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■ SABEM QUE EL TABAC ÉS PERJUDICIAL

Segur, molt segur, que quasi qualsevol article o assaig 
que llegim o escriguem sobre el tabac començarà amb 
una frase com ara «El consum de tabac mata quasi sis 
milions de persones cada any, i s’estima que causarà 
mil milions de morts durant el segle XXI» (Atusingwi-
ze, Lewis i Langley, 2015). I això se sap ja des de fa 
unes quantes dècades. Va ser a començament de 1960 
quan dos informes titulats «Smoking and Health» [“El 
fumar i la salut”] van corroborar 
l’existència d’una relació causal 
entre el consum de tabac, el càn-
cer i altres malalties. El primer 
dels informes, que ha passat més 
desapercebut, va ser el del Reial 
Col·legi de Metges del Regne 
Unit (Royal College of Physici-
ans, 1962) i el segon, el de Luther 
L. Terry, el del nord-americà, de 
1964 (Surgeon General’s Advi-
sory Committee on Smoking and 
Health, 1964). 

L’evidència s’havia anat acumulant durant les dèca-
des precedents. El 1950 es van publicar tres articles 
importants sobre el risc d’emmalaltir o morir associat 
al consum de tabac. Tres estudis de casos i controls 
que van donar significat d’evidència científica a la re-
lació entre consum de tabac i càncer de pulmó. Dos 
dels estudis els van dur a terme als Estats Units grups 
independents. L’estudi de Levin, Goldstein i Gerhardt 
(1950) va incloure un miler de pacients amb càncer 

i 600 sense. A tots se’ls va preguntar mitjançant un 
qüestionari sobre els seus antecedents mèdics, la seua 
ocupació i distints hàbits de vida, incloent-hi el con-
sum de tabac. L’altre estudi, publicat per Wynder i 
Graham (1950), va incloure 684 pacients amb càncer 
de pulmó i 780 pacients sense càncer també hospita-
litzats. Igualment, ambdós estudis van mostrar de ma-
nera consistent que la prevalença de consum de tabac 
entre els casos era molt més elevada que entre els sub-
jectes del grup control. En el tercer estudi, realitzat al 

Regne Unit per Doll i Hill (1950), 
es van incloure 709 pacients amb 
càncer de pulmó i altres tants pa-
cients sense càncer dels quals es 
va demanar informació emprant 
un qüestionari sobre el consum 
de tabac, l’edat d’inici al consum 
i el grau d’inhalació del fum. Doll 
i Hill també van observar una 
major freqüència de fumadors i 
que la quantitat de tabac consu-
mida era major entre els pacients 

amb càncer de pulmó que entre els subjectes del grup 
control. 

Val la pena assenyalar que els autors dels treballs 
van tenir grans dificultats per a aconseguir publicar les 
seues investigacions perquè, a més d’utilitzar un dis-
seny epidemiològic innovador, donaven una resposta 
una mica incòmoda a la pregunta sobre la causa de la 
tràgica epidèmia de càncer de pulmó que estava ex-
perimentant el món occidental. La prevalença de fu-
madors era altíssima, incloent-hi els mateixos investi-
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Figura 1. La indústria del tabac va utilitzar la imatge dels professionals sanitaris per publicitar les bondats d’una o altra marca de tabac, així 

com la seua innocuïtat. Les imatges superiors mostren diversos exemples d’anuncis de cigarrets que van ser publicats en periòdics i revistes 

dels Estats Units a mitjan segle XX.
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gadors (Graham va deixar de fumar el 1951 però va 
morir a causa d’un càncer de pulmó sis anys més tard). 
El mateix Graham també va vaticinar a Wynder quan 
preparaven l’article: «Tindràs dificultats. Als fumadors 
no els agradarà el teu missatge. Els interessos del tabac 
s’hi oposaran fermament. Els mitjans de comunicació 
i el govern no s’inclinaran gaire a donar suport a aques-
tes troballes» (Thun, 2005). La cursiva és afegida en-
cara que, segurament, el lector no la necessita, ja que 
aquestes paraules mostren perfectament l’important 
paper que fins i tot aquells intrèpids investigadors van 
atorgar als mitjans de comunicació. 

■ LA INDÚSTRIA DEL TABAC JA HO SABIA

No és estrany que la indústria del tabac utilitzara re-
clams de salut en la publicitat dels cigarrets en la dè-
cada dels cinquanta i seixanta (figura 1). Els anuncis 
mostraven persones considerades modèliques, com 
els professionals sanitaris, per publicitar les bondats 
d’una o altra marca de tabac, així com la seua inno-
cuïtat.

Els mitjans de comunicació, que viuen en gran ma-
nera gràcies als ingressos de la publicitat, van acollir 
sense pudor (i segurament sense gaire coneixement) 
aquesta publicitat. El 1954, i com a resposta a altres 
investigacions sobre l’efecte carcinogènic directe del 
tabac, les tabaqueres van llançar la campanya (ara 
seria etiquetada de publireportatge) A frank statement 
to cigarette smokers [“Una since-
ra declaració als fumadors”] (fi-
gura 2) en les revistes i periòdics 
més importants dels Estats Units. 
La publicació del «frank state-
ment», posant en boca d’autoritats 
científiques afirmacions com ara 
que «no hi ha proves que fumar 
tabac siga una de les causes» de 
càncer de pulmó, marca l’inici 
de l’estratègia de la indústria ta-
baquera per difondre entre la ciu-
tadania informació errònia sobre 
els efectes per a la salut del tabac. 

■  LA INDÚSTRIA DEL TABAC VA INTENTAR INFLUIR 

EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

La indústria del tabac va pressionar els mitjans de co-
municació perquè era conscient que la cobertura me-
diàtica influeix en el comportament de la població. Un 
treball de Soto-Mas, Villalbí, Granero, Jacobson i Bal-
cazar (2003), que va analitzar els documents interns 
de la indústria (que van veure la llum després dels juís 

a les tabaqueres als Estats Units i 
el Master Settlement Agreement1 
de 1998), va posar de manifest les 
estratègies de les tabaqueres per 
a «atraure» els periodistes. Per 
exemple, l’organització al novem-
bre de 1984 d’una conferència a 
Madrid per a periodistes llatinoa-
mericans, amb l’objectiu d’«expo-
sar clarament el punt de vista de 
la indústria del tabac mitjançant 
l’exposició dels mites i realitats 
del tabaquisme passiu (figura 3), 

l’impacte econòmic de la indústria del tabac, etc. a 
periodistes líders» (Rothermel, 1984) o l’organització 
de viatges de periodistes experts en temes de salut (de 
La Vanguardia i El Mundo) als Estats Units per a pre-
sentar-los les bondats de les activitats de Philip Morris 
(Winokur, 1995).

1  Acord assolit als Estats Units el 1998 entre els advocats de 46 estats, cinc 
territoris, el districte de Columbia i les cinc principals companyies de ta-
bac sobre la publicitat i la promoció dels seus productes.
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Figura 2. En resposta a les investigacions que relacionaven el ta-

bac amb el càncer de pulmó, les tabaqueres van llançar el 1954 la 

campanya A frank statement to cigarette smokers [“Una sincera 

declaració als fumadors”] en revistes i periòdics. Va ser l’inici de l’es-

tratègia de la indústria tabaquera per difondre entre la ciutadania 

informació errònia sobre els efectes per a la salut del tabac. 

Jo
h

n
 W

. H
ill

 P
ap

e
rs

 S
ta

te
 H

is
to

ri
ca

l S
o

ci
e

ty
 o

f 
W

is
co

n
si

n



 78 Núm. 88 MÈTODE

Comunicar la salut

MONOGRÀFIC

S’ha investigat, mitjançant els documents mencio-
nats o activament davant de casos d’implantació de no-
ves mesures legislatives (lleis d’espais lliures de fum, 
prohibicions en cotxes), de quina manera la indústria 
tabaquera ha intentat influir sobre els periodistes i in-
formadors i els mitjans de comunicació. Entre les acti-
vitats més freqüents hi ha l’organització de viatges i es-
deveniments especials, normalment a llocs privilegiats 
i combinats amb activitats extraprofessionals, i l’elabo-
ració de resums de premsa com a font d’informació per 
als periodistes (Hiilamo, Kahl i Lambe, 2009), encara 
que l’efecte sobre els mitjans de comunicació i els pe-

riodistes sembla més aviat escàs, amb l’excepció de les 
revistes econòmiques.

Un estudi als Estats Units (Pierce i Gilpin, 2001) 
de les notícies sobre salut i tabac en els mitjans de co-
municació de masses entre 1950 i 1983 va demostrar 
una associació de la cobertura mediàtica amb canvis 
en les taxes d’abandó del tabaquisme. Per tot això, l’Or-
ganització Mundial de la Salut (OMS) i el moviment de 
control del tabac han inclòs entre les seues prioritats 
denunciar les maniobres de la indústria tabaquera per 
a manipular els mitjans de comunicació (World Health 
Organization, 2000).

Figura 3. Una altra estratègia utilitzada per la indústria tabaquera va ser la d’organitzar trobades en què exposar els seus punts de vista als 

periodistes i líders d’opinió sobre el fum en els fumadors passius, l’impacte econòmic i els efectes d’una legislació restrictiva en publicitat. 

La imatge mostra un document de Philip Morris sobre la conferència celebrada a Madrid el 1984, organitzada amb aquest objectiu i dirigida 

a periodistes llatinoamericans.
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Figura 4. El gràfi c mostra el nombre d’articles publicats en La Vanguardia amb la paraula «tabaquisme» al llarg del temps (1881-2015). 

FONT: La Vanguardia. 
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A Espanya, la discussió prèvia 
a la Llei 28/2005 de mesures sa-
nitàries contra el tabaquisme du-
rant la major part de l’any 2005 
(la llei es va aprovar el 26 de 
desembre de 2005 i va entrar en 
vigor l’1 de gener de 2006) és un 
cas evident de la importància dels 
mitjans de comunicació. Tal com 
descriu l’Informe Quiral de 2006 
(Fundació Vila Casas, 2007), les 
portades dels més importants pe-
riòdics d’àmbit estatal es van fer 
eco durant tot l’any de les propos-
tes, negociacions i modificacions 
de la llei, amb una mitjana aproximada de quaranta 
textos sobre tabac cada mes i un pic de més de dos-
cents al desembre de 2005. Les set-centes notícies so-
bre tabac durant l’any 2005 van doblar pràcticament 
les dels anys 2002 a 2004 i van triplicar les d’anys pre-
cedents (1997 a 2001). Aquesta tendència es pot també 
observar en les notícies publicades per La Vanguardia, 
periòdic veterà de la premsa espanyola amb informa-
ció accessible per internet des de l’any 1881, com pot 
comprovar-se en la figura 4.

El tractament de les notícies sobre el tabac ha anat 
canviant amb el pas del temps. Valga com a exemple 
la timidesa amb què va ser tractada en La Vanguardia 
la presentació de l’informe «Smoking and Health» del 
Reial Col·legi de Metges del Regne Unit el 6 de març 
de 1962 a Londres, apareguda tan sols en una breu no-
tícia d’agència dos dies després (figura 5). 

És evident que els mitjans de comunicació han ca-
nalitzat publicitat i informació sobre el tabac des dels 

orígens mateixos del negoci massiu del tabac i que la 
indústria del tabac ha intentat influir sobre els mitjans 
de comunicació i els informadors. A pesar d’això, a Es-
panya, com en altres països desenvolupats, els mitjans 
de comunicació han estat decisius per a crear el canvi 
social necessari per al control del tabac. 
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«L’OMS I EL MOVIMENT 

DE CONTROL DEL TABAC 

HAN INCLÒS ENTRE 

LES SEUES PRIORITATS 

DENUNCIAR LES MANIOBRES 

DE LA INDÚSTRIA 

TABAQUERA PER A 

MANIPULAR ELS MITJANS DE 

COMUNICACIÓ»

Figura 5. A l’esquerra, portada de l’informe «Smoking and Health» 

[“El fumar i la salut”] presentat pel Reial Col·legi de Metges del 

Regne Unit el 1962. A la dreta, un breu aparegut en el periòdic La 
Vanguardia dies després en el qual s’informava de la publicació del 

document.
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