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Clíniques
a Barcelona

Plànol de l’edifici del Manicomi de Nova Betlem de Gràcia, 1862.

Plànol de la 2a planta de l’edifici de la Casa de Curación Quirúrgica
del doctor Salvador Cardenal, c. 1899.

Plànol de l’edifici de la Clínica del doctor
Miquel A. Fargas, 1892.

Secció de la façana principal del Sanatori
Quirúrgic del doctor Emili Sacanella, 1910.

Plànol de la planta principal de l’edifici de la Clínica
Oftalmològica del doctor Hermenegild Arruga, 1934.

El president i
la Junta de Govern
del Col·legi de Metges de Barcelona
us feliciten el Nadal
i us desitgen un bon any
desembre de 2015

Clínica del doctor Enric Seguí al carrer de la Salut, 1936.

Clínica Oftalmològica del doctor Hermenegild Arruga, 1934.

Clínica de Cirurgia del doctor Carles Sala Parés a l’avinguda de la República
Argentina, 1935.

Introducció
Les clíniques a la ciutat de Barcelona
A Catalunya, des de finals del segle XIX, van tenir lloc canvis profunds en el món
de la medicina i la salut. La transformació estava lligada a la introducció de noves
pràctiques mèdiques, com ara el conreu d’una ciència mèdica basada en el laboratori. Això havia de produir nous espais de producció de coneixement i també una
altra manera de comprendre la malaltia que mostraria la convivència de maneres
diverses d’entendre la relació metge-pacient. Tot plegat, en un context polític de
creixement del catalanisme mèdic i d’eclosió de noves formes d’organització mèdica professional. La ciutat de Barcelona, immersa en un procés de creixement i
d’urbanització intensiva, esdevingué l’espai d’aquells canvis empesos pels metges.
Les clíniques mèdiques són el producte d’una transformació d’arrel tecnològica i
científica. La ciència del laboratori va donar lloc a un espai radicalment nou: la sala
d’operacions. De mica en mica, l’arquitectura i la geografia dels àmbits que envolten el quiròfan es fan més complexos. Una altra manera d’entendre la cirurgia és
possible. L’especialització es desferma, sense fi.
Barcelona testimonia un canvi de model d’atenció mèdica: de la trobada familiar
i domèstica, o consulta domiciliària, als models de consulta al domicili del metge,
l’associació de metges en edificis policlínics i la creació de les clíniques o cases de
curació. Més enllà de la medicina hospitalària, la ciutat moderna multiplica les oportunitats laborals dels metges. Això passa perquè la ciutat es transforma, s’urbanitza
i creix a partir de dues noves claus: comunicació i energia.
Les clíniques, amb una particular arquitectura, es despleguen per la ciutat, d’una
manera precisa, en cerca d’un mercat en creixement. La implantació urbana
d’aquesta nova medicina està molt lligada a eixos viaris concrets, a certes àrees
de l’Eixample, a la recerca d’una perifèria menys sorollosa i de la creació de pols
d’atracció, com ara els grans hospitals. En el procés informatiu, els nous especialistes, també emprenedors, utilitzen estratègies publicitàries per mostrar-se com a
experts i explicar-se davant d’altres metges i de la ciutadania. El model assistencial
de la clínica particular és plenament sòlid a la ciutat del primer terç del segle XX.

Sala d’operacions del Sanatori Quirúrgic del doctor
Emili Sacanella, c. 1911.

Dormitori de l’Institut Frenopàtic de les Corts, 1920.

Laboratori de la Clínica del doctor Miquel A. Fargas, c. 1910.

Sala de billar i jocs al departament d’homes del Manicomi de Nova
Betlem de Gràcia, 1862.

L’Hospital de la Santa Creu i els límits assistencials
A la Barcelona industrial i liberal del segle XIX, el gran hospital medieval, tancat al clos emmurallat, va fer palesa la
necessitat d’introduir reformes. La ciutat féu una crida a refer el panorama assistencial. Els nens i els malalts mentals
van esdevenir els primers col·lectius que permetrien iniciar la descongestió de l’hospital. Aleshores, les noves
institucions que van sorgir mostraren altres formes d’entendre la relació amb el pacient. La ciutat es preparava per a
l’establiment de nous espais de trobada mèdica.
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Els nens i les mares
La sortida dels nens de l’Hospital de la Santa Creu (1)
1 fou una de les
primeres mesures per rebaixar la pressió assistencial, ateses les lamentables condicions sanitàries. El trasllat a un edifici de la Casa de
Misericòrdia municipal, la Casa Provincial de Maternitat i Expòsits del
carrer de Ramelleres (2),
2 el 1853, fou pal·liatiu. Malgrat que no reunia
els requeriments bàsics per atendre els nens, no s’albirà una solució
fins a l’aposta econòmica de la Diputació de Barcelona al Mas Caballé,
a les Corts (3).
3 De la reflexió feta entre els metges Ramon Codina i els
arquitectes Camil Oliveras Gensana i Josep Borí, en sortí el projecte de
la nova Casa Provincial de Maternitat i Expòsits, iniciada el 1882, una
construcció en pavellons en un recinte enjardinat, lligada plenament
als ideals higienistes d’ordre, aïllament de malalts i lliure circulació
d’aire i llum. Poc després, el 1913, l’Ajuntament bastia la Casa de la
Lactància, o Institut Municipal de Maternologia (4),
4 com a resposta a
l’alta mortalitat infantil. La façana de l’edifici dels arquitectes Antoni de
Falguera i Pere Falquès coronava amb el relleu d’una llevadora alletant
el nen, amb biberó de llet, del mestre escultor Eusebi Arnau Mascort.
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Pati de l’Hospital de la Santa Creu, c. 1920.
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Mapa de Barcelona de 1911.
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Els malalts mentals
Malgrat els esforços i treballs del metge Emili Pi i Molist per transformar
l’assistència municipal dels malalts mentals, altres iniciatives, de caràcter privat, s’avançaren i establiren a la ciutat. S’imposà un nou model
assistencial, caracteritzat per la cerca del pacient benestant i lluny del
soroll de la ciutat. La inhibició legislativa i la inacció estatal facilitaren
la proliferació dels establiments privats, que van impulsar la psiquiatria
com a disciplina i com a objecte de gestió empresarial. El primer de
tots, Antoni Pujadas, que transforma la clínica generalista del carrer Canuda en una “Casa de Locos”, fins que les autoritats l’obliguen a tancar
(1852) i forcen la seva marxa cap a Sant Boi de Llobregat (1854). El manicomi de Nova Betlem creat el 1857 pel doctor Joan Giné Partagàs a la
vila de Gràcia (5),
5 traslladat el 1872 a Sant Gervasi de Cassoles, és potser
el primer exemple clar d’establiment d’una clínica mèdica a Barcelona.
Tots dos edificis, anunciats mitjançant un notable suport gràfic als fullets de l’època, eren molt semblants, amb separació de malalts segons
classe social i sexe en un establiment creat per a la curació i no com a
refugi. Alhora, a la vista del negoci que s’obria, els metges i cunyats Tomàs Dolsa Ricart i Pau Llorach Malet, formats a la Nova Betlem i a Sant
Boi, van impulsar a Gràcia una clínica mèdica semblant, l’Institut Frenopàtic, que molt poc després va ser traslladat el 1874 a les Corts (6).
6

6

La sala d’operacions: un nou espai mèdic al Raval
Des del 1868, alguns professors i joves estudiants de medicina, descontents amb el contingut teòric de l’ensenyament
universitari, van desplegar un seguit d’iniciatives que van suposar la introducció progressiva d’una medicina de
laboratori a Barcelona. Les manifestacions més clares d’aquesta manera d’aproximar-se a la malaltia van passar
pel conreu de la mirada microscòpica al laboratori, la creació de la sala d’operacions quirúrgiques i les campanyes
sanitàries basades en raonaments microbiològics.
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Les primeres clíniques del Raval
4
L’Hospital de la Santa Creu i la mateixa Facultat de
En sortir les clíniques del Raval cap
Medicina van jugar aleshores un paper d’atracció
a l’Eixample, els serveis mèdics (derd’aquesta manera de practicar la cirurgia. Ginecomatologia, urologia, ginecologia,
logia, oftalmologia i otorinolaringologia van ser
desintoxicació, tuberculosi) que hi
les tres primeres especialitats a les quals donà pas
van restar o s’hi van crear de nou,
la cirurgia que tenia lloc a la sala d’operacions (1).
com ara la clínica dels metges Roura
i Pere Farreras, estaven molt lligades
La clínica del doctor Miquel A. Fargas es creà al
a certes activitats que van marcar
primer pis del 133 del carrer de l’Hospital (1884)
aquest espai als anys 1920 com a
i, poc després, s’establiren (2) el doctor Manuel
Barri Xino.
Menacho, al principal del 40 del carrer del Carme,
en una clínica que obria porta a un dispensari
gratuït pel carrer del Pintor Fortuny (1885), i (3)
el doctor Ricard Botey, qui també fundà una clínica quirúrgica a l’edifici del 57-59 del carrer del
Carme (1891). Sales d’operacions antisèptiques,
primeres anestèsies, ús de la fotografia i habitacions per a la convalescència: els trets bàsics d’una
nova manera d’entendre la medicina i la relació
metge-pacient.
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Els metges Segalà, pare i fill, es van
especialitzar des del 1900 en l’atenció ginecològica de les mares i en
les campanyes higièniques per a
l’alletament matern sota supervisió
del laboratori en un context urbà
de difícils condicions sanitàries.
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Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona, c. 1930.
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A la Clínica de la Mercè, ja als anys 1920, i
potser sota la influència dels veïns del mateix carrer Ample, els metges Vicenç Lillo i
Lluís Oller oferien serveis quirúrgics i mèdics
en traumatologia.
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Mapa del Raval de Barcelona de 1933.
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A la perifèria del barri
La terapèutica física i tots els productes
d’una cultura material destinada a corregir
problemes ortopèdics, de traumatologia o
d’altres relacionats amb solucions basades
en l’ús de l’electricitat van trobar el seu lloc
en establiments com el del doctor Vilaseca,
de finals del segle XIX.
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La nissaga d’uròlegs Narcís i Francesc Serrallach mostren una estratègia centrada en
el consultori, al costat de la plaça de Catalunya, i la clínica, al carrer de Balmes, 250.
Entre la frontera de la ciutat vella i les vies de
comunicació que obria l’Eixample, oferien
un servei mèdic complet: exploracions, radioscòpia, laboratori, quiròfan i habitacions.
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Una clínica dels anys 1920
dedicada al tractament
quirúrgic i radioterapèutic oncològic. El doctor
Huguet destacà en la
lluita contra el càncer al
nou Hospital de Sant Pau
i la seva capacitat professional també es va fer
palesa durant el seu breu
mandat a la Conselleria de
Salut de la Generalitat de
Catalunya el 1935.

Un carrer de la salut
El passatge de Mercader, enquadrat pels carrers de Provença i Mallorca i per les vies més amples del carrer de
Balmes i la Rambla de Catalunya, a la vora d’una parada del tren que puja cap a Sarrià i ben a prop del baixador
del passeig de Gràcia. Un passatge farcit de serveis mèdics, establerts de manera successiva des de la creació,
el 1888, de la primera gran clínica quirúrgica al bell mig de l’Eixample de Cerdà, en el marc de la primera gran
exposició universal amb seu a Barcelona.
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Passatge de Mercader, 13. Format a l’estranger, el
doctor Cardenal va incorporar i adaptar la nova cirurgia a la ciutat de Barcelona. Primer a l’Hospital
del Sagrat Cor (1883), que havia convertit en una
veritable escola de cirurgia i en el receptor de les
teories bacteriològiques, de l’antisèpsia i de la fotografia clínica. I el 1888, a la seva “Casa de Curación
Quirúrgica”, ampliada de manera notable fins a ocupar també el número 15 del passatge el 1899, on
també introduí els raigs X. La clínica esdevingué un
model paradigmàtic a la ciutat pel tipus d’edificació
en forma de gran mansió i pels seus continguts tècnics i de confort, dirigits a les classes mitjanes i benestants. És una de les poques clíniques que encara
manté la fesomia arquitectònica original, almenys a
les façanes, que deixen reconèixer els grans finestrals de les sales d’operacions.
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El segon a establir-se al passatge de Mercader, al xalet del número 1, fou el metge i odontòleg Joan Carol i Monfort, tot deixant
enrere la clínica dental que el seu pare i ell tenien a Sant Martí de
Provençals. L’aparell radiològic de la clínica el va comprar el 1914
i procedia d’un vaixell alemany, immobilitzat durant la guerra al
port de Barcelona.
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Al principal del número 3 del
passatge hi instal·là el seu
consultori de medicina interna el doctor Francesc Bosch
i Torruella. No és una clínica;
representa la força del carrer
com a pol de salut davant
de la població i és també
l’expressió d’una especialitat
diferenciada, la dels internistes, que aplegava prop de
600 metges a la Barcelona de
1935.
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Baixador de Provença dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 1925.
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El número 11 del passatge de Mercader fou el domicili i, alhora, la
clínica del doctor Lluís Vila Abadal. Els serveis mèdics que oferia
eren els de l’otorinolaringologia i
els dispensava mentre també feia
d’escriptor i reformista polític i social de profundes arrels catòliques.
Potser l’ús posterior més destacat
de l’edifici ha estat el fet d’esdevenir la seu del Museu d’Història de
la Medicina de Catalunya des de la
seva inauguració el 1980 fins al seu
trasllat a Terrassa el 2008.

Mapa de Barcelona, c. 1917.
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El doctor Hermini Castells i Fàbrega, “especialista
ortopèdic”, va traslladar el seu Institut Mèdic d’Ortopèdia dedicat a les malalties de l’aparell locomotor al passatge de Mercader, números 7-9, l’any
1928, anunciat a la premsa mèdica mitjançant una
barreja d’estratègies d’informació i persuasió.
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La Clínica Quirúrgica d’otorinolaringologia del doctor Lluís
Tomàs Álvaro va ser el darrer
gran servei mèdic al passatge,
al número 17, tocant al carrer
de Mallorca. L’edifici ha estat la
seu de la distribuïdora de cinema Filmax fins fa pocs anys.

La conquesta de l’Eixample:
la creu del passeig de Gràcia amb Aragó
El passeig de Gràcia era la via de demostració pública de rellevància social i la via que obria i eixamplava la ciutat
des de finals del segle XIX . Podem traçar una figura geomètrica al voltant del passeig, de la plaça de Catalunya
a la Diagonal, entre els carrers de Balmes i Bruc, travessada per una altra via fonamental, el carrer d’Aragó. Tot
plegat, la figura contenia les vies bàsiques de les comunicacions interiors i exteriors de la ciutat i també la primera
electrificació. Les clíniques i altres serveis mèdics complementaris s’hi van instal·lar des del començament del segle
xx, a la cerca de prestigi i visibilitat, i per arribar a les classes benestants de l’Eixample.
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Al passeig de Gràcia, la clínica del radiòleg Torres Carreras disposava d’un equipament tècnic extraordinari i
hi assistí els pacients adinerats d’altres metges.

L’any 1892 el doctor Miquel
A. Fargas traslladà la clínica
al carrer del Consell de Cent
amb Rambla de Catalunya. La
ubicació presentava les millors
condicions sanitàries de la ciutat i també aire, llum i jardins.
La clínica fou un model de servei mèdic aplicat a l’Hospital
Clínic.
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La possibilitat d’arribar a un diagnòstic precís mitjançant l’anàlisi de fluids corporals esdevingué un servei mèdic cabdal per
als clínics barcelonins. Al laboratori del metge Grífols Roig,
establert el 1910
amb el professor
d’histopatologia
Celis Pujol, i traslladat el 1923 a la
Rambla de Catalunya, s’hi oferien
aquests serveis.

La Gaceta Mèdica Catalana del
1898 anuncià l’establiment de
la nova clínica ginecològica de Jaume Queraltó i Ros
al passeig de Gràcia, xamfrà
amb Consell de Cent. A la
clínica hi van treballar alguns
dels grans metges de l’època
i tenia un equipament sòlid,
amb laboratori, sales de conferència i estudi i dispensari
per a pobres.
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Un establiment clínic modèlic,
situat al tranquil i cèntric passatge de Méndez Vigo, creat pel
doctor Hermenegild Arruga el
1934. Una gran mansió, alhora
habitatge, consultori i clínica
d’operacions, on s’oferien tots
els serveis tècnics oftalmològics de l’època. L’edifici ha tingut diversos usos posteriors,
però encara conserva la fesomia exterior intacta.
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Mapa de l’Eixample de Barcelona de 1859.
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Del Raval a l’Eixample, el doctor Manuel Menacho també
traslladà la clínica i habitatge
a la Gran Via de les Corts Catalanes. La clínica encara roman
al mateix lloc, des del 1903,
tot conservant espais, mobiliari i aparells oftalmològics
gràcies a la nissaga mèdica
familiar que n’ha tingut cura.
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A la Clínica del Remedio, a
Pau Claris, 114, s’hi oferien
serveis mèdics ginecològics.
Dirigida per Dolores Lucas
Mercader, la clínica s’oferia
com a lloc de formació pràctica d’infermeria per a “señoritas de intachable conducta”. Fou traslladada al barri
de la Salut cap al 1920.
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Els anuncis hemoterapèutics
dels anys 1930 mostren encara
obertes les vies de transfusió directa i indirecta. Al laboratori de
Manuel Miserachs es completava el servei de donadors amb el
laboratori d’anàlisis clíniques.
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La mecanoteràpia va obrir una
altra via d’intervenció mèdica, no
invasiva. Aquest “institut”, establert
el 1904, en mans de diferents metges internistes, fonamentava la
seva pràctica en una relació estreta amb els “metges de capçalera” i
féu fortuna en la cura d’accidents
laborals.

D’Aribau a l’Hospital Clínic
La inauguració de l’Hospital Clínic el 1906 i el trasllat de la Facultat de Medicina al carrer de Casanova van comportar
canvis estructurals en diferents àmbits a la ciutat. Les línies de tramvia 12, 13 i 14, amb sortida a la plaça de Catalunya,
remuntaven l’Eixample pels carrers d’Aribau, Provença, Casanova, Còrsega i Urgell i enfilaven cap a Sarrià i la Bonanova. El Clínic actuà de pol d’atracció, al costat del Sagrat Cor i de l’Escola Industrial, d’una població creixent. També de
molts professionals que establiren consultoris mèdics en una part dels seus domicilis. Les clíniques quirúrgiques i els
serveis mèdics complementaris hi van florir i es van consolidar en el primer terç del segle xx.
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De camí al Clínic, tot sortint amb el tramvia
12 de Barcelona, s’hi trobava l’Institut Policlínic Degollada. Prenia el nom dels metges Salustio Degollada i del seu fill José Degollada
Casadevall, que oferien serveis mèdics per a
malalties nervioses i mentals, com ara la neurastènia, mitjançant una gran varietat de teràpies basades en l’electricitat.
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Avui part dels Derby Hotels de Jordi Clos, l’edifici
de caràcter neoclàssic del carrer d’Enric Granados, 83, fou la seu de la clínica del doctor Adolf
Pujol i Brull, ginecòleg i cirurgià, des del 1923. A
la seva clínica, s’especialitzà en el tractament del
càncer d’úter.
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Els trastorns alimentaris creats pels nous hàbits de la societat urbana moderna van
trobar a la clínica del carrer
d’Enric Granados, 116, un
espai de coneixement complex, entre el laboratori i les
noves idees al voltant de la
nutrició. Jesús Noguer Moré
s’anunciava com a digestòleg i oferia diverses possibilitats de tractament electroterapèutic a domicili o estudis i
plans terapèutics a mida.
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Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Hospital Clínic, c. 1907.
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Ricard Botey traslladà la seva
clínica del Raval al carrer de
Rosselló, 166, l’any 1898. La
nova clínica tenia unes installacions espectaculars, amb
sales de conferències i estudi,
i amb sales d’espera segregades per a la consulta gratuïta
dels indigents.

Mapa de Barcelona de 1910.
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El xalet del carrer de Còrsega, 285, xamfrà amb
Balmes, allotjava l’Institut de Diagnòstic i Terapèutica Física capitanejat pel doctor Vicenç
Carulla, que havia tingut una sòlida formació
internacional en tractaments fisioterapèutics. El
seu equip de radioterapeutes estava format per
Lluís Carrasco Formiguera, Antoni Llorens i Lluís
Roca i Roca. El logotip de l’Institut està definit
per una gran X.
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A la Barcelona dels
anys 1930, els doctors Antoni Armengol i Peracaula i Francisco Martínez Ribera
oferien un servei de
transfusió de sang
a partir del coneixement dels grups
sanguinis i de l’organització de donants
voluntaris.

Del passeig de Sant Joan al barri de la Salut
La urbanització progressiva de la part dreta de l’Eixample, així com de les parts inferior i superior de la Travessera
de Dalt, es consolidà des del darrer terç del segle XIX. A la formació del barri, que pren el nom de l’església de
Nostra Senyora de la Salut, hi van contribuir les línies de tramvia de la plaça de Santa Anna a la de Rovira i Trias i
dels Josepets fins a la de Joanic via el carrer d’Escorial. Les clíniques d’aquesta àrea s’ubiquen en zones agrícoles
i d’estiueig de la burgesia, com ara el Parc Güell, públic des del 1926.
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Ignasi Figueras Bassols i Ferran Faixat Pla eren dos
metges gironins, radiòlegs, amb una sòlida formació en el triangle París-Viena-Berlín, que compartien
un servei de radiologia diagnòstica i terapèutica al
carrer d’Ausiàs March, 48.
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La clínica del carrer de València, 359,
entre la Diagonal i
el passeig de Sant
Joan, fou creada a finals del segle XIX pel
cirurgià Sebastià Recasens. En guanyar la
càtedra de Ginecologia a Madrid, vengué
la clínica al cirurgià
Francesc Rusca i Domènech, pioner de l’anestèsia intraraquídia amb
cocaïna. La mort prematura d’aquest metge, el 1909, portà a una nova
venda de la clínica al cirurgià Enric Ribas i Ribas. La clínica ha desaparegut, juntament amb tota l’illa, substituïda per habitatges.
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Els germans Lluís i Antoni
Bartrina i Soler van desplegar la seva habilitat com a
uròlegs i cirurgians a la clínica del seu nom, ubicada
a la Gran Via de les Corts
Catalanes als anys 1930. La
clínica havia estat executada per l’arquitecte Pau Salvat i Espasa als anys 1920
per a l’uròleg i professor de
cirurgia Josep Maria Bartrina
Thomàs.

Al 340 del carrer Provença
hi construí una clínica quirúrgica el doctor Àlvar Esquerdo. En morir el 1921,
la clínica fou adquirida
pel ginecòleg Enric Seguí
i Pou qui, una dècada després, la vengué al cirurgià
i ginecòleg Sever Figarola
i Pera.
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Línies de tramvies i autobusos, 1931.
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L’any 1926 el cirurgià Cèsar Olivé-Gumà inaugurà la seva
clínica del carrer de Còrsega, 347, cantonada amb Torrent
de l’Olla, executada per l’arquitecte Armand Clotet. Fou
molt coneguda com “la clínica de los toreros”, atès el càrrec
d’Olivé-Gumà com a metge de la plaça de bous de Barcelona. El 2009 va ser reformada pel Grupo Mutua Madrileña.
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Mapa de Barcelona de 1910.
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Al barri de la Salut, al
carrer de les Camèlies, 2,
cantonada amb Escorial, el doctor Víctor Conill
i Montobbio establí una
clínica de cirurgia ginecològica el 1927, amb
el suport del ginecòleg
Aureli Oslé i Font.

Enric Seguí i Pou, nét i
fill de metges, traslladà
la seva activitat privada
ginecològica de la clínica de Provença, 340, al
peu de Sant Josep de la
Muntanya, en un entorn
idíl·lic. Un edifici espectacular, que ha sobreviscut
al pas del temps, i on viu
encara una part de la família.

El tren de Sarrià
Si el tren de Sarrià (1863) va permetre la unió de la ciutat amb els pobles propers de Gràcia, Sant Gervasi i Sarrià,
absorbits el 1897, la seva continuació cap a Sant Cugat i el Vallès (1912) amplià les possibilitats assistencials per a les
clíniques mèdiques que s’hi establiren en aquest període. Les successives estacions del tren van ser testimoni de la
conquesta d’aquests barris, de la cerca de pacients en una zona cada cop menys rural i agrícola i més urbanitzada.
Al costat de l’expertesa i de l’equipament tècnic, el confort i la tranquil·litat foren els reclams emprats en la difusió
publicitària de les clíniques.

3

1
A tocar de l’estació de Gràcia, la clínica dels uròlegs Narcís i Francesc
Serrallach prestava serveis quirúrgics
i d’endoscòpia urinària a càrrec del
doctor Jaume Vives als pacients visitats al centre de la ciutat.

5
Ignasi Barraquer traslladà la seva clínica
de la Ronda de Sant Pere a un espectacular edifici funcionalista, ideat a partir
del diàleg entre l’arquitecte Joaquim
Lloret Homs i el mateix metge des del
1934. Fou inaugurat en acabar la guerra,
el 1941. La clínica del carrer Muntaner
amb Laforja és un exemple paradigmàtic
d’una medicina centrada en el pacient.

L’Institut Policlínic o Clínica Plató, al
número 1 del carrer Plató, fou creat el
1926 per una associació de metges,
a partir del model de la Clínica Mayo
de Rochester. Una gran mansió amb
una organització funcionalista que
reuní alguns dels millors experts en
medicina i cirurgia del país.

2
A Balmes, 271, la Congregació de
Germanes de la Caritat de Santa
Anna creà el 1893 la “Casa de Curación de Nuestra Señora del Pilar”. Des
del 1897 tingué una clara orientació
quirúrgica, dirigida per metges, i durant el primer terç del segle funcionà
com un policlínic amb múltiples especialitats.

4
La Clínica del doctor Marian Breton i Plandiura era
al 474 del carrer de Muntaner. En un entorn enjardinat, la mansió oferia serveis de cirurgia general i
urologia des dels anys 1920. La Mutua General de
Seguros remetia els seus treballadors accidentats a
aquesta clínica.
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Baixador de Muntaner dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 1920-1925.
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Mapa de Barcelona de 1901 amb les línies de ferrocarrils.

6
Josep Soler-Roig Elizaicin
heretà del seu pare una
petita clínica quirúrgica
situada al carrer de Modolell, 12, al peu del baixador
de la Bonanova. Hi treballà
des del final de la dècada
de 1920 fins que la tancà i
traslladà al carrer Vallmajor
el 1956.

A tocar del baixador de Les Tres Torres, la
gran mansió del carrer d’Anglí, 1, acollia la
clínica que prestava serveis de cirurgia urinària a càrrec de Josep Maria Reverter i Girona, i de cirurgia general i ginecologia en
mans del doctor Sixte Pérez i del Castillo.
Reverter havia tingut un consultori de cirurgia urològica al carrer del Carme, 42 (1918).

9
El Sanatori Quirúrgic del
doctor Emili Sacanella Vidal es trobava al peu del
tren de Sarrià, al carrer de
Sant Lluís, des del 1911. En
l’annex de la mansió hi havia la sala d’operacions.

7
Manuel Corachan García
oferí des del 1915 serveis
particulars a una petita clínica del carrer de Rosselló.
El 1921 va traslladar la clínica al carrer de Buïgas, 19,
on roman encara avui dia.
La torre inicial experimentà una notable ampliació
el 1944, poc després de la
mort del metge.

10
La Clínica Quirúrgica dels germans Albert i
Joaquim Escayola i Canals oferia serveis de
cirurgia i d’urologia al carrer de Bèlgica, 51,
al costat de l’estació de Sant Gervasi. Prioritzava el confort dels pacients i tenia un cost
mínim de pensió des de 12 pessetes diàries
del 1935.

El tramvia del Putxet
El Putxet, entre Vallcarca i Sant Gervasi, va passar de lloc d’estiueig a barri de residència habitual des de les primeries
del segle xx, gràcies en bona part a l’arribada de nous mitjans de transport. Al turó i als carrers convivien les torres
de la burgesia barcelonina i els habitatges de la menestralia ciutadana. Al tren de Sarrià s’hi sumaren els tramvies,
com el que pujava pel carrer de Saragossa o els que travessaven la ciutat des de les Drassanes al Tibidabo pels
Josepets. Alguns metges ubicaren les seves clíniques en aquest barri tranquil, enjardinat i ben comunicat.

1

3
Des dels anys 1920, el Sanatori Quirúrgic de Ramon
San i Ricart, a tocar dels
Josepets de Lesseps, oferia
serveis quirúrgics i ortopèdics pediàtrics. Anunciava
una estada confortable,
familiar, facilitada per un
equip de religioses i d’infermeres graduades. A
més de l’equipament tècnic, la clínica disposava
d’un ascensor i calefacció
central.

2

La clínica del doctor Víctor Azcarreta va ser una de les primeres a anunciar, descriure i mostrar fotografies dels seus
esplèndids equipaments a la Gaceta Mèdica Catalana del
1895. Com d’altres cirurgians, visitava al centre, al carrer
de Fontanella, i oferia serveis de cirurgia urològica a la clínica de la Bonanova.

4
El ginecòleg Josep Maria Andreu Bayer vivia i tenia la consulta al passeig de Sant Joan, a
més d’una clínica en una torre
de dos pisos, amb gran finestral de llum per a la sala d’operacions, a Sant Gervasi, al carrer
Hurtado. Andreu anunciava el
1936 unes econòmiques iguales de maternitat disponibles
en qualsevol moment de l’embaràs.

Carles Sala i Parés anomenava clínica de cirurgia o
“casa de curació per a tota
classe de malalts operables”
el gran casalot que tenia a
la República Argentina amb
entrada per a carruatges
al carrer de Gomis. Tenia la
consulta a la Rambla de Catalunya i oferia un còmode
servei als operats i familiars.
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Avinguda del Tibidabo de Barcelona, c. 1920.

7
Al 21 del carrer de Teodor Roviralta, al costat de l’avinguda del
Tibidado, el reputat metge Emili
Mira establí cap al 1935 la primera clínica de conducció infantil
del país, amb un equip d’experts
format per Alfred Strauss, Jeroni
Moragues i Adolf Azoy, dirigida a
la resolució de diferents trastorns
de conducta infantils, amb un
equipament molt modern, com
ara la cambra de Gesell.

1
Mapa de Barcelona de 1890.

5
Eduard Vilaseca i Serra, cirurgià i neuròleg, oferia serveis d’ingrés
de medicina, cirurgia, parts i malalties nervioses a la clínica de
Sant Gervasi amb Craywinckel. Hi havia traslladat la clínica que
tenia des del 1926 al carrer de la Santa Creu, número 1, de Gràcia.
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El cirurgià Joan Pujol i Matabosch
tenia la consulta al carrer de Bailèn i
posseïa una espectacular torre, que
servia com a clínica quirúrgica, al
costat de l’actual avinguda del Tibidado, al carrer de García Mariño,
4. El 1935 s’anunciava a la premsa
mèdica amb dues paraules: “gran
confort” i mostrava les clàssiques
fotografies del quiròfan i d’un acollidor saló de descans.

El vell manicomi del doctor Joan Giné i Partagàs, conegut
com a Institut Psiquiàtric “Nova Betlem” estava dirigit pel
psiquiatre i neuròleg Ot Moles Ormella des del 1921. Donava lloc al mateix carrer, de Nova Betlem. Ubicat en un
“emplaçament immillorable”, la urbanització progressiva va
aproximar aquells grans edificis a la ciutat. Avui no resta cap
pedra, en un espai que ara ocupa la ciència del Cosmocaixa.

Els extrems de la ciutat
El model assistencial i terapèutic de les clíniques quirúrgiques, d’una clara implantació a la Barcelona del primer
terç del segle xx, va tenir una distribució geogràfica molt concreta en la cerca del pacient benestant de l’Eixample.
El model, però, es va estendre a d’altres àrees de la ciutat. Per raons diverses, alguns cirurgians barcelonins van
decidir fundar nous establiments en barris obrers i populars o en espais emplaçats en àrees enjardinades i tranquilles. La força d’una medicina hospitalària de caràcter estatal posaria fi a aquelles iniciatives empresarials al llarg de
la segona meitat del segle.

1

3
Josep Gajo Pagès i el seu fill
Ramon Gajo Miró establiren a finals dels anys 1920
una gran clínica quirúrgica a
l’Hospitalet, al 48 de la Rambla de Just Oliveras. A banda
dels pacients habituals atesos a la clínica, la premsa dels
anys 1930 refereix casos d’urgència provocats per accidents laborals i pel fenomen
creixent dels atropellaments
de cotxe.

2

El cirurgià Jaume Pi i Figueras
i el ginecòleg Isidre Bogunyà
i Porta van obrir, al final dels
anys 1920 i començaments
dels 1930, una “Clínica d’Operacions”. Estava ubicada al
populós barri de les Corts, al
carrer del Remei, a la vora de
les vies del tramvia. Tots dos
metges vivien i visitaven en
altres domicilis de Barcelona
i rebien pacients de diverses
mutualitats.

4
La societat de metges
formada per Francesc
Llauradó Clavé i pels joves cirurgians Rafael Julià
i Rosés i el fill Llauradó
Tomàs va establir a finals
de la dècada de 1920 una
moderna clínica, equipada amb aparells de radiologia i llum ultraviolada, en una torre de dues
plantes. Era al carrer de
Roger, al Sants més popular i obrer.

La Casa Mèdica de Repòs Bonavista reunia un equip mèdic
d’excel·lència: August Pi i Sunyer, Jacint Vilardell i Permanyer,
Emili Mira i Bel·larmí Rodríguez Arias. La clínica s’especialitzà en
un àmbit de la societat moderna, el dels trastorns endocrinològics, relacionats amb la nutrició i la digestologia, i psicològics.
La guerra va posar
fi a la tranquil·la
vida que tenia lloc
a la gran mansióclínica de Sant Just
Desvern, a tocar de
la ciutat de Barcelona des de la Diagonal i la carretera
de Pedralbes.
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Anunci de Bonavista Casa Mèdica de Repòs a
Guia Mèdica, 1936.
Mapa de tramvies i ferrocarrils de Barcelona de 1905.
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Els tres germans Córdoba Rodríguez eren metges: pediatre, neuròleg
i digestòleg. Expert en trastorns psicològics infantils, el doctor Josep
Córdoba obrí un “Instituto Médico Pedagógico” al carrer de Bruselles, en una torre del Guinardó, aleshores un barri en creixement. Córdoba fou una referència en la definició professional de la pediatria a
Catalunya, amb un
coneixement profund dels problemes de la infància
barcelonina dels
anys 1920 i 1930.

6
El primer dels dos pavellons de la
Clínica Sanatori de l’Institut Ginecos es va inaugurar cap al 1925 al
carrer de la Garrotxa, poc després
part del passeig de Maragall, a tocar de la Rambla de Volart. Es tractava d’una societat anònima participada, entre d’altres, pels doctors
Selvas, Baldocchi, Pàmies, Segarra,
Bernades, Mas Oliver i Ponce de
León. Oferia tota mena de serveis
mèdics i es dirigia, tot i el preu de
10 a 50 pessetes diàries per habitació individual, a “les classes mitja i
treballadora, lliurant-la de recórrer
a hospitals de caràcter benèfic”.

Creada als anys 1930, la Clínica Solarium era a la part més alta de la ciutat, a
l’inici de l’Arrabassada, als Penitents. Els
tramvies 26 i 28 de Bonanova i Can Gomis, el metro dels Josepets i l’autobús
des de Lesseps als Penitents facilitaven
l’accés a pacients i familiars. Dirigida pel
traumatòleg Josep M. Vilardell i Permanyer i l’uròleg Vicenç Compañ i Arnau,
la clínica reivindicava el caràcter privilegiat de l’entorn enjardinat i de l’aire pur
de Collserola i oferia confort i competència mèdica a un preu diari de 12 a
60 pessetes.

Imatge de coberta
Il·lustració del desaparegut
Manicomi de Nova Betlem de
Sant Gervasi de Cassoles, 1883.
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