
pàg.1

L'hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, una institució al servei 
de la ciutat des del segle XVII

Albert Sola Gil
Treball final de la carrera d'Humanitats

dirigit per Meritxell Martí Orriols
Art i literatura en el seu context social i cultural

Universitat Oberta de Catalunya
Setembre 2011 – Juny 2012



pàg.2

ÍNDEX GENERAL

1. Introducció                                                                                                                                               3

2. L'objecte d'estudi: un edifici històric hospitalari a Mataró                                                         5

2.1 Descripció física                                                                                                                         5

2.2 Quines qüestions ens suscita?                                                                                                  7

2.3 La història de l'hospital. Primeres respostes                                                                          8

3. D'on ve? El llegat de la tradició hospitalària i l'arquitectura dels hospitals                           13

4. Què ha significat per als mataronins? Interaccions amb la ciutat                                             16

4.1 L'entramat organitzatiu. El personal                                                                                       16

4.2 La ciutat que treballa per a l'hospital                                                                                      21

4.3 L'hospital com a lloc on hi passen coses                                                                               23

4.4 Institucions o activitats vinculades o relacionades                                                               25

5. Conclusions                                                                                                                                              28

Bibliografia                                                                                                                                                    31

Annex 1: Relació de documents d'arxiu consultats                                                                            33

Annex 2: Relació de les fonts orals utilitzades                                                                                     37

Annex 3: Fotografies de l'hospital                                                                                                           38

Annex 4: Plànol esquemàtic de l'edifici                                                                                                 40

Foto de la portada: L'hospital en un esgrafiat de l'artista Manuel Cusachs al pati de cals Aliberas



pàg.3

1. Introducció

El  mercat,  l'edifici  de l'ajuntament,  l'estació de tren,  l'església  o  el  pavelló esportiu  són 

equipaments públics habitualment presents en qualsevol ciutat  mitjana del nostre  territori.  Si la 

ciutat a més compta amb certa rellevància demogràfica, un d'aquests edificis singulars també pot ser 

el  de l'hospital.  Avui entès  com a un servei  públic  per oferir  assistència  mèdica a  la  població,  

aquesta  institució  té  un  origen  a  l'època  medieval,  quan  sorgiren  “hospitals”  per  tal  d'acollir 

caritativament els malalts pobres, que normalment hi acabaven morint.

La ciutat de Mataró es desenvolupà com a tal durant l'edat Moderna, havent esdevingut vila 

reial el 1480, moment en què quedà alliberada de les senyories feudals, i assolint els privilegis de 

ciutat  el  1702.  D'aquesta  manera,  de  seguida  es  localitza  l'equipament  hospitalari  al  seu  nucli 

històric: a l'est i a tocar del vell traçat de les muralles cinccentistes hi trobem l'Hospital de Sant  

Jaume i Santa Magdalena, avui encara actiu. Es tracta d'un edifici de planta rectangular organitzat a 

l'entorn d'un claustre central, l'ala nord del qual està constituïda per una capella barroca que destaca 

per sobre del conjunt, amb una façana principal diferenciada i adjacent a la pròpia de l'hospital.

L'edifici de l'hospital, doncs, constitueix una peça destacada i singular en l'entramat urbà de 

la ciutat antiga, i com a tal és susceptible d'adquirir, a més del propi valor funcional que té, un valor 

simbòlic per als qui el viuen: ja sigui perquè l'han utilitzat i el poden associar a vivències personals,  

ja sigui perquè és una icona històrica que forma part del seu paisatge. De la mateixa manera, i 

prèvia a l'adquisició d'aquesta sèrie de valors, l'edifici es dissenyà i es construí a partir d'un bagatge 

cultural,  d'unes influències,  que inclouen tant  el  model a seguir,  és a dir,  el  tipus arquitectònic 

d'hospital entorn un claustre, com les formes i els elements decoratius propis d'un corrent artístic 

determinat.

Així, prenent com a punt de partida l'estudi de l'“objecte” Hospital de Sant Jaume i Santa 

Magdalena,  l'aproximació es pot fer a través d'aquests dos vessants:  d'una banda constatar com 

l'edifici respon a les influències d'un context cultural determinat, i de l'altra escatir com, al seu torn,  

l'edifici influeix en el seu context social immediat.

Necessitats ciutat Necessitats satisfetes

Model funcional → HOSPITAL ST.JAUME → Significacions

Corrents artístics

(Apartat 3) (Apartat 2) (Apartat 4)
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Aquest treball de recerca es materialitza, doncs, en un objectiu previ de repassar i conèixer 

l'evolució històrica de l'edifici, responent a preguntes immediates com qui n'impulsà la construcció, 

per quin motiu, o en quina data es féu una reforma o altra, tot fent aquesta constatació del llegat 

cultural a què respon (d'on ve?), i un objectiu principal de respondre a la qüestió “què ha significat  

per a la ciutat?”, presentant organitzadament les múltiples respostes que es puguin obtenir: des d'un 

punt de vista material, funcional, sentimental o patrimonial. Per a dur-ho a terme es disposa de fonts 

tant bibliogràfiques com documentals, dipositades als arxius de Mataró, com també el testimoni 

dels mataronins que “viuen” l'hospital en el seu dia a dia.

“Mataró ha estimat sempre el seu Hospital malgrat les seves époques disortades de 
desgabell; els llegats i els donatius eren constants, i ja era proverbial la pregunta que els 
notaris feien als qui otorgaben testament: “i per l'Hospital, poc o molt que hi posarém?” ”1

Lluís Viladevall i Matheu

“L'estudi de la història de l'Arquitectura no sols resulta interessant pel seu caire  
d'investigació artística, sinó també per l'evocació de l'època que produí els exemplars que 
podem estudiar.  Eminenment  social  com és  l'Arquitectura,  les  seves  formes  i  les  seves  
condicions són un reflexe dels costums de cada temps.”2

Cèsar Martinell

1 Memòries del metge Lluís Viladevall i Matheu,  L'Hospital de Mataró, 1958, pàg.1
2 Cèsar Martinell, “Els hospitals medievals catalans”, Gràfiques Forés, Tarragona, 1935, pàg.5
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2. L'objecte d'estudi: un edifici històric hospitalari a Mataró

2.1 Descripció física

L'hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena es situa al centre històric de Mataró, al sud-est i 

a escassos metres a l'exterior del traçat de les muralles que encerclaren la ciutat a partir de 1570. 

L'illa de cases a on es troba està limitada pel Camí Ral i el carrer de Sant Pelegrí, paral·lels a la 

costa, i els carrers de l'Hospital i d'en Madoz, aquests orientats de mar a muntanya. L'edifici, de 

forma aproximadament rectangular en planta, s'ubica a la cantonada del carrer de Sant Pelegrí i de 

l'Hospital, antiga riera i abans anomenat Pou d'Avall, en el qual s'hi presenta la façana principal 

orientada a ponent.

Aquesta  planta  rectangular  s'organitza  a  través  d'un  claustre  central  que  dóna  accés  a 

cadascuna de les quatre ales que l'envolten, una de les quals, la nord i adjacent al carrer de Sant 

Pelegrí,  es prolonga més enllà del rectangle.  Completen el  conjunt un cos més baix,  al  sud de 

l'edifici original i amb façana al carrer de l'hospital, i dos pavellons més moderns a l'interior de 

l'illa, un dels quals és un Centre d'Atenció Primària amb accés des del Camí Ral. L'ala nord, la que 

dóna al carrer de Sant Pelegrí, la configura la capella de nau única amb façana i accés principals des 

del carrer de l'Hospital.

D'aquesta manera, el conjunt d'edificis del complex mostra, obviant les façanes d''interior 

d'illa  molt  modificades  per  diversos  requeriments  tècnics,  una  façana  lateral  al  Carrer  de  Sant 

Pelegrí  en  dos  trams  (el  corresponent  a  la  capella  i  el  prolongat  que  alberga  habitacions),  i 

l'esmentada façana principal, més monumental, amb tres parts diferents [fig.1]3: venint des del Camí 

Ral i pujant pel carrer de l'Hospital en direcció muntanya, primer el cos sud més baix (PB+1) amb 

un accés ample de servei, després el que conforma l'ala est del claustre (PB+2), amb una portalada 

central  d'ingrés  a  l'hospital,  i  finalment,  i  clarament  diferenciada  sobreelevant-se  amb  un 

coronament ondulat, la de la capella.

Sota  el  coronament  ondulat  d'aquest  tram de  façana,  el  parament  presenta,  en  l'eix  de 

simetria i de dalt a baix [fig.2]: un petit ull de bou que ventila el sotacoberta; una rosassa vitrallada 

amb la imatge de Santa Magdalena, que il·lumina la nau de la capella; una fornícula emmarcada 

amb diferents i  sobresortints  motllures barroques que conté una figura de Sant Jaume a cavall, 

essent l'element més destacat de la façana, i a la part inferior de la qual hi ha inscrita la data de 

1741; i finalment, el portal d'accés sota un arc rebaixat i emmarcat entre dos brancals en forma de 

3 Veure figures a l'Annex 3
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