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A partir del segle , la higiene individual experimentà un seguit de mutacions que la transformaren radicalment. El canvi més evident fou la restricció gradual de l’àmbit d’actuació: a poc a poc perdé l’orientació totalitzadora pròpia de la
higiene clàssica en favor d’una altra concepció més inﬂuïda per les tendències ambientalistes.
Finalment, a la darreria del segle , la higiene individual es limità al territori
estricte de la neteja. L’aparició de la teoria bacteriològica de les malalties infeccioses no féu sinó conﬁrmar i reforçar les noves estratègies individuals de conservació
de la salut i de prevenció de la malaltia. La higiene es va identiﬁcar amb la netedat i
la manca de microbis i, per tant, de malalties.
Netedat esdevingué sinònim de bondat, amb la qual cosa s’identiﬁcaven l’àmbit
higiènic i el moral. Tot i que aquesta identiﬁcació era present amb anterioritat, assolí la màxima expressió durant el segle  per mitjà de polítiques moralitzadores
d’higienització de la població, adreçades a la major part dels grups socials, però
particularment als treballadors, les mares i els infants.
La higiene individual reorientà així els seus objectius cap a l’educació del conjunt de la població i l’eradicació de tot allò que era percebut com a errors i supersticions populars, adoptant-hi un to cada cop més coercitiu.
Quan els estats moderns començaren a participar en la implantació d’aquestes
mesures des de la salut pública, es restringí novament l’àrea d’actuació de la higiene individual, tot i mantenir un paper essencial a l’hora d’evitar la malaltia i de
conservar la salut en l’àmbit domèstic.

     



. Algunes peces de vestir (com ara faixes massa
ajustades i sabates de punta massa estreta) poden tenir
conseqüències pernicioses per a la salut de les dones.
Dibuix procedent de M. Montaner, Manual popular
de higiene. Nociones redactadas por la Junta Imperial
de Sanidad de Alemania, edició espanyola de la
 a alemanya (Barcelona, c. ), p. .
Acadèmia de Ciències Mèdiques (Barcelona)

. Contra el vici
d’escopir: l’escopidora
de butxaca, model
Dettweiler. Gravat
procedent de
M. Montaner, Manual
popular de higiene.
Nociones redactadas por
la Junta Imperial de
Sanidad de Alemania,
edició espanyola de la
 a alemanya (Barcelona,
c. ), p. .
Acadèmia de Ciències Mèdiques
(Barcelona)
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-. Durant el segle , l’apogeu de les tradicions
mèdiques ambientalistes, l’anàlisi química de l’aigua
i l’estudi experimental de les seves propietats medicinals
portaren els balnearis europeus a la seva màxima
esplendor, ﬁns al punt de convertir-los en autèntics
santuaris de la salut per a les classes benestants. Dues
litograﬁes (c. ) amb escenes d’hidroteràpia, a base
d’aigua freda, al balneari de Graefenberg (Alemanya),
fundat per V. Priessnitz el .
The Wellcome Institute Library (Londres)

-. Des de la darreria del segle , la cultura física fou
promoguda com a part essencial d’un règim de vida saludable.
Aquestes escenes de gimnàstica i bany de pacients «pensionistes»
al Manicomi de Sant Boi, prop de Barcelona, il·lustren el grau
de penetració social de les noves tendències. Reproduccions
d’A. Pujadas, El Manicomio de San Baudilio de Llobregat
(Barcelona, ).
Centre d’Història de la Medicina Uriach (Barcelona)

     



. La pràctica de la sagnia per evacuar les «superﬂuïtats»
corporals com a mitjà de prevenció enfront de la malaltia
tingué els seus orígens, a l’Occident, en la medicina grega
antiga, però sobrevisqué almenys ﬁns a l’inici del segle ,
molt de temps després que hagués perdut vigència la teoria
humoral. Una família italiana de classe alta, amenaçada
per la grip, es prepara per a una sagnia.
The Wellcome Institute Library (Londres)

. La preocupació política pel control sanitari de la
prostitució convertí els bordells en un dels escenaris on
més aviat es difongueren els nous hàbits i equipaments
higiènics. Fotograﬁa de G. Brassaï, La toilette dans un hôtel
de Passe. Rue Quincampoix, Paris (c. ).
Col·lecció particular
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