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U n mar d’hist6ria
EFEMi:RIDE. La commemoraci6 del centenari de I’hospital del Mar de Barcelona permet la recerca de curiositats in~dites
sobre la construcci6 i els primers anys de vida del centre REFERENT- L’ hospital ha participat en molts dels esdeveniments
hist6rics de la ciutat AVEN~OS, El complex sanitari ha estat capdavanter en la medicina, I’assist~ncia i la recerca
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rojectes arqnitectSnics descone-
guts que van fracassar davant
l’oposici5 veXnal durant els anys
vint. Estrets vincle s amb l’Ale-

manya nazi. Els dietaris de l’estada
d’Alexander Fleming, descobridor de la
penicil.lina, a la Barcelona del franquis-
me. SSn algunes de ]es aportacions i
trobanes de l’historiador i museSleg Da-
niel Venteo an el marc del centenari de
12qospital del Mar, que ofereixen un nou
encaix de peces sobre la hist 5ria del
centre hospit ahari que e~,’uany com-
pleLx un segle.

Vanteo ha explorat e]s arxius de Bar-
celona, que conserven la documentaci5
histbrica de l~ospital, a’Lxl corn la Bri-
tish Library de Londres. E1 treban de
12qistoriador va quedar recollit en el Mu-
seu d’HistSria de Catalunya i mostra
"les tres rides de l?aospital", segons ex-
p]ica ell mateL,<, assegurant que es trac-

ta d’una demostraci6 que "fa aporta-
cions i~dites".

E1 recoiTegut s’inicia amb la creaci5
de l~ospital, l’any 1914, el qusl prenia el
nom d’Hospital Municipal Marltim d’In-
fecciosos, fins al final de la Guerra Civil,
l’any 1989. E1 novembre del primer any
de vida del centre, una mortal epid~mia
de febre t~foide arrasava Barcelona.
24.724 persones van emmalaltir i 2.267
van motif. Davant ]a necessitat d’atenci5
m~dica, es van habilltar uns antics pave-
llons de l’Exposici6 Universal de 1888,
sit:uat s a la platja de la Barceloneta, que
es van mantenh" ober~s durant la prime-
ra meitat de11915 perqub les malalties
infecciones anaven propagant-se.

Els anys vint van suposar rinici de la
consolidaci6 de 12qospital, el qualva pres-
tar un gran servei el 1928 davant una
nova epid~mia de grip a la ciutat, l~s en
aquest periode que l’estudi de Daniel
Venteo ofereix noves aportacions. Es
tracta d’un projecte fins ara desconegut
de l’arquitecte municipal d’edificis artis-

tics, Antoni Falguera, que maiva arribar
a constrni~se a causa de l’oposici5 ve-
inal. Segons explica Venteo, la qualitat
dels primers pavellons on s’havia habili-
tat el primer hospital eren molt deft-
cients. Durant els anys 1918, 19i20,
l’Ajuntament de Bax~celonava convocar
un concurs pfiblic per comprar un nou

L’oposici6 ve’:’nal va frenar
el projecte a Horta i Can Tunis i
I’hospital va aprofitar la u bicaci6
provisional al costat de la platja

solar on constmir elprojecte de Fa[gue-
ra. Per5 en totes tres ocasions, els vdins
d’Horta i Can Tunis, on s’havian escollit
els terrenys, van aturar l’A~untament,
que finalment va decidir, l’any 1925, que
l’emplagament de l%ospital seria elma-
teix que ja tenia a la Barceloneta.

La segona vida de l?aospital s’en~nar-
ca en hu d~cada dels anys ~!0, en plena

dictadura franquistm L~ospitalva set va
ser rebatejat amb e] nom de Nuestra Se-
flora del Mar i ~s en aquest pe~ode que
Venteo ofereix la descoberta del segon
projecte de pavell5 no realitzat, el qual,
segons l?aistoriador, provenia de l’Alema-
nya nazi. En aquest punt, Venteo explica
que el descobriment evidencial’alianga
entre l’Espanya franquistail’Alemanya
delnazisme, en especial, denota l’estret
vincle de l’Ajuntament de Barcelonai
l’hospital del Max’ de la postguerra amb
l’Institut de Malalties In£eccioses alema-
ny. Segons la recerca de Venteo, els res-
pansables d’aquest hospital alemany, el
Dr. IVFfihlens i el Dr.Nauck, havien estat
di~ctament implicat sen experiments
m~dics al gueto de VarsSviai en diversos
camps de concentraci6 i d’exCermini,
corn el de Neuengamme, a Hamburg, on
750 republicans van ser deportats, la ma-
joria dels quals no van sobreviure. ALxi,
l~aistoriador explica que la histSria de
1Xqospital ~s "m~s rica i complexa" del
que explicalaversi5 oficial"heretada del
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franquisme", que, segons remarca l’his-
toriador en el seu treball, situava els
orlgens iplenitud de l~ospital an la d~
cada de 1920, d~rant la dictadura de
Primo de Rivera, i durant els anys qua-
ranta, en ple franquisme.

Un altre let destacat dels cent anys
del centre va set la visita d’Alexander
Fleming a Barcelona l’any 19~!8.
gons explica Venteo, els dietaris del
descobridor de ]a penicil-lina "sSn molt
reveladors perqu~ mostrenla incomo-

da en l’exposici5 des de la Transici5
politica fins a l’actualitat. Els anys se-
tanta van portar la creaci5 de la pri-
mera unitat de cures intensives de tot
l’Estat espanyol. ALxi corn l’any 81, el
centre va ser capdavanter en ]a desha-
bituaci5 per a toxicbmans, ja que s’hi
va crear una unitat.

En alguns dels esdevenimants histS-
tics que ha presenciat la ciutat, l~ospi-
tal ha pres un paper vital. Durant els
Jocs Olimpics de 1992 va ser capdavan-

ditat del cientific escoc~s duraut la seva
estada a l’Espanya de Franco". Als seus
escrits hi agr~al’estima dels barcelo-
~fins, m~s enll~t de ]es atencions ilu~es
que l’Ajunta~nent li oferia. I ~s que les
aportacions del cient~fic a la ciutadania
van ser substancials perqu~ no va pa-

ter en oferir atenci5 sanitfi~ia als atle-
tes de la "Vfl.la Olimpicai el seu paper va
set reconegut pels mitjans de commfi-
caci6 arab e] guard5 nacional de la re-
vista E/Mddico. Va ajudar a centralit-
zar les an~disis contra el dopatge del
1992 i durant la celebraci6 del FSrum

tentar el descobriment de la penicil.lina de12004, tamb~ va convert:ir-se en un
per tal de garantir-ne una major difusi5 referent. La commemoraci5 dels cent
i a un preu m~s econSmic, anys de l~ospital del Mar no nom~s

s’haviscut corn mm opor~unitat per si-
La histbria de la ciutat tuar histSricament ]aimport~mcia del
Els detalls i descobriments que ofereix centre per a la medicina, la recerca i
Venteo en l’exposici5 sobre la histbria l’assist~ncia, si~5 que tamb~ per mos-
de l~ospital del Mar const~’ueixen un trar l’estret vincle que el cantre t~ amb
relat que es mostra corn un reflex del la ciutat. I un dels desitjos de l~aospital
recorregut ila trajectSria de Barcelo- amb la celebraci5 del centenariiles ac-
na al llarg d’un segle, tivitats realitzades ~s que els bm~celc-

La tercera vida del centre ~s situa- inns s~ai reconeguin. ̄
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