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TREBALL SOBRE EL MODERNISME 

HOSPITAL DE SANT PAU 

 
L’Hospital de Sant Pau, situat a l’eixample entre els carrers Cartagena i  Sant Antoni 
Maria Claret, és un dels edificis modernistes més emblemàtics de tota europa. És 
tant important que ha esdevenit patrimoni de l’humanitat per la UNESCO 
(Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i Cultura) a l’any 
1997 i crea un gran interés entre els turistes que volen veure edificis modernistes 
encara que no sigui un lloc turístic.  
  Durant els anys 2010-2014 va ser restaurat per poder tornar-lo a excivir 84 anys 
després de la seva apretura. Actualment és un campus actiu destinat al 
coneixement, innovació, educació i a la investigació on hi ha institucions tant 
important com la OMS (Organització Mundial de la Salut). 
 
Lluís Domenech i Montaner va ser el crador d’aquest particular centre mèdic i va 
empendre la construcció del 1902-1913 però a causa de la seva mort, el seu fill, 
Pere Domenech i Roura , va acabar l’obra del 1920-1930 amb un modernisme més 
moderat i  noves edificacions. 
  Està composat per 27 pavellons, tots diferents als demés per fer les diferents 
tasques mèdiques i totes interconectades subterràniament per el fàcil moviment 
dels pacients a més de la seva molt bona ventilació,  la part més important és la 
d’administració que s’hi accedeix per una escalinata i és la que crea més espectació. 
  L’entrada també demostra certa innovació ja que està orientada a 45 graus de 
l’eixample mirant cap a la Sagrada Família, un altre edifici modernista molt 
important, per a una millor ventilació de l’edifici o pel fet de que no li agradava 
l’estructura de l’eixample. 
  La majoria de l’estructura està formada per maó amb diversos estils 
arquitectònics, construïda d’una forma molt simètrica ja que volia separar 
l’hospital entre homes i dones, també es volia fer un jardí medicinal pero 
malauradament no es va fer. 


