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-Los niños son más vigorosos cuando se crían a pleno aire y a pleno sol 

-Donde entra el sol no entra el médico 

(Refranys popular. Extret d’Olavarrieta, 1928, 1) 

 

1. Introducció 

La relació entre higiene, educació i infància pren força amb el model de renovació 

pedagògica de finals del s. XIX i inicis del XX. La renovació pedagògica es podria 

anomenar com a renovació a la naturalesa. Tot el fet educatiu s’entén, en aquest moment 

com un model pedagògic a la natura. Per tant, no es pot entendre l’escola durant aquest 

període, si no entenem aquesta idea d’aire lliure, de voluntat per sortir dels murs de 

l’escola, fet que implica una nova manera, higiènica, d’entendre el l’educació i els infants. 

I cal contextualitzar aquest fet en una voluntat també administrativa i una voluntat social 

per millorar aquesta situació. L’obra Los pequeñines al sol o senzillament el pressupost 

fallit de 1908 de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (Arada, 2008; 

Camps, 1974) són exemples d’aquesta intenció social. En la memòria que formava part 

del projecte del pressupost de 1908, la voluntat higiènica ja quedava recollida:  

Se habla de terrenos muy amplios porque es preciso tener en cuenta que una 

buena escuela no consta sólo del edificio, por espléndido que sea éste, sino del 

edificio y de un campo escolar, necesario desde el punto de vista educativo y, 

sobre todo, desde el punto de vista higiénico.  

Nunca se insistirá bastante sobre la conveniencia de este campo, absolutament 

indispensable para la educación física y para ese recreo de las fuerzas que no 

se obtiene con ejercicios de sala de gimnasio –la gimnasia no es un descanso: 

puede ser un esfuerzo útil– sino con el aire puro, sol y espontaneidad de 

movimientos. (Ajuntament de Barcelona, 1922, 44) 

 

L’objecte d’estudi se centre en l’higienisme escolar. Concretament s’analitza com 

aparegué i es desenvolupà aquesta necessitat en un entorn que es començava a preocupar 

pels més joves, tant pel que fa una ensenyança més centrada en el nen, com en la 

inculcació d’uns valors humanistes. L’educació integral i a la natura –aire lliure– anà 

prenent força i tot l’embolcall de la corporalitat també. El treball i conceptes d’educació 

física, de jocs, d’exercicis gimnàstics, de neteja, d’higiene... agafen així un pes principal 

a l’escola. El doctor Eleizegui (s.f.) inclús elabora un tractat que relaciona medicina, salut, 

educació i infància. Tot això es contextualitza en uns moments amb baixos índexs 
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d’higiene i netedat a les ciutats –higiene pública–, i també amb baixos graus de cura 

personal –higiene privada– (Cartilla moderna de higiene, 1929) , a causa sobretot dels 

pocs recursos econòmics. I aquests fets desencadenaven la propagació de malalties que 

es contaminaven pel contacte de la pell amb el medi o amb altres persones, per l’aire, o 

senzillament per la baixa condició física i poca salut –permanent– dels individus. 

A partir d’una metodologia que s’ha centrat en l’anàlisi de fonts primàries significatives 

–principalment en l’àmbit català– es mostren diferents actuacions pedagògiques que feren 

del model educatiu renovador, un model admirat, també ara a ple segle XXI. Aquestes 

idees es recolzen en fonts secundàries –tant passades com actuals– que contextualitzen 

una societat que calia higienitzar, i que tenia en l’escola l’instrument més eficient per 

assolir aquesta fita.  

Es conclou, centrant la recerca en l’educació i les colònies escolars catalanes, que el 

model iniciat al voltant del segle XX, i basat en una pedagogia a la natura s’anà expandint 

–gràcies als esforços, entre d’altres, de l’administració– i repercutint cada cop més a una 

major quantitat de població, que tenia sobretot en les estades vocacionals, un oasi del seu 

dia a dia i un moment per recuperar-se –higiènicament, saludablement–.  

2. La preocupació per la grip espanyola (1918) a la premsa 

A la España Médica, dirigida pel doctor Jose de Eleizegui, ja es reflexiona sobre 

l’epidèmia de grip. Concretament es mostren opinions de diferents metges, les quals en 

la seva majoria afirmen que l’epidèmia és de grip. Destaca l’escrit del Dr. Marañón 

informant a Don José de Eleizegui. En aquest ja comenta el doctor:  

debemos afirmar rotundamente al público que mira con cierto desdén nuestras 

dudas diagnósticas, que la epidemia actual de Madrid es de gripe. Es absurdo 

pensar en otra cosa. Es gripe porque clínicamene el cuadro es el de la gripe, y 

porque los análisis bacteriológicos lo confirman […]  

Hablar de otras enfermedades distintas de la gripe, como han hecho varios 

médicos en distintos periódicos, supone un deseo evidente de divagar y de 

contribuir a la confusión pública. Cuando al pie de una de estas opiniones va 

una firma respetable, que produce una impresión de autoridad en el público, 

no tiene disculpa la ligereza de enmascarar la verdad con alardes 

pseudocientíficos.  

Clínicamente, esta gripe es como todas y no hay nada nuevo que añadir […] 

Desde el punto de vista terapéutico nuestro criterio se reduce a no abusar de 

los antitérmicos ni de la dieta (Marañón, 1918, 2) 

 



A Barcelona, l’epidèmia arribà més tard i ja trobem referències del setembre de 1918, en 

la qual s’intenta que en aquesta ciutat “no se desarrolle la epidèmia que reina en el resto 

de España” (El estado sanitario, 1918, p. 15). I és que el nombre d’afectats i de morts 

creixia cada vegada més, fet que va implicar campanyes per evitar la seva propagació (J. 

S. B., 1918). Es troben inclús notícies com la que comenta que a Ourense hi ha “la cárcel 

sin guardia por falta de soldados” o que a Béjar (Salamanca) hi ha “setecientos enfermos 

de ochocientos vecinos” (La gripe y el tifus, 1918, p. 17) 

 

És destacable també les indicacions per a evitar la propagació de l’epidèmia –fet que ens 

servirá per relacionar-ho amb les condicions que hi havia a les colònies escolars. E Dr. 

Cortezo comenta que la pluja és l’element més important per al remei del mal. De tota 

manera opina el metge que també es indispensable la “ventilación constante y sostenida 

en las viviendas; alimentación sana y suficiente para sostener las defensas orgánicas 

íntimas, huir de sitios muy concurridos y procurar no respirar aire por otros respirado 

(Arias, 1918, 3). 

En aquesta línia, Navarro–que ja mostra una estadística espanyola de les defuncions al 

juny de 1918– a més de recomanar una millor higiene de la ciutat –fet que implica a més 

de la neteja, evitar determinats aliments que estan exposats a la intempèrie–. Inclús es 

recomana clausurar determinats cafès.  

Sin la limpieza de las vías públicas, sin evitar la venta contaminada de alimentos en plena calle, y sin 

corregir el que los niños […] permanezcan todo el día y gran parte de la noche haciéndose criminales y 

contagiándose, o es posible tener moralidad, cultura ni higiene social (Navarro, 1918, p. 3) 

En aquesta última frase destaca un concepte de salut lligat a la moral i a la cultura –qüestió 

que apareixerà a l’escola renovada i a les colònies escolars–. Així mateix Navarro ja 

intueix que “el papel que el hambre y la carestía injustificada de los alimentos y de la vida 

en general, han ejercido en el desastre, que representa pérdidas económicas” (Navarro, 

1919, p. 3). Caldria reflexionar, davant d’aquest text fins a quin punt totes les mesures 

d’alimentació, higiene i sanitat, només tenien una finalitat econòmica i només 

secundàriament de millora de la qualitat de vida.  



  
Imatge: Defuncions per grip al juny de 1918. Al 

juny de 1918, 2923 morts; al juliol, 1781 morts 

(Navarro, 1918, p. 3) 

Imatge: Defuncions a les províncies per grip a 

l’octubre de 1918 (Navarro, 1919, p. 3) 

 

Espanya –i sobretot el centre peninsular–, per tant, fou un reflex d’Europa. I és que ja al 

mes de juny s’incidia en que “Europa entera sufre una pandemia de gripe, que causa una 

morbilidad muy grande y una mortalidad pronunciada […] los casos epidémicos sólo 

pueden ser confundidos con la influenza de 1889-1890, y que es lo que hoy padecemos: 

una gripe infecciosa” (Violle, 1918, p. 5). Així mateix, es destacaba tota la incubació 

[imatge 2] 

  
Imatge: Temperatura del cos davant una grip sense 

complicacions (Violle, 1918, p. 5) 

Imatge: Temperatura del cos davant la grip, seguit 

de complicacions (Violle, 1918, p. 6) 



 

 
Imatge: Vinyeta caricaturitzant els beneficis econòmics dels metges (Cero, 1918, p. 9) 

 

En aquesta línia de fer còmica la situació relacionada amb la grip, també es troben 

vinyetes –i una cançó (García, 1918, p. 49)– procedents de Buenos Aires:  

 
Imatge: Beneficis econòmics els metges obtenien de l’epidèmia (García, 1918, p.49) 

 

Destaquen també altres vinyetes i rimes, en relació amb la temàtica (Vidal y Redondo, 

1918, p. 58) 

 



 

 
Imatge: L’humorisme de la grip a la premsa (Redondo, 1918, 57) 

 

També són destacables totes les rimes de Luis García (1919), també a Caras y Caretas –

s’hi visualitza ja el mal del tabac i la voluntat per a un bon higienisme–: 

 

Contra la gripe. La persona enferma, para no propagar el contagio, debe evitar estornudar libremente, así 

como toser o hablar muy cerca de las otras personas. Para ello debe ponerse la mano o el pañuelo delante 

de la nariz o la boca. 



 
 

Ciudadano a quien la gripe puede ser que ataque 

pronto:  

es posible que se enferme cualquier día, no lo 

dude;  

no pretenda hacerse el fuerte, que equivale a 

hacerse el tonto;  

no estornude. 

 

¡NO ESTORNUDE! 
Señorita que a su novio tener debe siempre a raya: 

no le deje, señorita, que se acerque demasiado.  

El peligro es inminente, ya lo sabe; con que ¡vaya  

con cuidado! 

 

Nunca tosa, y del que tosa corra lejos, no se 

duerma,  

porque es fácil que a su lado se indigeste y se 

constipe  

y después va a ser inútil que se queje, si está 

enferma  

de la gripe. 

 

No se olvide, por prudencia, de llevar ropa de 

abrigo 

 ya que no va a hacerle daño que se canse ni que 

sude 

y huya siempre, previsora, de la amiga o del 

amigo  

que estornude. 

 

Cuando vean a un sujeto cuya cara es sospechosa 

nunca olviden ¡oh lectores! los consejos de la 

higiene 

y pregunten, precavidos: 

-¿No le duele alguna cosa? 

¿Ya la tiene? 

 

Si la tiene, se le pide que se marche incontinente,  

pues es malo ir por las calles a la entrada del 

invierno,  

y que vaya a un sanatorio o a la casa de un 

pariente  

o al infierno. 

 

Como, acaso, se haga el zonzo y no salga de 

estampía 

 y no admita que ninguno le aconseje ni le ayude, 

siempre queda este recurso, le diréis con energía:  

-¡No estornude! 

 

Supongamos que estornude, porque es torpe e 

indiscreto,  

pues se exige al vigilante que se acerque 

presuroso  

y, si duda, se le dice:  

-¿No le ve que es un sujeto  

peligroso? 

 

El rapé que a cierta gente suprimirle no hay quien 

pueda,  

debe ser en adelante confiscado y perseguido.  

Sus terribles consecuencias conocemos; desde 

hoy queda suprimido. 

 

A las viejas, encargadas de un boliche o de una 

timba,  

que estornudan porque tienen ese vicio tan 

horrible  

se les multa y encarcela. ¿No es, que fumen en 

cachimba,  

preferible? 

 

La "pandemia" se aproxima. El adulto, igual que 

el niño,  

debe huir prudentemente de la gripe contagiosa.  

Que se apronte todo el mundo, ¡y a cuidarse con 

cariño  

la mucosa! 

 

El galeno, el navegante, el artista y el que merca,  

el que fuere, si está enfermo, que se esconda o 

que se mude, puesto que es imprescindible que no 

tosa, ni esté cerca, ni estornude. 

 

Mientras sufre el aprensivo que su ayuda pide al 

cielo  

hace falta defenderse de la tos y el estornudo  

y llevar sobre los labios una esponja o un pañuelo  

o un embudo. 

 

Y aunque a muchos cause risa y aunque a muchos 

cause espanto,  



como sopla y ruge el viento que los árboles 

sacude,  

cada cual haga su gusto, más conviene que, 

entretanto, 

no estornude.  

Imatge i text: Poema satíric sobre la grip (García, 1919, p. 45) 

 

En aquesta línia les xerrades, opinions i conferències entorn l’epidèmia eren més que 

freqüents (En el col·legio medico, 1918; Francos, 1919; Marañón, Pittaluga, Ruiz, 1918; 

Asenjo, 1919) 

 
Imatge: Defuncions de grip a les capitals de provincia. A l’octubre va augmentar exponencialment la 

xifra amb 7900 morts (Parca gripal, 1918, 1) 

 

L’epidèmia causà gran preocupació, la España Médica –dirigida pel Dr. Eleizegui– anava 

regularment publicant investigacions, reflexions. Destaca tota una recopilació de 

recerques en torn a la malaltia i titulat Estudios importantes acerca de la epidèmia gripal 

(Chabás, 1918) 

 
Imatge: Primera pàgina de la España médica (10 junio de 1918, v. 8, n. 266) 

 



Amb tot Espanya va ser acusada sovint de ser el lloc on s’originà el germen gripal, fet 

que doctors espanyols intentaren contradir (Fernández, 1918; Viviendas mortíferes, 1918) 

 

3. Una guia mèdico-pedagògica per a pares i mestres: Los juegos de la infancia 

(Eleizegui, s.a.) 

 El Doctor José de Eleizegui, en la seva obra Juegos de la infancia, mostra aquesta 

voluntat per una bona salut de l’infant a través d’una bona cura corporal. Ja a la primera 

pàgina del llibre s’hi cita:  

‘¡Quietos!’ Maldita frase que no se cae de los labios de legión de padres y 

educadores, hasta llegar a constituir todo un sistema de pedagogía. ‘¡Quietos!’, 

grita el maestro en la escuela, imponiendo la inmovilidad a sus discípulos. 

‘¡Quietos!’, advierten madres y niñeras en el paseo, para que el chico no 

desluzca el traje nuevo o gaste en demasía las suelas de sus zapatos. Y aquí y 

allí el quietismo impera y la inmovilidad manda. La vida es movimiento; el 

reposo es muerte (Eleizegui, s.a., 5) 

 

 
Imatge: Coberta del llibre del Dr. Eleizegui, Los juegos de la infancia 

 

 D’aquesta manera, es visualitza un control de l’infant, amb la idea que no molesti 

–també amb una idea econòmica i no causar desperfectes a la roba–, que causa un 

sedentarisme, totalment contrari, com remarca l’autor, a una bona salut. Aquesta 

pedagogia absurda porta a convertir el següent: “la actividad del niño es falta; sus 

movimientos vivos y alegres, irrespetuosidades; sus impulsiones, contravención del 

código; el afán de ejercicio, nefasto vicio precisado de extirpación (Eleizegui, s.f., 7). I 



així: “el ejercicio es una necesidad fisiológica, que lo demandan las funciones, lo pide la 

vida que palpita en el organismo infantil” (8). Recomana, per tant, Eleizegui:  

dejadlo en libertad algún rato, entregado a sus propias iniciativas; que llegue 

alguna vez a vosotros descalabrado por un porrazo o con los pantalones 

rasgados por las ramas de los árboles. Porque no olviden nunca las madres 

miedosas y las madres etiqueteras que, aunque no se siente mal y no haga 

mucha justicia a nuestra dignidad humana, el filósofo tuvo razón al decir que, 

educando, lo primero que hay que atender es a hacer del niño un buen animal 

[…] Y esto no se consigue ni se alcanza más que con ejercicio, con ejercicio, 

y con ejercicio (p. 11)  

 Aquest instint natural es veu en diferents tractadistes, destacant el psicòleg Pierre 

Bovet, que a obres com al Instinto Luchador (1922) o Baden Powell. Educador de 

juventudes (1935) justifica aquesta necessitat innata d’enfrontament, de moviment, de 

natura.  

 També la higiene es relaciona amb la preservació de la viciositat (sexual), així:  

Y si el ejercicio da una normalidad fisiológica, y es a la vez la puerta de entrada 

de los elementos educativos, viene como consecuencia su acción de 

preservación moral. Las perversiones de este género son hijas o de estados 

patológicos o de quietismo e inactividades que dejan la fantasía suelta y el 

organismo entregado a sus propios instintos. El ejercicio que regulariza las 

funciones es, a la vez, la válvula de seguridad por la que tiene salida el vapor 

a presión de unas actividades inherentes a la edad. (Eleizegui, s.f., 12) 

 Per tot això, Eleizegui comenta que gràcies a l’exercici del joc i a tota l’emoció 

que promou a totes hores, durant la nit el nen és protegit per l’Ángel de la Guarda de la 

Higiene (p. 14) 

 Aquesta filosofia d’activitat serveix també per a combatre malalties –en paraules 

de Barbens–:  

Hay que combatir la sedenteridad y el culto a lo activo […] El P. Barbens, que 

por su estado eclesiástico es un testigo de mayor excepción, dice que, según 

datos recogidos por él, en una epidemia de tifoidea sufrida en Barcelona, 

sucumbieron al mal una gran parte de niños y niñas insuficientes alimentados 

en sus casas o en los colegios y cohibidos en su vida de expansión músculo 

articular. ‘Se les resta la expansión, muy justificada en su edad, y resultan 

encogidos de cuerpo, sin desarrollo músculo articular y con una formación 

artificial’  

La vida sedentaria destruye la fuerza del sistema muscular y, por la falta de uso 

del mismo, le priva de las condiciones de resistencia ante los movimientos; se 

trastorna la circulación de tal manera, que se resiente todo el cuerpo; disminuye 

el calor; los humores se alteran y se corrompen, se carga el cuerpo de lo que 

debería evitarse y se impurifica la sangre. En una palabra, se altera la materia 

y se pierden las fuerzas con las aptitudes para el movimiento. Tanto la 

fisiología antigua como la moderna están acordes en sostener con sus datos 

científicos –y así lo confirma la estadística–  que la vida inactiva tiende a 

atrofiar el cerebro, a retardar la circulación de la sangre, a perturbar las 

funciones del aparato digestivo y las secreciones del organismo; y sobre todo, 

la vida de inacción atrofia todo el aparato músculo articular, llevando 

semejantes degeneraciones orgánicas consigo un principio de perturbación 

psíquica, pues sabido es el íntimo enlace y comercio que guardan los diversos 

elementos del hombre entre sí (Eleizegui, s.f., 15-16) 



 Eleizegui, així, recolzant-se en diferents experts recomana com a indispensable, 

l’exercici físic per als més joves –també una bona nutrició– a fi d’evitar “esos chicos de 

semblante pálido cargados de grasa, propensos a adquirir enfermedades... (p. 17). Així, i 

sobretot a l’escola, cal fomentar el moviment: “Por eso un higienista, al encontrarse con 

que la morbosidad de los alumnos era de un 17% durante el curso y de un 7% en el período 

de vacaciones, no dudó en achacar a la sedentaridad la causa del notable aumento de 

cifra” (p. 21) 

 I encara és més greu aquest fet en les nenes, amb el sexe femení:  

y aun cuando parezca absurdo, más faltas de ejercicio están las niñas que los 

niños. La razón está en los prejuicios que nos rodean respecto a la educación 

femenina, donde se concentra todo temor a movimiento desacompasado o a 

contracción muscular extemporánea. Desde muy pequeña, se la provee de una 

sillita para que, quietecita, oiga lecciones, quietecita repita la tabla, muy 

medrosa contesta a la doctrina y en posición adecuada cose y pespuntea Aun 

transigen con los ejercicios violentos de los chicos, pero ¿Qué la niña dé saltos, 

trepe por los árboles, juegue a la pelota o se sofoque jugando al escondite? ¡Eso 

no puede ser! ‘Eso es hacerlas marimachos’, nos contestan las madres que 

buscan la perfectabilidad de la niña  

[…] 

-No, amiga mía, yo no quiero hacer marimachos; yo no pretendo masculinizar 

a tu hija, sino que a ella llegue el beneficio santo del ejercicio, ya porque le 

precisa para formarse como organismo vivo que es, ya porque, siendo más 

débil, su desarrollo precisa en mayor intensidad estos estímulos, y ya también 

porque, para su ulterior función de maternidad, necesita una normal 

conformación que se ha de ir alcanzando con el ejercicio bien dirigido y que 

puede malograr con la sedentaridad exagerada (Eleizegui, s.f., 22-23). 

Per tant, el fet de models escolars coeducatius –que tot sigui dit, no ho eren al 

100% si ho mirem des de la visió del segle XXI– com els que sorgiren durant la República 

beneficiaren en major grau la part femenina de la societat, pel que fa a la salut.  

El Doctor Eleizegui, al llarg de la seva obra, aporta també els beneficis concrets 

de l’organisme que comporta l’exercici físic –fent un repàs a la vegada de pensaments 

psicològics–, també els errors d’aquesta pràctica, sovint relacionada amb una gimnàstica 

militar i de força. Idealitza, per tant, amb una activitat lúdica, que també comporta –

juntament amb higiene i fortalesa corporal– a la vegada emoció, motivació, bellesa... La 

proposta té també clares influències del joc anglès, en contraposició amb el model 

alemany, fixant-se inclús amb la ideà que ja sorgí al Congrés d’associacions americanes 

per a la creació de camps de joc –i que va dir Mr. Wods Hutchinson–: “Es preferible un 

campo de juego sin escuela, que una escuela sin campo de juego” (Eleizegui, s.f., 67).   

 Eleizegui, que acaba recomanant tipus concrets de jocs, exercicis i models de 

sessió, acaba demanant camps de joc, amb la idea que els nens, tant en horari lliure, com 

durant el període escolar poguessin esdevenir ciutadans més saludables, higiènics...  



Aquests pensaments es relacionen, així, amb tot el model d’Escola Nova –tot i que 

en un àmbit més cristià també apareixien llibrets com la Cartilla Moderna de Higiene 

(1929)–, i en concret, a Catalunya tota una pedagogia –pedagogia de la natura, de la 

corporalitat–, que tingué en la Comissió de Cultura, l’ens principal de promoció. Com a 

conseqüència, a més de les escoles, els banys de mar, les acampades, les semicolònies i 

les colònies tingueren com a ideal principal els pensaments de la cita anterior.  

4. L’aire lliure: higiene i salut i colònies escolars, pels volts de 1918 

La higiene i la salut ja foren problemes de Barcelona a mitjans del s. XIX, tal i com 

analitza Monés (2018). La industrialització a poc a poc anà aflorant aquestes intencions 

saludables –el doctor en medicina Pere Felip Monlau (1841, 1857, 1867) i la seva obra 

són un clar exemple d’aquesta voluntat i necessitat higiènica–, en una ciutat bruta, amb 

soroll i en la qual els jornalers vivien en condicions precàries, en habitatges quasi sense 

llum ni ventilació. A tall d’exemple, als inicis del s. XX moren quasi dos de cada cinc 

nens (Soler, 1997). De tota manera amb la renovació pedagògica i partint de Rousseau, 

Basedow, Pestalozzi.. els pedagogs del s. XX, en la seva gran majoria –Vergés, Martorell, 

Bardina, Montessori, Sensat...– destacaven la necessitat d’una educació a l’aire lliure per 

tal de promoure aquest element higiènic. Als inicis del s. XX, la Comissió de Cultura 

també buscà aquesta voluntat per millorar la salut higiènica, encarregant al Dr. Sayé un 

anàlisi de la problemàtica, en aquest cas de tuberculosi, dels infants. Entre d’altres 

tasques, en l’àmbit mèdic el Dr. Sayé i el Dr. Pere Domingo, germà del minsitre sr. 

Marcel·lí Domingo introduïren la vacunació contra la tuberculosi, ocupant el 1934 el 

segon lloc del món pel que fa a nadons vacunats, amb un 60% dels nascuts (Monés, 2018). 

 

  



  
Imatges: Cobertes i portades de quatre obres de Monlau (1841, 1857, 1867) en les quals l’element 

higiènic hi és present. Són exemples juntament amb d’altres tractats com Higiene Industrial (1856), 

Higiene del alma (1858) o Higiene pública (1872).  

 

 

 

 
Imatge: Una escola típica, en un lloc atípic. Destaca la brutícia i la falta de condicions higièniques (Jules 

Ferry et l’école primaire, s.a.) 

 



 
Imatge: Una escola típica, en un lloc atípic. Destaca la brutícia i la falta de condicions higièniques (Victor 

Hugo, s.a.) 
 

 

 

 

 



 
Imatge: Escoles Velles de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 1922, 160a) 

 

 
Imatge: Escoles Velles de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 1922, 160b) 

 

 



 

Així mateix, la higiene i l’educació física apareixen al s. XIX ja amb motius de profilaxis 

de malalties contagioses. S’associa a la vegada el desenvolupament orgànic amb la 

gimnàstica i l’educació física (Almeida, 2018). A la vegada cada cop hi ha més veus que 

promouen aquestes qüestions, com és el cas de Pedro de Alcántara García en el seu tractat 

d’higiene escolar (García, 1886) o la Institución Libre de Enseñanza (Almeida, 2018; 

Cossío, 1888). Totes aquestes dinàmiques portaren de ben segur a fer el 1901, l’educació 

Física, la fisiologia i la higiene matèries obligatòries. Apareix així un moviment higiènic 

que es vol iniciar des de la infància –amb comissions mèdiques, inspeccions medico-

escolars...–, però que també és integral i pretén fomentar l’aire lliure a partir d’excursions, 

passejos, i de la creació de parcs i jardins (Almeida, 2018; Pozo, 2000) 

El caràcter higienista i saludable de les colònies escolars –ubicades amb edificis i llocs 

amb sol aire i llum (Ajuntament de Barcelona, 1922– queda palès ja amb els requisits que 

es demanava per poder ser director, mestre o auxiliar d’una colònia. S’exigia així “que 

demuestren su conocimiento acerca la finalidad de la Colonia, su competencia para la 

 
Imatge: Escoles Velles de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 1922, 160d) 



labor pedagógica […] y que se sujeten a la preparación adecuada sobre ejercicios físicos, 

su ordenación, utilidad y práctica que dará un cursillo de breves lecciones el profesor de 

educación física de las Escuelas del Parque de Montjuich” (Ayuntamiento Constitucional 

de Barcelona, 1916, 12) 

La difícil i dura situació social dels voltants de 1918 queda ben detallada per 

l’Ajuntament Constitucional de Barcelona (1918):  

Malgrat la situació mundial travessant la crisis més greu que mai hom hagi 

vista i repercutint d’una faisó ben marcada, naturalment, en la vida de la nostra 

Pàtria, aguditzada encara a son punt més àlgit degut a nombroses vagues, lock-

outs, etc., etc., a l’ensems que la dolorosa inseguretat d’aquesta situació 

dimanent, amb tot i tants contratemps, doncs, contratemps que agreugen i fan 

més feixuga la nostra tasca, no ha minvat ni en una sola guspira l’entussiasme 

de la Comissió de Colònies Escolars, ni tampoc el d’aquells qui, a l’entorn 

d’ella i concients del fi benèfic i socialment patriòtic que la Ciutat els hi confia, 

posen tot llur esfors  perquè cada any sigui més profitosa, sigui més puixant la 

tasca de l’Ajuntament de Barcelona en aquest aire de llur complexa actuació 

(Ajuntament Constitucional de Barcelona, 1918, p. 9) 

 A partir d’aquí, la voluntat de l’Ajuntament és seguir potenciant les colònies 

escolars per portar els nens a:  

fer salut a les platges o a les muntanyes de la nostra bella terra, alè de nova 

vida que en alguns arribarà a fer desaparèixer els germens de greus malures 

degudes a viure en els pisets esquifits, mancats de sol a l’ensemps que de la 

més rudimentària ventilació, llocs on generalment viuen la majoria de les 

families obreres de la nostra Barcelona (Ajuntament Constitucional de 

Barcelona, 1918, p. 9).  

 Per aquest motiu els nens escollits per fer us de les colònies estaven prèviament 

seleccionats per un equip mèdic higienista de l’administració, els quals també 

s’encarregaven de la salut de l’infant i la seva millora física durant la seva estada 

(Ajuntament de Barcelona, 1922) 

Així, tot i que l’element higiènic sempre hi fou present –i al final és la causa de la 

creació i origen de les colònies escolars–, les circumstàncies del 1918 feren encara més 

justificable l’execució de les colònies escolars. I amb una voluntat d’arribar a tots els 

infants, també els pobres, prengueren força a més de les donacions econòmiques de la 

burgesia, empreses i grups escolars envers la gran causa: la salut del nen. I amb una línia 

al que ja s’havia fet un any abans es potencià el Patronat del nen ric a favor del nen 

pobre, per tal d’anar ajudant, amb una idea patriòtica, la classe més jove i de nivell 

econòmic més baix de Barcelona [imatge ]. D’aquesta manera, la Comissió Autònoma de 

les Colònies Escolars i Escoles del Bosc buscava “donar més amplitud a l’obra d’amor i 

de justícia en pro de la infància” (Ajuntament Constitucional de Barcelona, 1919). 

Aquests fets van en la línia de la renovació de jardins i parcs a Barcelona, amb la idea 

d’un retorn a la natura, a la salut, a respirar aire pur i, en definitiva, a evitar tanta mortalitat 



infantil. I és que durant el 1918, veient les poques hectàrees barcelonines de parcs [gràfic] 

–i les condiciones precàries dels infants: vivint en habitacions sense ventilació, sense 

llum...– l’Ateneu Enciclopèdic Popular, promocionà una campanya en aquesta idea i amb 

una filosofia també medico-pedagògica. Fou el primer moviment popular, tot i que la 

voluntat de la Comissió de Cultura ja anava en aquesta línia.  (Ajuntament de Barcelona, 

1920b, 1922). L’element lúdic lògicament anava lligat a aquests jardins i a la infància, 

recordant la idea que deia “noi que no juga, noi que està malalt” (Ajuntament de 

Barcelona, 1920b, 8). A més, els jardins esdevenien elements preventius davant males 

companyies i accidents i perills de la ciutat –i a la vegada havien d’esdevenir llocs 

promotors també del joc tradicional–. Específicament pel cas que ens ocupa, l’higiènic 

del nen és essencial: 

Un altre concepte positiu dels jardins és l’higiènic –poc present a Barcelona, a Catalunya 

i a Espanya–, car, a part que ja de sí constitueixen l’ambient adequat per a l’educació 

física, en ells l’infant trobaria sol, llum i aire, i es deslliuraria de tants centres de contagi 

i d’infecció com el volten pels carrers, ja sigui per la companyia dels nois malalts, ja sigui 

per jugar i terrejar damunt la pols poc neta que pot ésser vehicle de microbis de tantes 

malalties (Ajuntament de Barcelona, 1920b, 59). Així mateix es comenta que la ciutat 

també hi guanyaria en purificació de l’aire.  

 
Imatge: Gràfica comparativa entre Barcelona i diverses grans ciutats en relació amb la superfície de 

parcs i de població. Barcelona té 5483 habitants / hectàrea de parc (Ajuntament de Barcelona, 1920b, p. 

23) 

 

 



 
Imatge: Camps de joc i jardins d’infants a Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 1920b, 71) 

 

 
Imatge: Estat dels jardins a Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 1922, 172a) 

 



 

És evident que aquesta manca de natura a la ciutat requeria la necessitat de colònies 

escolars. Eren indispensables i calia seguir-la promocionant, com ja s’estava fent des de 

la seva instauració a Catalunya el 1906. 

Tota aquesta obra implicà que l’Ajuntament pogués dur a terme 299 colònies escolars –

des de 1906 i fins el 19181–, repartides en 71 pobles. Les colònies al cap i a la fi pretenien 

completar totes les accions de l’Ajuntament i la Comissió de Cultura per tal de “millorar 

l’estat física dels nois” (Ajuntament de Barcelona, 1922, 258) –els banys de mar, les 

semicolònies, les colònies conformaven conjuntament amb les construccions escolars, els 

jardins i les cantines un model que buscava una millora global de la ciutadania– 

 

                                                 
1 Al 1919 el total ascendí a 331 colònies 



 
Imatge: Butlletí per al nen ric per ajudar al nen pobre (Ajuntament Constitucional de Barcelona, 1918, 

p. 10) 

 

 

 



 
Imatge: Colònies fins 1918 (Ajuntament Constitucional de Barcelona, 1918, p. 18) 

 

 L’element higiènic i de control de la salut hi fou present. Els metges, que 

controlaven l’estat corporal, per tant, foren elements claus de les colònies escolars. I tot 

això quedà recollit en un conjunt d’estadístiques que permeten comprovar el nivells 



baixos de salut dels més petits, sobretot pel que fa a l’aparell respiratori i l’ampliació de 

la caixa toràcica.  

L'eix així principal de les colònies és segurament la higiene, tot i que l’element pedagògic 

anà agafant força. Un clar exemple són les diferents obres que l’Ajuntament de Barcelona 

i la Comissió de Cultura publicaren, com són l’Escola del Mar (1921), els Banys de Mar 

per als alumnes de les Escoles de Barcelona (1920) o l’extens volum sobre Les 

construccions escolars (1922). I és que la salut, la higiene i l’educació física, van prenent 

força, en un moment amb fortes mancances d’aquests aspectes per a la ciutadania. La 

infància es veu com un període en el qual es pot incidir: “aquesta cura de la sanitat de 

l’educand té una màxima eficàcia durant la seva infància; car per protegir el millorament 

de l’organisme, és evident que el millor temps és aquell període de la vida, quan és més 

fàcil guiar-ne el desenrotllament i evitar-ne preventivament les malalties” (Ajuntament 

de Barcelona, 1920a, 3). Aquesta idea anava lligada a més del fet de treball corporal, 

també a un ambient higiènic i de netedat, i d’uns edificis espaiosos, amb llum i ben 

ventilats, com l’Escola del Mar, i sobretot com les propostes de Colònies escolars de tot 

Catalunya. Per tant hi havia una idea integral d’higienisme:  

L’Ajuntament, davant d’aquest aspecte higiènic que revesteix la formació dels 

nois de la nostra ciutat, ja de temps va captenint-se de la Fundació de l’Escola 

del Bosc, de les Colònies Escolars, de l’Assaig d’una Escola de Gimnàstica i 

més darrerament de la instal·lació de Jardins d’Infants [...]  

Tot això a part de l’esforç que ha fet per bastir edificis escolars que es trobin 

en les degudes condicions que la higiene exigeix, esforç (Ajuntament de 

Barcelona, 1920a, 4-5) 

I la figura el metge, com a revisor de l’estat dels nens fou un element clau i indispensable 

per a la Comissió de Cultura. Aquesta figura, també determinava la pertinença o no de 

l’estada d’un alumne en aquest ambient a la natura.  

I és que la necessitat de la infància per la higiene el recollí estadísticament la secció 

d’higiene de la Comissió de Cultura (Ajuntament de Barcelona, 1920): 

 

 
Imatge: Ajuntament de Barcelona, 1920a, 14 

 



 
Imatge: Ajuntament de Barcelona, 1920a, 15 

 

Davant d’aquesta situació, els banys de mar i la vida a l’aire lliure proporcionava uns 

beneficis, els quals Robin i Binet ja detallaren i l’Ajuntament de Barcelona se’n feu ressò. 

(Ajuntament de Barcelona, 1920a, 18)  

 

 
Imatge: Ajuntament de Barcelona, 1920a, 27 

 

 

 
Imatge: Ajuntament de Barcelona, 1920a, 28 

 

 

Per tant, aquestes dades calia redreçar-les, amb un model pedagògic renovador i en el 

qual l’Escola del Bosch, l’Escola del Mar, les cantines i també totes les colònies escolars 

tingueren una significació important. I és que:  

L’Ajuntament de Barcelona ja fa temps que s’ha plantejat un dels problemes 

de la nostra infància, tal vegada el més greu i el que urgeix més solucionar 

d’hora. La gran majoria dels nois de Barcelona es troben en un estat de pobresa 



orgànica tal, que fa que siguin predisposats a les malalties més greus; malalties, 

molt d’elles, que ja duen avui un estat latent, i que no esperen sinó factors 

propicis i determinats que les ajudin i les posin de manifest. N’hi ha prou, per 

a veure el greu cas, de llegir les dades estadístiques que vénen consignades en 

el fulletó de Banys de Mar per als alumnes de les Escoles de Barcelona, que 

l’any passat publicà la Comissió de Cultura. Quan ha passat el grup dels afectes 

de tuberculosi pulmonar apagada, d’adenopatia tràqueo-bronquial i de poli-

micro-adenopatia, i l’altre grup constituït per aquells altres afectes de 

tuberculosi latent, de bronquitis crònica i de repetició, d’hipertròfia de les 

amígdales faríngia i palatina, i aquell altre grup encara tan nombrós dels 

anèmics, el grup dels qui es troben en un bon estat de salut queda tan migrat, 

que es veu amb tota cruesa la immediata resolució que cal donar a aquest 

problema de l’enfortiment dels nois de la nostra ciutat (Ajuntament de 

Barcelona, 1921a, 8) 

La idea fou que aquestes escoles, colònies... tinguessin un caràcter preventiu –el paper 

mèdic també era clau, sobretot en els Banys de Mar2, per sanar tuberculosis, anèmies... 

(Ajuntament de Barcelona, 1922)–: “l’Escola del Mar, com gairebé tots els tipus d’escoles 

a ple aire, té un caràcter preeminentment mèdic, no en el sentit de sanatori [...] sinó en el 

sentit de prevenció” (Ajuntament de Barcelona, 1921a, 12). Per aquest motiu, les escoles 

i sobretot les colònies tenien un caràcter naturista. Així, durant els inicis del s. XX, la 

Comissió de Cultura i l’Ajuntament de Barcelona, potenciaren un model preventiu en el 

nen amb aquestes escoles a l’aire lliure, els banys de mar, les colònies, semicolònies i 

acampades [taula 1] 

 
Figura1: La tasca pedagògica de la Comissió de Cultura i l’Ajuntament de Barcelona (1918, 1920a, 

1920b, 1921a, 1921b, 1922)  tenia un caràcter preventiu [Elaboració pròpia] 
 

Aquesta filosofia tingué el seu fruit l’any 1910 amb la creació de les Escoles de Bosc. La 

següent cita mostra aquesta voluntat general per millorar l’estat “lamentable” dels infants:  

 

L’ajuntament de Barcelona, sempre amatent a les noves empreses de 

millorament social iniciades arreu del món, i captingut de l’estat de feblesa i 

degeneració física de les criatures de la nostra ciutat, posat de manifest en 

l’examen mèdic que cada any s’ha fet per a procedir a la tria d’escolars 

destinats a les Colònies escolars, estimà indispensable la creació d’una estació 

sanitària, on un prolongat sojorn a l’aire lliure, una reconfortant alimentació i 

                                                 
2 En els Banys de Mar també hi intervingué el Club de Natació de Barcalona, oferint la seva platja als 

infants. 
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un ambient de serenitat i alegria, poguessin retornar als més tarats i dèbils les 

forces necessàries per anar-se defensant en la lluita per al vida (Ajuntament de 

Barcelona, 1921b, 4)  

 
Imatge: Escola de Bosc (Ajuntament de Barcelona, 1921 15; 1922, 127n) 

 

 
Imatge: Infermeria a l’Escola de Bosc de Motnjuïc (Ajuntament de Barcelona, 1921b, 15; 1922, 127j) 

 

 
Imatge: Gabinet antropomètric a l’Escola del Bosc de Montjuic (Ajuntament de 

Barcelona, 1921b, 16) 

 

 



 
Imatge: Secció de dutxes de nens de l’Escola de Bosc al parc de Montjuich (Ajuntament 

de Barcelona, 1922, 127i) 

 

 

 
Imatge: Dutxes de la secció de nenes a l’Escola de Bosc del parc de Montjuich (Ajuntament de 

Barcelona, 1921b, 31; Ajuntament de Barcelona, 1922, 127i) 

 

La higiene fou clau, inclús arribà a haver-hi servei per netejar i assecar la roba 

 



 
Imatge: Servei de neteja i assecat de la roba durant els Banys de Mar. Ajuntament de Barcelona, 1921, 

p. 8 

 

També hi havia servei de dutxes. Alguns alumnes no sabien ni el que era una dutxa 

(Domènech...) 

 
Imatge: Dutxes durant els Banys de Mar, el 1921 (Ajuntament de Barcelona, 1921, 22) 

 

 



L’horari escolar, no era molt diferents del de les colònies 

 
Imatge: Horari dels inicis de l’Escola del Mar (Ajuntament de Barcelona, 1921a, 19 

 

Amb l’educació física, s’aconseguia un doble benefici: oferir una formació integral i fer 

de l’escola aquest instrument preventiu, higiènic i saludable. Així el posar el nen en 

contacte amb el sol, la llum i l’aire pur eren la base també de l’educació física, i per tant, 

el camp, el bosc, el mar...  –i no la ciutat– era un espai indispensable. Així mateix, 

l’element de tractament integral es comprova en veure que hi havia també incidència en 

aspectes com l’alimentació, el bany, la gimnàstica, el joc, les excursions, el treball 

manual..  

Fixant-nos en una de les qüestions de salut, com és l’alimentació es diu que:  

L’alimentació es compren de tres repassos: desdejuni, dinar i berenar, que, 

segons el reglament, ja s’ha dit en què consisteixen. Cal afegir que les viandes 

són de primera qualitat i que la preparació és acurada, senzilla i amb poques 

espècies. Quant a les quantitats, els càlculs fets pel facultatiu han donat per 

resultat unes 1500 calories, que si es poden considerar excessives tenint en 

compte que els treballs de Gautier i Flugge concedeixen una xifra de 1634 

calories per a l’alimentació total diària de nois d’aquestes edats, no ho 

resultaran en el cas, que serà el més freqüent, d’un sopar molt escàs i mancat 

de valor nutritivista, com el que solen servir les famílies a aquests nois 

(Ajuntament de Barcleona, 1921b, 36) 

És destacable així el fet que l’escola servís per pal·liar els dèficits econòmics, de salut i 

de menjar domèstics. Així mateix, el tipus de menjar de cada dia, era ben analitzat perquè 

fos equilibrat, i utilitzant el producte de la temporada [imatge] 

 



 
Imatge: Menú típic d’escola (Ajuntament de Barcelona, 1921b, 37) 

 

Analitzant el tipus de menjar, es veu l’alta quantitat calòrica, impensable al segle XXI. A 

la vegada, l’actuació del metge a les diferents escoles i colònies queda exemplificada a 

l’Escola del Bosc del Parc de Montjuïc.  

 

Així, ja a l’article 30 del Reglament  de les Escoles del Bosc hi diu: “El metge 

de les Escoles es cuidarà de l’examen dels alumnes que sol·licitin l’ingrés i de 

determinar, d’acord amb els Directors i Professors d’educació física, el 

procediment hidroteràpic que convé a cada alumne, el règim alimentici a què 

se’ls deu sotmetre, els exercicis que els convenen i quins alumnes deuen donar-



se de baixa per causa de malaltia. Demés ha de portar un registre antropomètric 

i fer l’historial de l’alumne en ço que respecta el seu estat físic, creixença i 

desenrotllament, fent-lo precedir d’una fulla d’antecedents patològics no sols 

dels nois, sinó dels pares, interrogant-los discretament (Ajuntament de 

Barcelona, 1921b, 55) 

Per tant, escola, educació física i metge –a diferència de l’actualitat– estaven estretament 

lligats. Per aquest motiu, hi havia sales només mèdiques-antropomètriques, en les quals 

cada mes es prenia registre de talla, pes, i del que es cregués necessari. La salta tenia tots 

els aparells necessaris: “bàscula i talla, compassos, calibres, cintes mètriques, 

espiròmetre, dinamòmetre, toracògraf de Dufestel, cartells de Wecker i Masselon per a 

l’acuïtat visual, etc.” (Ajuntament de Barcelona, 1921b, 55)  

 

 
Imatge: Fitxa antropomètrica (Ajuntament de Barcelona, 1921b, 56) 

 



 
Imatge: Taula per administrar l’alimentació. (Ajuntament de Barcelona, 1921b, 60) 

 

 
Imatge: Taula per administrar l’alimentació. (Ajuntament de Barcelona, 1921b, 61) 

 

 



 
Imatge: Taula per administrar l’alimentació, en l’àmbit econòmic. (Ajuntament de Barcelona, 1921b, 

62) 

 

 

 



 
Imatge: Llibreta de les colònies escolars. Entre les pàgines d’aquests diaris ben freqüentment s’hi troben 

mostres de l’educació a l’aire lliure [propietat de l’autor] 

Tot això permet visualitzar tot aquest moviment, ideal saludable, higiènic... per fer front 

a una situació ciutadana precària per que fa a respirar aire pur, a tenir un cos sa. I és que 

es buscava una pedagogia diferent, una pedagogia a la natura.  

5. Pedagogia de la Natura: Documental 

Tota aquesta idealització ben necessària de l’aire lliure, dels banys i el sol quedava ben 

palesa en diversos escrits helioteràpics i naturistes, detallant els beneficis del sol i clima 

marítim –i els banys–, de muntanya –tot sempre en las seva justa mesura, com recullen 

diversos tractats (Capo, s.a.; 1932; Khune, 1919; Léo, 1920; Muller, c. 1910; Olavarrieta, 

1928; Riera, 1938)–. Per tant, la societat estava envoltada d’aquesta filosofia, que buscava 

en definitiva una millora higiènica i de les condicions de vida. 

A tall també d’exemple, el documental Pedagogia de la natura. Apunts històrics sobre la 

història de l’ensenyament de la natura als Països Catalans. (Borbonet, Costa, Mir, 

Monge, Sota, Terrades, 1993) mostra aquest ambient, concretament per part de mestres, 

pedagogs i impulsors de l’Escola Nova Catalana.  

 

 Inici / Final  Descripció 

1 14.45-21”00’ Creació de la Comissió de Cultura, les colònies escolars com a mitjà per 

millorar la salut i voluntat general per millorar la qualitat i l’educació de la 

infància, tot a la naturalesa.  

Pere Vergés i Ventura Gassol expliquen el model pedagògic a la natura de les 

colònies a Vilamar (Calafell) 

2 24’25” a Angeleta Ferrer parla  de l’Institut-Escola, d’Estalella i del concepte dels 

homes forts 



3 25’30” Es parta la importància de la natura, en concret a l’Institut Escola, segons la 

idea del seu director i d’Angeleta Ferrer, deixeble de l’Escola del Bosc 

4 27’ S’aprecia l’ús de la natura sempre que es pot, també fent qualsevol tipus de 

classe 

5 31’15” Es detallen les colònies amb la idea d’una millora física i també de foment de 

l’educació general 

6 35’50” Es parla d’Enric Soler i de les seves colònies a la natura 

7 41’05” Es visualitza l’escola franquista, que torna a tancar-se i a deixar apartada la 

natura (excepte en els excursionistes i grups d’escoltes que reivindiquen els 

seus beneficis) 

 

6. A tall de conclusió 

És un fet evident que el canvi de filosofia en el model educatiu, que s’inicià a finals del 

s. XIX a Espanya i que tingué en el s. XX una forta empenta, milloraren en gran mesura 

les condicions –salut, higiene, educació– del jovent.  

Les primeres veus a les quals se’ls hi sumaren els esforços de l’administració foren claus 

per aconseguir tot aquest moviment higiènic i que tingué en les colònies la seva màxima 

expressió.  

És necessari destacar que aquesta higiene escolar era ben sovint l’únic moment, o dels 

pocs, d’higiene i de salut, en unes ciutats –i també moltes escoles– que respiraven brutícia, 

pudors, malalties, etc., tot i que a poc a poc s’intentaven renovar.  

Així doncs, l’educació a l’aire lliure s’enfrontava a malalties, com fou evidentment la grip 

de 1918.  

Sempre però queda per reflexionar fins a quin punt la renovació pedagògico-higiènica fou 

únicament per crear una raça més forta, una mà d’obra barata que no es posés malalta i 

que pogués seguir rendint encara que tingués diferents adversitats. Sigui com sigui, és un 

fet evident que la qualitat de vida, sobretots dels infants, millorà gràcies a aquesta nova 

política, aquesta nova manera de fer. I volem creure que fou amb fins en favor de la 

humanitat 

A l’actualitat és ben evident que la situació ha millorat. De tota manera, és inadmissible 

veure com en ple segle XXI, a Catalunya i a Espanya, encara hi ha barris marginals amb 

uns nivells precaris d’higiene, sense aigua corrent, o sense aigua calenta. I en aquests 

casos, és només en l’àmbit educatiu que es pal·lien –en una petita part– aquestes 

mancances. Els recursos econòmics així sembla que no estiguin ben gestionats, a no ser 

que la prioritat de l’administració sigui una altra ben diferent a la d’ajudar els més 

necessitats.  
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