%

FEMEN
44%

SEXE Total %
FEMENI 575 44
MASCULI 728 56
rrotal general 1303 100
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Transcric seguidament el llistat del total de pacients dlstríouts per edat i sexe,

estratificats a intervals d'1 any:

EDAT FEMENI MASCULI Total

1 4 6 10

2 3 I 6 9

3 6 6 12

4 3 4 7

I 5 3 3

6 4 4 8

7 2 7 9

8 3 4 7
i

9 4 6 10

10 7 3 10

11 1 4 5

12 5 11 16

13 7 7 14

14 10 9 19

15 4 11 15

16 11 9 20

17 9 12 21

18 16 51 67

19 14 51 65

20 11 11 22

21 9 9 18

22 19 9 28

23 13 15 28

24 16 13 29

25 12 I 14 26

26 22 16 38

27 22 16 38

28 16 20 36

29 15 7 22

I 30 20 14 34

I 31 9 8 17

32 13 11 24

33 13 7 20

34 5 12 17

35 11 9 20

36 11 13 24

37 14 14 28

38 14 10 24

39 9 12 21

40 7 10 17

41 11 5 16
i

42 9 12 21I
I

43 10 14I 4

44 7 12 19

45 12 6 18

46 5 12 17

47 6 8 14

48 4 4 8

49 2 7 9

50 8 12 20

51 1 9 10

52 11 15 26

I 53 4 6 10

54 4 4 8

55 7 12 19

56 4 10 14

57 8 5 13

58 6 3 9

59 4 7 11

60 7 15 22

61 3 5 8

62 5 10 15

63 1 6 7

64 3 8 11

65 5 9 14

66 3 2 5

67 5 3 8

68 2 5 7

69 1 3 4

70 7 9 16

71 3 6 9

72 2 5 7

73 2 5 7

74 1 2 3

75 1 2 3

I 76 1 2 3

77 1 1

78 2 2

79 1 1 2

ao 3 1 4

81 1 1 2

82 1 1

83 2 1 3

85 3 1 4

90 1 1

Total 575 728 1303
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Grafic en forma contínua deis pacients agrupats per sexe i distribu'its per edat

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81
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Diagrama de barres deis pacients agrupats per edat i distribu"its per sexe

Observeu que, per als homes, la moda de la variable edat (és a dir, el valor més

freqüent) és igualment 18 i 19 (corresponent a 51 homes cadascune), i per a

les dones la moda de la variable edat és igualment 26 i 27 (les quals
corresponen cadascuna a 22 dones).
Globalment, sense distinció de sexes, la moda de la variable edat és 18 (la qual
correspon a 67 individus d'arnbdós sexes).

Els valors extrems de la variable edat són:
- inferior: 1 per a ambdós sexes

- superior: 85 per a les dones i 90 per als homes
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Proporció (en percentatge) de pacients segons el sexe i I'edat
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Llistats de malalties totals

Resultats sobre el total de malalties registrades durant el període d'estudi:

Total de diagnóstics diferents: 463 i un diagnóstic "altres" que inclou tant els

camps en blanc com els il.legibles (només 3 casos).

Heus aquí la transcripció del lIistat total de cada malaltia diferent apareguda a

les fitxes i el n° de casos totals. He respectat en alguns casos dubtosos la grafia
original segons la meya interpretació.

Per tal de facilitar I'estandardització deis diagnóstics, he creat una variable

"diagnóstic específic" on es registren dades que s'analitzaren individualment

més endavant.

DIAGNOSTIC trotal

�BSCES 14

lA,BSOITIS 1

�CCIDENT 5

�DENITIS 4

lA,FECCIO CARDIACA 5

�FECCIO INTESTINAL 1

lA,FECCIO PULMONAR 2

�LBUMINA 1

lA,LCOHOLlSME 3

fA,LlENAT 2

�MIGDALlTIS 14

lA,MPUTACIO 1

�NEMIA 2

lA,NGINA 2

�NNEXITIS 3

�NQUILOSI 3

lA,NTRAX 1

!APATIC 1

!APENDICITIS 91

!APL.RADIUM MATRIU 1

lA,PL.SOL D'ALTURA 1

!APOPLEXIA 2

�RTERIOESCLEROSIS 7

!ARTERITIS OBLlTERANT 2

lA,RTRITIS 8

!ASCITIS 3

!ASISTOLIA 2

!AVORTAMENT 15

BRONCOPNEUMONIA 3

BRONQUITIS 47

CAQUEXIA 1

CARDIOPATIA 5

CEFALEA 1
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CIATICA 9

CISTITIS 2

COLECISTITIS 2

COLlC HEPATIC 1

bOLlC INTESTINAL 1

COLlC RENAL 1

!cOLITIS 9

COMMOCIO CEREBRAL 6

CONGELACIO 1

CONGESTIO CEREBRAL 1

CONGESTIO PULMONAR 7

CONTUSIO 19

COREA 1

COXALGIA 2

CREMADA 2

DEBILlTAT 2

DESGARRAMENT 2

DIABETES 4

DIFTERIA 6

DOLOR 3

ECLAMPSIA 3

EDEMA 2

EMBOLIA CEREBRAL 1

EMPATX 1

EMPIEMA 10

ENDOCARDITIS 2

ENDOMETRITIS 2

ENTERITIS 3

EPILEPSIA 8

EPISTAXI 1

ERISIPELA 2

ESCARLATINA 1

ESGUINC 1

ESTOMATITIS 2

FEBRE 1

FERIDA 65

FIBROMA 1

FIBROSI PULMONAR 1

FISTULA 9

FISURA 1

FLEMO 20

FORUNCUL 1

FRACTURA 51

GANGRENA 4

K3ASTRITIS 1

K3ASTROENTERITIS 8

GOLL 1

GRIP 69

HEMIPLEGIA 4

HEMOPTISIS 1

HEMORRAGIA 12

HEMORROIDE 1

HERNIA 58

HERPES ZOSTER 1

HIDROCELE 2

HIDROPESIA 1

HIGROMA 1

HIPERTROFIA AMIGDALAR 1

HIPERTROFIA HEPATICA 1

HIPERTROFIA PROSTATICA 9

HISPOSPADIES 1

HISTERISME 2

INCONTINENCIA URINARIA 1

INFECCIO 23

INGESTIO COS ESTRANY 2

INSUFICIENCIA CARDIACA 8

INSUFICIENCIA HEPATICA 1

INSUFICIENCIA MENTAL 2

INSUFICIENCIA RENAL 1

INTOXICACIO 1

LlMFANGITIS 2

LlTIASI RENAL 3

LLAGA/ES 2

LUXACIO 3

MAL DE FEL 1

MAL DE pon 2

MASTITIS 1

MASTOIDITIS 10

MELENES 1

MENINGITIS 1

METRITIS 2

METRORRAGIA 14

MIELITIS 2

MIOCARDITIS 1

MISERIA 3

NAFRA 21

NEFRITIS 9

NEO 31

NEUROSI 4

bFTALMOLOSI PURULENTA 1

bPERACIO ULL 1

bRQUIEPIDIDIMIOSTEITISTlS 1

OSTEITIS 6

bSTEOMIELlTIS 1
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PALUDISME 4

PARAFIMOSI 1

PARALlSI 7

PART 111

PERITONITIS 3

PERTORBACIO MENTAL 1

PLACENTA PREVIA 2

PLACENTA RETINGUDA 7

PLEURITIS 8

PNEUMONIA 8

POLlP 4

PROLAPSE UTERI 5

PSICOSI 2

QUISTE 12

REBLANDIMENT CEREBRAL 1

REFREDAT GASTRIC 2

RETENCIO D'ORINA 1

RETENCIO FECAL 1

REUMATISME 13

RONYA 2

SARCOMA 2

SARNA 20

SEPTICEMIA 3

SIFILlS 2

TETANUS 2

TIFUS 25

TOS FERINA 1

TRACOMA 1

ifUBERCULOSIS 56

ULCUS GASTRIC 2

UREMIA 2

URTICARIA 1

rvARICELA 1

IVARIUS 1

rvELLESA 1

KANCRE SIFILlTIC 2

�ALTRES 121

Irotal aeneral 1303

RESULTATS - Ilístats de malaítíes totals 221
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Per tal de donar una idea deis diaqnóstics més prevalents durant el període
objecte d'estudi, els agruparé en series.

En primer lIoc, heus aquí elllistat de les malalties de les quals n'apareixen 3 o

4 casos:

DIAGNOSTIC rrotal

AlCOHOLlSME 3

V\NNEXITIS 3

ANDUllOSI 3

lASCITIS 3

bOlOR 3

ECLAMPSIA 3

ENTERITIS 3

LlTIASI RENAL 3

lUXACIO 3

MISERIA 3

MISERIA 3

PERITONITIS 3

SEPTICEMIA 3

lACCIDENT 4

V\DENITIS 4

DIABETIS 4

GANGRENA 4

HEMIPlEGIA 4

NEUROSI 4

PAlUDISME 4

POLlP 4

h"otal neneral 68

Llistat de les malalties de les quals n'apareixen 2 casos:

DIAGNOSTIC rrotal

VlFECCIO PULMONAR 2

lALlENAT 2

V\NEMIA 2

lANGINA 2

V\POPLEXIA 2

ARTERITIS OBLlTERANT 2

V\SISTOLlA 2

BRONCOPNEUMONIA 2

::::ISTITIS 2

COLECISTITIS 2

COXALGIA 2

CREMADA 2

DEBILlTAT 2

DESGARRAMENT 2

EDEMA 2

ENDOCARDITIS 2

lENDOMETRITIS 2

ERISIPELA 2

ESTOMATITIS 2

HIDROCELE 2

HISTERISME 2

INGESTIO COS ESTRANY 2

INSUFICIENCIA MENTAL 2

LlMFANGITIS 2

LLAGNES 2

MALDEPOTT 2

METRITIS 2

MIELITIS 2

PLACENTA PREVIA 2

PSICOSI 2

REFREDAT GASTRIC 2

RONYA 2

SARCOMA 2

SIFILlS 2

TETANUS 2

ULCUS GASTRIC 2

UREMIA 2

IXANCRE SIFILlTIC 2

h"otal ueneral 76
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Llistat de les malalties de les quals n'apareix 1 cas:

DIAGNOSTIC Total

ABSOITIS I

AFECCIO INTESTINAL I

ALBUMINA I

AMPUTACIO I

ANTRAX I

APATIC I

APL.RADIUM MATRIU I

APL.SOL D'ALTURA I

CAQUEXIA I

CEFALEA I

COLlC HEPATIC I

COLlC INTESTINAL I

COLlC RENAL I

CONGELACIO I

CONGESTIO CEREBRAL I

COREA 1

EMBOLIA CEREBRAL 1

EMPATX I

EPISTAXI 1

ESCARLATINA I

ESGUINC 1

FEBRE 1

FIBROMA 1

FIBROSI PULMONAR I

FISURA 1

FORUNCUL I

GASTRITIS 1

GOLL I

HEMOPTISIS I

HEMORROIDE I

HERPES ZOSTER I

HIDROPESIA 1

HIGROMA I

HIPERTROFIA AMIGDALAR I

HIPERTROFIA HEPATICA 1

HISPOSPADIES 1

INCONTINENCIA URINARIA 1

IINSUFICIENCIA HEPATICA 1

IINSUFICIENCIA RENAL 1

IINTOXICACIO 1

MAL DE FEL I

MASTITIS I

MELENES I

MENINGITIS 1

MIOCARDITIS 1

OFTALMOLOSI PURULENTA 1

OPERACIO ULL 1

ORQUIEPIDIDIMIOSTEITISTIS 1

HIPERTROFIA AMIGDALAR 1

HIPERTROFIA HEPATICA 1

HISPOSPADIES 1

INCONTINENCIA URINARIA I

INSUFICIENCIA HEPATICA 1

INSUFICIENCIA RENAL 1

INTOXICACIO 1

MAL DE FEL 1

MASTITIS 1

MELENES 1

MENINGITIS 1

MIOCARDITIS 1

OFTALlMOLOSI PURULENTA 1

OPERACIO ULL 1

ORQUIEPIDIOIMIOSTEITISTIS I

OSTEOMIELITIS 1

OVARITIS I

PARAFIMOSI I

PERTORBACIO MENTAL I

REBLANOIMENT CEREBRAL 1

RETENCIO O'ORINA 1

RETENCIO FECAL 1

TOS FERINA 1

TRACOMA 1

URTICARIA 1

VARICELA 1

VARIUS 1

VELLESA 1

Total general 61
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Llistat total de malalties de més de 5 casos

V\FECCIO CARDIACA 5

CARDIOPATIA 5

PROLAPSE UTERI 5

COMMOCIO CEREBRAL 6

DIFTERIA 6

bSTEITIS 6

V\RTERIOESCLEROSIS 7

COLITIS 7

CONGESTIO PULMONAR 7

PARALlSI 7

PLACENTA RETINGUDA 7

ARTRITIS 8

EPILEPSIA 8

K3ASTROENTERITIS 8

INSUFICIENCIA CARDIACA 8

PLEURITIS 8

PNEUMONIA 8

K;IATICA 9

FISTULA 9

HIPERTROFIA PROSTATICA 9

NEFRITIS 9

EMPIEMA 10

MASTOIDITIS 10

HEMORRAGIA 12

QUISTE 12

lt>.BSCES 13

REUMATISME 13

lt\MIGDALlTIS 14

METRORRAGIA 14

lt\VORTAMENT 15

SARNA 18

CONTUSIO 19

FLEMO 20

NAFRA 21

INFECCIO 23

TIFUS 25

NEO 31

BRONQUITIS 45

FRACTURA 50

TUBERCULOSIS 55

HERNIA 58

FERIDA 61

GRIP 63

77ALTRES 82

APENDICITIS 91

PART 111

Total aeneral 1038

Per tal de facilitar la visualització de la grafica anterior, la desglosso en

fragments ordenats alfabeticsrnent.

Diagrama de barres de malalties de la A a la D i n° de casos
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Diagrama de barres de malalties de la Q a la Z i n° de casos
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Igualment, transcric els diagn6stics i nombre de casos expressats en les grafiques

L1istat de les malalties de la A a la O i n° de casos

DIAGNOSTIC CASOS

ABSCES 14

ABSOITIS 1

ACCIDENT 5

ADENITIS 4

AFECCIO CARDIACA 5

!t\FECCIO INTESTINAL 1

!t\FECCIO PULMONAR 2

!t\LBUMINA 1

!t\LCOHOLlSME 3

!t\LlENAT 2

!t\MIGDALlTIS 14

!t\MPUTACIO 1

!t\NEMIA 2

!t\NGINA 2

ANNEXITIS 3

ANQUILOSI 3

ANTRAX 1

APATIC 1

!t\PENDICITIS 91

!t\PL.RADIUM MATRIU 1

!t\PL.SOL D'ALTURA 1

�POPLEXIA 2

�RTERIOESCLEROSIS 7

�RTERITIS OBLlTERANT 2

!t\RTRITIS 8

�SCITIS 3

!t\SISTOLlA 2

�VORTAMENT 15
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BRONCOPNEUMONIA 3

BRONQUITIS 47

CAQUEXIA 1

CARDIOPATIA 5

CEFALEA 1

CIATICA 9

CISTITIS 2

COLECISTITIS 2

COLlC HEPATIC 1

f80LlC INTESTINAL 1

COLlC RENAL 1

COLITIS 9

�OMMOCIO CEREBRAL 6

CONGELACIO 1

CONGESTIO CEREBRAL 1

CONGESTIO PULMONAR 7

CONTUSIO 19

COREA 1

COXALGIA 2

CREMADA 2

DEBILlTAT 2

DESGARRAMENT 2

DIABETES 4

DIFrERIA 6

DOLOR 3

TOTAL 335

Llistat de les malalties de la E a la H i n° de casos

DIAGNOSTIC CASOS

ECLAMPSIA 3

EDEMA 2

EMBOLIA CEREBRAL 1

EMPATX 1

EMPIEMA 10

ENDOCARDITIS 2

ENDOMETRITIS 2

ENTERITIS 3

EPILEPSIA 8

EPISTAXI 1

ERISIPELA 2

ESCARLATINA 1

ESGUINC 1

ESTOMATITIS 2

FEBRE 1

FERIDA 65

FIBROMA 1

FIBROSI PULMONAR 1

FISTULA 9

FISURA 1

FLEMO 20

FORUNCUL 1

FRACTURA 51

K3ANGRENA 4

K3ASTRITIS 1

K3ASTROENTERITIS 8

K30LL 1

K3RIP 69

HEMIPLEGIA 4

HEMOPTISIS 1

HEMORRAGIA 12

HEMORROIDE 1

HERNIA 58

HERPES ZOSTER 1

HIDROCELE 2

HIDROPESIA 1

HIGROMA 1

HIPERTROFIA AMIGDALAR 1

HIPERTROFIA HEPATICA 1

HIPERTROFIA PROSTATICA 9

HISPOSPADIES 1

HISTERISME 2

TOTAL 367
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L1istat de les malalties de la I a la Pin° de casos

DIAGNOSTIC CASOS

IINCONTINENCIA URINARIA 1

IINFECCIO 23

IINGESTIO COS ESTRANY 2

IINSUFICIENCIA CARDIACA 8

IINSUFICIENCIA HEPATICA 1

IINSUFICIENCIA MENTAL 2

IINSUFICIENCIA RENAL 1

IINTOXICACIO 1

L1MFANGITIS 2

L1TIASI RENAL 3

LLAGA/ES 2

LUXACIO 3

MAL DE FEL 1

MAL DE pon 2

MASTITIS 1

MASTOIDITIS 10

MELENES 1

MENINGITIS 1

METRITIS 2

METRORRAGIA 14

MIELITIS 2

MIOCARDITIS 1

MISERIA 3

NAFRA 21

NEFRITIS 9

NEO 31

NEUROSI 4

OFTALMOLOSI PURULENTA 1

PPERACIO ULL 1

PRQUIEPIDIDIMIOSTEITISTIS 1

OSTEITIS 6

bSTEOMIELlTIS 1

PVARITIS 1

PALUDISME 4

PARAFIMOSI 1

PARALlSI 7

PART 111

PERITONITIS 3

PERTORBACIO MENTAL 1

PLACENTA PREVIA 2

PLACENTA RETINGUDA 7

PLEURITIS 8

PNEUMONIA 8

POLlP 4

PROLAPSE UTERI 5

PSICOSI 2

!TOTAL 326

L1istat de les malalties de la Q a la Z i n° de casos

DIAGNOSTIC CASOS

K;lUISTE 12

REBLANDIMENT CEREBRAL 1

REFREDAT GASTRIC 2

RETENCIO D'ORINA 1

RETENCIO FECAL 1

REUMATISME 13

RONYA 2

SARCOMA 2

SARNA 20

SEPTICEMIA 3

SIFILlS 2

IrETANUS 2

TIFUS 25

TOS FERINA 1

TRACOMA 1

TUBERCULOSIS 56

ULCUS GASTRIC 2

UREMIA 2

URTICARIA 1

IVARICELA 1

IVARIUS 1

IVELLESA 1

XANCRE SIFILlTIC 2

�LTRES 121

rTOTAL 275
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Llistat de malalties per anys

Per tal de visualitzar quin és el pes específic de cada any quant al nombre de

dlaqnostics respecte el total del període objecte d'estudi, n'he calculat una

proporció en percentatge.
És a dir, el nombre de diaqnostics diferents d'un any (considerant COlín a tal el

1939 encara que només abasta un període de 3 mesos) dividits pel total de

diaqnostics i multiplicat per cent.
D'ara endavant, parlaré d'any sense tornar puntualitzar aquest detall sobre el

1939; recordeu que parlo d'any per distirngir períodes i que I'any 1939 no

compren 365 dies.

Heus aquí un diagrama de sectors expressant-ne els resultats:

:30%

Z3%

D1936
fi 1937

01938

01939
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En termes absoluts, el nombre de diaqnostlcs per a cada any és:

• 1936: 432 diaqnóstics
• 1 937: 289 diaqnóstics
• 1938: 508 diaqnóstics
• 1939: 74 dlaqnóstics

Seguidament expresso aquests resultats en forma de diagrama de barres:
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100
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Detallo seguidament elllistat de diapnostics de cada any i el nombre de casos totals

de cadascun. Expressaré a continuació els mateixos resultats en forma de diagrama
de barres per a donar una idea visual del pes específic de cada diagnostico

L1istat de diagnostics total any 1936 i n° de casos

DIAGNOSTIC [Total

ABSCES 6

ACCIDENT 2

ADENITIS 1

ALBUMINA 1

ALCOHOLlSME 2

ALlENAT 1

AMIGDALITIS 3

ANEMIA 1

ANGINA 1

ANNEXITIS 1

lANQUILOSI 2

APATIC 1

lAPENDICITIS 46

APL.RADIUM MATRIU 1

lAPL.SOL D'ALTURA 1

ARTERIOESCLEROSIS 5

lARTERITIS OBLlTERANT 2

lARTRITIS 3

lAVORTAMENT 3

BRONCOPNEUMONIA 2

BRONQUITIS 25

�ARDIOPATIA 3

CIATICA 2

couc HEPATIC 1

COLITIS 1

COMMOCIO CEREBRAL 1

CONGESTIO PULMONAR 1

CONTUSIO 13

DEBILlTAT 1

DESGARRAMENT 1

DIFTERIA 1

DOLOR 1

EDEMA 1

EMPIEMA 7

ENDOMETRITIS 1

EPILEPSIA 3

ERISIPELA 1

ESCARLATINA 1

ESGUINC 1

ESTOMATITIS 1

FERIDA 12

FIBROSI PULMONAR 1

FISTULA 6

FLEMO 11

FRACTURA 19

GANGRENA 1

K3ASTROENTERITIS 2

K30LL 1

GRIP 9

HEMIPLEGIA 2

HEMORRAGIA 5

HEMORROIDE 1

HERNIA 27

HIDROCELE 1

HIGROMA 1

HIPERTROFIA HEPATICA 1

HIPERTROFIA PROSTATICA 2

HISTERISME 1

INCONTINENCIA URINARIA 1

IINFECCIO 2

IINGESTIO COS ESTRANY 2

IINSUFICIENCIA CARDIACA 3

IINSUFICIENCIA MENTAL 2

LlTIASI RENAL 1

LLAGNES 2

MAL DE POTT 2

MASTOIDITIS 6

METRITIS 1

METRORRAGIA 5

MIELITIS 1

NAFRA 16

NEFRITIS 4

NEO 19

NEUROSI 3

OFTALMOLOSI PURULENTA 1

ORQUIEPIDIDIMIOSTEITISTIS 1

OSTEITIS 3

OSTEOMIELITIS 1

OVARITIS 1

PARALlSI 5

PART 8

PERTORBACIO MENTAL 1

PLACENTA RETINGUDA 5

PLEURITIS 1

PNEUMONIA 4

POLlP 3

PROLAPSE UTERI 1
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Llistat de diagnostics total any 1937 i n° de casos

ABSCES 6

ABSOITIS 1

ADENITIS 1

�FECCIO CARDIACA 1

�LCOHOLlSME 1

�MIGDALlTIS 3

�MPUTACIO 1

�NNEXITIS 2

�NQUILOSI 1

¡APENDICITIS 23

ARTRITIS 3

ASCITIS 1

AVORTAMENT 9

BRONQUITIS 5

CEFALEA 1

CIATICA 2

COLECISTlTIS 2

COLlC RENAL 1

COLITIS 2

COMMOCIO CEREBRAL 4

CONGELACIO 1

CONGESTIO PULMONAR 2

CONTUSIO 1

COREA 1

COXALGIA 1

CREMADA 2

DIABETES 1

DIFTERIA 3

DOLOR 2

ECLAMPSIA 2

EDEMA 1

EMPATX 1

EMPIEMA 1

ENDOMETRITIS 1

ENTERITIS 1

ERISIPELA 1

FERIDA 16

FISTULA 2

FISURA 1

FLEMO 5

FRACTURA 15

GANGRENA 1

GASTRITIS 1

GRIP 6

HEMOPTISIS 1

HEMORRAGIA 2

HERNIA 11

HERPES ZOSTER 1

HIDROCELE 1

HIPERTROFIA AMIGDALAR 1

HIPERTROFIA PROSTATICA 5

HISPOSPADIES 1

HISTERISME 1

INFECCIO 1

INSUFICIENCIA CARDIACA 1

INSUFICIENCIA HEPATICA 1

INTOXICACIO 1

LlMFANGITIS 1

LlTIASI RENAL 1

LUXACIO 1

MAL DE FEL 1

MASTlTIS 1

MASTOIDITIS 2

MELENES 1

MENINGITIS 1

METRITIS 1

METRORRAGIA 1

MIELITIS 1

MISERIA 2

NAFRA 3

NEFRITIS 1

NEO 11

NEUROSI 1

OSTEITIS 2

PALUDISME 2

PARAFIMOSI 1

PARALlSI 1

PART 32

PERITONITIS 3

PLACENTA PREVIA 1

PLACENTA RETINGUDA 2

PLEURITIS 1

PNEUMONIA 1

POLlP 1

PROLAPSE UTERI 4

PSICOSI 1
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QUISTE 2

RETENCIO D'ORINA 1

RETENCIO FECAL 1

REUMATISME 2

RONYA 2

�ARNA 3

�EPTICEMIA 1

ITETANUS 1

tTlFUS 1

ITRACOMA 1

ITUBERCULOSIS 12

tvARICELA 1

IXANCRE SIFILlTIC 2

IALTRES 10

lTotal general 289
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L1istat de diagnostics total any 1938 i n° de casos

DIAGNOSTIC Total

IABSCES 2

IACCIDENT 2

IADENITIS 2

IAFECCIO CARDIACA 4

fA,FECCIO INTESTINAL 1

fA,FECCIO PULMONAR 2

fA,LlENAT 1

IAMIGDALlTlS 8

IANEMIA 1

fA,NGINA 1

IANTRAX 1

IAPENDICITIS 22

fA,POPLEXIA 2

fA,RTERIOESCLEROSIS 2

fA,RTRITIS 2

fA,SCITIS 2

fA,SISTOLlA 2

lAVORTAMENT 3

BRONQUITIS 12

CAQUEXIA 1

CARDIOPATIA 2

CIATICA 4

CISTITIS 2

COLlC INTESTINAL 1

COLITIS 5

COMMOCIO CEREBRAL 1

CONGESTIO CEREBRAL 1

CONGESTIO PULMONAR 4

CONTUSIO 5

COXALGIA 1

DEBILlTAT 1

DESGARRAMENT 1

DIABETES 3

DIFTERIA 2

ECLAMPSIA 1

EMBOLIA CEREBRAL 1

EMPIEMA 2

ENDOCARDITIS 2

ENTERITIS 2

EPILEPSIA 5

EPISTAXI 1

ESTOMATITIS 1

FEBRE 1

FERIDA 24

FIBROMA 1

FISTULA 1

FLEMO 4

FORUNCUL 1

FRACTURA 17

GANGRENA 2

GASTROENTERITIS 5

GRIP 48

HEMIPLEGIA 2

HEMORRAGIA 5

HERNIA 20

HIDROPESIA 1

HIPERTROFIA
PROSTATICA 2

INFECCIO 20
INSUFICIENCIA
!CARDIACA 4

NSUFICIENCIA RENAL 1

LlMFANGITIS 1

LlTIASI RENAL 1

LUXACIO 2

MASTOIDITIS 2

METRORRAGIA 8

MIOCARDITIS 1

MISERIA 1

NAFRA 2

NEFRITIS 4

NEO 1

OPERACIO ULL 1

JSTEITIS 1

PALUDISME 2

PART 71

PLACENTA PREVIA 1

PLEURITIS 6

PNEUMONIA 2

PUISTE 1

REUMATISME 7

�ARCOMA 1

�ARNA 14
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SEPTICEMIA 1

rrETANUS 1

IrIFUS 21

ITas FERINA 1

rruBERCULOSIS 18

ULCUS GASTRIC 2

UREMIA 1

URTICARIA 1

IVELLESA 1

IZZALTRES 51

Total aeneral 508
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