L’Hospital de Sang
de Cambrils
als documents

Una institució, uns documents

Durant la guerra civil de 1936-39 va funcionar a la casa de Sant Josep una institució que
va rebre el nom d’Hospital de Sang de Cambrils.
Probablement, la seva documentació va desaparèixer durant la retirada republicana
l’hivern de 1939. Només es conserva, a l’Arxiu de la Biblioteca Comunale di Imola, un lligall amb cinquanta-quatre històries clíniques de soldats.
Avui, l’estudi de la trajectòria de l’Hospital de Sang de Cambrils, de les persones que hi
van treballar i dels ferits i malalts que hi van ser atesos és possible gràcies als documents
d’algunes institucions i persones que van estar relacionades amb ell:
- L’Ajuntament de Cambrils conserva al seu arxiu municipal correspondència amb
l’hospital, l’acta d’incautació de l’ediﬁci, bans, relacions de despeses, informes sobre persones que hi treballaven i acords municipals que hi fan referència.
- Entre el juliol de 1936 i l’agost de 1937 l’hospital va estar adscrit a l’Hospital de
Sant Joan. Per això el fons documental de l’Ajuntament de Reus conserva llistes
de despeses, telegrames enviats pels malalts als seus familiars, llistats de treballadors, acords del Ple, històries clíniques de malalts traslladats d’un hospital a l’altre
i documentació sobre la seva cessió a l’exèrcit.
- Al Registre d’enterraments de 1933-39, que es conserva a l’Arxiu de la Parròquia
de Santa Maria de Cambrils, hi consten els pacients que van morir a l’Hospital de
Sang i van ser enterrats al cementiri de Cambrils.
- A la casa de Sant Josep, que l’any 1939 va retornar als germans de la Salle, es conserven tres llibres que pertanyien a la biblioteca de l’hospital.
- Algunes persones que hi van treballar conserven, entre la seva documentació personal, records de la seva estada. Els seus descendents (famílies Oriol Rull i Pallarès
Montserrat) ens han mostrat fotograﬁes i llibres que s’utilitzaven en els cursos de
formació del personal.
En aquesta exposició hi podeu veure una tria de tots aquests documents escrits.
Ara bé, per a l’estudi de l’Hospital de Sang de Cambrils també són fonamentals els documents orals. Hem parlat amb metges, infermeres, auxiliars d’intendència i de neteja,
amb germans de la Salle que van netejar l’ediﬁci després de la guerra, amb pacients de
l’hospital i amb els seus ﬁlls i néts. Sense les informacions que ens han aportat no podríem interpretar adequadament els documents escrits. A tots ells, moltes gràcies.
Cambrils, novembre de 2006

La casa de Sant Josep va ser construïda com a noviciat
dels germans de la Salle, al terme municipal de Vinyols
i els Arcs. El plànol del projecte, dibuixat el 1925 per
l’arquitecte Josep Maria Pujol, es conserva a l’Arxiu
Municipal de Cambrils.

Arxiu Municipal de Cambrils

El noviciat de Sant Josep,
un ediﬁci modern

L’ediﬁci aproﬁtava molt la llum natural, gràcies a
l’estructura en forma d’E i a les abundants ﬁnestres.

Arxiu Municipal de Cambrils

Arxiu Municipal de Cambrils

Els germans van ser
expulsats en esclatar la
guerra, el juliol de 1936.
Alguns d’ells van morir.

Pocs dies després, l’ediﬁci va ser convertit
en hospital, per les òptimes condicions
que presentava. Més endavant es va anar
dotant amb els equipaments necessaris.

A les grans habitacions del segon pis s’hi
van instal·lar sales d’un centenar de llits,
a l’ala dreta del primer pis s’hi van ubicar
els quiròfans i a la capella s’hi va posar el
menjador.
L’hospital va usar també altres espais, com
el xalet de Benet Ferré, al raval de Gràcia.

Arxiu Municipal de Cambrils

El plànol mostra la distribució inicial i ens
ajuda a entendre com es va adaptar al
seu nou ús.

Dels municipis a l’exèrcit

L’Hospital de Sang de Cambrils va ser creat
el 26 de juliol de 1936 per acord dels Comitès Antifeixistes de Cambrils i de Reus. Podeu
veure l’acta d’incautació de l’ediﬁci i de creació
de l’hospital.

Arxiu Municipal de Cambrils

Durant un any el seu titular va ser l’Hospital
de Reus, que depenia directament de
l’Ajuntament d’aquesta ciutat; el cartell que
s’aprecia a la façana de l’ediﬁci ho indicava
clarament.
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L’agost de 1937 va ser cedit a l’exèrcit i va rebre
el nom de Clínica Militar. Aquest document
mostra la tramitació de la cessió.

Els soldats hospitalitzats

No coneixem quins soldats van ser atesos a l’Hospital de Sang de Cambrils, ja que les
històries clíniques es van perdre amb la resta de la seva documentació i no s’ha conservat cap llistat de pacients. Algunes fonts, però, permeten intuir quin volum de soldats hi
van estar hospitalitzats i d’on procedien.
La tardor de 1936 van començar a arribar-hi soldats procedents de l’Hospital de Reus.
Havien estat ferits al front d’Aragó o a Salou. Per això, entre les històries clíniques de
l’Hospital de Reus se’n conserven 33 de soldats que van ser reenviats a l’Hospital de
Sang de Cambrils.
Durant la batalla de l’Ebre, l’hospital es va convertir en un dels puntals de la sanitat de
reraguarda. A l’arxiu italià d’Imola s’han conservat 54 ﬁtxes de pacients que van ser atesos en només tres dies. Us en mostrem un exemple; hem ocultat el nom del soldat per
tal de preservar la intimitat de les seves dades mèdiques.
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Arxiu Parròquia de Santa Maria de Cambrils

Després de les operacions quirúrgiques, les cures i la convalescència, alguns soldats eren donats d’alta i retornats al front;
altres eren enviats a casa i molts altres morien. El registre del
cementiri de Cambrils registra 315 enterraments procedents
de l’Hospital de Sang.
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Més enllà dels
noms i les estadístiques, cal que
ens acostem al
sofriment, dubtes i incerteses
d’aquests soldats. Alguns van
reﬂectir aquests
sentiments en
els telegrames
que enviaven als
seus familiars.
A l’esquerra en
podeu veure un
exemple.

Els soldats hospitalitzats

El comandant Veremundo
ayera i dos companys més,
convalescents als jardins
de l’Hospital de Sang de
Cambrils.
La fotograﬁa va ser publicada
amb el següent peu: “En el
hospital del V Cuerpo, en Cambrils (Tarragona), tres comandantes heridos en el Ebro”.

LÍSTER, Enrique. Memorias de un luchador.
Madrid: G. del Toro, 1977

El diagnòstic i tractament exigien l’ús
de documents com ara
aquest full, on cada dia la
infermera anotava l’evolució
de les constants vitals (temperatura i pressió sanguínia)
d’un pacient.
La major part d’aquests documents
d’ús intern van desaparèixer. Aquest
s’ha conservat gràcies a l’atzar d’haver
estat reutilitzat com a full d’apunts per la
infermera Concepció Montserrat Vidal.
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L’Hospital de Sang de Cambrils estava
destinat a acollir els soldats ferits però,
també, els civils de Cambrils i de poblacions properes que ho necessitessin.
També hi van ser atesos els refugiats
d’altres zones de l’Estat que necessitaven assistència mèdica.

Arxiu Municipal de Cambrils

Un hospital també per als civils

Hem recollit força testimonis de persones que hi van ser hospitalitzades; el
document de la dreta és una carta del
doctor Oriol disposant l’hospitalització
d’un pacient de Tivissa; ocultem el seu
nom, ja que es fa referència a circumstàncies personals.

Per a aquestes persones, tenir tan a
prop una institució sanitària tan ben
equipada va signiﬁcar la possibilitat
d’accedir a uns mitjans mèdics que
abans i després de la guerra quedaven
totalment fora del seu abast.
L’exèrcit va intentar posar ﬁ a l’atenció
als civils en el moment en què es va
fer càrrec de l’hospital, com es veu en
la carta que reproduïm a l’esquerra.
Malgrat tot, tenim constància que hi
van estar hospitalitzats ﬁns al ﬁnal de la
guerra.

Arxiu Municipal de Cambrils

Metges, infermeres i auxiliars

ils

A l’Hospital de Sang de Cambrils hi van treballar
metges, infermeres, portalliteres, administratius,
netejadores, auxiliars d’intendència, pagesos...
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Molts eren de Cambrils. Altres venien de fora,
voluntaris o nomenats per la Generalitat o per
l’exèrcit. També estan documentats alguns
estrangers.

Arxi

A la dreta veiem una carta on l’Hospital
comunicava el nomenament d’un nou
metge.
Alguns dels treballadors van ser
represaliats durant la guerra o jutjats
pel franquisme.
Els documents i els testimonis han permès
identiﬁcar part dels treballadors. Aquestes imatges
mostren alguns metges -entre ells, el doctor Oriol, que va ser
el primer director-, infermeres i auxiliars, tots ells fotograﬁats en els
primers mesos de la guerra.

Arxiu família Oriol Rull

Arxiu família Oriol Rull
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Metges, infermeres i auxiliars

Metges
que s’han pogut documentar
Ramon Oriol i Anguera
Josep Gené i Roca
Josep Roig Miquel
Frederic Boronat Munté
Josep Viñeta i Font
Andreu Clariana Vives
Enric Rafel Carreras
José María García Ferrer
Jorge Jarufe Seleme
Manuel Picardo Castellón
Josep Núñez i Domènech
Bonaventura Pujol Font
Eugenio Arranz
J. Tobes
Buch
Iglesias
Mateo
Francàs
Camanrinyo
Rodrigo

El doctor Buch. Darrera, l’ediﬁci principal de l’Hospital de Sang de Cambrils
Arxiu família Oriol Rull

Metges, infermeres i auxiliars

Infermeres i infermers que s’han pogut documentar
Àngels Conojero Bonzón
Antònia Domènech Mayoral
Araceli
Aurora Fonts Mir
Carme Calaf Gatell
Carme LlaberiaGrau
Carme Olesti Bargalló
Carme Rofes Gener
Clara Torné Subirà
Concepció Montserrat Vidal
Consuelo
Conxa Nogués Anguera
Dolors Giménez Ferré
Dolors Salvadó Pinyol
Dolores Berengué Massagué
Domènech
Elvira Vernet Forner
Emília Cervelló
Empar Llauradó Ferran
Francesc Montserrat Gras
Francisca Alcoverro Martí
Francisca Guix Massó
Francisca Iglesias Fort
Francisca Mayor Grau
Glòria Fornés
Inés González Cuena
Isabel Gómez Ferrer

Joan Rom Colom
Joseﬁna Domingo Marrasé
Josep Albinyana Mates
Josepa Guiot Cubells
Júlia Esteban Borràs
Les Clarites
Magina
Margarida Cendra Nogués
Maria Abelló Ferrando
Maria Gisbert Gresses
Maria Jansà Giménez
Maria Ramon Puig
Maria Teresa Pons Martí
Mercè Salvadó Tost
Neus Llorens
Pepita Sendra Moyano
Providència Fortuny Gil
Ramona Riba Escudé
Rosa Monné Vidal
Rosa Saladia Vidal
Rosita Figueres Navarro
Soﬁa Pujals Font-rodona
Teresa Salvadó Martí
Teresina
Un matrimoni de Tortosa
Victòria Santamaria

Metges, infermeres i auxiliars

A l’esquerra, bata i davantal
d’infermera, utilitzades per
Concepció Montserrat Vidal a
l’Hospital de Sang de Cambrils i
conservades per la seva família.
A la fotograﬁa de la dreta la veiem
portant aquest uniforme, vora
una de les parets de l’ediﬁci.
Fons família Pallarès Montserrat

Metges, infermeres i auxiliars

Des de les primeres setmanes de
funcionament de l’Hospital de Sang
de Cambrils, moltes dones s’hi van
incorporar com a infermeres.
Es tractava, sobretot, de noies joves i de
vídues. Molt poques tenien una formació
especíﬁca prèvia, ja que els estudis
d’infermeria s’havien creat recentment.
Totes elles, doncs, van aprendre l’oﬁci
allà, gràcies a les classes que impartien
els metges de l’Hospital.

Tot i que, en acabar la guerra,
la major part no van
veure reconeguts
els estudis
que havien
cursat, moltes
van continuar
exercint com a
infermeres a títol
particular.

La infermera Concepció Montserrat Vidal
va conservar el programa d’estudis i
també alguns dels llibres i apunts que
utilitzava. Us en presentem una mostra.
Arxiu família Pallarès Montserrat

Arxiu família Pallarès Montserrat

Arxiu família Pallarès Montserrat

Metges, infermeres i auxiliars

Practicants i sanitaris que s’han pogut documentar
Rosendo Bosch Feixas, practicant
Genar Romero Llop, practicant voluntari
Ramon Conojero Bonzón, practicant voluntari
Joan Llobet Jové, practicant voluntari
Santiago Rovira Ollé, practicant voluntari
Manel Mas Santanà, sanitari a la porta
Josep Serra Vallès, sanitari a la porta
Rosend Gallofré Inglés, sanitari a la porta
Estanislau Gil Rovira, sanitari a la porta
Ramon Gorga Borràs, sanitari a la porta
Ramon Sardà, sanitari a la porta
David Guasch i Guasch, farmacèutic
Josep Lluís Bausset i Ciscar, farmacèutic
Santamaria, farmacèutic

Infermeres i auxiliars davant la porta principal de l’Hospital de Sang de Cambrils
Arxiu família Buil Berengué

Metges, infermeres i auxiliars

Auxiliars
que s’han pogut documentar
Josep Maria Gil Ruiz (administració)
López (administració)
Barrio Pedro (direcció)
Mario (direcció)
Carles Martí Pellicer (subministraments)
Guillermo Caballé Marin (cuiner)
Josep Mas Causí (cuiner)
Tuset (cuiner)
Manel Sabater Godes (cuiner)
Pere Gibert Boada (cuiner
Anton Jansà Montserrat (cuina)
Josepa Pijoan Recasens (cuina)
Maria Rovira Isart (cuina)
Manel Amela Penyarroya (cuina)
Concepció Vidal Gil (cuina)
Maties Garriga Borràs (paleta)
Albert Baviera Benajes (barber)
Maria Fargas Coll (cosidora)
Romana Maurí Pino (matalassera)

Netejadores
que s’han pogut documentar
Les Casimires
Cinta
Del mas del Cinto
Conxita
Genoveva Jardí Margalef
Leonor de cal Trempat
Maria Pallarès Pallejà
Nati Piqué Rom
De l’Abono
Maria del Ramon
Rosa Navarro Llaveria
Rosalina
Sarrala
Vella Cadirera
Vella Carlanda
Vella Xorreta, del Rentador
Vicenta Figueras Navarro

El manteniment
d’un hospital de guerra

Arxiu Històric de Reus

Un hospital és una institució amb un manteniment molt costós.
Mentre en va ser el titular, una part de les
coses que necessitava l’Hospital de Sang
de Cambrils les proporcionava directament
l’Ajuntament de Reus. Per això, les factures de
les despeses dels primers mesos de funcionament es troben entre la documentació de
l’Ajuntament de Reus. A la dreta podeu veure
part de la relació de despeses del febrer de
1937, amb conceptes com menjar,
medicines, productes de neteja,
caixes de morts...
Veiem també uns albarans de carn i
d’ampolles per a la recollida d’orina.
En tots ells es fa constar que està pagat per l’Ajuntament de Reus.
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Altres productes (sobretot,
productes frescos)
els compraven directament a Cambrils.
Veiem una factura de
pomes i un acord de la
Confraria de Pescadors
per a matenir el proveïment
regular de peix. Aquests proveïdors presentaven després
factura a l’Ajuntament de Reus.
Arxiu Municipal de Cambrils

Llibres per als malalts

Com altres institucions de la Sanitat de Guerra, l’Hospital de Sang de Cambrils
comptava amb una biblioteca que contribuïa a la distracció i la formació dels seus
pacients, especialment aquells que hi feien llargues estades de convalescència.
Gairebé tots
aquests llibres van
desaparèixer l’any
1939. Malgrat tot,
se’n conserven tres a
l’actual biblioteca de
la Casa de Sant Josep.
Es tracta de tres dels
volums de l’obra Los
héroes: maravillas
del mundo, editada a
Barcelona l’any 1856.
Aquí podeu veure un
d’aquests exemplars.
Tal com s’aprecia en
el detall de la dreta,
en una pàgina interior porta els
segells de les dues biblioteques.
Arxiu Municipal de Cambrils

Biblioteca de la Casa de Sant Josep
(Germans de les Escoles Cristianes de la Salle)

Aquests llibres es recollien gràcies a les donacions
de particulars i d’institucions. A l’esquerra
reproduïm una carta en què la direcció de
l’Hospital demanava que l’Ajuntament de
Cambrils s’impliqués en aquesta recollida.
Tot i que no s’ha pogut documentar, és molt
probable que l’Hospital de Sang de Cambrils es
beneﬁciés de l’activitat del Servei de Biblioteques
del Front, creat per la Generalitat de Catalunya
amb l’objectiu de proveir de llibres tant els soldats
que lluitaven a les fronteres com els qui estaven
hospitalitzats.

Cambrils i l’hospital

Les relacions quotidianes de Cambrils amb l’Hospital de Sang
eren intenses. Part del personal que hi treballava era del
municipi. A més, l’Ajuntament pagava part dels sous -dels
paletes que feien reparacions al complex i dels pagesos
que en treballaven les terres- i va contribuir activament
a proveir places d’infermeres i auxiliars.
A l’esquerra podem veure dos bans municipals. Són
convocatòries adreçades a les dones que
vulguessin treballar com a infermeres. És
interessant observar que el primer va ser
promulgat només vuit dies després de la
creació de l’Hospital: això conﬁrma la gran
activitat mèdica que s’hi va desenvolupar
des de bon començament. Aquest és el
primer document en què s’utilitza el nom
d’Hospital de Sang.
En canvi, és possible que les 1500 infermeres de la segona convocatòria no anessin només destinades a l’Hospital de Sang de Cambrils i que fos una selecció de personal destinat a diversos punts del país.
De Cambrils venien també molts dels productes que
l’Hospital de Sang necessitava per a la seva subsistència
diària. Hi compraven peix, verdures, carn, llenya... De vegades es demanaven aportacions d’objectes concrets, com
aquests plats i gots del tercer ban.
També hi havia, però, una relació més personal. Els malalts
en més bones condicions sortien a passejar pel terme.
Molts cambrilencs havien anat també a l’hospital,
per rebre atenció mèdica o bé en visites col·lectives
com la que es va organitzar el juliol de 1938.
I no podem oblidar que l’Hospital de Sang formava part
del paisatge de Cambrils perquè per les carreteres i els
camins es veien passar els trens i ambulàncies carregats
amb ferits que hi arribaven amb molta freqüència.
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Persones que han aportat
el seu testimoni en la recerca

Carme Aleu Sendra

Antonio González

Josep Anguera Crespo

Mercè Guinovart Salvadó

Esteve Anguera Guinovart

Maria Victòria Magrané Esteban

Severino Blanco

Francisco Martí Mas

Pepita Borrut Fortuny

Jaume Mas

Dolors Buil Berengué

Pepita Mompel Fortaner

Guillermo Caballé Marín

Conxita Oriol Jornet

Maria Cabré Colet

Maria Teresa Oriol Rull

Carme Carbonell Domingo

Fernando Ortoneda

Montserrat Castells Vallès

Concepció Pallarès Montserrat

Miquel Domínguez

Soﬁa Pujals Font-rodona

Ramon Farrés

Josep Anton Ràfols Martí

Laurentino Fernández

Dolors Raxach Guàrdia

Vicenta Figueras Navarro

Josep Sangenís Margalef

Glòria Fornés

Victòria Santamaria

Eleuterio Fortuny Fàbregues

Francesc Segura

José Galdo Jarufe

Marc Segura Pallarès

Amadeu Garcia Causí

Pepita Sendra Moyano

Maties Garriga Borràs

Josep Serra Pijoan

Gladys Godines Jarufe

Versió per a web de l’exposició
L’Hospital de Sang de Cambrils als documents,
que es va poder veure del 27 de setembre al 15 de novembre de 2006
al Centre Cultural i Ocupacional de Cambrils
dins del cicle d’activitats L’Hospital de Sang de Cambrils (1936-1939).

Data de publicació digital: 21 de novembre de 2006
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