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LA DIVULGACIÓ SANITÀRIA: LA PROJECCIÓ SOCIAL DE LA MEDICINA 
CATALANA 
 
 
 
Presentació: 
 
Un dels objectius de la política sanitària del primer terç del segle XX, 
intensificada per la voluntat de la Generalitat republicana, va comportar 
l’aplicació d’una medicina preventiva dirigida principalment a una de les 
malalties més devastadores del moment: la tuberculosi. 
 
A continuació teniu un seguit de documents que permeten treballar com 
s’estructura la campanya de vacunació (DOCUMENT 1), on es prepara la vacuna 
(FOTOGRAFIA 1) i on s’ubica el servei antituberculós de la Generalitat  
republicana (FOTOGRAFIA 2) també s’acompanyen de documents gràfics que 
des de principis del segle fins la II República incideixen en la instrucció 
higienista de la població (FOTOGRAFIA 4). Cartell publicitari de Ramon Casas, 
(FOTOGRAFIA 3) 
 
 
 
Pautes per treballar el Document 1: 
 
Quina tipologia de document és? Científic, oficial, privat,...? 
A qui va dirigit  el document? Qui l’envia? 
Quina finalitat té? 
A quina malaltia es refereix? Quines accions es proposen per prevenir-la? 
Quin tipus de control ha de dur a terme el servei mèdic? Quina finalitat té 
l’Arxiu? 
Com s’anomena la institució encarregada  de la prevenció d’aquesta malaltia? 
De qui depèn? 
 
 
Pautes per treballar els documents gràfics: 
 
FOTOGRAFIA 1. La fotografia mostra un estudiant de medicina l’any 1910 en el 
Laboratori Municipal de Barcelona. Aquest  laboratori ha tingut un paper 
rellevant com a institució científica. Quina relació té amb el document anterior? 
 
FOTOGRAFIA 2. El Dispensari Antituberculós va representar un  avenç en la 
sanitat pública, tant per la seva modernitat com pel servei socio sanitari que 
ofertava. L’edifici, situat en un indret de forta densitat demogràfica i un nivell 
social i econòmic baix representava  una nova  manera d’actuar amb les 
persones implicades. Com es pot descriure aquest edifici? Pots buscar  
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informació sobre aquest corrent arquitectònic a la web. Pots buscar informació 
sobre aquest corrent arquitectònic a les pàgines web:  
 
Fototeca de la Generalitat de Catalunya: 
<http://www.fototeca.cat/fototeca/cerca.htm> 
Hiperenciclopèdia de l’Enciclopedia Catalana: 
<http://www.grec.cat/home/hec/fr_pres.htm> 
 
 
FOTOGRAFIA 3. La publicitat va ser un factor important per concienciar a la 
població dels perills de la malaltia. El cartell publicitari, a més a més de fer-se 
servir per promocionar productes i espectacles, també es va fer servir per 
alertar a la gent dels perills de les malalties i fomentar la necessitat del control 
sanitari. Aquests cartells els van realitzar artistes famosos de l’època, com el 
pintor Ramon Casas.  Analitza el cartell, quines figures hi apareixen? Quina 
aparença tenen? Quina informació escrita es dona? Qui l’edita? 
 
FOTOGRAFIA 4. La imatge 4 ens mostra el document de l’auca de la tisi. Una 
auca és una forma literària popular que, de manera senzilla, tenia per finalitat 
didàctica exposar un tema determinat. Les activitats per treballar l’auca les 
trobareu al final d’aquesta fitxa. 
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Documents de treball 
 
Document 1: Campanya de vacunació, Generalitat de Catalunya (1934) 
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Fotografia 1: Laboratori Municipal (1910) 
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Fotografia 2: Dispensari Antituberculós (1933) 
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FOTOGRAFIA 3: Prova d'impremta del cartell de Ramon Casas (ca 1922) editat 
pel Servei d'Assistència Social dels Tuberculosos que dirigí el Dr. Lluís Sayé 
(1888-1985) en la seva lluita contra la tuberculosi. 
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FOTOGRAFIA 4: Auca de la Tisi, mitjà propagandístic impulsat des de 
l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya (1905). 
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Desglossament de l’auca per tires de vinyetes. 
 

 
 
 
La traidora Mort 
un dia  
Sembra pe’l mon 
els microbis  
De la mes gran 
malaltia. 
 

 
Al moment d’haber 
nascut 
El microbi de la 
tisis 
Ja’s baralla ab la 
Salut 
 

 
A mida que va 
creixent 
Com sap que no´l  
descubreixen 
Mata de traidó a  
la gent 
 

 
Victima el mon del 
terror 
Devant de tanta 
matansa 
Prega a Deu abtot 
fervor 
 

 
Deu crida al sol y li 
diu: 
-Alla hont els teus 
raigs arribin 
No hi quedi 
microbi viu 
 

 

 
 
 
Després crida 
Deu al Vent  
Dihentli: Ab ton 
buf  els microbis 
Empayta 
continuament 

 
Tot  seguit 
ordena al Mar 
Que si acás veu 
cap microbi 
El mareiji sens 
parar 
 

 
Llavors donantse 
les mans 
Sol, Aire y Mar 
se proclamen 
Enèrgichs 
desinfectants 

 
Com à pagès 
passa gana 
A llocs poblats 
s’encamina 
Per fer vida 
ciutadana. 

 
Perdut, putiné y 
tronera 
Fuig de la gent 
ordenada 
Y va ab la gent 
bullanguera 

 

 
 
Ab son 
companys 
distingits 
Per cafés, bars y 
tabernas 
Sol passarhi 
moltas nits 
 

Sense auxili de 
cap clau 
Entra per totes 
les casas 
Sigan barraca o 
palau 

Jamay la pressa 
l’apura 
Qu’en les 
mosquas 
cavalant 
Corre, vola y res 
l’atura 
 

Ell servi de 
testimoni 
Quan el Vici y la 
Miseria 
Van contraurer 
matrimoni 
 

També ´l 
nombraren padri 
Na Escrófula y 
En Linfatich 
Des fills que 
puguin tenir. 
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Als tontos que 
van llepant 
Segells y papers 
de goma 
El microbi els va 
pescant 
 

 
Senyoreta de 
saló 
Planta sense 
clorofila 
Tu no´l  veus  
y´t fa un peto. 

 
Valent ab els 
desnarits  
No vol saber res 
gayre cosa 
Ab aquells que 
son fornits 

 
Un alemany 
eminent 
Comensar à 
buscar’l  microbi 
Que matava 
tanta gent 
 

 
Per ferirli l’amor 
propi 
Un cop en Koch 
l’ha pescat  
L’estudia al 
microscopi 
 

 

 
 
 
A la vista de 
tothom  
L’inscriu la 
Ciència al 
Registre 
Del sabi 
donantli’l nom 
 

 
Lo que veus à 
n’aquest lloc 
Dins de la 
rodona blanca  
Son els bacils de 
Koch 

 
Orgullos y 
descarat 
El microbi 
desafia 
A tota la 
humanitat 

 
Pera defensarse 
d’ell 
Els Patronats y 
las Juntas 
Publican aquest 
cartell 

 
Aquell qu’ab 
excés treballa 
Te ben segur 
que’l microbi 
Li prepara la 
mortalla 

 

 
 
Pera lograr els 
seus fins 
Te tres ajudants 
de punta 
Que son  donas, 
joch y vins 

Per l’afany de fer 
diners  
Ab carn de 
bestia estantissa 
L’ajuden certs 
carnicers 

 
 

Molts que tenen 
lleteria 
Ab la llet de vaca 
tisica 
Fomentan la 
malaltia 

Mogut sols pe’l 
tant per cent 
Hi ha que al 
próxim 
envenena 
Ab infernal 
aliment 

Pisos de la 
Higiene oprobi 
Paga cars el 
jornaler 
Y hi viu de franc 
el microbi. 
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¡Con s’en riu el 
pastoret 
Desde’ls boscos 
plens de flaire 
Y nodrit de sol y 
llet! 
 

Com si fos dins 
d’un Castell 
Els tarats al 
Sanatori 
Defensaven la 
seva pell 

Per poguer 
combatre’l mal 
La gent corra al 
Dispensari 
A la primera 
senyal 

Per mes que 
no’s vol rendir  
La Higiene’l bat 
a tot’hora 
Y al microbi 
dona fi 

Y la mort plora 
entristida 
L’extermini 
d’aquell mal 
Que robava 
tanta vida. 

 
 
 
Proposta d’activitats 
 
Si relacioneu les vinyetes amb els textos corresponents, podreu respondre les 
següents preguntes: 
 
Com es transmet la malaltia? 
Quins factors naturals no fomenten la transmissió? 
Quin científic la descobreix? Quin aparell científic fa servir per aquest 
descobriment? 
Quin nom rep el microbi de la tisi? 
Quines recomanacions es donen per evitar la malaltia? 
Quin paper tenen els animals en la transmissió de la malaltia? 
Quines condicions higièniques afavoreixen la malatia? 
Per què els habitants del camp estan més protegits que els de la ciutat? 
Quins establiments s’encarreguen dels malalts de tuberculosi? 
Quin patronat ha fet el cartell i en quin any va ser editat? 
L’auca està escrita en català. És el mateix català que l’actual? Trobes alguna 
diferència? Quin paper va tenir Pompeu Fabra en la normalització del català 
com a llengua escrita i acadèmica? 
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Per saber més...esbrina qui  eren: 
 
Robert Koch 
 
Jaume Ferran i Clua 
 
Ramon Turró 
 
Pompeu Fabra 
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