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CENT ANYS DE LLUITA ANTITUBERCULOSA A BARCELONA 
María José Béguena Cervellera 

Epidemiologia de la tuberculosi 

L a tuberculosi fou la malaltia infecciosa crònica que més preocupà la societat del positi

visme per la seva mortalitat i pels nombrosos malalts crònics que originà. Els canvis 

econòmics i socials consecutius a la Revolució Industrial feren augmentar la incidència 

de la malaltia, en desplaçar-se grans masses de població rural a la ciutat, on I 'amuntegament 

en els habitatges i en els llocs de treball -amb jornades laborals prolongades en fàbriques mal

sanes- propiciava el contagi per via respiratòria. S 'hi ajuntava la pobresa a causa dels baixos 

salaris , la qual portava aparellada una alimentació molt deficient. 

Al començament del segle XIX es desconeixia la causa de la malaltia, i el diagnòstic -ba

sat simplement en els símptomes i en 1 'aspecte general del pacient- no sempre era exacte, com 

ineficaços eren els tractaments aplicats. L'any 1882, Robert Koch descobrí el microorganisme 

responsable de la malaltia, el Mycobacterium tuberculosis. Aquest fet féu pensar en la ràpida 

i definitiva desaparició de la tisi, però fracassaren totes les mesures encaminades a I 'eradicació 

de la malaltia per mitjà de procediments d'immunització. Calgué esperar l'any 1921 per a tro

bar una vacuna eficaç, la BCG, obtinguda a partir de la soca de virulència atenuada anomenada 

bacil de Calmette i Guérin, els seus descobridors. El remei curatiu definitiu arribà amb la qui

mioteràpia el 1944. 
Es difícil de saber amb exactitud la xifra de morts per tuberculosi en el segle XIX, abans 

de l'adopció de la nomenclatura internacional de malalties proposada per Bertillon el 1900. 

Causes d'error foren, sens dubte, el diagnòstic freqüent de la tuberculosi pulmonar com a 

bronquitis crònica, les defuncions dels tuberculosos per una malaltia intercurrent, com la pneu

mònia, o la denominació confusa d'aquesta afecció (mal de Pott, escròfula, tumor blanc, etc.). 

L'any 1904, R. Revenga calculava la xifra real en una cinquena part més que la donada pels 

serveis demogràfics .(!) Fins i tot després de I 'obligatorietat de la declaració de la tuberculosi, 

moltes famílies es resistien al fet que alguns dels seus membres pogués ser declarat pública

ment com a tuberculós, i pressionaven perquè la malaltia aparegués com a catarro pulmonar o 

bronquitis crònica. 
Des del 1900, les defuncions que en les nomenclatures apareixen sota en nom de tubercu

losi corresponen a les causades per bacteris del gènere Mycobacterium. Aquest grup de malal

ties apareix sota diversos epígrafs, segons quin sigui l'òrgan afectat: tuberculosi pulmonar, 

meníngia, òssia, intestinal, etc. 

Encara que les dades de morts per tuberculosi són poc fiables per les raons exposades, 

sembla comprovat que la mortalitat tuberculosa començà a declinar a mitjan segle XIX, uns 

trenta anys abans que en les altres malalties infeccioses greus, tal com ha assenyalat Th. 

Mckeown.(2) Aquest fenomen també s'observa a Espanya (taula 1). 
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Taula 1. Morta li tat per 10.000 habitants per tuberculosi a Espanya, 1881 -1900, distribuïda per 
quinquennis. 

Quinquenni 

1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 

Taxa de mortalitat 

23,2 

23,1 
22,5 

21,8 

(Font: Villar Sal i nas , S.J .: " Evolución de la mort a l idad por tuberculo sis e n Santander" , Revista de Sanidad e 
Higiene Pública , 1947, 2 /, pàgs. 655-690) 

Aquesta di sminució fou lenta però sostinguda fins al començament de la primera guerra 
mundial , en què es tornà a incrementar la mortalitat. Mckeown ha defensat com a causa 
d 'aquest descens la millora de la dieta, a conseqüència d ' un major nivell de vida. Recolza 
aquesta teoria el fet comprovat de l'augment de la mortalitat per tuberculosi en el períodes de 
postguerra, quan el deteriorament de la nutrició és molt acusat. En baixar el nombre de ma
lalts, disminueix el risc de contagi i, per tant, la malaltia és cada vegada menys frequent. Be
navides ha observat també aquest fenomen a Espanya a partir de 1900,(3) amb un primer perío
de de descens entre 1900 i 1936, un increment seguit d'estabilització durant la guerra i 
postguerra, una forta disminució entre 1950 i 1959, període d ' introducció de la quimioteràpia 
antituberculosa i de millora econòmica i social, amb la posada en marxa de programes de lluita 
antituberculosa i un descens moderat però sostingut entre 1960 i 1978, darrer període estudiat, 
a causa de la millora de l'ass itència mèdica, unes condicions de treball més saludables, i una 
millor alimentació i habitabilitat de les vivendes, circumstàncies que han fet augmentar la re
sistència general del s individus davant la malaltia i han disminuït la possibilitat de contagis. 
Aquest descens en la mortalitat significa una reducció del 96,6% en el període assenyalat 
(1900-1978), mentre que el seu pes en el conjunt de les malalties ha passat del 14,6% al 10,5% 
del total de la mortalitat infecciosa. L 'evolució de la mortalitat i de la morbiditat de la tuber
culosi a Espanya en els darrers anys s'observa, respectivament, en les taules 2 i 3. 

Taula 2. Taxa de mortalitat per 10.000 habitants per tuberculosi a Espanya. 190 1-1 978 . 

An y Taxa de mortalitat Any Taxa de mortalitat Any Taxa de mortalitat 

1901 20,79 1905 19,02 1909 16,61 
1902 19,85 1906 19,30 1910 15,38 
1903 19 ,07 1907 18,30 1911 15,42 
1904 20,20 1908 18 ,12 1912 14,58 
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Taula 2. continuació 

Any Taxa de mortalitat Any Taxa de mortalitat Any Taxa de mortalitat 

1913 14,90 1935 10,67 1957 3,17 

1914 15,13 1936 10,05 1958 2,65 

1915 15 ,68 1937 11 ,77 1959 2,54 

1916 16,09 1938 12,72 1960 2,51 

1917 16,79 1939 12,07 1961 2,39 

1918 19,66 1940 11,23 1962 2,30 

1919 17,43 1941 12,56 1963 2,10 

1920 17,23 1942 12,17 1964 1,94 

192 1 15 ,21 1943 11,31 1965 1,75 

1922 15 ,01 1944 11,26 1966 1,60 

1923 14,07 1945 11,22 1967 1,38 

1924 14,78 1946 11,93 1968 I ,35 

1925 14,52 1947 12,45 1969 1,26 

1926 14,16 1948 11,40 1970 1,05 

1927 13,87 1949 11,58 1971 1,04 

1928 12,99 1950 10,51 1972 0,87 

1929 12,67 1951 9,30 1973 0,82 
(1071 

1930 11 ,78 1952 5,61 1974 0,73 

1931 12,58 1953 4,00 1975 0,71 

1932 11,31 1954 3,71 1976 0,68 

1933 11,45 1955 3,48 1977 0,60 

1934 10,86 1956 3,26 1978 0,57 

(Font: Movimiento anual de la población de España i Anuario estadística de España) 

Taula 3. Casos declarats i taxa de morbiditat per 10.000 habitants a Espanya. 1950-1975. 

Anys Casos Taxes Anys Casos Taxes 

1950 24.890 8,93 1956 11 .224 3,84 

1951 22.597 8,05 1957 11.000 3,74 

1952 19.442 6,87 1958 10.031 3,38 

1953 16.246 5,70 1959 10.038 3,36 

1954 14.063 4,89 1960 9.549 3,17 

1955 13.305 4,59 1961 8.148 2,66 

(segueix) 
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Taula 3, cont inuació 

An ys Casos Taxes Anys Casos Taxes 

1962 7.649 2,47 1969 4 .251 1,28 
1963 8.010 2,56 1970 4.100 1,22 
1964 7.794 2,47 1971 3.550 1,04 
1965 7.470 2,34 1972 3.534 1,03 
1966 5.737 1,78 1973 3.115 0,90 
1967 5.404 1,66 1974 3.326 0,95 
1968 5.157 1,57 1975 3.131 0,88 

(Font: Ministe ri de Sanitat) 

Antecedents de la lluita antituberculosa a Barcelona 

La lluita antituberculosa a Barcelona per evitar el contagi de I 'anomenada "pesta blanca" 
compta amb una llarga tradició, anterior al descobriment del bacil de Koch. L'any 1730, i se
guint els exemples de València i de Saragossa, l 'Ajuntament aprovà una sèrie de mesures en
caminades a destruir les partinences del s tísics morts per la malaltia. En el ban dictat a I 'efec
te, s'ordenava als metges que donessin compte a les autoritats municipal s del s tísics que 
visitessin i d 'una relació de les robes i del mobiliari que posseïssin els difunts, alhora que en 
prohibia expressament llur comerç. Aquestes disposicions eren regulades per la Junta de Sani
tat, que comptava, a més , amb un desinfectador -encarregat de cremar les robes i perfumar 
I ' habitatge del malalt-, i una bugadera, que tenia cura de les robes del tísic. 

Al llarg del segle XIX , les mesures antituberculoses eren bàsicament les mateixes : desin
fecció mitjançant calor humida de tots els atuells dels malalts i morts de tuberculosi. Lluís Co
menge, director de l'Institut d ' Higiene Urbana, denuncià l'any 1892 la poca eficàcia que fins 
aleshores havien tingut les anteriors disposicions higièniques portades a cap pel personal d 'hi
giene urbana, car la roba contaminada es venia, es bebia llet procedent de vaques tuberculoses, 
i no es declaraven tots els casos d ' infecció tuberculosa. (4) Això havia elevat la xifra de morts 
per aquesta malaltia en els darrers vint anys a uns vint-i-vuit mil , mentre que les morts per les 
quatre epidèmies colèriques immediatament anteriors en sumaven catorze mil. 

La tuberculosi a Barcelona en els darrers cent anys 

A la fi de la passada centúria, un terç de la mortalitat per infeccions i un sisè de la morta
litat general es devien a la tuberculosi , mentre a Barcelona morien anualment dues mil perso
nes per tuberculosi (taula 4), amb un clar predomini dels habitants dels districtes industrial s 
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sobre els agrícoles, una constant en la distribució d'aquesta malaltia. La capital barcelonina 

comptava, als albors del present segle, amb prop de sis-cents mil habitants, els quals vivien en 

un ambient urbà que afavoria la propagació de la tuberculosi. La xarxa de clavegueram i el 

subm inistrament d'aigua potable eren insuficients; els habitatges obrers, humits i mal venti

lats, donaven a carrers estrets i sense pavimentar la gran majoria. A les fàbriques i tallers les 

males condicions higièniques es repetien gairebé en llur totalitat; la manca de llum natural i de 

ventilació afavoria la propagació de la tuberculosi entre uns treballadors mal alimentats a cau

sa del seu baix poder adqu isitiu . Entre ells, els cambrers, els metal·lúrgics i els operaris de la 

pedra i de la fusta eren els més afectats per la malaltia. La situació s'agreujava per la manca 

de control dels caps de bestiar tuberculosos, la carn i la llet dels quals es comercialitzaven en 

el s escorxadors i en les vaqueries. 

Taula 4 . Taxa de mortalitat per I 0.000 habitants per tuberculosi a Barcelona. 1897-1906 . 

Any Taxa 
I 

1897 34,9 

1898 33,9 

1899 35,3 

1900 34,8 

1901 36,2 

Any 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

Taxa 

33 ,5 

32,7 

30,4 

26,9 

28,5 

(Font: Casanovas, A.: "La tuberculosis en Barcelona durante el último decenio", Cacera Médica Catalana , 

1908, 33, pàg. 323) 

L 'any 1904 es creà el Patronat de Catalunya per a la lluita contra la tuberculosi, patrocinat 

per l'Acadèmia d ' Higiene de Catalunya . L'activitat institucional en aquest camp s'incrementà 

amb la creació dels dispensaris dependents de la Junta Provincial Antituberculosa. El dispen

sari antituberculós fou el centre de diagnòstic precoç de la malaltia i d'educació sanitària de la 

població, adreçada a ev itar la propagació de la tuberculosi. El model de dispensari més estès a 

Espanya fou el denominat tipus "Calmette", la funció del qual comprenia la prevenció, l' edu

cació, l'assistència i el sanejament en relació amb la tuberculosi, excloent entre les seves tas

ques la tisioteràpia en sentit estricte. L'any 1901, Calmette havia fundat a París un Prevento

rium antituberculós, anomenat "Émile Roux", en honor del seu mestre i director de I 'Institut 

Pasteur. El seu lema fou "molta higiene , bona alimentació i pocs medicaments". A Espanya, 

els primers dispensaris d'aquest tipus foren el de Madrid, fundat per Verdes Montenegro el 

1901, i el de Barcelona, que data del 1905. L'any 1911 aquesta darrera ciutat ja comptava amb 

dos dispensaris. 

La tasca preventiva del s di spensaris es veié completada amb la funció assistencial dels sa

natoris antituberculosos. Els anomenats sanatoris d'altura, situats a muntanya, aten ien els tu-

e O N A 

Comenge representà en 

el gràfic adjunt lo tuber

culosi o Barcelona en el 

quinquenni 1 B93-1 B97. 

Foto: Institut Municipal 

d'Història de lo Ciutat, 

Barcelona. 
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El primer dispensari anti

tuberculós de Barcelona, 

ol passeig de Sant Joan. 

1/-/ustrocíó Coto/ano, 30 

maig 1909. Foto: Institut 

Municipal d'Història de 

lo Ciutat, Barcelona. 
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bereulosos pulmonars. Els sanatori s marítims, situats a la platja, acollien infants escrofulosos, 
raquítics o ja amb tuberculosi òssia. Al repòs i a una acurada alimentació tonificadora, s'afegia 
una important tasca educativa adreçada a evitar la propagació de la malaltia. El primer sanatori 
marítim obert a Espanya fou el de Chipiona (Cadis), inaugurat el 1892 i per iniciativa del pe
diatre Tolosa La to ur. El seguiren els sanatori s d 'Oza (a la Corunya) i de Pedrosa (a Santan
der), oberts e l 1910. Barcelona comptà amb un sanatori antituberculós l'any 1918. 

En la medicina catalana, dues grans figures destacareñ en el primer quart de segle en rela
ció amb la lluita antituberculosa: Jaume Ferran i Clua i Lluís Sayé i Sempere. El primer dedicà 
el període de 1897 a 1929 a treballar en la tuberculosi. Fou dels primers en aconseguir un cul
tiu pur de bacil de Koch , encara que e l microorganisme que obtingué no tenia ni la forma ni 
les propietats del bacil tuberculós . Identificà cinc possibles formes de Mycobacterium tubercu
lós existents en la naturalesa, a, ~ , E, y, o, i a aquesta darrera espècie, la més virulenta, la feia 
idèntica al bacil de Koch. Introduí una vacuna «anti-alfa» com a mètode preventiu i també in
tentà l'obtenció d ' un sèrum mitjançant tècniques d'hiperimmunitzac ió en animals. Ferran fra
cassà en ambdós intents. 

L'emLnent tisiòleg Sayé i Sempere contribuí a crear un dispensari de tisiologia a la Facul
tat de Medicina de Barcelona.CS1 El 1913 fou un dels fundadors dels Archivos Españoles de Ti
siología. Vuit anys després ocupà el càrrec de cap de Servei d ' Assistència Social al Tubercu
lós, tot creant un dispensari que Lniciava I 'Obra Antituberculosa de Catalunya. S 'oposà 
frontalment a la vacuna "ant i-alfa" de Ferran i l'any 1924 introduí a Espanya la vacuna BCG, 
conjuntament amb Pere Domingo. Un any després s'enfrontà a Pla i Armengol, qui defensava 
com a causa de la tuberculosi un bacil no àcid-resistent davant del qual actuava I ' anomenada 
hematoantitoxina de Ravetllat-Pla, que Sayé considerà ineficaç. L'any 1933 amplià la seva tas
ca a I 'Obra Antituberculosa creant la de la Universitat de Barcelona. Catedràtic de Tisiologia 
en aquesta Universitat, marxà d'Espanya a conseqüència de la Guerra Civil, i treballà a I 'Ins
titut Pasteur de París i, més tard, a Buenos Aires. L 'any 1951 retornà definitivament a Espanya 
i tornà a treballar de manera gratuïta en I 'Obra Antituberculosa Universitària. Morí a Barcelo
na l' any 1975. 

L 'evolució de Ja tuberculosi a Barcelona des dels anys vint a l ' actualitat es troba perfecta
ment estudiada, atès que és l ' única població espanyola que disposa de dades recollides amb 
mètodes comparables, les reaccions intradèrmiques amb llindar de positivitat per a induracions 
majors de 5 mm. De March Ayue1a, en un exhaustiu treball,<6l ha sintetitzat les dades obtingu
des entre 1921 i 1981 a partir de la reacció tuberculínica, tenint en compte que a Barcelona 
s' interrompé la vacunació BCG al març del 1974, motiu pel qual des del 1980 s'examinen po
blacions que en llur etapa escolar inicial , als 6-7 anys, Ja prova de Ja tuberculina no resulta in
terferida per Ja vacuna. La principal conclusió d'aquest treball és la comprovació del descens 
de la malaltia ininterrompudament des del 1921. Aquest descens no ha segu it la mateixa evo
lució al llarg de tot el període. Tot emprant com a paràmetre el risc an ual d'infecció (RAI), 
que suposa el percentatge de la població que serà infectada o reinfectada durant un any , es 
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comprova que entre el 1921 i el 1951 el declivi del RAI només és del 2,5 per 100 anual, lluny 
del 4-5 per 100 dels països desenvolupats. Les conseqüències de les guerres civil i mundial es 
deixen sentir en aquest període, d ' indubtable retard econòmic. Entre el 1952 -en què s' intro
dueix la isoniacida en la terapèutica antituberculosa- i el 1964 -en què es posa en marxa el Pla 
Nacional d ' Eradicació de la Tuberculosi-, la malaltia decreix de tal manera que el seu declivi 
arriba al 15 per 100 anual, tot retrocedint el RAI del 5,7 per 100 al 0,89 per 100. Atès que 
aquesta vegada el declivi és molt més gran que l'observat a d 'altres països quan introduïren la 
isoniacida, la resposta a aquest comportament cal cercar-la en la millora econòmica i sanitària 
que el conjunt de la població espanyola experimentà en aquells anys. En el període 1965-1981 , 
el declivi se situa en un 6 per 100 anual. Aquesta retracció fa que el RAI només es redueixi a 
la meitat en i 5 anys, passant del 0,89 per I 00 al 0,44 per I 00, molt lluny dels països amb el 
mateix nivell de desenvolupament. Aquests són els pitjors resultats observats en l' Europa oc
cidental (taula 5). 

Taula 5. El declivi de la infecció tuberculosa. 

1970 1965-1966 1979-1980 1975-1980 

Edat Població en Població Població Població 
Anys milions a infectada a infectada a infectada a 

Espanya Barce lona Espanya Barcelona Espanya Barce lona Hol anda USA 

% % 

0-4 3,21 0,378 0,096 0,0113 0,032 0,0078 - -

5-9 3,24 0,381 0,226 0,0266 0,097 0,0114 0,3 0,5 
10-14 3,01 0,354 0,451 0,0531 0,301 0,0354 - I 
15-24 5,23 0,615 2,615 0,3075 1,569 0,1845 2 2 
25-34 4,30 0,506 - - 1,720 0,2024 8 5,3 
35-44 4,77 0,561 - - 2,862 0,3366 22 10,2 
45-54 3,84 0,452 18,354 2,1584 2,880 0,3390 50 16 
55-64 3,12 0,367 - - 2,496 0,2936 75 21 ,9 
65-74 2, 19 0,257 - - 1,423 O, 1670 90 24,3 
+ 75 I ,10 1,129 - - 0,715 0,0838 - -

34,01 4,000 21,739 2,5570 14,095 1,6615 
63 ,9% 63,9% 41 ,4% 41 ,5% 26 7 

(Fo m: De Marc h Ay ue la , P. : "La e voluc ión de la tube rc ulos is e n Barce lona . 60 a ños de o bse rv ac ión , l 92 1-
198 1" , Revista de Enfermedades del Tórax, 1982,31 , pàg. 76) 
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És important de posar en relleu, a la llum dels estudis actuals, que no ha existit detenció en 
el declivi de la infecció tuberculosa a Barcelona, tal com les estadístiques oficials assenyala
ven en aquest període, encara que sí una important retracció, igual que a la resta d'Espanya, 
tot i que aquí les dades són menys fiables en haver-se interferit la vacuna. 

Aquests resultats tan poc satisfactoris oculten la millora de I 'endèmia tuberculosa de la 
ciutat de Barcelona en aquest període, car la majoria de les infeccions ocorren abans dels quin
ze anys . En disminuir el nombre de malalts, les possibilitats de contagi són cada vegada me
nors (taula 6): 

Taula 6. Evolució de l'endèmia tuberculosa a Barcelona a través de la prevalència de la in
fecció. 

Prevalència de la infecció Evolució del risc anual d'infecció 
Any 7 anys% 14 anys% Any Risc anual d ' infecció% Declivi % 

1921 80 100 1921-1951 10,3 a 5,7 2,5 
1952 60 82 1952-1965 5,7 a 0,89 15,0 

1965-66 7,55 21,60 1966-1981 0,89 a 0,44 6,0 
1979-81 3,25 9,25 

(Font: De March Ayuela, P.: "La evo lución de la tuberculosis en Barcelona. 60 años de observación, 1921-
1981 ", Revista de Enfermedades del Tórax, 1982,31, pàg. 71) 

En aquests darrers anys, la tuberculosi ha augmentat (taula 7), de manera que, segons da
des de l'Institut Municipal de la Salut, l'any 1985 la incidència fou de 27 nous casos per cada 
cent mil habitants; el 1986, de 35; el 1987, de 46; i el 1988, de 58 . 

Taula 7. Nombre de casos de tuberculosi haguts a Barcelona entre 1980 i 1986. 

Tuberculosi pulmonar 
Altres tuberculosi 

1980 

187 

1981 

109 

1982 

932 

125 

1983 

799 

88 

(Font: Servei d 'Epidemiologia i Estadístiques Vitals . Ajuntament de Barcelona) 

1984 

923 

116 

1985 

883 
100 

1986 

1004 

116 
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Taula 8. Taxa de tuberculosi per 10.000 habitants el 1986 a Barcelona. Distribució per distric
tes. 

Districte Taxa Districte Taxa 

1. Ciutat Vella 11,06 7. Horta-Guinardó 3,28 
2. Eixample 2,53 8. Nou Barris 4,26 
3. Sants-Montjuïc 3,11 9. Sant Andreu 4,20 
4. Les Corts l, 11 10. Sant Martí 2,81 
5. Sarrià-Sant Gervasi 1,18 
6. Gràcia 2,92 Barcelona 3,56 

(Font: Servei d 'Epidemiologia i Estadístiques Vitals. Ajuntament de Barcelona) 

El nombre de tuberculosos és avui més gran a Barcelona que a la resta d'Espanya. Una 
part del 'increment es deu, sens dubte, al fet que el programa especial de vigilància permet de 
diagnosticar casos que, per donar-se en sectors marginals, no s'havien dec larat. L'augment 
s'ha centrat, sobretot, en els drogaaddictes portadors de la SIDA. 

La situació d'empitjorament és causada per, segons De March Ayuela, una mala utilització 
dels recursos sanitaris disponibles, en no identificar-se els focus de contagi i no aplicar una 
quimioteràpia correcta.(?) La vacuna BCG, centre de la lluita antituberculosa en el seu mo
ment, és incapaç de modificar la transmissió de la infecció. L'avaluació de la tuberculosi de
pendrà del seu nivell d 'autoeliminació natural, amb una eradicació prevista per a dintre de cin
quanta anys. 
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