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La grip,
una malaltia benigna?
Josep Lluís Doménech
Doctor en Química

EDITORIAL
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Els trastorns infecciosos han estat des de 
sempre una amenaça per a la humanitat, i això 
per la seua elevada letalitat. Segurament, la in-
fecció deguda al virus de la grip és una de les 
més perilloses per als humans, tot i la creença 
popular que és una malaltia benigna.

En la primera gràfica de més avall, obtingu-
da a partir de la causa de mort assenyalada en 
el certificat de defunció, s’indica l’evolució en la 
mortalitat anual causada per les malalties infec-
cioses per cada 100000 habitants al llarg del 
s. XX als EUA (podem suposar que a Europa 
la gràfica deu ser semblant). Tot i la volatilitat, 
constatem un descens en el nombre de defunci-
ons com més avancem en el segle. Un descens 
que només és interromput d’una manera abrup-
ta en una ocasió, en la pandèmia de la grip de 
1918, una pandèmia coneguda internacional-
ment com la grip espanyola. Un brot que a nivell 
mundial segà la vida d’unes quaranta milions de 
persones. Per a fer-nos una idea de la magni-
tud de la tragèdia hem de saber que el nombre 
de morts deguts a la Gran Guerra, que finalitzà 
precisament el 1918, fou d’uns vint milions de 
persones, la meitat de les atribuïdes a la grip. 

de les mans amb sabó, la ventilació dels habi-
tatges o cobrir-se la boca en tossir o esternudar.

En la segona meitat del segle, però, detec-
tem una estabilització en la mortalitat (tant la to-
tal com la deguda a la grip). Estudis recents, que 
han incorporat l’impacte de la grip al llarg de la 
primera dècada del s. XXI, confirmen l’estabilit-
zació als EUA entorn dels 35 morts (per cada 
100000 habitants). A nivell mundial, s’estima 
una mortalitat anual d’entre 300000 i 600000 
persones. Però, com és possible açò, si és des 
de la segona meitat de segle que disposem dels 
fàrmacs més eficaços contra la grip?

La resposta la trobarem no sols en el fet que 
el recompte de la mortalitat deguda a la grip no 
és gaire fiable (sovint el diagnòstic de defunció 
es fa atenent els símptomes que presentava el 
difunt, i no amb l’anàlisi de laboratori; també, en 
ocasions la mort ocorre per un efecte secundari, 
uns dies després d’haver passat la grip, etc.), 
sinó també en l’efectivitat modesta dels antivi-
rals (disponibles des de finals dels anys 80), i la 
vacuna (des de finals dels 40).

El propòsit dels antivirals és inhibir la neuro-
minidasa, la proteïna localitzada en la superfície 
de la membrana del virus, i que li permet en-
trar en les cèl·lules de l’hoste, i replicar-se. Hi ha 
evidències que els antivirals redueixen els símp-
tomes, i les possibles complicacions, però els 
estudis observacionals no permeten afirmar una 
reducció en la mortalitat.

Pel que fa a la vacuna, les variacions dels 
virus gripals obliguen a dissenyar-ne una nova 
cada any. A partir dels virus que circulen en al-
guns llocs a primeries de l’any, l’OMS assenya-
la les soques que ha d’incloure la vacuna de la 
temporada següent. El fet de no encertar en les 
soques escollides, així com possibles mutacions 
dels virus circulants, fan que el microbi per al 
qual s’havia dissenyat la vacuna no coincidisca 
exactament amb el que circula, cosa que redu-
eix l’efectivitat a un 60%, en el millor dels ca-
sos. A açò hem d’afegir que només es vacuna 
al voltant d’un 50% de la població de risc. L’evi-
dència empírica és que la vacunació redueix els 
símptomes, el risc de contraure una grip greu, i 
possibles complicacions, però no és una con-
clusió compartida que origine una disminució de 
la mortalitat deguda a la grip. Sorprenentment, 
segons un metaanàlisi de 2002, la vacunació re-
dueix el nombre de morts per qualsevol causa a 
l’hivern entre persones majors de 65 anys.

Un últim aspecte, el fet que en els últims cent 
anys no s’haja presentat una pandèmia tan viru-
lenta com la de la cucaracha, no ens ha de fer 
creure que això no tornarà a passar. Tard o d’ho-
ra ocorrerà i hem d’estar preparats per a minvar 
la seua repercussió i amplitud.

La davallada dràstica en el nombre de defun-
cions totals en la primera meitat de segle s’ex-
plica, a més de per l’impacte dels programes de 
vacunació, per les millores en alimentació i en 
higiene.

Aquestes mesures expliquen també l’evolu-
ció de la mortalitat ocasionada per únicament 
la grip (gràfica de baix) –se solen comptabilitzar 
grip i pneumònia perquè la primera predisposa 
a la segona). En aquesta infecció han demostrat 
ser útils també mesures com el rentat freqüent 
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D’on va venir la grip del 1918?

J. M. Mulet
Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes · UPV

ANIMAL ARTIFICIAL

La referència mèdica més 
antiga de l’existència de 
la grip la trobem a l’obra 
d’Hipòcrates on parla 
d’una epidèmia de tos
a Perinto, una ciutat 
portuària a la mar de 
Màrmara, l’any aC.
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Un dels enigmes científics més incerts i 
apassionants és l’origen de la grip de 1918. En 
molts països en diuen la grip espanyola, atés que 
els primers casos van ser notificats a Espanya, 
però realment les primeres víctimes europees 
varen ser al port de Brest entre els soldats ame-
ricans que venien a lluitar a la I Guerra Mundial. 
L’epidèmia es va propagar ràpidament entre les 
trinxeres, afavorida per les condiciones insalu-
bres i per l’amuntegament de gent. La censu-
ra de guerra que feu el govern francès amagà 
l’epidèmia, per això, les primeres notícies de la 
pandèmia no ixen a la llum fins que no va arribar 
a Espanya. Igual que a França la truita france-
sa no es diu truita francesa, el nom popular a 
Espanya no va ser grip espanyola, sinó el sol-
dado de Nàpoles, que és el títol d’una peça de 
la sarsuela La canción del olvido que en aquella 
època triomfava als escenaris o “la febre dels 
tres dies”. Tot i ser un país neutral, a Espanya, 
l’epidèmia va eliminar l’1% de la població i va ser 
especialment virulenta a la ciutat de Zamora, on 
el bisbe Antonio Álvaro i Ballano va ignorar 
les recomanacions sanitàries d’evitar les aglo-
meracions i va organitzar novenes expiatòries ja 
que pensava que l’epidèmia era un càstig pels 
pecats dels zamorans. Allí la mortalitat va arri-
bar a afectar entre el 5 i el 10% de la població, 
principalment, metges i monges que atenien els 
malalts i gent jove; amb la qual cosa, després 
de l’epidèmia, la població va sofrir la manca de 
personal sanitari i de gent que treballés el camp, 
amb la qual cosa es va produir manca d’abasti-
ment d’aliments. Entre les monges que hi varen 
morir, la germana Dositea Andrés Marín, ger-
mana de la Congregació de les serves de Maria 
i germanes dels malalts, natural de Xest. I entre 
els famosos morts per la grip en tot el món, el 
pintor noruec Eduard Munch, el pintor austrí-
ac Gustav Klimt i el poeta francés Guillaume 
Apollinaire.

Però, d’on ve la grip? La referència mèdica 
mes antiga de l’existència de la grip la trobem 
a l’obra d’Hipòcrates on parla d’una epidèmia 
de tos a Perinto, una ciutat portuària al mar de 
Màrmara, a l’any 412 abans de Crist. Molts dels 
símptomes que descriu recorden un quadre gri-
pal, tot i que també parla de problemes de visió 
nocturna i paràlisi de cames, amb la qual cosa 
havia de ser un virus semblant a la grip o amb 
una transmissió similar, però no una grip, ja que 
aquests darrers símptomes no quadren. Hem 
de tenir en compte que les epidèmies al món 
antic eren estranyes, ja que, pel fet de tractar-se 

de poblacions de pocs habitants i haver-hi poca 
mobilitat, els virus no s’hi propagaven fàcilment.
Diferent va ser la pesta a l’edat mitjana, quan la 
població de les ciutats ja era més gran i els inter-
canvis marítims o per terra més freqüents. 

De l’origen de la grip del 1918 tenim poca 
idea. Arriba a Europa pel port de Brest, i pro-
bablement allí es produeix la mutació que va fer 
que augmentés la virulència. Als EUA, el nucli 
es troba al campament militar de Fort Riley, a 
Kansas, tot i que l’any anterior hi havia hagut 
una epidèmia de grip benigna a 14 campaments 
militars nord-americans, que probablement fos 
el mateix virus abans de la mutació. Algunes hi-
pòtesis apunten que l’origen darrer es trobe a 
la Xina, ja que des del 1910 havia patit diferents 
epidèmies. La prova definitiva la podria donar 
l’estudi de les mostres del virus obtingudes a 
partir dels cadàvers congelats que s’han trobat 
de víctimes de l’epidèmia, però això suposa un 
problema, ja que manipular estes mostres podria 
ocasionar una propagació del virus (accidental o 
intencionada) i això seria un desastre de propor-
cions planetàries. Millor romandre amb el dubte.
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Divulgació de la ciència (I)
Els inicis*

SINESTÈSIES

Daniel Climent 
Professor de Ciències

Exordi
L’accés social a la ciència és una aposta 

estratègica, ja que una societat científicament 
analfabeta és un llast tant per al mateix progrés 
personal i social com per a la qualitat de vida de 
la humanitat. Les ciències tenen una certa an-
tiguitat, però els intents per fer-les accessibles 
a tothom és un fenomen relativament recent, a 
partir sobretot del segle XX. En general eixos in-
tents s’han basat en la divulgació dirigida al pú-
blic interessat; i, en l’àmbit educatiu, en l’aplica-
ció de didàctiques específiques. 

Ara bé, i tal i com jo mateix apuntava en DA-
UALDEU 15 (hivern 2018-19), crec que a eixes 
dues línies d’acció, de caràcter focalitzat, espe-
cífic, cal afegir una tercera més aïna transversal: 
fomentar els vincles, els afectius inclosos, entre 
el coneixement científic i allò de més pròxim i 
quotidià, tant en l’alumnat com en el gran públic.

En aquell article al·ludia a la importància de 
treballar per aconseguir una “comarca educado-
ra”, un ambient tan accessible com capaç d’ofe-
rir reclams i ocasions per incentivar el coneixe-
ment en general i el de les ciències en particular, 
adreçat a tothom i a diferents nivells. I és en eixe 
sentit com les etnociències, és a dir, la reflexió 
sobre el rerefons científic de moltes de les con-
cepcions populars sobre el món natural, poden 
ser un instrument excepcional. 

Afortunadament, tant al País Valencià com a 
la Marina Alta, comptem amb certs avantatges, 
ja que en tots eixos enfocaments (divulgatiu, di-
dàctic i etnocientífic) s’han assolit en les darreres 
dècades quotes remarcables de qualitat.

Mentrestant, i a l’espera que algú més prepa-
rat s’anime a fer-ne un relat més adient, m’arris-
caré a oferir algunes de les fites més personals 
que em van generar l’afecció per les ciències 
gràcies a la incipient divulgació. Així que el que 
faré serà oferir, a partir d’històries recopilades 
entre amics, una miscel·lània vivencial a sufici-
ent distància en el temps (primeres dècades de 
la segona meitat del segle XX) com per evitar 
que la voràgine de la immediatesa difumine una 
evolució que caldria analitzar. I no per cap tipus 
de nostàlgia, de “dolor” (algós, en grec) per un 
impossible “retorn a la llar” (en grec, nóstos), 
sinó com a incentiu per reflexionar sobre el valor 
d’aproximar-se emotivament a les ciències des 
de ben prompte i d’establir llaços epistemofílics 
amb el saber. 

1. La divulgació, un inici de ruta 
excel·lent per a les vocacions 
científiques

Començaré per justificar per què he fet servir 
els meus records com a objecte de comentari 
més general. I és que, en parlar amb molts de la 
meua generació que també es van sentir atrets 
per les ciències o la seua docència, he compro-
vat que vam recórrer camins ben similars. Potser 
perquè no hi havia moltes més opcions, clar.

Vaig nàixer a Alacant l’any 1952, en ple fran-
quisme, amb un panorama cultural tan mediocre 
i gris que tot allò que se n’isquera de la gàbia 
politico-religiosa dominant esdevenia extrava-
gant o sospitós.

Per sort, malgrat les limitacions pressupos-
tàries, moltes famílies feien l’esforç de proveir 
els fills amb llibres que anaven més enllà dels 
de text. 

Les biografies
Almenys per a mi, van ser algunes biogra-

fies les que em van obrir els ulls a la fascina-
ció pel quefer científic. Encara conserve alguns 
d’aquells llibres, com un dedicat a Edison i que 
representava un càntic de lloança tant a la su-
peració personal de les dificultats, com també al 
funcionament d’una societat en què els desco-
briments podien servir d’ascensor social per als 
qui pel seu origen podien semblar condemnats a 
la misèria, la resignació, la ira o l’anonimat.

* En aquest capítol estic en deute amb els amics que m’han aportat materials, experiències i punts de vista vivificants: Albert Caturla Cardona, 
Antoni Giner Gomis, Antonio López Cruces, Enric Pellín Català, Joan Giner Escoda, Josep Antoni Pujol Aguado i Maria Soler López.
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O la de Fleming, Sir Alexander Fleming, 
per qui mon pare sentia una especial admiració; 
una admiració que em va transmetre i que es 
va incrementar quan, als meus setze anys, vam 
compartir la lectura de la biografia escrita per 
l’assagista jueu francés André Maurois.

Mon pare havia estudiat per a “practicant”, 
i durant els primers cursos d’infermeria l’havi-
en destinat a llocs com el dispensari antiveneri 
d’Alacant. I, ja de major, em contava la devoció 
que les prostitutes i els toreros tenien a Fleming, 
fins el punt que tant en els bordells com en les 
infermeries de les places de bous solien haver-hi 
altars amb estampes del metge escocès. Coses 
com eixes, a més de la mateixa lectura compar-
tida i comentada, se’t graven a la memòria de 
forma indeleble.

Com també m’havia quedat cisellat en el re-
cord que el laboratori on Fleming havia desco-
bert la penicil·lina era el de l’Hospital de Saint 
Mary, de Londres. I, veges per on!, els meus dos 
néts van nàixer en aquest hospital; un lloc que 
tant m’havia influït, com a imaginari de referèn-
cia ètica, vital i professional, perquè m’hagueren 
interessat les ciències. Sí, el camí de la vida i 
el de les vocacions està ple de converses i de 
lectures, i també de fars topològics que roma-
nen difuminats en la boira de les preocupacions 
quotidianes fins que, en un moment donat, la 
llum travessa alguna escletxa entre els núvols i il-
lumina camins que altrament restarien per trans-
itar, o et fan prendre consciència dels ports on 
arribes en el teu particular camí a Ítaca. 

El fet és que ara em resulta ben difícil explicar 
el calidoscopi emocional que vaig sentir quan els 
meus néts van nàixer en aquell mateix hospital. 
Un lloc que, per a mi, estava fet del “material 
amb què es forgen els somnis”, com diria el de-
tectiu Sam Spade en El falcó maltés, potser ins-
pirat en les paraules de William Shakespeare a 
The Tempest: “We are such stuff as dreams are 
made on” (acte 4, escena 1).

Un port, sí, però no cap final. Perquè un port 
serveix no només per a descansar i xapar terra, 
sinó també per carregar provisions, materials i 
anímiques, per al proper viatge. Com el que ve 
a continuació.

Les novel·les
No tan sols van ser les biografies les que em 

van servir de referent, sinó també —com no?— 
les novel·les d’aventures. En particular les de 
“Julio” (Jules) Verne i d’Emilio Salgari, tan ple-
nes de viatges com d’artefactes i de motius per 
aprendre amb gust.

Ara pot semblar ingenu, però amb quines 
ganes esperava a estar malalt per poder dedi-
car temps a llegir-les!: Veinte mil leguas de viaje 
submarino, De la Tierra a la Luna, Un capitán 
de quince años, Miguel Strogoff ... El corsario 
negro, Los tigres de Mompracén, La montaña 
de la luz ...

Història natural, geografia, física, química... 
un totum revolutum tan apassionant com forma-
tiu.

I recorde les acalorades discusions prota-
gonitzades per Impey Barbicane, el magnat 
americà i president del Baltimore Gun Club, en-
cabotat a enviar una expedició De la Tierra a la 
Luna; o els debats sobre com renovar l’aire en la 
càpsula-bala que havia de servir de vehicle. Un 
vehicle en comunió anímica amb el llibre; perquè 
el llibre no era tan sols un objecte, era el mitjà per  
a fer el viatge somniat.

O el maelstrom emocional que em produïen 
algunes de les actuacions del misàntrop capi-
tà Nemo, el “ningú” que segles abans havia fet 
servir com a àlies un altre aventurer de la mar, 
Ulisses. I de manera semblant a l’heroi jònic, el 
modern Nemo, transmutat en un apassionat de 
la ciència i la tècnica, s’enfrontava a reptes de 
dificultats homèriques: creuar submergit la ban-
quisa antàrtica, descendir fins a fondàries im-
pensables, apropar-se temeràriament a volcans 
submarins o inventar artefactes com a resposta, 
ara tècnica més que astuta, als problemes amb 
què s’hi trobava. 

I com oblidar la influència d’aquell bloc de 
ferro amagat pel malvat Negoro en la bitàcora 
per alterar les indicacions del compàs magnè-
tic del bergantí-goleta Pilgrim que comandava 
Dick Sand, Un capitán de quince años i dur-
los a Àfrica en lloc d’Amèrica!; i l’enorme flama 
de color blau que va transitar imparable des del 
perol d’aiguardent calent al cos alcoholitzat de 
l’infame Moini Lungga, el rei de Kazonndé que 
tenia segrestats els herois de la novel·la.
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I la ruta de Miguel Strogoff a través de ciu-
tats siberianes de noms tan sonors com Omsk, 
Irkutsk o Tobolsk; un Tobolsk que molts anys 
després recuperaria associat al lloc de naixe-
ment del pare de la taula periòdica, Dmitri Men-
deléiev. O Tomsk, on el correu del tsar és tor-
turat passant-li un sabre de ferro roent pels ulls, 
però que aconsegueix evitar la ceguesa gràcies 
a les llàgrimes que havien inundat els seus ulls 
en veure patir a sa mare, que els malvats tàrtars 
hi havien dut perquè presenciara el turment del 
fill.

I què dir de Lady Mariana Guillonk, l’ado-
rada «Perla de Labuán»?, i d’“El tigre de Mom-
pracén”, un Sandokan amb una mirada de ful-
gor incontenible; i de l’inseparable amic, l’astut 
i aplomat portugués Yáñez de Gomera; i de 
les mars i les selves, els tigres i les panteres; i 
dels arbres de saba tan tòxica que en vessar-se 
maten als qui es giten a la seua ombra; i d’uns 
altres gegantins però de tronc buit i en què ima-
ginàriament ens amagàvem perseguits pels es-
tranguladors thugs provinents del temple de la 
sanguinària deessa Kali... Com no vibrar amb tot 
això, i voler saber-ne més, i més, i més..? Anys 
més tard, quina emoció vaig sentir, en veure la 
pel·lícula La secta de los falsarios (o La casta 
de los asesinos; The Deceivers, 1988)! L’acció 
transcorria a l’Índia de 1825 i girava al voltant 
d’aquells fanàtics seguidors de Kali, la mateixa 
deessa que també havia aparegut en un dels 
capítols de La vuelta al mundo en 80 días, de 
Jules Verne! Sí: emoció i records que, en retro-
alimentar-se i entrar en sintonia, en sinestèsia, 
nodreixen els somnis tant com gust pel saber.

Per no parlar d’eixa espècie de “novel·les” il-
lustrades que eren alguns tebeos, sobretot els 
d’El Capitán Trueno, tan farcits de viatges com 
de valors ètics.

En certa mesura, però, tot això representa, o 
almenys això intente, una metàfora de l’aventura 
de la ciència. Una aventura en què resulta apas-
sionant embarcar-se, com ho és penetrar en una 

jungla que a cada pas ofereix meravelles impen-
sables, però que només són accessibles si, amb 
valentia, treball, intel·ligència, cooperació i visió 
de conjunt, encertem a sortejar les lianes que 
ens barren el pas.

Fem una pausa per a reflexionar
La memòria d’aquella època no acaba ací, 

òbviament: falta parlar dels àlbums, de l’inici 
dels fascicles col·leccionables, dels primers pro-
grames televisius de divulgació... Però convé no 
abusar de la paciència del lector que ha tingut 
el valor d’arribar fins ací. I al que espere en la 
propera entrega.

Mentrestant, i pel que fa als apartats anteri-
ors, vull afegir alguns comentaris. 

Com he dit al principi, no es tracta de fer 
exercicis de nostàlgia, sino d’encarar el futur 
amb més coneixement de causa. En paraules 
del filòsof danés Søren Kierkegaard (1813-
1855), «La vida només pot ser compresa mirant 
cap enrere, però únicament pot ser viscuda mi-
rant cap endavant», i potser vinga bé revisar els 
testimonis d’una època en què les condicions 
eren tan precàries que la mateixa divulgació era 
poc més que una entelèquia per veure cap on 
podríem dirigir-nos.

Haver triat a Verne i a Salgari com autors de 
novel·les de referència, entre molts altres també 
recomanables, és perquè tenen algunes coses 
en comú, i algunes diferències que voldria su-
bratllar.

En primer lloc, pel fet que tot i ser europeus 
(de la Bretanya i del Vènet, respectivament), van 
plantejar viatges d’exploració en què els prota-
gonistes visiten i exploren territoris distants i cul-
tures diferents amb les quals tendeixen ponts, 
empàtics en algunes ocasions, conflictius en al-
tres. I tot això sense haver visitat en persona els 
països que descrivien, sinó a través de les seues 
lectures!

Òbviament, ara és molt més fàcil accedir físi-
cament a eixos països gràcies a les facilitats del 
transport. Però cal no confondre fer quilòmetres 
o viure en un lloc amb entendre’l.

Perquè els que ens permet “veure” allò que 
tenim al davant no és estar o visitar un lloc ni 
el fer quilòmetres, videos o selfies, sinó la com-
binació d’emoció, desig, il·lusió i cultura. Sense 
el cap ben moblat ni els sentits ensinistrats per 
combinar amb el cervell difícilment veiem més 
que allò obvi; o,  en paraules d’un d’eixos “turis-
tes” que tant abunden avui dia: “el que més em 
va impressionar del meu viatge a la Xina era la 
quantitat de xinesos que hi havia”.

Hi ha una seqüència de la pel·lícula Los de-
monios de la noche (The ghost and the dark-
ness, 1996) que il·lustra molt bé allò que vull dir. 
L’enginyer John Patterson (interpretat per Val 
Kilmer) arriba a Kenia, on ha de bastir un pont. 
És la primera vegada que va a Àfrica, però durant 
el trajecte, assegut al frontal del tren, comenta 
al seu ajudant i amb singular encert detalls del 
paisatge i de la fauna que van veient, detalls que 
aquell desconeixia malgrat haver-hi viscut durant 
molts anys. 
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Fotograma de la pel·lícula The ghost and the darkness, de quan 
l’enginyer arriba a Kenya.

Encuriosit i relativament molest l’ajudant li co-
menta que creu que l’ha enganyat, que no és 
la primera vegada que hi ha estat, que com pot 
saber-ne tant si no hi ha viscut. La resposta és 
contundent: perquè prèviament havia llegit so-
bre tot allò, perquè s’havia interessat i havia gau-
dit en consultar mapes i relats. 

Continuem però, amb la comparança entre 
Verne i Salgari i les raons per triar-los.

Ambdós autors difereixen en l’estructura i en 
l’organització de la informació i del relat: mentre 
que en Verne la narració és relativament lineal, 
en Salgari el discurs dibuixa una mena de trocoi-
de que, amb digressions, catapulten cap avant 
els aparents retrocessos en l’aventura.

Trocoide: corba descrita per una prolongació del radi d’una cir-
cumferència que roda sobre una línia. [http://tananyag.geomatech.
hu/material/simple/id/3812795

Amb aquesta comparativa podem dirigir al-
gunes preguntes que se susciten a l’hora de 
diferenciar i d’articular, en el plantejament edu-
catiu, tant l’estratègia (què volem aconseguir?), 
com la tàctica (com fer-ho?) i la logística (de 
quins recursos disposem?). 

Té interés educatiu viatjar amb la imagina-
ció a mons distints i distants però amb entitat 
física real? I, si creiem que és així, quins serien 
els llibres apropiats per a posar a disposició dels 
alumnes, per incitar-los a la lectura? En eixe llis-
tat, convindria buscar una convergència cultural 
amb la resta dels països europeus, tindre algu-
na base en comú per poder compartir aquesta 
mena d’aventures? 

Els autors que he referit, podrien formar part 
d’eixe “fons d’armari” comú, almenys a nivell eu-
ropeu? Jo trobe que sí, com molts altres que 
compliren requisits similars. De fet, guarde molts 
bons records de les vegades que en els con-
gressos de didàctica de les ciències he pogut 
compartir amb professors de diferents països 
el potencial educatiu de llibres com eixos i de 

personatges que resulten ser arquetips de qua-
litats humanes més enllà de les anècdotes en 
què es veuen immersos. Haurien de figurar en 
lloc preeminent en les biblioteques dels centres? 
Els haurien de conèixer els futurs professors per 
poder bastir ponts amb uns altres docents i amb 
els referents culturals compartits? Però conèi-
xer-los en el sentit d’entendre què signifiquen i 
de saber-los usar, clar; siguen eixos o uns altres 
de semblants. I, com combinar tot això amb els 
canvis tecnològics i les imprescindibles jerarquit-
zació i organització de l’excés disponible? Els 
objectius es podrien aconseguir, és clar, amb 
uns altres llibres; però no hauríem de renunciar 
a priori que siguen els anteriors o de semblants 
amb un argument tan pobre com que són “an-
tics”.

Altrament, quin és el valor de la paraula, i 
quin el de la imatge? Quina és la importància 
dels llocs emblemàtics (de comarca, de País, del 
món), en cada etapa de la vida? I quin el de les 
lectures compartides amb els pares?

Caldrà, crec, recuperar el valor educatiu de la 
narració en veu alta, del ritme i la cadència; de 
l’observació en silenci, la paciència i la perseve-
rança; i afavorir els trànsits entre coneixements 
de matèries diferents, i entre coneixement i emo-
ció per fer un pacte positiu amb la vida.

I practicar-ho, pares i professors, amb els fills 
i els alumnes. 

I seleccionar, molt millor que fins ara, els for-
madors de professors. Perquè aquesta és la 
clau de volta del sistema, en la formació del pro-
fessorat.

I entrenar-nos; sempre, com quan contem 
un conte als fills, néts o nebots mentre passem 
les pàgines pausadament, canviant la veu per 
ajustar-la a les emocions que volem marcar; i 
alegrar-nos de poder percebre les emocions del 
menut que segueix atent el relat en què les pro-
ves són superades gràcies a l’enginy, el valor, 
l’estima o la correcta interpretació dels fenò-
mens. 

Tot això quedava magníficament reflectit en 
la pel·lícula La princesa prometida (1987) i la re-
lació entre l’avi i el nét al que contava un conte 
d’aventures. Sí, perquè són moments màgics de 
la vida pels que paga la pena transitar.

I hauríem d’acompanyar tot això amb l’admi-
ració explicitada per aquells que van anar més 
enllà del que era previsible; que amb la seua 
intel·ligència i esforç van superar dificultats que 
semblaven insalvables, tant les objectives com 
les de caràcter social (per raó del grup social, 
raça, sexe o religió), i que, gràcies a això van obrir 
camins que ens han fet la vida millor i als quals 
cal prendre com a referents. Perquè la ciència 
és una construcció humana; de persones con-
cretes les virtuts de les quals convindria emular, 
i valorar-ho amb veu alta i clara per contribuir no 
tan sols a la formació en ciències sinó en cultura 
general i en valors ètics, que tanta falta fan.

Perquè, en gran part, d’això es tracta, d’esta-
blir sinèrgies entre la raó, l’emoció, l‘ètica i la vida 
per intentar bastir, entre tothom, un món millor.

I les ciències hi tenen molt a dir.

SINESTÈSIES
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La Lluna, roca satèl·lit del nostre planeta Ter-
ra, és culpable d’algunes coses i d’altres, tot i 
la nostra debilitat per les supersticions, n’és to-
talment innocent. La seua presència ineludible i 
canviant en el cel, de Lluna nova a Lluna plena, 
ha estat sempre una fecunda font de mites. Li 
hem suposat poders, influències i intencions des 
de que el temps és temps. Amb algunes encer-
tàrem, com en el cas de les marees, que s’ente-
nen per la interacció gravitatòria entre la Lluna i 
la Terra. Altres supersticions però, tot i haver-les 
demostrat falses repetidament, resisteixen en la 
cultura popular, bassals d’irracionalitat estanca-
da que cal, tot i que siga a poc a poc, netejar. 

A la Lluna alguns li suposen, per exemple, 
una influència sobre les nostres emocions i ca-
ràcters. Postulen una certa correlació entre les 
fases de la Lluna i les oscil·lacions de la nos-
tra disposició: encara diem “llunàtiques” de les 
persones poc constants en les seues opinions, 
excèntriques o amb malalties mentals de divers 
grau. (Aquesta superstició troba un extrem en 
el mite de l’home-llop, que en les nits de Lluna 
plena esdevé ferotge animal, oblidant fins a trenc 
d’alba la seua naturalesa humana.) 

Tot i que ningú (esperem) creu ja en homes-
llop, a poc què parlàrem amb ramaders, agri-
cultors i altres professionals propers a la natura 
i al bestiar, comprovaríem que altres superstici-
ons al voltant de la Lluna i els seus efectes so-
breviuen amb una salut robusta. Són moltes les 
feines del camp, com ara la sembra o la poda, 
que hom assegura s’han de realitzar en una cer-
ta Lluna, això és, en un moment determinat de la 
seua fase, si volem assegurar, per exemple, l’èxit 
de la collita (“en minvant de Lluna, no sembres 
cosa ninguna”). D’aquests mites podem imagi-
nar-ne fàcilment l’origen: al cap i a la fi, la Lluna 
ha estat sempre una referència òbvia per mesu-
rar el temps i la base dels primers calendaris. El 
període de les fases de la Lluna, el temps entre 
dues llunes noves, és d’uns 29 dies i d’ací en 
deriven les primeres definicions de “mes”. Si ho 
consulteu, veureu que l’etimologia de la paraula 
“mes” ja en dóna fe de la relació amb la Lluna, 
essent immediatament clar en el cas de l’an-
glès (month/moon) o l’alemany (der Monat/der 
Mond). Aquesta herència la trobem encara avui 
en les dates de festivitats arrelades en calenda-
ris lunars o lunisolars, com ara la Pasqua, l’any 
nou Xinès o el Ramadà. Per tant, la instrucció 
d’esperar a una certa Lluna per fer alguna cosa, 
és perfectament acceptable com a mesura de 
temps, com a indicació del moment de l’any 
més propici per fer cada tasca. I podem imagi-

nar com, a partir d’aquest fet, la interferència del 
pensament màgic o de la nostra dèria d’assig-
nar causes podria haver acabat adjudicant-li a la 
Lluna uns poders que en realitat no té. 

També se li han atorgat a la Lluna suposa-
des influències sobre el nombre d’ingressos 
en hospitals, el nombre de naixements, el cicle 
menstrual, la criminalitat, la qualitat de la son 
en humans o el creixement dels cabells! En tots 
aquests casos, múltiples estudis científics no 
han aconseguit demostrar aquests efectes, ab-
solent així la Lluna de tindre res a veure amb tant 
variat repertori de fenòmens. 

Convé entendre que fer aquests estudis és 
relativament senzill i quasi a l’abast de tothom. 
És un exercici senzill de recollir i analitzar dades, 
tot gràcies a què sovint, tant les fases de la Lluna 
com aquell fenomen que ens interessa són co-
ses fàcilment mesurables. Podem, per exemple, 
enregistrar el nombre d’ingressos a hospitals 
cada dia durant un any, o el creixement de plan-
tes sembrades en diferents moments del cicle 
Lunar. Una vegada tenim les dades cal fer un 
estudi de correlació sistemàtic, és a dir, posar 
en correspondència les dades del fenomen (per 
exemple, nombre de naixements a un hospital) i 
les fases de la Lluna. La importància de l’estudi 
sistemàtic es justifica i és essencial per no caure 
en allò que en diuen el “prejudici de confirma-
ció”: quan, sense enregistrar disciplinadament 
totes les observacions, tendim a recordar sols 
l’evidència que confirma la nostra creença i no 
tota l’evidència contraria (per exemple, recordar 
que hi havia Lluna plena una nit que van nàixer 
molts xiquets a l’hospital, però no recordar totes 
les llunes plenes en les quals hi varen nàixer el 

La interferència del 
pensament màgic o de la 
nostra dèria d’assignar 
causes podria haver 
acabat adjudicant-li a la 
Lluna uns poders que en 
realitat no té.
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nombre habitual!). Una vegada fet l’estudi siste-
màtic, poden passar dues coses: bé hi trobem 
una correlació o no hi ha correlació a la vista. Si 
no hi ha correlació, ja podem descartar qualse-
vol relació entre la fase de la Lluna i el fenomen 
estudiat. Pel que fa a la Lluna i els seus suposats 
efectes, aquest és el cas més comú. 

Si, per ventura, hi trobàrem una correlació 
entre les fases de la Lluna i el nostre fenomen 
d’interès, no hem acabat la feina encara! Perquè 
l’existència de correlació entre dues coses no 
implica que una siga la causa de l’altra. Si trobà-
rem una correlació, encara ens caldria explicar el 
mecanisme a través del qual la Lluna exerceix la 
seua influència. 

Pel que fa a mecanismes, sols hi ha dues 
possibles fonts d’influència de la Lluna: la força 
de la gravetat i la variabilitat de la seua fase, és a 
dir, les diferències en la quantitat de llum reflec-
tida per la Lluna en el seu transcurs entre Lluna 
nova i Lluna plena. 

La força de la gravetat que Terra i Lluna 
s’exerceixen mútuament, té la seua demostra-
ció més espectacular en les marees, la pujada i 
baixada diària del nivell del mar amb un període 
de unes 12 hores entre dues marees altes. Les 
marees es produeixen per la diferència en la in-
tensitat de l’atracció gravitatòria exercida per la 
Lluna en dos punts oposats a la superfície de 
la Terra. El punt de la superfície terrestre més 
proper a la Lluna en un determinat moment, 
sent una atracció major que el punt situat a les 
antípodes del primer. Simplificant la història un 
poc, aquesta diferència en la intensitat de la for-
ça gravitatòria, actuant sobre la massa líquida 
dels oceans, fa que el nivell del mar siga sempre 
major tant en el punt més proper a la Lluna com 
en la seua antípoda. Aleshores, com que la Terra 
està en rotació i fa una volta completa cada 24 
h, un punt determinat de la costa passa cada 12 
hores per aquests punts on el nivell del mar és 
més alt (marea alta).

El que cal recordar de tot açò és que les 
marees són un fenomen a escala planetària: la 
diferència en la intensitat de l’atracció gravita-
tòria sols és suficient per ser perceptible quan 
es consideren punts oposats del planeta. Pen-
seu que els llacs no tenen marees, ni tan sols 
els grans llacs dels EUA tenen marees percepti-

bles! Ho vull emfatitzar perquè hi ha qui es plau 
de justificar o postular supersticions al respecte 
dels efectes de la Lluna sobre el creixement de 
les plantes i els cabells, els nivells de certes hor-
mones o la circulació de la sang per analogia 
amb les marees. Doncs bé, no és vàlid l’argu-
ment: la diferència d’atracció gravitatòria de la 
Lluna entre el cap i els peus és absolutament 
imperceptible i menyspreable! I per cert, nota 
per a recalcitrants: si us encaboteu en justificar 
la vostra superstició amb açò de les marees, heu 
de recordar que passem de marea alta a marea 
baixa cada 6 hores i que en açò de les marees, 
les fases de la Lluna (nova, plena, creixent o min-
vant) tenen molt poc a veure! 

L’altra possible influència de la Lluna té a veu-
re amb la llum que reflecteix i ací podem incloure 
algun apunt interessant. Tot i que no hi ha forces 
màgiques i misterioses involucrades, el fet que 
les fases de la Lluna canvien el nivell de llum i 
la visibilitat per la nit, sí té alguns efectes en el 
món natural. Els lleons de la sabana africana, 
per exemple, acostumats a aprofitar la foscor 
per caçar, cacen amb més dificultat i menys èxit 
en nits de Lluna plena. Per motius semblants, les 
operacions militars nocturnes s’han programat 
sempre tenint en compte la visibilitat que atorga 
una Lluna o altra. I un estudi recent al British Me-
dical Journal trobava un lleuger increment en el 
risc d’accidents de motocicleta relacionats amb 
la Lluna plena [1]. Els investigadors treballen sota 
la hipòtesi que la Lluna plena actua en aquest 
cas com a element de distracció dels conduc-
tors (i els peatons!), reduint la seua atenció i aug-
mentant lleugerament el nombre d’accidents. 

Amb açò, la pròxima vegada que us enfron-
teu a afirmacions mig cuites o supersticions an-
tigues al voltant del nostre magnífic satèl·lit, ja 
teniu alguns elements addicionals per construir 
el vostre propi argument u opinió. Demaneu 
sempre l’evidència i jutgeu-la metòdicament. 
Sigueu escèptics i feliços. A ningú no beneficia 
viure sota ombres d’enganys i artificials misteris. 
Deixeu que entre la llum. 

REFERÈNCIES
[1] Redelmeier, Shafir: The full moon and motorcycle related morta-
lity: population based double control study. British Medical Journal 
2017;359:j5367

Esquema il·lustratiu de les fases de la Llun, publicat a Uranography, E. O. Kendall (1850). 
A la dreta, dibuixos de Galileo Galilei (Sidereus Nuntius, 1610).
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La vida és feta de fragments. Com els mo-
saics, que són fets de tessel·les. Detalls. Ins-
tants. Retalls. Trossos. Pessics d’experiència 
disposats l’un al costat de l’altre, conformant (o 
no) una imatge de conjunt amb sentit unitari.

En efecte: segons com es vulga mirar, la vida 
és feta de fraccions. Si més no, de fraccions de 
temps. I val a dir que aquesta percepció de la 
vida —de la vida humana— com una successió 
de fraccions de temps no és solament una pro-
jecció teòrica, simbòlica, poètica o metafòrica: 
admet, també, una interpretació literal, concreta. 
Exacta. Matemàtica...

«Xe! És com si el temps volguera córrer cada 
volta més a pressa», sentim dir sovint. És un lloc 
comú: «El temps ja no em condeix com em con-
dia!» «No sé què dimonis em passa, però cada 
any se’m fa més curt que l’anterior...» La percep-
ció del pas del temps, efectivament, és sempre 
relativa. I tendeix a l’acceleració. Des del punt 
de vista científic, una hora és sempre una hora: 
seixanta minuts, d’acord. Però tots sabem que, 
subjectivament, hi ha hores que poden semblar 
interminables, meandriformes, eternes; i d’altres 
que flueixen vertiginosament, saltironejants, ex-
pedites —com un instant fugaç, imperceptible, 
lleuger. Tanmateix, a part, hi ha la qüestió de la 
fraccionalitat de la vida... I és que la mesura ci-
entífica del temps, d’aparença —i definició— tan 
inequívocament objectiva, no deixa de ser una 
convenció autònoma, independent, absoluta-
ment desvinculada, en realitat, del temps sub-
jectivament percebut per les persones. 

Provarem d’explicar-nos... Vegem: ben mirat, 
el temps —això que denominem el temps—, per 
més teoritzacions que hi vulguem fer, no es pot 
concebre sinó des del personal i individual dis-
cerniment del fet de viure. La duració d’un any, 
posem per cas —la percepció de la duració d’un 
any—, ha de ser percebuda i valorada, per for-
ça, d’una manera diferent des de la perspectiva 
d’una criatura de bolquers que tot just ara està 
començant a caminar, que des de la percepció 
d’un vell de noranta anys; i des de l’enteniment 
d’una xiqueta de set anys, de forma òbviament 
distinta al d’un jubilat de setanta. És una obvi-
etat: per a la xiqueta de set anys, un any —la 
mesura de l’any— és una setena part del con-
junt de referències cert, conegut i disponible (de 
l’això que comporta el total de vida viscuda fins 
al moment). Per al jubilat, en canvi, aquell ma-
teix any significa, a penes, una setantena part 
del patró de referències, que és l’això del total 
de la dilatada experiència acumulada durant set 
dècades.

La mesura, si es vol, és, en un supòsit i en 
l’altre, objectivament la mateixa: un any. Però si 
consideràvem que el temps que vivim és, en re-
alitat, una abstracció subjectivament construïda 
a partir de la pròpia experiència, tenim que en 
el primer cas (una setena part de vida), el valor 
relativament percebut és deu voltes major que 
en el cas del jubilat (en què el mateix període 
de temps significa, a penes, una setantena part 
de vida). Potser per això —per aquesta relativitat 
de la impressió del temps—, quan som xiquets 
percebem que un any de vida és una entelèquia 
vastíssima: una mesura temporal immensa, ge-
gantina, formidable. Als set anys, entre un aniver-
sari i l’altre —entre un curs i el següent— sembla 
que existeix un abisme insondable: una porció 
de vida extraordinàriament llarga; inabastable, 
inexhaurible, il·limitada. Per contra, en els anys 
perplexos i confusos de la maduresa, fa l’efecte 
que els anys ens passen com un alé, una nimie-
tat, un bufit, una exhalació. Encara no ha vingut 
Sant Joan i de seguida tenim el Nadal damunt; 
i a penes ha passat el Dia de Reis, quan ens en 
volem adonar, ja ha arribat la imminència d’un 
nou Sant Joan. Etc.

Heus ací la qüestió: que viure —hi insistim— 
consisteix a anar acumulant fraccions de vida 
viscuda. Si el primer any significa la unitat (1/1), 

La percepció de la 
vida —de la vida 
humana— com una 
successió de fraccions 
de temps no és 
solament una projecció 
teòrica, simbòlica, 
poètica o metafòrica: 
admet, també, una 
interpretació literal, 
concreta. Exacta. 
Matemàtica.

1/7
1/70
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el segon ja és només una meitat de la vida viscu-
da (1/2); el tercer, una tercera part (1/3); el quart, 
un quartó (1/4); i etcètera. Així, doncs, una vida 
humana de 83 anys —per prendre com a refe-
rència un valor pròxim a l’esperança de vida— 
podria ser expressada, matemàticament, com la 
suma de les fraccions següents: 1/1 + 1/2 + 1/3 
+ 1/4 + 1/5 + ... + 1/83. De manera que, amb 
la calculadora a la mà, costaria ben poc assig-
nar un valor concret per d’aquesta sumatòria de 
fraccions: la xifra resultant, arredonida en el vuité 
decimal, seria 5,00206827.

La conclusió, per tant, podria formular-se de 
la manera següent: suposant, amb un mínim 
d’optimisme, que arribem a complir la incerta 
esperança d’esdevenir octogenaris, i que dispo-
sem d’un total de 83 anys de permanència en 
aquesta vall de rialles i llàgrimes, la suma de les 
fraccions de vida (comptant cada any com un 
fragment del desenvolupament de l’existència 
que es percep en funció del temps total que ja 
hem conegut i experimentat) dóna com a resul-
tat una xifra que s’aproxima molt a la referència 
del número 5. I, continuant amb aquest joc ma-
temàtic que especula amb les fraccions de vida 
viscuda, podem considerar que un adolescent 
de 15 anys ha viscut la sumatòria de fraccions 
1/1 + 1/2 + 1/3 ... + 1/15, és a dir, 3,31822899 
de les 5,00206827 totals. Vol dir-se: més de mit-
ja vida; un 66,34%. Un jove de 30 anys, que creu 
tindre-ho tot encara per davant, resulta que tin-
dria consumides 3,99498713 parts de vida (1/1 
+ 1/2 + 1/3 ... + 1/30) de les 5,00206827 totals: 
quasi el 80%! Un adult de 45 anys, per la seua 
part, hauria disposat ja de 4,39494912 porci-
ons de les 5,00206827 esperables: un 87,86%. 
I als 60 anys pot fer-se compte que ja té ben 
apamades 4,67987041 racions de vida, de les 
5,00206827 totals. És a dir: el 93,56%.

Sí, ja ho sé... Que a quin sant ve tot açò 
de les fraccions de vida, i per a què serveixen 
aquests càlculs? Ah! I quin gust tenim de vo-
ler fer veure que, en el cas òptim de no morir 
prematurament, als 15 anys ja hem viscut un 
66,34% de vida; als 30, un 79,87%; als 45, un 

87,86%; i als 60, un 93,56%? Si volen que els 
diga la veritat, no ho sé ben bé... Segurament 
—ho reconec— no serveix absolutament per a 
res, aquesta breu teoria de les fraccions de vida. 
O potser sí... Perquè serveix per al joc de la pura 
il·lusió del càlcul matemàtic, que en si mateix 
ja és un bell entreteniment. I potser, també, si 
volen, per a ratificar-nos en la convicció que la 
vida —les fraccions de què és feta la vida; els 
detalls, els instants, els retalls, els trossos i els 
pessics d’experiència— és comptada, concreta 
i limitada. Com comptades, concretes i limita-
des són sempre les tessel·les que configuren els 
mosaics. Per això, precisament, convindria as-
saborir-ne, celebrar-ne i festejar-ne intensament 
—amb fruïció màxima— cada porció disponible 
i a l’abast. No troben?
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Ens trobem en condicions d’afirmar que 
la menopausa, en termes generals, té lloc al vol-
tant dels cinquanta anys amb l`aparició, de for-
ma brusca, d’uns signes i símptomes que afec-
ten sensiblement la qualitat de vida de la dona. 

Aquests símptomes incideixen en un con-
junt d’òrgans i sistemes, com la reproducció, la 
conducta sexual, els genitals, la pell, els ossos i 
músculs i els cardiovasculars, principalment. 

L’origen d’aquesta situació no és sinó l’esgo-
tament de la secreció hormonal del ovaris. L’al-
teració òssia més significativa que es presenta 
en la menopausa es la osteoporosi, en una inci-
dència que podem apreciar en la taula següent: 

L’osteoporosi és condicionada per una sè-
rie de factors: genètics, mecànics, vasculars, 
nerviosos, nutricionals i hormonals (tiroide, pa-
rathormona, calcitonina, vitamina D, estrògens, 
insulina...) dels quals l’absència d’estrògens (es-
gotament dels ovaris) causada per menopausa 
és el que més ens interessa.

Aspectes generals de l’os
L’os està format per una part mineral, calci 

i fòsfor, i un altra part orgànica, els osteòcits. 
Estos osteòcits són de dos tipus, osteoblasts o 
formadors, i osteoclasts o destructors.

La mineralització en els humans té lloc fins els 
30 anys. A més, l’absorció del calci necessita la 
presència de la vitamina D. La desmineralització 
esdevé al llarg dels anys i de sobte, a partir de la 
menopausa en gran nombre de dones.

L’os es troba en constant remodelació. És a 
dir, existeix, en permanentment equilibri, una ac-
tivitat entre els diferents tipus osteòcits. Destruc-
ció/reabsorció per part dels osteoclasts i forma-
ció/recuperació de l’os per part dels osteoblasts 
.

Influència de la menopausa
Els estrògens dels ovaris tenen un gran influx 

positiu en l’activitat formadora en l’activació dels 
osteoblasts.

L’absència dels estrògens en la menopausa 
(esgotament dels ovaris) dóna lloc a una dis-
minució d’aquesta activitat formadora (osteo-
blasts) i, en conseqüència, un augment per a la 
destrucció de l’os.  

Podem observar amb més detall la diferència 
entre l’os normal i l’osteoporòtic, així com l’alte-
ració de l’equilibri del remodelat ossi en les imat-
ges següents:

L’osteoporosi afecta
un terç de les dones majors de 50 anys

La meitat de les dones
majors de 75 anys

1. Repòs (os mineralitzat)

2. Activació (proosteoclats)

3. Resorció (osteoclats)

4. Inversió (monocionals)

5. Formació (osteoblasts)
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Mesures preventives de les 
fractures

La prevenció de la fractura està fonamentada 
en allò que cal anomenar estil de vida. Podem 
resumir-ho en cinc punts senzills:

1. Dieta rica en CALCI (lactis) fins, almenys,els 
30 anys.

2. Supressió de TÒXICS a partir de la meno-
pausa (tabac, alcohol i cafè/té)

3. EXERCICI diari.
4. ALIMENTACIÓ rica en calci: productes lac-

tis i prendre el sol.
5. Prevenció de CAIGUDES.

Tractament i calci
Al llarg dels anys els tractaments farmacolò-

gics ens deixen un llistat de fraus que cada ve-
gada més ens posen els pèls de punta.

Un exemple. A la segona meitat del segle 
passat apareix a les farmàcies un producte molt 
conegut, Calcum Sandoz. Un compost a base 
de calci per a la prevenció de l’osteoporosi i frac-
tura dels ossos del qual poques dones es varen 
lliurar. 

L’ús d’aliments rics en calci foren substituïts 
per una pastilla efervescent i de bon gust. Altres 
marques comercials varen seguir el seu camí. 
Una aventura que va durar un grapat d’anys i 
va donar uns suculents beneficis econòmics als 
accionistes de la multinacional Sandoz.

Una ullada al llistat de medicaments (Vade-
mècum) que es dispensaven a les farmàcies 
d’aquella època, mostra, sorprenentment, que 
només hi ha UN producte farmacèutic amb vi-
tamina D.

La pregunta surt de sobte, si sols administrem 
medicaments amb calci (Calcium Sandoz), com 
seria aquest calci fixat a l’os sense la presència 
de vitamina D? Les multinacionals han obtingut 
milions de dòlars per als accionistes amb la ven-
da d´un producte que, en la absència de vitami-
na D, no produeix cap efecte sobre l’os.

A més a més, la pregunta següent seria, qui-
na falta ens fa prendre medicaments per a pre-
venir les fractures en un país de gran nombre de 
dies asolellats (vitamina D) i fàcil accés a produc-
tes lactis?

Una vegada descobert el frau, hi van aparéi-
xer altres productes, Calcium Sandoz+Vitamina 
D, bifosfonats, etc., de, si més no, dubtós efec-
te.

Tractament i Denosumap
Les multinacionals farmacèutiques no paren 

de produir per a consumir. Les investigacions 
sobre osteoporosi ens descobreixen que la frac-
tura del l’os no es produeix per la pèrdua dels 
minerals (calci, principalment), sinó que es degu-
da a l’alteració de la pròpia estructura (entramat 
ossi). La solució d’aquest problema és el Deno-
sumap. Un producte que actua aturant el mis-
satger genètic (RNA-m) sobre la formació dels 
osteoclasts (osteòcits destructors) indispensa-
ble per a la seua síntesi. En el cas de osteopo-

rosi provocaria una disminució de la producció 
d’osteoclasts, menys destrucció de l’entramat 
ossi, menys osteoporosi i menys perill de frac-
tures. Perfecte.

A més, un producte amb un preu molt su-
perior a productes amb calci i fòsfor. Beneficis 
per als accionistes d’Amgen, empresa que, de 
passada, recomana afegir el Calci+vitamina D al 
tractament del Denosumap. Paradoxal.

Els estudis previs a la presentació d’aquest 
mèdicament en farmàcies mostra un lleuger 
augment de l’índex general de càncer en les 
usuàries.

A més a més, el seu efecte té una durada 
de 3-4 mesos, per la qual cosa es deu admi-
nistrar cada 6 mesos, davant el perill de produir 
un os més fort, però menys flexible a causa de 
l’alteració del remodelat ossi, ocasionat pel me-
dicament, i que donaria lloc a un augment de 
fractures per falta de flexibilitat.

Altres tractaments
Una tirallonga de productes contra l’osteo-

porosi escampats pel Vademècum busquen els 
mateixos efectes per a prevenir les fractures, 
protegint l’entramat de l’os i enfortint l’os exis-
tent.

Raloxifeno, estronci, parathormona, etc. Tots 
ells de dubtosa utilitat (alguns ja han estat reti-
rats de les farmàcies).

Conclusió
Actualment, la investigació basada en l’ob-

servació de microfractures provocades en l’os a 
nivell de la tíbia mostra que el motiu de trenca-
ment l’hem de buscar en l’estructura més feble 
del col·lagen de l’os. Per tant, resulten discuti-
bles les teories d’escassa mineralització o l’al-
teració de l’entramat de l´os com a causes de 
l’osteoporosi.

Una vegada més, topem amb l’eterna dis-
cussió de si ens trobem davant d’una malaltia 
o d’una evolució de l’os conseqüència de l’aug-
ment de l’edat de la dona i, en conseqüència, si 
cal tractament o sols prevenció.

Sols és clar que una vida saludable, sol, lac-
tis, absència de tòxics, exercici i prevenció de 
les caigudes, indubtablement ens garanteixen la 
prevenció de l’osteoporosi, menys risc de frac-
tura i una millor qualitat de vida.

Una altra cosa seria parlar de les diferents 
malalties de l’os i el seu tractament.

Fractura osteoporòtica:
Muscle

Vertebrlal

Monyica
Costat
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Fotografia d’un forat negre 
O com fotografiar un gat negre 
en una habitació a fosques
Miguel Ángel Sanchis-Lozano
Departament de Física Teòrica, IFIC, Centre mixt CSIC · Universitat de València
Nicolás  Sanchis-Gual
Instituto Superior Técnico · CENTRA · Universidade de Lisboa

Hem vist amb admiració, i possiblement 
també amb respecte, la primera fotografia d’allò 
que s’anomena un forat negre, un objecte celes-
te tan massiu que ni encara la llum pot escapar 
de la seua força d’atracció gravitatòria. Però, 
desprès d’un primer moment amb la boca ober-
ta, una pregunta sorgeix: com es pot “veure” un 
tal objecte fosc que, a més a més, els astrònoms 
situen a la galàxia Messier 87 (M87) en el cúmul 
de Virgo, vora 55 milions d’anys llum de nos-
altres. Caldria esperar que fóra com tractar de 
fotografiar un gat negre en una habitació com-
pletament a fosques, i per tant inobservable. No 
obstant això, la imatge mostra una mena d’aura 
brillant que, per a més inri, no és simètrica. Trac-
tarem de respondre a estes qüestions, entenent 
en primer lloc què és un forat negre.

Històricament, un concepte primitiu de forat 
negre va ser proposat a l’àmbit científic per Pi-
erre Simon de Laplace, matemàtic i astrònom 
francès de l’època de Napoleó I. Per a seguir 
el seu raonament, hem d’introduir la noció de 
velocitat d’escapament d’un cos celeste, com la 
Terra. Si llancem un objecte cap amunt, la gra-
vetat el frenarà, i assolirà una altura màxima que 
dependrà de la velocitat amb què l’hem llançat, 
i desprès caurà. Però un objecte llançat vertical-
ment amb la velocitat d’escapament mai no tor-
naria a caure. En el cas del nostre planeta la ve-
locitat d’escapament és d’11,2 km/s, assolible 
mitjançant, per exemple, un coet. En el cas de 
Júpiter, la velocitat d’escapament és més gran 
(59,5 km/s) per tal com la massa, i, per tant, 
també la gravetat, és molt més gran.

Però, què passaria si la massa del cos celes-
te s’incrementa moltíssim tot i mantenint el radi, 
o bé si el seu volum disminueix amb una massa 
donada? Llavors, el valor de la velocitat d’es-
capament s’acostaria a la velocitat de la llum 
(300000 km/s aproximadament). Aleshores, la 
força de gravetat aplegaria a ésser tan extraordi-
nàriament intensa que ni la llum mateixa podria 
escapar del que aleshores seria el que conside-
rem un forat negre.

En realitat, la denominació de forat negre 
(calc lèxic de black hole en anglès) s’atribueix a 
l’astrofísic John Archibald Wheeler durant els 
anys setanta del segle passat. Un forat negre ja 

no seria allò tan simple com l’objecte imaginat 
per Laplace utilitzant la gravitació newtoniana, 
sinó com a una conseqüència de la teoria ge-
neral de la relativitat d’Einstein que és més com-
plexa. De fet, Einstein pensava inicialment que 
els forats negres, que sorgeixen dins de la seua 
teoria com a una singularitat en el teixit de l’es-
pai-temps, no haurien d’existir necessàriament 
en el nostre univers, sinó que eren més aïna cu-
riositats matemàtiques. 

Per altra banda, mentre Karl Schwarzschild 
lluitava en la I Guerra Mundial (malauradament 
va morir l’any 1916) va trobar el temps i la con-
centració necessària a la trinxera per resoldre 
de manera exacta les equacions de la relativi-
tat general en un cas extrem que porta el seu 
nom: un forat negre amb simetria esfèrica o forat 
negre de Schwarzschild. Aquest resultat va sor-
prendre fins i tot a Einstein, que només havia 
aconseguit resoldre les seues pròpies equacions 
de forma aproximada en predir (correctament) 
la precessió del periheli de l’òrbita de Mercuri, 
un gran èxit de la seua teoria. En el seu treball, 
Schwarzschild va introduir la noció d’horitzó de 
successos, la frontera entre l’interior del forat i 
l’exterior, com una mesura de la grandària d’un 
forat negre estàtic (que no gira) amb una massa 
donada. Per exemple, si es poguera comprimir 

Fotografia del forat negre M87.

FÍSICA, PER FAVOR!
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la Terra a un esfera de 8 mm, es convertiria en 
un forat negre. Des del punt de vista de la fí-
sica clàssica, dins d’aquest radi (anomenat de 
Schwarzschild) no res, ni la llum, pot escapar. 
Cal dir, no obstant això, que existeix un meca-
nisme quàntic que permet l’emissió lenta de ma-
tèria i llum per un forat negre (anomenat radiació 
de Hawking) que ha de conduir a la seua de-
saparició, això sí, desprès d’un temps enorme 
(major que l’edat de l’univers). 

Tot l’anterior es conseqüència de la teoria de 
la relativitat general d’Einstein. Per tant, i també 
per altres motius cosmològics i de física fona-
mental (que no podem examinar aquí per falta 
d’espai), l’existència (i detecció) del forats ne-
gres va passar de ser una qüestió acadèmica a 
una qüestió fonamental dins de l’astrofísica i la 
cosmologia. De fet, hi ha diverses categories i 
tipus de forats negres. Segons la massa, podem 
suposar-los des de molt menuts (micro-forats 
negres, que a penes viuen) fins a altres massius 
amb masses de milions de masses solars (com 
el situat al centre de la nostra galàxia) i, fins i tot, 
súper-massius com el M87 enregistrat a la foto. 
També els forats negres es distingissin segons 
tinguen o no càrrega elèctrica, siguen estàtics o 
en rotació. 

Fins fa uns pocs anys, els forats negres s’ha-
vien manifestat mitjançant estranys moviments 
d’estrelles, ja que l’única explicació raonable 
seria la presència propera d’un objecte celeste 
invisible d’una massa extremadament elevada.

La primera evidència directa de la seua exis-
tència va tindre lloc amb la detecció d’ones gra-
vitatòries per part dels observatoris LIGO (als 
EUA) i Virgo (a Europa) emeses durant la fusió 
de dos forats negres d’unes quantes desenes 
de masses solars, orbitant un al voltant de l’altre. 
Quan es troben es fonen formant un únic forat 
negre d’una massa inferior. La resta de massa 
es converteix en energia radiant que provoca 
l’emissió d’ones gravitatòries amb un patró ben 
definit. En la primera detecció, l’energia emesa 
en ones gravitatòries es corresponia a l’equiva-
lent a la massa de tres sols, en una fracció de 
segon.

Però tornem a la imatge que mostra un anell 
brillant i, en el centre, un cercle negre. El forat 
negre està dins d’aquest cercle amb un contorn 
ben definit: una ombra que es retalla en un fons 
lluent, que anem a interpretar. És important res-
saltar que el límit de l’ombra que veiem no és 
l’horitzó de successos, sinó la fotó-esfera: l’òrbi-
ta més pròxima possible d’un fotó abans de ser 
engolit pel forat negre. D’altra banda, l’anell de 
llum observat està format per ones electromag-
nètiques d’una longitud d’ona superior a la visi-
ble, ones de ràdio. Com és habitual en el trac-
tament d’imatges en astronomia s’ha retocat el 
color per tal que siga visible als nostres ulls. Les 
fotos del telescopi espacial Hubble d’estrelles i 
constel·lacions mostren igualment colors artifici-
als perquè siga possible la seua visualització. No 
hi ha res d’estrany en això.

En concret, el forat negre fotografiat és un 
monstre 6 500 milions vegades més massiu que 

Un forat negre, un 

objecte celeste tan 

massiu que ni encara 

la llum pot escapar de 

la seua força d’atracció 

gravitatòria.
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el Sol, d’acord amb els càlculs utilitzant la relati-
vitat general d’Einstein i les dades obtingudes a 
partir de la seua observació. La seua grandària 
(donada pel radi de Schwarzschild) és superior 
al nostre sistema solar i per això s’ha pogut veu-
re des de la Terra malgrat la distància. No obs-
tant això, un únic radiotelescopi no era prou per 
a la seua resolució, s’hi ha hagut d’utilitzar una 
xarxa de vuit telescopis (anomenada EHT, sigles 
de Event Horizon Telescope) situats en volcans 
de Hawaii i Mèxic, muntanyes d’Arizona i la Ser-
ra Nevada espanyola, el Desert d’Atacama a 
Xile, Grenlàndia i l’Antàrtida, per aconseguir tal 
proesa. Val a dir que astrònoms lligats a la Uni-
versitat de València han participat activament en 
el projecte, entre els quals destaquem Rebecca 
Azulay i Iván Martí-Vidal. 

Un forat negre absorbeix la matèria prope-
ra que, una vegada engolida, desapareix per a 
qualsevol observador exterior. Ara bé, la matèria 
no cau de manera directa (radialment) sinó que 
gira com quan es buida l’aigua en la pica de la 
cuina. Així es forma el disc d’acreció, format per 
pols i gas extremadament calent (a milions de 
graus Celsius) arremolinant-se al voltant del fo-
rat negre sota l’acció de la seua gravetat a una 
distància mínima de tres radis de Schwarzschild 
corresponent al forat negre en qüestió. 

Tanmateix, el disc d’acreció d’un forat negre 
qualsevol no té per què situar-se perpendicular-
ment a la direcció de l’observador (òbviament 
en aquest cas, la Terra), sinó que més probable-
ment deu estar inclinat. No obstant això, per què 
veiem en la foto un disc brillant i una ombra de 
forma esfèrica en el centre?

El que passa és que el forat negre, amb la 
seua increïble força de gravetat, corba els raigs 
de llum emesos pel disc d’acreció fins i tot in-
clinat, dirigint-los cap a l’ observador, tant de 
la part de baix com de dalt del disc, raigs que 
d’una altra manera no ens aplegarien. Això sig-
nifica que es forma un cercle lluent al voltant 
del forat negre, creant també la zona de foscor 
d’uns pocs radis de Schwarzschild (la fotó-esfe-
ra anomenada més amunt), que es retalla com 
es veu en la foto. Ara bé, com que el disc està 
girant i a conseqüència d’un efecte relativista, la 
llum emesa en la direcció de l’observador incre-
menta la seua intensitat quan coincideix amb la 
velocitat de rotació del disc, i al contrari. Per això 
observem l’anell lluent amb una diferent intensi-
tat en la part de baix i de d’alt. 

En resum, la foto representa, una vegada 
més, una comprovació espectacular de la teoria 
de la relativitat general d’Einstein, en aquest cas, 
en un règim de gravetat molt intensa. Tanmateix, 
assenyalem que ara com ara no s’ha trobat en-
cara una teoria unificadora de la gravetat clàssi-
ca i la mecànica quàntica, és a dir, una descrip-
ció comuna. És possible que l’estudi dels forats 
negres proveïsca la clau per aquesta unificació 
necessària per a entendre el nostre univers, el 
seu origen, evolució i, possiblement, final.
Vídeos recomanats
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zUyH3XhpLTo
https://www.youtube.com/watch?v=S_GVbuddri8

Einstein pensava 
inicialment que els 
forats negres, que 
sorgeixen dins de 
la seua teoria com a 
una singularitat en el 
teixit de l’espai-temps, 
no haurien d’existir 
necessàriament en 
el nostre univers, 
sinó que eren més 
bé curiositats 
matemàtiques.

FÍSICA, PER FAVOR!
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En la primavera de 1918 es va diagnosti-
car el primer cas de grip en una base militar de 
Funston, a l’estat nord-americà de Kansas. Al-
bert Gitchell, un soldat assignat a les cuines, 
fou el primer que va tenir, segons els diagnòstics 
mèdics, els símptomes d’una afecció gripal. Al 
poc temps, la malaltia es va estendre a la tropa i 
va causar les primeres defuncions. Ràpidament 
van aparèixer casos semblants a altres caser-
nes i poblacions nord-americanes. La base de 
Funston formava part de les instal·lacions que el 
govern nord-americà va utilitzar per entrenar les 
tropes que, en previsió d’una imminent declara-
ció de guerra dels Estats Units, anirien a Europa. 
Al juny de 1917, els Estats Units desplegaren 
els primers contingents militars als fronts euro-
peus. Amb els soldats i les armes, però, també 
s’escampà el virus que va desencadenar la pitjor 
pandèmia constatada de la humanitat.

La guerra iniciada el juliol de 1914 no fou la 
causa de la grip de 1918/1920, però va propiciar 
que aquesta epidèmia mudés, com havia fet el 
virus, en una pandèmia que va afectar un per-
centatge entre un 10% i un 20% de la població 
mundial i va provocar una mortalitat extrema en-
tre 50 i 100 milions de persones de la qual no es 
van lliurar ni els estats que, com l’espanyol, foren 
neutrals en la I Guerra Mundial ni cap dels con-
tinents habitats del planeta. Durant l’any 1918 
la Guerra, la Grip i la Mort els metafòrics genets 
de l’apocalipsi van cavalcar junts i al galop. Aca-
bada la I Guerra Mundial, el novembre de 1918, 
la grip i la mort van continuar causant estralls 
fins ben entrat l’any 1920. La humanitat, des-
prés d’un relativament estable i productiu s. XIX, 
començava el segle XX amb els pitjors auguris 
possibles. I encara estava per passar el pitjor. 

No pretenem fer una anàlisi històrica de la I 
Guerra Mundial, però, si hom vol analitzar les 
causes i els efectes de la pandèmia de grip de 
1918, cal contextualitzar-la en el temps i en l’es-
pai en els quals es van donar els primers casos i 
en els quals la mortalitat fou més elevada. Si bé 
l’origen primigeni de la grip continua en discussió 
entre els especialistes, del que tenim constància 
és que el primer cas diagnosticat fou a març de 
1918, en una base militar nord-americana i que 
es va escampar entre els soldats que estaven a 
punt de combatre a Europa.

LA I GUERRA MUNDIAL 1914/1918
La Gran Guerra era la forma que tenien els 

contemporanis de designar el conflicte bèl·lic 
declarat el 28 de juliol de 1914 i finalitzat  l’11 de 
novembre de 1918. I, encara que els combats es 
van concentrar a Europa, la guerra va arribar, di-
rectament o indirecta, a tot el món per l’extensió 
dels imperis colonials que estaven sota el con-
trol dels estats enfrontats. Fou aquesta dimen-
sió global del conflicte una de les causes per les 
quals una epidèmia que, probablement, hagués 
pogut afectar una regió ampla, però definida, va 
passar a convertir-se en la pandèmia causant de 
la mortalitat més elevada de la història.

Com fou possible la Gran Guerra?
Les causes de la I Guerra Mundial es poden, i 

es deuen, explicar a partir dels canvis que es van 
gestar a l’Europa del segle XVIII i es plasmaran 
al s. XIX. Aquests canvis s’afermaran en periòdi-
ques onades revolucionàries que van transfor-
mar radicalment les estructures econòmiques, 
polítiques, socials i culturals del que els revoluci-
onaris englobaven en el concepte Antic Règim. Al 
segle XVIII els canvis que van afectar Europa i el 
món es van plasmar en pràctiques econòmiques 
concretes i en ideologies que tenien en comú la 

Camp Funston, Fort Riley, EUA, 1918. National Archives and Re-
cords Administration.
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crítica global i les propostes alternatives i revo-
lucionàries al feudalisme tardà i a l’absolutisme 
polític que, en general, definien l’Europa moder-
na. Durant el segle XVIII, solament a la Gran Bre-
tanya s’havien desenvolupat les transformacions 
econòmiques que a mitjà termini anaven a can-
viar l’estructura econòmica feudal de base rural 
per una altra estructura econòmica de mercat, 
ideològicament liberal, socialment de classes i 
marcadament urbana i industrial. Aquests inicis 
localitzats a la Gran Bretanya es van desfermar 
políticament a la revolució de les colònies nord-
americanes. La Declaració d’Independència dels 
Estats Units d’Amèrica de 1776 va obrir el cicle 
revolucionari burgès al món occidental. Però fou 
la Revolució francesa de 1789 la que allibera-
rà les forces revolucionàries. Aquesta revolució, 
en un tira i arronsa amb els estats i imperis de 
l’Antic Règim i en diferents cicles revolucionaris 
culminats el 1848, aconseguirà abolir el feudalis-
me i l’absolutisme a la majoria dels estats euro-
peus implantant règims definits per la sobirania 
nacional, delimitats per constitucions polítiques 
liberals i amb formes econòmiques de mercat. 

Aquest llarg i intermitent cicle revolucionari 
fou responsable de greus conflictes bèl·lics entre 
1789 i 1815 que acabaran amb la derrota de la 
França napoleònica a Waterloo. El 1815, però, a 
Europa es va iniciar un període de pau relativa en 
el qual, al menys, no van haver-hi guerres entre 
les grans potències continentals. Europa al segle 
XIX, en general i aparentment, es transformava, 
abolia l’Antic Règim, adoptava formes polítiques 
constitucionals sota la direcció dels valors de les 
burgesies triomfants. Alhora, moltes nacions eu-
ropees impulsades per un nacionalisme revolu-
cionari van aspirar a alliberar-se del sotmetiment 
a estats/imperis plurinacionals, i van aconseguir, 
com fou el cas de Bèlgica el 1830, formar es-
tats/nació sense provocar greus conflictes. D’al-
tres, com fou el cas d’Itàlia,1861, i d’Alemanya, 
1871, van aconseguir la unitat política després 
d’unir estats amb qui compartien la identitat na-
cional. I tot aquest procés transformador no ha-
via causat, sorprenentment, conflictes generals 
i greus en un continent que entre els segles XV 
i XIX havia dirimit les diferències amb llargues i 
cruels guerres. Europa, al segle XIX, bullia sense 
que el brou no es vessés. Però amb la declara-
ció de guerra de 1914 el que es va demostrar és 
que darrere les transformacions esdevingudes a 
Europa i al món en aparent calma i en constant 
progrés, s’amagaven greuges i ambicions que 
anaven a desencadenar una guerra de la qual, 
els estats que l’esperaven, tenien la creença que 
seria curta, localitzada i definitiva. La guerra que 
acabaria amb totes les guerres.

Les causes de la Gran Guerra
La causalitat de la I Guerra Mundial s’estu-

dia a partir d’un esquema de causes profundes, 
causes pròximes i causes immediates. Per cau-
ses profundes entenem aquelles que es van anar 
gestant en els processos revolucionaris europeus 
del segle XIX i que van acabar conformant dos 

aliances militars irreconciliables: la Triple Aliança 
formada a partir de 1882 per l’Imperi alemany -II 
Reich-, l’Imperi austrohongarès i el Regne d’Ità-
lia, i la Triple Entesa definida en 1907 i integrada 
per la Gran Bretanya, la III República francesa 
i l’Imperi rus. Per contra, les causes pròximes 
són esdeveniments puntuals, com, per exemple, 
les guerres balcàniques de primeries del s. XX. 
Aquests conflictes, com a conseqüència de la 
seua relació indirecta en la conformació de les 
causes profundes, van agreujar les diferències 
i allunyar les solucions adients per al que eren 
meres disputes regionals. I per causes immedi-
ates es pot entendre aquelles que vessen el got 
acumulat per les causes profundes i per les cau-
ses pròximes. Les causes immediates, com fou 
l’atemptat mortal d’un nacionalista serbo-bosnià 
contra l’arxiduc austríac Franz Ferdinand i la 
seua dona Sofia a Sarajevo el 28 de juny de 
1914, solen ser magnificades. Per a la història, 
però, són esdeveniments útils per a marcar el 
desencadenament de les hostilitats però de cap 
manera solen ser la causa responsable.

Les causes profundes de la I Guerra Mundial 
tenen un inici, acceptat per la major part de la 
historiografia, arran de la Guerra francoprussiana 
de 1870/1871. Les desfetes militars franceses, 
la captura de Napoleó III a Sedan i la invasió 
de França per les tropes prussianes no sola-
ment van humiliar França, fins aquest moment 
la gran potència continental europea, sinó que 
van suposar la proclamació de dos nous estats 
veïns i declaradament antagònics: la democràti-
ca III República francesa i l’autoritari i militarista 
II Reich alemany. 

Amb la derrota, França entrava en crisi inter-
nament i externa. L’any 1871 la jove III Repúbli-
ca, immediatament proclamada, va combatre a 
París a sang i foc la Comune, la primera revolu-
ció del proletariat. Al mateix temps, el triomfant 
II Reich alemany exigí a França uns tractats de 
pau pels quals cedia Alsàcia i Lorena, acceptava 
l’ocupació militar de l’orient francès i encarava 
fortes compensacions econòmiques. A més, 
la política exterior del canceller Bismarck dis-
senyant aliances, algunes secretes, polítiques i 
militars va relegar França a un paper secundari 
en la relació de forces continentals. L’objectiu 
de Bismarck mentre fou canceller era el d’aïllar 
França de qualsevol aliança que possibilités la 
revenja contra el jove II Reich. 

El II Reich, el nou imperi europeu, s’havia 
constituït en poc temps. Sota la direcció del can-
celler Otto von Bismarck, el Regne de Prússia 
havia unificat els estats germànics entre 1864 i 
1871 i proclamat l’Imperi alemany a Versalles el 
1871. Alhora que sotmetia França, marginava 
l’Imperi austrohongarès a una posició de depen-
dència de la política exterior marcada per Berlín. 
Des d’un punt de vista continental, el II Reich 
passà a ser la gran potència europea. Internaci-
onalment la proclamació de l’Imperi alemany po-
dia transformar l’equilibri polític i militar del món 
fins 1914 mantingut pels interessos i l’armada 
de l’Imperi britànic.

LA GRIP DE 1918
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En l’últim terç del segle XIX cap potència po-
dia discutir l’hegemonia mundial, sobretot marí-
tima, de Gran Bretanya però aquesta, aplicant 
l’aïllacionisme dels assumptes europeus, havia 
assistit flegmàticament a la conformació al cen-
tre d’Europa de l’hegemonia germànica que en 
poc temps obligaria els britànics a repensar-se la 
seua política exterior contra l’amenaça real per 
al manteniment de l’status quo de la weltpolitik 
(la política d’abast mundial) alemanya impulsada 
pel kàiser Guillem II a partir de 1892. A princi-
pis del segle XX la possibilitat que l’Imperi ale-
many substituís Gran Bretanya en l’hegemonia 
mundial es transformà en probabilitat. La política 
exterior britànica va haver d’eixir de l’esplèndid 
aïllament de l’era victoriana per entrar en la Triple 
Entesa, junt a França i a Rússia, encara que això 
suposés ser aliat d’estats amb qui havia tingut 
diferències territorials a Àfrica i a Àsia.

Si l’últim terç del segle XIX va suposar una 
transformació de l’ordre polític mundial, l’evo-
lució del capitalisme industrial no va ser menys 
responsable en la conformació de les causes 
profundes de la I Guerra Mundial. 

A partir de la dècada dels anys 70 del se-
gle XIX es va donar la primera gran depressió 
econòmica del capitalisme industrial. La inversió 
ferroviària de la primera fase de la Revolució In-
dustrial va esgotar el seu cicle de creixement i 
amb ell va finalitzar també la pràctica del libe-
ralisme aranzelari. Durant l’últim terç del segle 
XIX el capitalisme va necessitar eixamplar els 
mercats on col·locar els excedents productius i 
de capital. Les urgències del capitalisme es van 
veure afavorides pels canvis polítics inspirats per 
un nacionalisme creixent que vinculava els inte-
ressos econòmics industrials i financers amb els 
interessos nacionals a través de l’aplicació de 
forts aranzels proteccionistes i agressives polí-
tiques exteriors. A finals del segle XIX les grans 

potències industrials volien eixamplar els dominis 
imperials com a part de la solució de les crisis 
internes. Des del 1885 els estats europeus amb 
pretensions a l’Àfrica havien acordat unes direc-
trius per a distribuir els territoris sobre els quals 
es pretenia exercir el domini colonial. L’Europa 
supremacista i sense complexes havia iniciat 
una cursa agressiva i competitiva per controlar, 
per raons tan diferents com les econòmiques, 
les estratègiques o per prestigi polític, regions de 
dimensions continentals. 

En aquesta cursa per configurar imperis co-
lonials, Gran Bretanya i França havien destacat 
des de principis del segle XIX per ocupar àrees 
d’influència a l’Àfrica i Àsia. Però a finals del s. 
XIX altres potències, i sobretot l’Imperi alemany, 
volien disputar a França i Gran Bretanya la pre-
eminència al continent africà i a les rutes marí-
times intercontinentals. L’entrada del II Reich 
en la cursa per a aconseguir colònies va alterar 
i augmentar les difícils relacions internacionals, 
especialment amb França i amb Gran Bretanya. 
Aquests dos estats, rivals durant el segle XIX a 
l’Àfrica acabaran signant l’any 1904 una alian-
ça davant les pretensions alemanyes pel control 
del sultanat del Marroc. El Marroc era un territori 
estratègic per als dominis colonials del Magrib 
francès i determinant per al control de l’estret 
de Gibraltar i de la ruta marítima a l’Índia brità-
nica. La partició, en la Conferència d’Algecires 
de 1906 del sultanat marroquí entre França i Es-
panya amb el vist i plau de Gran Bretanya, va 
marginar els interessos alemanys i va fer pujar 
així molts graus la tensió entre estats. 

Un any després, el 1907, i arran de l’apro-
ximació britànica i francesa en la qüestió mar-
roquina contra les pretensions alemanyes, Euro-
pa restà determinada per les dues aliances que 
acabarien enfrontant-se el 1914: la Triple Aliança 
i la Triple Entesa.

Mapa de les aliances militars el 1914.
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L’establiment d’aliances militars equilibrades, 
va donar peu a un període d’irresponsable esti-
mulació dels preparatius militars per a la guer-
ra, dels antagonismes, dels greuges pendents 
i dels deutes històrics. Els estats amb fronteres 
comunes, França, l’Imperi alemany, l’Imperi aus-
trohongarès i l’Imperi rus, mitjançant discursos 
nacionalistes desmesuradament emotius i am-
plificats per uns mitjans de comunicació, per pri-
mera vegada massius, rendits al bel·licisme, van 
a supeditar l’opinió pública als interessos polítics 
i econòmics de les elits. El militarisme i el bel-
licisme van arribar a calar inclús en aquells estats 
en els quals les classes obreres, després d’anys 
de lluita, havien aconseguit articular un movi-
ment obrer organitzat sindicalment i política, i 
que podia ser, i fou, determinant en l’aprovació 
de les declaracions de guerra. La màxima que 
la guerra era imminent, inevitable i necessària va 
acabar instal·lant-se, amb excepcions de poca 
transcendència, en unes societats que es veien 
com les més desenvolupades de la història.

Només va caldre una causa immediata sò-
lida per tal que les aliances militars deixaren 
d’allargar una guerra tan tramada. Quan el 28 
de juny de 1914 a Sarajevo Gavrilo Princip, un 
nacionalista serbobosnià, va culminar l’atemptat 
mortal contra l’hereu de l’Imperi austrohongarès 
i la seua muller, els acords d’atac i de defensa 
signats pels blocs militars s’activaren.

La Guerra de 1914
Oficialment la I Guerra Mundial es va iniciar 

el 28 de juliol de 1914. Aquest dia l’Imperi aus-
trohongarès va declarar la guerra a Sèrbia. Im-
mediatament es van accelerar tot un seguit de 
mobilitzacions generals i d’ultimàtums que entre 
el 28 de juliol i el 6 d’agost de 1914 van enfrontar 
els estats de la Triple Entesa i de la Triple Aliança. 
A l’estiu de 1914 només el Regne d’Itàlia, mem-
bre de l’Aliança, no va entrar en la contesa. Ho 
farà el 1915, però com a aliat de la Triple Entesa 
i contra Alemanya i Àustria. 

Els Estats Majors dels exèrcits, els polítics i 
els soldats, molts d’ells enfervorits pel misticis-
me de la guerra, havien pensat que els combats 
serien, curts, concrets, poc cruents i definitius 
però la guerra serà llarga, global, cruel i, com es 
va veure 21 anys després, l’any 1939, de terri-
bles conseqüències.

La guerra va tenir tres fases definides. La pri-
mera fou la de 1914 a 1915. És la fase dels fra-
cassats plans militars alemanys per aconseguir 
una victòria ràpida. Les ofensives dels imperis 
centrals sobre els fronts orientals contra Rússia 
i occidentals contra França no van assolir els 
objectius marcats. Tampoc les contraofensives 
de França i Rússia no van derrotar els exèrcits 
dels imperis centrals. Els fronts es van estabilit-
zar i la guerra va entrar en una segona fase que 
es perllonga des de 1915 a 1917. Són els anys 
de les trinxeres, de les grans matances, de les 
amenaces d’amotinaments, de les innovacions 
armamentístiques com els gasos, la metrallado-
ra i els tancs, però fou també quan els fronts 
es van estancar perllongant un conflicte sense 

eixida imminent. El 1917 però s’entra en la ter-
cera i darrera fase. A gener de 1917 Alemanya 
inicia una guerra submarina total assumint el risc 
de provocar l’entrada dels Estats Units al costat 
de Gran Bretanya i França la qual cosa es va 
produir a l’abril. El febrer de 1917 a Rússia es 
va obrir el cicle revolucionari que acabarà amb 
l’Imperi rus, amb els diferents governs provisio-
nals burgesos, per finalment, a l’octubre, assistir 
a la presa del poder per part dels bolxevics. El 
govern soviètic de Rússia presidit per Lenin va 
proclamar la voluntat de signar acords de pau 
amb Alemanya immediats i sense compensaci-
ons. Amb els acords de Brest-Litovsk de març 
1918 Alemanya definia al seu favor el front ori-
ental.

A l’estiu de 1918, la represa de les ofensives 
alemanyes al front occidental van fracassar de 
nou. Els exèrcits de l’Entesa reforçats pels sol-
dats i per l’armament nord-americans i dirigits 
professionalment i coordinada van aturar el dar-
rer intent alemany per trencar les línies. A finals 
de l’estiu de 1918 al II Reich part de la cúpula 
militar i dels polítics van concloure que la victòria 
militar era impossible davant el reforçament dels 
enemics i el bloqueig que exercia l’armada brità-
nica sobre Alemanya. Els exèrcits de l’Aliança es 
mostraven incapaços de guanyar la guerra. Al 
si del II Reich, a més, s’estaven produint amo-
tinaments militars i crides revolucionàries. El 9 
de novembre l’Imperi alemany es va col·lapsar: 
el kàiser va abdicar i el mateix dia es proclamen 
a Berlín dues repúbliques, la dels parlamentaris 
socialistes del SPD i la República Socialista de 
l’Alemanya Lliure proclamada pel dirigent revolu-
cionari espartaquista Karl Liebknecht. Davant 
d’aquesta situació prerevolucionària el govern 
provisional alemany format per representats de 
partits del Reichstag va acceptar la proposta 
per posar fi als combats. La I Guerra Mundial 
es va acabar l’11 de novembre de 1918 quan a 
la ciutat francesa de Compiègne en un vagó de 
ferrocarril es va signar l’armistici.

LA GRIP DE 1918

I a més, la grip
El context descrit anteriorment és en el que 

es va replicar el virus causant de la grip espa-
nyola. A la primavera de 1918, quan la guerra 
va prendre una dimensió definitiva, fou quan 
s’hi van manifestar els primers símptomes. La 
grip, designada en els diaris europeus com a la 
grip espanyola, i amagada pels serveis oficials 
de notícies dels països en guerra, es va esten-
dre en onades sobre unes societats pròximes 
al col·lapse després d’anys de guerra, sense 
serveis sanitaris suficients ni diagnòstic clar ni 
medicaments que la combateren eficientment. 
L’epidèmia es transformà en pandèmia traspas-
sant les fronteres immediates i arribant a tot els 
continents per la globalització del conflicte. La 
mortaldat fou devastadora. Els càlculs situen 
entre un 10% i un 20% de població total mun-
dial afectada i entre 50 i 100 milions de víctimes 
mortals (si agafem les quantitats extremes pu-
blicades) entre el primer brot en la primavera de 
1918 i l’últim de 1920. La guerra per ella mateixa 
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havia provocat aproximadament uns 10 milions 
de morts de combatents i uns 2 milions de civils. 
La grip va agreujar encara més les conseqüènci-
es de la pitjor conflagració que havia viscut mai 
la humanitat.

I la grip a l’estat espanyol,
per què?

L’Estat espanyol davant les declaracions de 
guerra de l’estiu de 1914 s’havia mantingut es-
trictament neutral. La posició de no intervenció 
en la guerra obeïa més a la impossibilitat d’as-
sumir l’esforç bèl·lic que a un criteri polític serè 
i equidistant entre els bàndols. Al Regne d’Es-
panya el que menys li convenia era sumar més 
problemes als que ja tenia. Des de la derrota del 
1898 en la Guerra d’Independència de Cuba, 
l’artificiós sistema polític de la Restauració no 
aconseguia l’estabilitat davant els desafiaments 
interns del creixent nacionalisme polític català, 
de l’auge del moviment obrer revolucionari i del 
republicanisme. A més, l’exèrcit espanyol, im-
mers en impopulars guerres colonials al Marroc 
i amb una armada en reconstrucció després del 
desastre de 1898, era inoperant. El Regne d’Es-
panya militarment no era determinant per a cap 
dels dos bàndols, però la Península Ibèrica tenia 
un alt valor estratègic, per la qual cosa tant la 
Triple Entesa com la Tripla Aliança assumiren la 
neutralitat decretada pel govern de Madrid pro-
curant, això sí, que aquesta neutralitat fora efec-
tiva. La ferma convicció dels polítics espanyols, 
foren o no dels partits oficialment dinàstics, que 
no hi havia millor postura que la neutralitat va 
afavorir que els diferents governs es mantingue-
ren al marge dels combats durant tot el conflicte.

La neutralitat, però, no significà res con-
tra l’arribada de la grip de 1918. La proximi-
tat i l’amplitud de la frontera amb França i les 
constants migracions temporals de treballadors 
peninsulars més enllà dels Pirineus i al Magrib 
francès foren, probablement, les vies de conta-
gi. La grip, anomenada popularment de formes 
diverses però coneguda al País Valencià com la 
cucaracha, es va manifestar a la primavera de 
1918 seguint les pautes de l’epidèmia a Europa. 
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No va afectar per igual a totes les províncies ni 
tots els brots epidèmics tingueren la mateixa in-
cidència. 

Al País Valencià els mesos d’una elevada mor-
talitat foren compresos entre finals d’agost i de-
sembre de 1918. L’afecció a terres valencianes 
fou desigual. Les xifres publicades recentment 
indiquen que la mortalitat a les comarques lito-
rals i de nord a sud, va augmentar considerable-
ment. El contagi es degué propiciar pels fluxos 
migratoris, per la incertesa de quin era l’agent 
causant de la malaltia i per la descoordinació 
alhora de determinar les mesures higièniques i 
sanitàries que la mitigués. El 1919 l’epidèmia va 
remetre al País Valencià sense que puguem es-
tablir-hi un factor únic i determinant. La malaltia 
va minvar, però ens va deixar en la memòria col-
lectiva i popular la dita que cent anys després 
encara es comprén. Quan un temps és espe-
cialment dolent és perquè és semblant a l’any 
dènou.

A tall de conclusió, no es pot afirmar que la 
Gran Guerra causés la grip, però sense el con-
text bèl·lic no s’explica l’afecció mundial. La 
malaltia es va gestar en ambients relacionats 
directament i indirecta amb la concentració de 
soldats. Els contagis s’apressaren entre unes 
tropes atrinxerades promíscuament i en uns pa-
ïsos en els quals la informació s’havia convertit 
en una arma tàctica. Si hi havia una elevació de 
la mortalitat per grip ni la rereguarda, ni les tro-
pes ni l’enemic ho havien de saber per no mos-
trar les debilitats. Si la malaltia no es feia pública 
tampoc es podien posar els remeis adients. 

La gestió de la pandèmia, fins que no es va fi-
nalitzar la guerra, fou nefasta conseqüència dels 
límits científics, mèdics i sanitaris. Els serveis 
mèdics i sanitaris havien avançat considerable-
ment al ritme que van imposar les matances bèl-
liques, però els sistemes sanitaris estaven per 
desenvolupar. 

Sense la guerra, no s’hagués produït un con-
tagi global? A aquesta pregunta no podríem 
contestar, però el que sí podríem afirmar és que 
l’epidèmia transmutà en pandèmia per la guer-
ra. Aquesta deuria ser l’ensenyança extreta de 
l’experiència.
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La grip

La paraula grip deriva del francès grippe (r) 
que significa agafar. Grippe és allò que li agafa 
o ataca a un. El terme grippe deriva al seu torn 
del terme suísalemany grüppe, que significa aju-
pir-se, arraulir-se, tremolar de fred, trobar-se ma-
lament. S’utilitza en castellà des del segle XIX. 
Es coneix també com a influenza, paraula italia-
na derivada del llatí influentia amb el significat de 
fluir cap a dins. A l’edat mitjana es pensava que 
un fluid intangible, procedent dels astres, podia 
afectar a l’home i produir-li malaltia. El vocable 
italià influenza feia referència a qualsevol brot de 
malaltia atribuït a la influència dels astres i, més 
endavant, a la influència que una persona exer-
cia sobre una altra quan li contagiava una malal-
tia. El 1743, quan allò que els italians van ano-
menar una influenza di catarro (un brot epidèmic 
de constipat) es va propagar per tot Europa, la 
malaltia es va conèixer en anglès simplement 
com influenza, igual que en castellà, o en la seva 
forma abreujada flu.

La grip és una malaltia infecciosa produïda 
pel virus influenza o de la grip, un virus RNA de 
cadena simple que pertany a la família dels or-
tomixovirus. N’hi ha tres tipus: l’A, el B i el C. 
L’A és el més agressiu, les aus aquàtiques sal-
vatges són els hostes naturals dels seus sub-
tipus, provocant la grip aviària. Set d’aquests 
subtipus poden afectar també a l’home. El virus 
B és menys agressiu i freqüent que l’A i infecta 
quasi exclusivament a l’home. El C és el menys 
freqüent i afecta a l’home i al porc.

En l’embolcall que recobreix el virus de la grip 
es troben dues proteïnes, l’hemaglutinina (HA) i 
la neuraminidasa (NA), responsables de la seva 
acció antigènica, originant la producció d’anti-
cossos. Els virus es transmeten per l’aire a tra-
vés de les microgotes expulsades per la persona 
infectada en tossir, parlar o esternudar i arriben 
a l’epiteli o capa que recobreix l’arbre respira-
tori. A l’àcid siàlic present en la membrana de 
les cèl·lules epitelials s’adhereix el virus a través 
de l’hemaglutinina de la seva superfície i descàr-
rega el material genètic a l’interior de la cèl·lula 
per replicar-se i formar noves partícules víriques. 
Aquestes partícules emergeixen recobertes 
d’àcid siàlic, que és dissolt per la neuraminida-
sa, permetent així que infecten a altres cèl·lules.

Tant l’hemaglutinina com la neuraminidasa 
poden patir petits canvis deguts a mutacions 
puntuals del genoma del virus que, si se sumen, 
arriben a produir un virus irreconeixible per als 
anticossos que s’hagueren format prèviament 
en la població. Aquests canvis afecten tant al vi-

rus tipus A com al B i són els responsables de la 
producció de les epidèmies. En el virus tipus A 
es poden originar canvis majors com a resultat 
de recombinacions de gens procedents de dos 
virus diferents que infecten una mateixa cèl·lula. 
Es produeix així un virus totalment nou, capaç 
de produir una pandèmia. Tots aquests canvis 
originen una gran variabilitat de virus i dificulten 
l’obtenció de vacunes eficaces.

Es desconeix l’origen del virus de la grip. En-
cara que és probable que la malaltia s’adquirira 
a través dels porcs o els ànecs fa milers d’anys, 
no hi ha una evidència clara de la seua propa-
gació humana fins a l’Edat Mitjana a Europa. Al 
començament del segle XX es va pensar que la 
causa de la malaltia era un bacteri anomenat Ha-
emophilus influenzae, però prompte es va veu-
re que tan sols era responsable d’una infecció 
secundària que de vegades apareix en el malalt 
amb grip a causa de la baixada de les defenses. 
Les tècniques desenvolupades per la bacteriolo-
gia no servien per identificar els virus, ja que no 
creixen en medis de cultiu artificials.

El 1930, un investigador de l’Institut Rocke-
feller a Princeton, Richard Shope, va aïllar per 
primera vegada un virus de la grip en els porcs, 
mentre que l’aïllament en l’home es va aconse-
guir en 1933 per part dels investigadors britànics 
Patrick Laidlaw, Wilson Smith i Christopher 
Andrew. Per a mantenir el virus viu va caldre 
infectar animals a partir de l’obtingut en el ma-
lalt mitjançant un tampó de cotó introduït en la 
gola. Es va utilitzar primer el furó i posteriorment, 

María José Báguena Cervellera
Universitat de València

Recreació del virus de la grip. Les estructures en roig i en blau 
representen la neuraminidasa i l’hemaglutinina.
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ratolins. En 1935, Wilson Smith va comprovar 
que el virus de la grip podia créixer en ous de 
gallina fertilitzats, igual que s’havia demostrat 
amb altres virus tres anys abans. La investigació 
es va simplificar en no dependre exclusivament 
d’animals de laboratori i va possibilitar avenços 
en l’obtenció d’una vacuna antigripal. Els pri-
mers assajos es van realitzar entre 1936 i 1938 
de la mà de Joseph Stokes, de la Universitat 
de Pennsylvania, amb pocs resultats.

Durant la Segona Guerra Mundial, el Pen-
tàgon va rebre l’encàrrec de desenvolupar una 
vacuna. En va elaborar una formada per tres so-
ques diferents del virus i la va provar en un grup 
de persones triades a l’atzar, mentre que alho-
ra altre grup de control rebia un placebo, cosa 
que va suposar l’inici del tipus d’assaig conegut 
com a “doble cec”. En 1943 aquesta vacuna va 
proporcionar bons resultats en la prevenció de 
la grip i es va administrar als soldats nord-ame-
ricans fins a 1945, any en què es va concedir la 
llicència de fabricació a diversos laboratoris i la 
vacuna va poder arribar a la població civil. Des 
de llavors s’han fabricant anualment diferents 
vacunes l’eficàcia de les quals contra la grip de-
pèn de la selecció de soques que les componen, 
de manera que puguen oferir la major immunitat 
davant les múltiples variants del virus que circu-
len a tot el món.

La grip segueix un patró estacional i pot pre-
sentar-se en forma d’epidèmies o pandèmies, 
en les quals l’epidèmia, produïda per un nou vi-
rus gripal de soca A, avança fins afectar tot el 
planeta pel fet que la població no té immunitat 
prèvia en ser un virus nou i la seua capacitat 
de transmissió, elevada. En zones temperades 
es presenta anualment a la tardor i l’hivern. La 
primera pandèmia de grip de la qual es té un 
registre detallat començà el 1580 a Àsia i es va 
estendre arreu del món. Les pandèmies es van 
succeir en els segles següents, sent les més 
conegudes les denominades com a grip russa 

(1889-1890), grip espanyola (1918-1919), grip 
asiàtica (1957-1958), grip de Hong Kong (1968-
1969) i grip A (H1N1) (2009-2010). Les diferents 
soques del virus de la grip s’anomenen i classi-
fiquen en funció del tipus de virus, l’origen geo-
gràfic, el nombre de la soca, l’any d’aïllament i 
el subtipus segons l’estructura d’hemaglutinina 
i neuraminidasa. Per exemple, la soca respon-
sable de la pandèmia originada a Hong-Kong el 
1968 es denomina A/Hong-Kong/1/68/H3N2.

La pandèmia de 1918-1919 va ser la més im-
portant de l’última centúria pel nombre de morts 
que va ocasionar (quasi cinc vegades més que 
les produïdes per la Primera Guerra Mundial) i va 
constituir la crisi epidèmica més greu del segle 
XX. Es calcula que el nombre de víctimes va ser 
superior als 30 milions, encara que alguns autors 
parlen fins i tot d’entre 50 i 100 milions, 270 000 
d’elles a Espanya. La taxa de mortalitat entre els 
infectats va ser molt alta, per sobre del 2,5%, en 
comparació a menys del 0,1% en altres epidè-
mies de grip. Segons diverses estimacions, un 
terç de la població mundial (500 milions de per-
sones) va contreure la infecció. Amb variacions 
segons la localització geogràfica, es van produir 
tres brots: el primer, a la primavera de 1918, el 
segon, a la tardor del mateix any i el tercer, en els 
primers mesos de 1919. Al contrari del que sol 
passar en les epidèmies de grip, el grup d’edat 
més afectat va ser el dels joves entre 20 i 40 
anys, potser per la hiperreactivitat del seu sis-
tema immunològic, seguit per nens menors d’1 
any. L’elevada incidència en la població activa va 
influir greument en l’economia, afectada ja per la 
Primera Guerra Mundial que acabava de finalit-
zar i va ocasionar una profunda repercussió so-
cial. No hi ha unanimitat sobre la distribució per 
sexes, encara que alguns autors parlen d’una 
mortalitat global superior a l’home i un predomini 
de la dona en alguns grups d’edat. Va ser espe-
cialment greu en les embarassades i puèrperes 
i es va observar una major vulnerabilitat en els 
nascuts durant els anys de la pandèmia.

Quant al seu origen, el qualificatiu d’espanyo-
la donat a aquesta pandèmia per la premsa eu-
ropea de l’època no respon a la realitat. Espanya 
romania com a país neutral durant la Primera 
Guerra Mundial, per la qual cosa no existia cen-
sura militar a les notícies difoses per la premsa i 

Es desconeix l’origen del 
virus de la grip. Encara 
que és probable que 
la malaltia s’adquirira 
a través dels porcs 
o els ànecs fa milers 
d’anys, no hi ha una 
evidència clara de la seua 
propagació humana fins 
a l’Edat Mitjana a Europa.
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encara que la grip havia aparegut en els països 
bel·ligerants del nostre entorn, es va silenciar 
per no desmoralitzar les tropes fins al seu inici 
a Madrid al mes de maig. Diferents autors han 
localitzat l’origen de la pandèmia a Amèrica, Xina 
i Rússia, encara que el més probable és que ho 
fes en Funston, Kansas, en un campament mi-
litar nord-americà on es va donar el primer cas 
el 4 de març de 1918. La malaltia es va difondre 
amb rapidesa des del Mitjà Oest cap a la costa 
Est del país amb el moviment de les tropes i va 
passar a Europa amb l’enviament de soldats per 
donar suport als països aliats. L’1 d’abril es van 
registrar els primers casos en territori europeu, 
en els aquarteraments de les tropes america-
nes a les ciutats franceses de Bordeus i Brest. 
Des d’allà, la malaltia es va estendre per tot el 
món per les principals vies de transport. Només 
llocs molt aïllats van escapar de la grip, com 
l’illa de Santa Helena, on no van atracar vaixells 
durant la pandèmia. El curt període d’incubació 
d’aquesta infecció, la transmissió per via respira-
tòria, els grans desplaçaments humans a causa 
de la guerra i els efectes d’aquesta última van 
afavorir la ràpida difusió de la grip.

S’ha atribuït a diversos factors la gravetat 
d’aquesta pandèmia: l’amuntegament dels sol-
dats en els campaments i transports, l’escasse-
tat d’aliments, la manca d’higiene en els habi-
tatges, de recursos humans i materials, d’una 
adequada normativa sanitària, de mesures de 
salut pública apropiades, sense oblidar la manca 
de mitjans profilàctics i terapèutics eficaços con-
tra la grip i les seues complicacions bacterianes, 
en no comptar ni amb vacunes ni tampoc amb 
antibiòtics. Els diversos autors que han estudiat 
la pandèmia no es posen d’acord sobre el paper 
jugat pel virus de la grip i les seues complicaci-
ons en la seva elevada mortalitat. Mentre que 
per a alguns les infeccions bacterianes associa-
des serien les responsables, per a altres ho seria 
el seu agent etiològic, un virus del tipus A el ge-
noma del qual s’ha pogut seqüenciar completa-
ment a partir de mostres de teixit pulmonar con-
gelat procedent de víctimes de la grip de 1918 
enterrades en el gel àrtic. Recents investigacions 
sustenten la hipòtesi que aquest virus pandèmic 
conté soques del virus de la grip aviària i és l’an-
cestre comú dels virus de la grip porcina H1N1 
clàssica, tant en l’home com en el porc.

Conèixer l’estructura genètica dels virus de 
la grip que poden ser mortals és imprescindi-
ble per intentar prevenir les pandèmies huma-
nes. A partir dels atemptats de l’11 de setembre 
de 2001, la grip, inclosa la soca pandèmica de 
1918, s’ha considerat com una potencial arma 
biològica. Segons l’opinió de la nord-americana 
Nancy Cox, directora de la Secció de Grip del 
CDC (Centres per al Control i la Prevenció de 
Malalties), “el món no està preparat per a l’apa-
rició d’un virus de la grip altament transmissible i 
patogen per a l’home. Sincerament, no crec que 
ho estiga fins que no tinguem una vacuna uni-
versal que protegisca contra totes les soques”, 
cosa que, en aquest moment, no sembla al nos-
tre abast.

La policia de Seatle portava màscares en la epidèmia de la grip de 
1918.

Hospital militar de emergència durant l’epidèmia de Grip, Camp 
Funston, Kansas, EUA. (National Museum of Health and Medicine, 
Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.D., EUA).

Durant la pandèmia, l’auditori municipal de Oakland fou utilitzat com 
a hospital.

Vinyeta de Manuel Tovar Siles publicada el 26/10/1918 a l’Heraldo 
de Madrid.
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Introducció
La grip és una malaltia infecciosa provoca-

da pel virus del mateix nom, que afecta a les 
aus i als mamífers. El vocable deriva del fran-
cès grippe, que, al seu torn, prové del germànic 
greifen -agafar; l’afecció s’apodera bruscament 
del pacient, com un ganxo. És a dir, de sobte, 
apareix la febra i els símptomes, com les miàl-
gies, els calfreds, el mal de cap o el dolor de 
gola, acompanyats de problemes respiratoris. 
Els casos més greus es compliquen amb una 
pneumònia, que pot ser mortal, especialment, 
entre els xiquets de curta edat, els ancians i els 
malalts respiratoris o cardíacs.

Pel fet de tractar-se d’una patologia bàsica-
ment respiratòria, els factors mediambientals hi 
juguen un paper força rellevant. Tot i això, també 
predisposen les mancances d’índole econòmica 
i social, fonamentalment, les condicions d’insa-
lubritat, la pobresa, la misèria i la desnutrició.

Aquesta malaltia contagiosa apareix amb 
forma de brots epidèmics anuals. Tot i que, a 
vegades, es produeixen grans pandèmies. No 
se’n poden assegurar els primer casos, però, ja 
Hipòcrates, en la seua obra Epidèmies, descriu 
una afecció catarral l’any 412 a.C. 

A la península Ibèrica, se suggereix que l’epi-
dèmia del 590 va ser una grip i des d’aleshores 
va romandre el costum de respondre a l’esternut 
–presagi de la malaltia- amb la salutació Dominus 
tecum, entre d’altres exclamacions semblants. 
Per bé que a l’Edat Mitjana es descriuen alguns 
quadres de característiques gripals, no serà fins 
a l’època moderna quan es fixe la primera gran 
pandèmia, a l’any 1550, que va provocar la mort 
del 5% de la població d’Anglaterra. 

La pandèmia gripal del 1918-19
Per a alguns autors la pandèmia del 1918-

19 es va iniciar el 1890 i, desprès d’uns quants 
brots, va tenir el punt més àlgid en la gran epidè-
mia del segle XX. Aquesta va cursar amb quatre 
onades temporals: la primera durant la primavera 

de 1918, la segona al llarg de la tardor d’aquest 
any –la més extensa i mortífera-, la tercera els 
primers mesos de 1919 i una quarta a l’hivern 
del 1920, la més lleu de totes per la incidència i 
la mortalitat.

La grip del 1918-19 es considera la darrera 
gran alarma provocada per una malaltia infec-
ciosa aguda. Alguns la descriuen com la ca-
tàstrofe sanitària més gran de la història de la 
humanitat. Malgrat que també es poden trobar 
expressions força il·lustratives, com, per exem-
ple, “l’holocaust mèdic més gran de la història”. 
En definitiva, es tracta d’una de les pitjors pesti-
lències recordades i que ha restat en la memòria 
col·lectiva. Va produir un gran impacte social, 
perquè s’estima que va afectar més de la meitat 
de la població mundial. Probablement, van morir 
entre 20 i 40 milions de persones. Tanmateix, hi 
ha estudis que augmenten fins a 50 o àdhuc 100 
milions les víctimes mortals, tal vegada excessi-
vament sensacionalistes.

La pandèmia va colpejar durament una so-
cietat que es trobava en un moment de clara 
expansió demogràfica i de descens de la mor-
talitat general i, específicament, de la infantil i 
juvenil. Cal ressaltar que els països nord-occi-
dentals havien aconseguit unes condicions de 
vida molt més favorables que les què hi havien 
regnat un segle abans. Però també apareix en 
un moment històric d’especial transcendència, 
perquè Europa estava immersa en l’anomena-
da Gran Guerra, que s’havia iniciat quatre anys 
abans. En aquest sentit, alguns autors afirmaven 
que “la grip ha mort en uns mesos més gent que 
tots els exèrcits de la guerra del 1914-1918 en 
quatre anys”. 

Pel que fa al nostre àmbit, la societat espa-
nyola es trobava culminant el procés de transició 
demogràfica i sanitària, quan aparegué la prime-
ra onada epidèmica a les darreries de març. Les 
notícies més alarmants provenien de Madrid. 
Allí la van batejar com al soldat de Nàpols, en 
al·lusió a la tonada característica i repetitiva de 
La canción del Olvido, sarsuela del mestre Ser-
rano de moda en aquell moment. Deien que la 
malaltia era tan apegalosa com la melodia del 
militar referit. Tot i això, no van faltar denomina-
cions més o menys humorístiques com “no, no 
te acerques a la baranda que te entra el mal que 
anda”. Aquesta subtil ironia és reflex dels limitats 
efectes demogràfics, sobretot, per la reduïda 
taxa de mortalitat. De fet, Dénia no va registrar 
cap defunció per grip durant aquest primer brot.

1918, quan la cucaracha caminava
per la capital del Marquesat de Dénia

Josep Xavier Esplugues i Pellicer
Professor Associat de la Universitat d’Alacant

«Adéu, remors de fulles i corol·les,
adéu, estams d’adelerada llum,

 adéu, tancats amb un anell al mig,
adéu, els solcs, els riuraus, la tendresa.»

Vicent Andrés Estellés  (1924-1993)
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La darrera gran plaga:
la cucaracha

En passar l’estiu de 1918, la pandèmia revifa-
rà amb una força inusitada, i afectarà virulenta-
ment el País Valencià. Concretament, al mes de 
setembre, aquell soldat de la sarsuela del mestre 
Serrano es va transformar en una repugnant i 
fastigosa cucaracha, perquè apareixia silencio-
sament, sense donar-se compte, com el popular 
insecte. Així ha quedat en la memòria col·lectiva 
de Dénia, a més a més, amb el pas dels dies es 
va convertir en un monstre terrible.

El quadern gris, cèlebre dietari de l’escrip-
tor Josep Pla, s’inicia allà pel mes de març de 
1918, perquè, precisament, «com que hi havia 
tanta grip, han hagut de clausurar la universi-
tat». L’obra ens permet contextualitzar el que va 
representar per a les poblacions mediterrànies 
aquella dramàtica data. L’anotació del 18 d’oc-
tubre és força il·lustrativa sobre l’impacte social 
de la referida segona onada epidèmica:

«La grip fa terribles estralls. La família ens 
hem hagut de partir, per anar als enterraments. 
A La Bisbal, hi ha hagut el de Marià de Linares. 
A Palafrugrell, el d’una filla de divuit anys (una flor 
de criatura) de la família S. He anat a La Bisbal. 

Del carrer, se sentien plors. Plors a la casa i 
l’escala del pis. Impressionant espectacle, que 
contrasta amb l’aire mudat de la gent –un aire 
que en sentir els plors s’encongeix automàtica-
ment, es torna pansit i enfonsat. Aquestes ma-
nifestacions de dolor ho transformen tot i fins el 
paisatge sembla diferent. [...]

Al vespre, el tren petit ens porta a casa. [...] 
Hom seu en un silenci aclaparat. Els qui venen 
del mercat imiten els qui venim de l’enterrament. 

Any Dénia País Valencià

1910 16,61‰ 20,54‰2

1918 31,54‰ 29,68‰

1920 19,40‰ 22,01‰

1. Elaboració pròpia a partir de les dades de Dénia (Esplugues, 2002) i les del País Valencià (Bernabeu, 2018).
2. Correspon a l’any 1911.

Si fos possible d’imaginar un tren de pensadors, 
tindria el mateix aspecte.»

També, Dénia, com tota la Marina Alta, es 
convertirà en un paisatge tenebrós, si més no, 
dantesc, on els plors i les desfilades de “pensa-
dors” seran gairebé quotidians al començament 
de la tardor, pràcticament sense temps per a 
recuperar-se d’una pèrdua a una altra. Les au-
toritats sanitàries estaven desbordades i desori-
entades. La clínica era fulminant, a vegades, en 
poques hores es produïa el desenllaç fatal; en 
alguns casos, amb hemorràgies massives dels 
pulmons, que provocaven una mort dolorosa. El 
pànic s’hi va instaurar fins al punt que els afec-
tats se suïcidaven per “acurtar el patiment” o per 
afectació neurocerebral.

Les xifres de mortalitat són un reflex de la gra-
vetat de l’epidèmia gripal (vegeu Taula 1). Fins 
aleshores, des de principis de la dècada, la taxa 
bruta era d’un 16,61‰. En canvi, la pestilència 
va gairebé duplicar aquestes dades, en augmen-
tar fins al 31,54‰ al fatídic 1918. Globalment, 
s’hi va passar de les vora dues-centes defunci-
ons per any a les gairebé quatre-centes, concre-
tament 395. La comparativa amb la mitjana del 
País Valencià reflecteix l’impacte i la duresa de la 
malaltia, perquè la taxa valenciana es va incre-
mentar dels 20,54‰ al 29,68 ‰. És a dir, Dénia 
comença força per davall de la mitjana, però la 
grip la situa gairebé 2 punts per dalt d’aquesta. 
Tot i això, pel que fa a l’anàlisi comarcal, la ciutat 
del Montgó es va situar en una posició a mitjan 
camí entre Pego, que marcava el màxim comar-
cal amb un 39,1‰ i altres poblacions de menor 
repercussió, com ara, Benissa, que va registrar 
un 25,2‰. 

Taula 1 
Evolució comparativa de les taxes brutes de mortalitat entre Dénia i 
el conjunt del País Valencià1
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Encara que no es va veure afectada per les 
següents onades epidèmiques gripals, l’elevada 
mortalitat del 1918 es va mantenir en els dos 
anys següents, fonamentalment el 1920, enca-
ra que en aquesta ocasió per un increment de 
casos de tuberculosi, reflex de les mancances 
higièniques i de la pobresa generalitzada.

Un altre aspecte destacat hi va ser el com-
portament estacional del brot epidèmic (Gràfica 
1). De fet, fins aquest moment el nombre d’òbits 
es distribuïa de manera més o menys uniforme, 
amb un lleuger predomini hivernal. En canvi, es 
pot comprovar com a la tardor, fonamentalment 
el mes d’octubre, es produeix un espectacular 
increment de les defuncions, amb el 38,5% del 
total de l’any. Aquesta circumstància contribuirà 
a accentuar la càrrega sociodemogràfica de la 
grip, sobretot, si hom té en compte que ja hi ha-
vien passat quasi trenta anys des de la darrera 
epidèmia important, el còlera de 1890.

Gràfica 1
Distribució mensual de les defuncions.
Percentatge sobre el total de defuncions/any

Una altra de les característiques de la grip de 
1918-19 va ser la sobremortalitat en determinats 
rangs d’edat: els adults joves. És a dir, no es va 
centrar en els anomenats grups de risc, les per-
sones d’edats extremes de la vida: els ancians i 
els menors de cinc anys. La major part del òbits 
van ser persones d’aparent bona salut, d’entre 
vint i quaranta primaveres. A la capital del mar-
quesat també es va produir aquesta circumstàn-
cia. En la taula 2 es representa la distribució de 
les defuncions per grups d’edat/any. En la com-
parativa interanual es pot observar com el grup 

d’edat de 26-35 anys augmenta en més de tres 
vegades el seu percentatge en relació als anys 
anteriors a l’epidèmia, és a dir, s’incrementa del 
6% del període precedent fins al 21,7% de 1918. 
També cal esmentar com el grup de 16-25 anys 
quasi duplica les xifres, en pujar des del 7% fins 
a poc més del 12%. Aquest fenomen contribuirà 
a augmentar l’agressivitat de l’epidèmia, perquè 
afecta els grups més productius, tant des del 
punt de vista econòmic com demogràfic –repro-
ductiu-. De fet, es va produir una reducció trans-
itòria de la taxa de natalitat d’aquell any.

Anys < 5 5-15 16-25 26-35 36-45 46-60 >60
1905-15 23,7 6,6 7,1 5,9 5 13,2 38,5

1918 15,6 6,9 12,3 21,7 8,7 10 24,8

1919 22,3 8 11,1 7,6 6,4 13,1 31,5

Taula 2. Distribució de les defuncions per grups d’edat 
(percentatge sobre el total de defuncions/any)

Panoràmica de la plaça de l’Ajuntament. L’antic Hospital de Caritat 
s’ubicava entre la casa consistorial i l’Església de l’Assumpció de 
Dénia. Instantània datada en el 1914 (Arxiu Municipal de Dénia).
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Visió del barri de Baix la Mar. Un del indrets més castigats per la 
cucaracha. En un primer pla es pot observar la caseta que es feia 
servir pel Servei de Salvament de Nàufrags, la foto correspon al 
1912. (Arxiu Municipal de Dénia)

La societat deniera 
davant l’embat de l’epidèmia

Tal vegada pels jornalers de la terra que tor-
naven del Midi francès o, pot ser, pels llauradors 
que acabaren a la sega de l’arròs de la Ribera, 
la pestilència apareix a la Marina Alta. A Dénia, 
el 15 de setembre (dotze dies abans del primer 
cas enregistrat com a mort per grip) es reuneix 
la Junta Municipal de Sanitat, sota la presidència 
de l’alcalde, Juan Oliver Morand. La convoca-
tòria és extraordinària davant les circumstàncies 
sanitàries dels pobles veïns. S’acordaren tres 
grans aspectes. El primer, mesures per a preve-
nir el contagi, fonamentalment, la vigilància dels 
passatgers de Pego i de Tavernes; la prohibició 
del comerç de draps i la mendicitat dels foras-
ters. El segon lloc, millorar les condicions de 
salubritat de la població, mitjançant ordenances 
i bans, a més de reclamar a la Junta del Port 
l’aterrament de la zona Nord del Raset (barri 
Baix la Mar), la construcció de serveis sanitaris 
a l’explanada portuària i, també, que es bota-
ra a la mar la draga i la resta d’embarcacions 
avarades. El tercer apartat era el dedicat als as-
pectes d’inspecció. En concret, el barri de Sant 
Andrés, zona suburbial de darrere del castell, ple 
de barraques en aquell moment, va ser obligat a 
netejar els habitatges sota l’amenaça de ser en-
drerrocats. També s’hi van inspeccionar els sa-
fareigs, les posades, els hostals, els magatzems 
de pansa i es van tancar les escoles públiques. 
A més a més, es recomanava construir un bar-
racó a les proximitats de la nova plaça de bous, 
ubicada als afores de la ciutat, per col·locar una 
lleixivadora, per si calguera. 

A finals de setembre s’incrementaren les me-
sures, fonamentalment, s’establiren dues fonts 
públiques, per la societat d’aigües potables: una 
al barri de Sant Joan, al carrer Diana, i l’altra al 
començament del carrer de Mendez Núñez. Si-
multàniament, es cobriren interinament les dues 
vacants de metges titulars. Per “l’estat de salut 
a la ciutat i de la multiplicitat de casos de grip 
ocorreguts” el 13 d’octubre, provisionalment, 
s’incorporaven els metges José Mahiques 
Morla i Manuel Lattur Català, que ajudarien a 
l’únic titular, l’Inspector Municipal de Sanitat, En 
Manuel Muñoz. 

També, a partir d’octubre el Dr. Muñoz es farà 
càrrec personalment de la vigilància dels passat-
gers que entraven a la ciutat pel ferrocarril del 
Nord (els provinents de Carcaixent). A més a 
més, quan els viatgers arribaven de nit i havien 
de transbordar fins a la línia dels ferrocarrils es-
tratègics, que anava a Alacant, eren conduïts a 
l’hostal aïllat de la població de Jaume Llorca, 
de malnom el Negre, perquè no existia combina-
ció possible entre els mitjans de transport. 

El catorze d’octubre, quan ja s’havien comp-
tabilitzat onze defuncions per grip, es produeix 
la declaració oficial de l’epidèmia. En les actes 
sanitàries s’insistia en la necessitat de les me-
sures preventives, evitar l’aglomeració de gent, 
així com l’eixample del mercat. Sobtadament, la 
pestilència provoca un augment generalitzat de 

Estació del Nord. Línea ferroviària que comunicava Carcaixent amb 
Dénia, imatge de l’any 1918 (Arxiu Municipal de Dénia)

Per a alguns autors la 
pandèmia del 1918-19 
es va iniciar el 1890 i, 
desprès d’un quants 
brots, va tenir el punt més 
àlgid en la gran epidèmia 
del segle XX.

Alguns la descriuen com 
la catàstrofe sanitària més 
gran de la història de la 
humanitat.
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la mortalitat, fins al punt que es suspenen totes 
les fires i porrats i s’acorda la cancel·lació de la 
Fira de Tots Sants. També es van tancar els ca-
fès de cantants i de “camareres” i, a més a més, 
es suprimiren els soterraments amb l’assistència 
del clero, mesura que feia quaranta anys que hi 
havia deixat de dur-se a la pràctica.

Veritablement, la situació era desesperada, 
fins i tot, no hi havia personal per a fer-se càrrec 
dels difunts. Aleshores es va haver de nomenar 
una brigada per a treure i conduir els cadàvers al 
cementeri. Aquesta brigada va rebre el nom po-
pular “dels pessigants”. L’Ajuntament se’n va fer 
càrrec del cost, així com del lloguer d’un carru-
atge a fi que els metges pogueren desplaçar-se 
a les cases dels malalts. També s’hi va subminis-
trar aigua gratuïta a les fonts públiques, es va ha-
bilitar l’ermita de Sant Joan, com a llatzeret per a 
malalts sospitosos, i es van insta·lar a la plaça de 
bous les tendes de campanya i màrfegues que 
hi havia enviat el Ministre de Governació, gràcies 
a la mediació de Salvador Reventós, diputat a 
Corts i persona vinculada amb Dénia. 

Finalment, la ciutat es declarada neta el 15 de 
novembre, sis dies després del darrer difunt por 
grip. El balanç de la Junta Municipal de Sanitat 
és força il·lustratiu: «la falta de condiciones higi-
énicas de las casas, el hacinamiento, la miseria 
han sido el trípode sobre el que se  ha sentado 
el malhadado germen». Dénia, tot i estar immer-
sa en un procés de modernització demogràfica, 
va haver d’encarar l’epidèmia en un moment 
crític. L’absència de treball i el desproveïment 
d’aliments de primera necessitat s’hi va agreujar 
per l’increment dels preus, com a conseqüèn-
cia de l’exportació de productes cap als paï-
sos bel·ligerants de la Primera Guerra Mundial. 
La situació de les classes treballadores va ser 
desesperant: l’atur, la fam i la malaltia es con-
vertirien en aliats habituals d’un proletariat que 
vivia en la majoria dels casos en uns condiciones 
extremes de pobresa i d’insalubritat. De fet, els 
barris més castigats per la cucaracha van ser el 
mariner del Raset, on duplicaren la taxa de de-
funcions, i el Dalt Dénia, on s’ubicaven els veïns 
de les Roques, un altre dels indrets més humils 
de la ciutat.

«Proveer las vacantes de médicos municipales 
que la ley exige pues sus Servicios son indis-
pensables para la inspección higiènica y la 
asistencia facultativa domiciliaria y hospitalización 
de pobres.
Dotar al municipio de un parque sanitario com-
pleto, con los necesarios aparatos y persones 
para su manejo.
Organizar la Asistencia pública como comple-
mento [...] no solo se necessita en la mayoría de 
los casos asistencia médica y medicamentos, 
sino que junto a estos servicios se requiere el 
de alimentación y tal vez en muchos casos el de 
vestido.»

Les reinvidicacions van ser realment ambicio-
ses, perquè, fins i tot, es va recomanar «estudiar 
la manera de construir un hospital capaz para 
50 camas, con los más modernos adelantos [...] 
con pabellones de asislamiento [...] única, raci-
onal y científica manera de acabar pronto una 
epidèmia». Però, res més lluny de la realitat, per-
què, per exemple, infraestructures menors com 
un albelló per a recollir les aigües residuals de 
l’estació de Nord o el canvi dels taulellets de fus-
ta del mercat per uns de ciment no es van dur 
a la pràctica. El primer, per incompliment admi-
nistratiu de la referida mercantil ferroviària i la se-
gona, per manca de recursos econòmics en les 
arques municipals, àdhuc es va haver de dema-
nar ajuda pecuniària a les classes acomodades, 
per fer front a la pestilència.

En definitiva, la grip ha restat en la memòria 
col·lectiva de la població com la cucaracha, una 
epidèmia que, com l’insecte que entra silenci-
osament a les cases, s’apoderava del cos i el 
destruïa ràpidament. Una malaltia que va posar 
de manifest les desigualtats en matèria de salut i 
les mancances sanitàries de tot tipus de la ciutat 
de Dénia que, en certa manera, van contribuir a 
agreujar la virulència i l’afectació dels sectors de 
població més desfavorits –com el Raset i el bar-
ri de les Roques-. A més, van haver-hi de pas-
sar més de tres anys per recuperar els índex de 
mortalitat anteriors a la pandèmia.

A tall d’epíleg
La Junta de Sanitat va fer balanç una vegada 

passada la pandèmia. S’hi lamentava que «no 
se ha hecho ningún trabajo útil de desinfección 
por falta de medio y la epidèmia ha desapareci-
do cuando espontáneamente no ha encontrado 
ya campo abonado para su destructiva labor». 
Tanmateix, cal matisar que l’arsenal terapèutic 
era limitat. No debades, el virus responsable 
de la grip no va ser identificat fins el 1933. En 
aquest context, poc més es podia fer que apli-
car les pertinents mesures de salut pública. Per 
aquest motiu, s’insistia en la necessitat de dotar 
adequadament la ciutat de Dénia i així evitar els 
embats de futures epidèmies, com per exemple:

El quadern gris, cèlebre 
dietari de l’escriptor 
Josep Pla, s’inicia allà 
pel mes de març de 1918, 
perquè, precisament, 
«com que hi havia 
tanta grip, han hagut de 
clausurar la universitat».
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La grip de 1918-1919 a Ondara

Robert Miralles
Mestre d’ESO · IES Xebic · Ondara

L’escenari
El 1918 Ondara comptava amb 2276 habi-

tants; el 1900, 3508. L’explicació, en part, de tan 
gran reculada és, com el/la lector/a ja coneix, la 
ruïna econòmica de la comarca, que descansava 
aleshores en la producció i comercialització de la 
pansa de raïm moscatell. Però, no hem d’oblidar 
que a la Marina les coses no anaven des d’uns 
quants anys abans, des que la fil·loxera infectara 
les vinyes a Ondara, a partir de 1908, i s’endu-
guera per davant una època daurada. L’emigra-
ció, en evitació de la misèria, fou l’eixida lògica 
per a centenars d’ondarencs.

L’any 1918 l’ambient als carrers d’Ondara era 
angoixant i trist: la guerra mundial, lluny del po-
ble, havia acabat per passar factura als països 
no bel·ligerants com l’Estat espanyol; la pansa 
(encara!) es pagava a preus ridículs a Anglaterra; 
la taronja, als mercats europeus, igual; les difi-
cultats de transport, difícilment superables; els 
preus dels productes de més necessitat estaven 
pels núvols; les unitats familiars s’havien frag-
mentat: el fill major de moltes cases (quan no 
el pare i el fill, o tota la família) se n’havia anat 
a fer les Amèriques; la política local, en mans 
d’uns inútils que formaven part de l’engranatge 
caciquil, no feia res de profit per al poble. Con-
tràriament, l’enfonsament de l’economia panse-
ra impulsà un canvi en el model productiu, que 
comença per l’obertura i explotació de nombro-
sos pous (el Pilar de Pamis i el Vell d’Ondara), 
apuntalant l’extensió dels cítrics (taronges, man-
darines i llimes) i els productes hortofrutícoles 
(tomaca, bajoca, cebes, melons, etc.).

Cap a la modernitat demogràfica
La millora en les condicions de vida (salubritat, 

higiene, alimentació i medicina) al llarg del segle 
XIX fou notable a Ondara i tingué una incidència 
més que ressenyable en els indicadors demo-
gràfics: la mortalitat infantil general baixà de més 
del 50 per mil al 20 per mil, així com en 20 punts 
el percentatge de les malalties infeccioses, en 
relació al total, com a causa principal de mort. 
Per altra banda, entre 1860 i 1900 davallaren la 
natalitat, del 37 al 30 per mil, la mortalitat, del 24 
al 22 per mil, i s’allargà l’esperança de vida dels 
32 als 40 anys. El salt fou abismal en relació a 
períodes anteriors, tot i que ens semble modest 
vist amb ulls actuals. Malgrat el salt qualitatiu, el 
poble no comptava ni amb aigua corrent a les 
cases ni amb una xarxa d’albellons i sanejament 
digna de tal nom. El sacrifici dels animals per a 
carn destinada al consum local es feia en un es-
corxador situat a la vora de l’Assut i les despu-

lles acabaven en les aigües, que, alhora, servien 
per a fer la bugada d’un bon nombre de cases 
i per a regar hortes dels Pàtins, l’Almúnia i les 
Alfatares. En definitiva, morir el 1900 resultava 
barat. La tuberculosi, la meningitis, la pallola, la 
inanició, l’enteritis o el tifus continuaven sent un 
flagell mortal per a la població.

Les fonts
L’obligació de declarar la grip com a cau-

sa de mort no fou obligatòria fins 1919, quan 
ja havia passat el pitjor. El Registre Civil i l’Arxiu 
Parroquial locals, en especial, un poc de prem-
sa (molt poca cosa) i alguna dada és tot el que 
hem tingut a l’abast per a bastir aquestes notes. 
Testimonis orals, llevat d’un vague i confús re-
cord de la cucaracha entre la gent de més edat, 
molt pocs, extrem que resulta revelador sobre la 
relativa incidència que va tenir a Ondara la pan-
dèmia.

La grip a Ondara abans de 1918
La grip ha estat present entre nosaltres, en 

major o menor mesura, de sempre. Una altra 
cosa és que, històricament, quasi fins al final del 
segle XIX, fóra coneguda amb altres denomi-
nacions, o, simplement, identificada de mane-
ra errònia amb altres afeccions. Segons el diari 
denier El Liberal (números 51-52-53), la grip va 
afectar Ondara en els primers mesos de 1890. 
En les actes de defunció d’aqueix any no apa-
reix la grip com a causa de mort en cap cas. 
Ara bé, sí figuren 12 defuncions per pulmonia 
(pneumònia) i una per pleuropneumònia, que pot 
fer-nos pensar en la grip com a causa desen-
cadenant d’aquestes afeccions. La baixada de 
defenses, la tipologia de la grip (pneumònica) i 
una mala nutrició, podien provocar que molts 
malalts, desprès d’haver superat la grip, recai-
gueren amb una pneumònia que els causava 
la mort per debilitat («La gripe puede evitarse 
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cuando el organismo está fuerte y bien nutrido, 
ventaja que se obtiene usando la Carne Líquida 
Valdés García», Las Provincias, 21 de desembre 
de 1918). Així mateix, hem rastrejat en les actes 
de decessos de la primera dècada del segle XX, 
per tal d’identificar la presència de la grip, en un 
mostreig que confirmaria que el virus de la grip 
apareixia amb una certa freqüència en els pri-
mers mesos de l’any, sense arribar a tenir el ca-
ràcter d’epidèmia mortal. Per exemple, el 1903 
va morir una dona de 63 anys de pulmonia gri-
pal, dos de pneumònia, de 80 i 72 anys, i una de 
broncopneumònia, de 18 anys. El 1904 faltaren 
tres persones de broncopneumònia, de 77, 68 i 
60 anys, i una de pneumònia, de 37 anys, afec-
cions darrere les quals hi havia amb tota proba-
bilitat el virus de la grip. Al contrari que els anys 
1918 i 1919, l’edat avançada de les víctimes, en 
aquests casos, era majoritària.

La grip en 1918
El primer semestre de 1918 va transcórrer 

sense notícies de la grip, malgrat que la primera 
onada havia assolat altres terres en aquest pe-
ríode. Ni una sola defunció va ser causada per 
cap dolença relacionada directament o indirecta 
pel virus gripal. Potser, es van donar atacs de 
grip, que resultaren benignes i que crearen un 
escut d’immunitat per a l’avenir. No serà fins el 
juliol quan s’hi produeixen dues morts aïllades 
per pulmonia (pneumònia) i broncopneumònia, 
d’un home de 71 anys i una dona de 26, que no 
tingueren continuïtat en les setmanes següents, 
sense que puguem asseverar que tingueren el 
seu origen en la grip. S’especula que l’arribada 
del virus va seguir una direcció nord-sud, des de 
França, complementada amb els desembarca-
ments humans en els ports de Barcelona i Valèn-
cia, procedents de distints punts del Mediterrani 
europeu.

El dia 14 de setembre es feia pública l’exis-
tència de grip a les comarques centrals del País 
Valencià. El 18 d’octubre moren Anna Ginestar 
Pastor, de 33 anys, i el seu pare, Josep Gi-
nestar Grimalt, de 73, en l’interval d’unes po-
ques hores, després de contagiar-se l’un de l’al-
tre. Tots dos ho fan en una caseta de l’Era Alta, 
on probablement foren traslladats, per tal de no 
empestar més persones de l’entorn familiar. El 
diagnòstic? «Broncopneumònia gripal». Ells en-
cetaren el període de major incidència de la grip. 
La imminència de la Fira d’Ondara va aconse-
llar a les autoritats municipals a suspendre-la i 
ajornar-la als dies 2 i 6 de gener de 1919, en 
evitació d’aglomeracions que facilitaren la trans-
missió del virus, mesura que anà acompanyada 
de la suspensió de les classes a l’escola i de 
mercat a l’aire lliure, entre altres. El 26 d’octu-
bre faltà Antoni Pérez Puig, de 18 anys; el 26, 
Josepa Vives Àlvarez, de 20; el 28, Ramon 
Revert Hernandis, de 47; i el 30, Concepció 
Vicens Sesé, de 21. En total, entre els dies 18 i 
30 d’octubre traspassaren per broncopneumò-
nia gripal 6 persones.

El mes de novembre se saldà amb la mort de 

4 persones més, les dues primeres per broncop-
neumònia gripal, la tercera per «afecció gripal» 
i la quarta per «grippe»: l’1 ho féu Josep Font 
Morell, de 5 anys; el 3, Jaume Sancho Isseny, 
de 31; el 12, Josepa Vives Monsonís, de 20 
mesos, i el 22, Salvadora Giner Pallarés, de 
22 anys. Desembre va transcórrer sense esglais 
i l’any es tancà amb 12 defuncions.

Pentinant la premsa de l’època, amb prou 
faena hem rescatat només tres notícies telegrà-
fiques que ens parlen del pas de la grip per On-
dara:

1. «De Ondara dicen que toma incremento la 
epidemia», Diario de Alicante, 17/10.

2. «Ondara, una defunción», Diario de Alican-
te, 28/10.

3. «Ondara, 1 defunción», La Provincia, 
29/10.

La grip en 1919
El virus va reprendre la seua activitat a prin-

cipis d’any. El 9 de gener es va produir el primer 
òbit, Jaume Sanroman Ribes, de 20 anys, per 
broncopneumònia. Al febrer s’hi donaren 3 de-
funcions per pulmonia: el 2, Vicent Zaragoza 
Giner, de 29 anys; el 10, Ma. Rosa Mestre Do-
mínguez, de 69, i el 23, Antònia Gayà Pastor, 
de 27. La resta de decessos, de broncopneu-
mònia, excepte un cas. Al març, 6 morts: Jo-
sepa Vives Piera, de 2 anys, el 14; Francesc 
Lluçar Ferrando, de 28, el 16; Isabel Juan 
Tortosa, d’un any, el 18; Pau Gayà Sendra, 
de 46, el 24; Ma. Jesús Bolufer Piera, de 52, 
el 27; i Josep Torres Sancho, de 35 anys, el 
31. A l’abril, 2: Josepa Giner Giner, de 3 anys, 
el 3, i Francesc Mas Mallol, de 20, el 20. Al 
maig, 2: Teresa Pérez Ripoll, d’un mes, l’1, i 
Rosa Morell Timoner, de 76, el 20, de pulmo-
nia. Al juny, un sol cas, Ricard Grustan Puig, 
de 2 anys, el 20, i, per últim, un cas al desembre, 
Josep Ma. Peris Fornés, de 24, el 31. En total, 
16 traspassos, dels quals 12 van correspondre 
a broncopneumònies i 4 a pulmonies. Durant 
els anys següents, la grip continuà apareixent, 
encara que en menor mesura; per exemple, el 
1920 faltaren 8 persones per broncopneumònia.

La figura del metge
Josep Ribera Mínguez

Natural d’Alcoi (1894), en 1918 arribà a On-
dara molt jove de metge interí, a penes dos anys 
després de llicenciar-se en Medicina. Pels mèrits 
contrets durant l’epidèmia de grip, l’Ajuntament 
el nomenà metge titular “[...] por los servicios ex-
celentes prestados en la pasada epidemia gri-
pal, que no solo se hizo acreedor a que se le 
adjudique la plaza, sino a que se premien sus 
servicios con la Cruz de Beneficencia.” Alcalde 
liberal, entre l’abril i l’agost de 1922, es casà 
amb Ma. Luisa Bosch Díaz, filla del general 
Bosch, el 5 de Juliol de 1922. El 1923 tornà 
a Alcoi. Republicà i president del PSOE d’Alcoi, 
hagué d’exiliar-se el 1939 a Algèria, d’on passà 
després al Marroc, sempre exercint de metge. 
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Va morir en aquest país i fou soterrat a la històri-
ca ciutat de Meknés (1953).

Grip i factors demogràfics
L’impacte de la grip sobre la població local 

fou equiparable a la febre groga de principis del 
hui-cents, que s’endugué 143 vides, o als 39 
òbits per còlera de 1855 o als 49 xiquets finats 
per pallola l’any 1860? Les principals variables 
demogràfiques s’hi van veure afectades per la 
grip de 1918 i 1919? Rotundament, no. La mit-
jana de naixements entre 1910 i 1920 fou de 
58,2 per any, la mateixa xifra que durant el bienni 
1918/1919. La de defuncions en el mateix perí-
ode fou de 62 defuncions, mentre que el 1918 
davallà fins als 50 morts, i el 1919 se superà per 
poc (65). El nombre de casaments tampoc no 
és alterat: mentre entre 1910 i 1920 se celebra-
ren una mitjana de 20,3 casaments, l’any 1918 
se’n feren 25, a l’igual que el 1919. Les morts 
de 1918 i 1919 tampoc no tingueren gens d’in-
cidència en el nombre de naixements dels anys 
següents i el de casaments romangué en una 
xifra idèntica a la de la dècada, de 20 per any.

Recapitulant
- La presència de la grip a Ondara en el bienni 

1918-1919 no hi causà cap desastre demogrà-
fic: no va suposar un augment de la taxa bruta 
de mortalitat, ni tampoc no va tindre cap reper-
cussió sobre la natalitat i la nupcialitat posteriors.

- En la primera onada, durant la primavera de 
1918, no hi morí cap persona de grip.

- En total, moriren 28 persones, 12 en 1918 i 
16 en 1919, concentrats la majoria entre l’octu-
bre de 1918 (segona onada) i el març de 1919 
(tercera onada). Els mesos de major mortalitat 
de 1918 foren octubre, amb 6 defuncions, i no-
vembre, amb 4. En 1919, març, amb 6 defunci-
ons, i febrer, amb 3.

- Ignorem el nombre de persones que hi fou 
atacada per la grip, però podem especular es 
va apropar a les 250 persones, un 10% de la 
població.

- La taxa específica de mortalitat gripal el 
1918 fou del 5,27 per mil i en 1919 del 7,02 per 
mil, xifres molt baixes si les compàvem amb Oli-
va (14,8 per mil) o Pego (12,6 per mil).

- Per gènere, faltaren 13 dones i 15 homes.
- Per edats, hi hagué 8 defuncions amb 

menys de 20 anys, 14 d’entre 21 i 40 anys, i 6 
de 41 i més anys, repetint l’esquema d’altres po-
blacions, on el 50% de les defuncions va corres-
pondre, paradoxalment, al segment de població 
més sà i fort. Per explicar-ho s’han llançat algu-
nes hipòtesis; no obstant això, continua sent un 
misteri.

- Per categories socials, hi ha defuncions en-
tre tots els estrats de la societat local.

- Per localització geogràfica urbana, hi ha una 
gran dispersió en les defuncions, tant al casc 
urbà: carrers Sant Domènec (amb 4, era un dels 
dos carrers més poblats del poble i amb les ca-
ses més petites, apinyades i poc ventilades), 
Sant Cristòfol (2), Duc de la Torre (2), Duc de 

(*) No és aquesta la primera aproximació que es fa sobre la inci-
dència de la grip de 1918-19 a Ondara. Yolanda Frasés Portolés, 
Ana María Morell Sapena i Dora Pérez Roig, d’Ondara, María José 
Mulet Pons, de Gata, i José Raúl Noguera Pons, de Pedreguer, ja ho 
feren a finals dels anys 80 del segle XX, en el marc d’un treball que 
va veure la llum en el III Congrés d’Estudis de la Marina Alta i en les 
actes publicades d’aquest esdeveniment (El partit judicial de Dénia 
davant la grip de 1918-19), un extracte del qual fou publicat per les 
tres primeres autores (Ondara i la grip de 1918/19) en el llibret de 
festes de Sant Jaume de 1989.

Casament del metge Josep Ribera amb Amàlia Bosch, filla del 
general Bosch el 5 de juliol de 1922.

El metge Ribera, atenent un part de bessons a Bouarfa (Marroc).
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la Victòria (2), Sant Benet, Desemparats, Llimo-
ners, Desemparats, Bonaire, Sant Jaume, Vir-
tuts, Roser, Trinitat, Llibertat, Sant Joan, Serra i 
a la plaça Picornell, com al terme municipal: l’Era 
Alta/Calvari (2) i les partides Vinyals i Pedregals.
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L’epidèmia de grip de 1918-1919 a Pego1

Carles Bernabeu
Estudiant de 6é de Medicina · Universitat de València

Un segle després que el virus de la grip 
H1N1 incidira brutalment sobre la humanitat, és 
bon moment per a girar la vista enrere i analitzar 
les característiques d’aquell atroç fenomen. Han 
estat molts els treballs que s’han publicat a di-
ferents nivells geogràfics, però en el nostre cas 
hem intentat estudiar el cas concret de la grip de 
1918 a la vila de Pego (Marina Alta, País Valen-
cià). Cal deixar clar primer que, si bé l’epidèmia 
de grip constà de tres fases (primavera 1918 – 
tardor 1918 – hivern 1919), el nostre estudi s’ha 
restringit a l’onada de la tardor de 1918, que va 
ser la de major empremta a casa nostra.

Abans de parlar de la incidència de la grip, 
exposarem a grans trets com era la societat pe-
golina de principis del segle XX per poder enten-
dre millor el context de l’epidèmia.

Demografia, epidemiologia i 
economia de Pego a la primeria 
del segle XX

Si bé no en coneixem les dades amb exac-
titud, segons l’aproximació intercensal que hem 
pogut fer, la població de Pego al 1918 era de 
7630 habitants. Si analitzem el balanç demogrà-
fic de la dècada 1910-1920, veiem que Pego 
perd més de 400 habitants, car cal tindre en 
compte que eren anys de molta emigració, es-
pecialment cap als Estats Units d’Amèrica.

L’economia del poble era eminentment agrà-
ria. Els conreus tradicionals del secà mediterra-
ni (oliveres, ametlers, vinyes,...) deixaven pas a 
l’imparable tarongerar. També era molt impor-
tant el conreu de l’arròs a la zona de la marjal, fet 
que explica per què Pego era zona endèmica de 
paludisme (el mosquit transmissor de la malaltia 

habitava en aquelles aigües d’aiguamoll). 
Així, a causa de la difícil situació econòmica 

que vivia el nostre país en aquells anys, sumat a 
la temporalitat dels oficis agraris, molt pegolins 
havien d’emigrar per a buscar feina. A més de 
l’emigració a les Amèriques, molts marxaven a la 
verema francesa o a treballar l’arròs a Catalunya 
o la Ribera.

Pego, com la resta del País Valencià, es troba-
va immers en la transició demogràfico-sanitària 
de finals del segle XIX i principis del XX. Malgrat 
això, les malalties infeccioses encara eren ben 
presents en el poble. En la memòria col·lectiva 
quedava la passa de còlera del 1885, que acabà 
amb la vida de 338 veïns. Altres malalties com 
la pallola o la pigota també eren habituals en la 
zona. El paludisme, com ja hem comentat, es-
devenia un problema sanitari endèmic.

Per poder aprofundir en les condicions higi-
èniques i sanitàries del moment, comptem amb 
el testimoni recollit a la Memoria Higiénica de 
1894, elaborada per la Junta Municipal de Sa-
nitat a instàncies de la reial ordre del Ministeri 
de la Governació. En aquesta memòria els en-
carregats (metges i veterinaris titulars del poble) 
posaven de manifest les condicions miserables 
de vida que suportaven els llauradors pegolins: 
mala alimentació, vivendes en estat calamitós, 
falta d’higiene i abric, i treballs extenuants en 
els arrossars. Atribuïen a aquests treballs en els 
camps d’arròs l’alta incidència de malària, reu-
matisme i catarros pulmonars entre els treballa-
dors; i fins i tot apuntaven la possible dessecació 
dels terrenys pantanosos per tal de millorar la 
salubritat. Una altra part de la Memoria es dedi-
cava a exposar la problemàtica del subministra-
ment d’aigua: les diferents fonts del nucli urbà 

Cultius de vinya a Pego, any 1904. Font: Arxiu Municipal de Pego.
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L’impacte de l’epidèmia a Pego
A Pego la primera defunció atribuïda direc-

tament a aquesta onada epidèmica va arribar el 
dia 3 de setembre, amb la mort de Juan Bau-
tista Sanchis Ferrando, veí de 30 anys del car-
rer Picadora que moria oficialment per “infecció 
gripal”. I el darrer cas tingué lloc el dia 11 de no-
vembre, quan Remedios Miralles Peretó, una 
xiqueta de 3 anys del carrer Carrasqueta, moria 
diagnosticada de “broncopneumònia gripal”.

Prenent aquestes dues dates com a inici i fi-
nal de l’epidèmia, podem dir que a Pego la grip 
tingué una durada de 72 dies. Al llarg d’aquest 
temps, es produeixen 168 defuncions; de les 
quals 74 compten amb algun diagnòstic gripal 
explícit pel que a fa a la causa de mort en l’acta 

canalitzaven fins al llavador, i des d’allà l’aigua 
es dirigia a séquies per al rec d’horta, constituint 
així un perillós circuit per a la transmissió de con-
taminants en les aigües. Altres carències que es 
denunciaven eren la manca de clavegueram, les 
dolentes condicions de l’escorxador i les esco-
les, i la falta de neteja de les vies públiques.

de defunció oficial. El període de màxima con-
centració de morts fou la setmana del 16 al 23 
de setembre, quan en sols set dies moren 54 
persones, de les quals 33 van ser atribuïdes ofi-
cialment a la grip com a causa de mort. Com 
que sabem que la xifra total de morts a Pego 
l’any 1918 va ser de 301, podem afirmar que 
en els 72 dies de la grip es produïren vora el 
56% de les morts de tot l’any; i que només en 
la setmana 16-23 de novembre es produïren el 
18% del total de morts anual. Aquestes primeres 
dades generals ja palesen la brutalitat de la grip 
“espanyola” a Pego.

Si prenem per certes les notícies publicades a 
la premsa del moment (La Región, 27/09/1918) 
al voltant d’unes 3000 persones van ser afecta-
des per la grip a Pego. Això suposaria una taxa 
de morbiditat (nombre de malalts en relació amb 
el total de població) de 382 per mil; i una taxa 
de letalitat (nombre de malalts que van morir) de 
33,3 per mil.

Ja hem apuntat que el total de defuncions a 
Pego al 1918 fou de 30. És una xifra de gran 
magnitud, si tenim en compte per exemple que 
l’any anterior, 1917, el total de defuncions es si-
tua en 134, menys de la meitat. I si prenem la 
mitjana de mortalitat a Pego del període 1912-
1922, que és de 152 morts per any, veiem que 
l’any 1918 presenta una sobremortalitat enor-
me, de 149 defuncions més de les esperades.

Segons l’aproximació intercensal per a l’any 
1918, la població de Pego aquell any voltava 
els 7630 habitants. Així, amb 301 defuncions, la 
taxa de mortalitat per a 1918 és de 39,4 per mil 
habitants. És una taxa anormalment alta si mi-
rem que, per exemple, la taxa de mortalitat (per 
mil habitants) al poble el 1910 fou de 20,3.

Podem afirmar clarament que Pego va ser un 
dels pobles amb major mortalitat entre les pobla-
cions valencianes. La taxa de mortalitat per mil 
al conjunt del País Valencià per a l’any 1918 fou 
de 29,68 (Palazón, 1991), deu punts per da-
vall de la taxa pegolina. La mitjana en el conjunt 
d’Espanya va ser de 33 (Echevarri, 1993). I si 
fem la comparativa amb els municipis de més de 
10000 habitants de la província d’Alacant que 
recull Salvador Palazón (1991) (Alacant, Alcoi, 
Crevillent, Dénia, Elx, Monòver, Novelda, Oriola 
i Villena) la taxa mitjana va ser de 32,5 per mil, 
més de 6 punts inferior a la taxa de Pego.

Expressions diagnòstiques, 
causes de mort i infradiagnòstic

Segons les fonts consultades (actes de de-
funció del Registre Civil), sols podem atribuir 
directament a la grip, per tenir algun diagnòstic 
gripal en l’acta com a causa de mort, 74 defun-
cions. Els diagnòstics gripals que més es repe-
teixen a les actes són els de broncopneumònia 
gripal i pneumònia gripal.

Tenint en compte que l’any 1918 es produei-
xen 149 morts més de les esperades, pensem 
que molt possiblement la grip va estar darrere de 
moltes més morts, malgrat que l’informe mèdic 
no ho especifique com a tal.

Carta enviada (03/09/1918) pel governador provincial a 
l’alcalde de Pego, alertant de l’inici de l’epidèmia. (Font: 
Arxiu Municipal de Pego).

Llavador de Pego a principis del segle XX. (Font: Jose Cambrils 
Sendra).
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Cal dir que aquest infradiagnòstic en la grip 
de 1918 no és un fenomen exclusiu del de 1918 
de Pego, altres estudis a altres pobles i regions 
presenten la mateixa problemàtica. Si busquem 
un perquè, caldria cercar-lo en diferents causes: 
l’error mèdic a l’hora del diagnòstic, l’emmasca-
rament darrere de patologies cròniques, la por a 
l’estigma i pànic col·lectiu, etc.

La distribució de la mortalitat per 
grups d’edat

Un dels trets singulars de la grip de 1918 que 
més interès ha suscitat és la major incidència i 
mortalitat sobre els adults joves (persones entre 
els 20 i els 40 anys). Aquest fenomen també es 
donà a Pego, on aquest grup d’edat fou el que 
major mortalitat concentrà, tal i com es reflexa 
en la taula següent:

Grup d’edat Defuncions    %

<1   4  5,40%

1-9   8  10,81%

10-19  9  12,16%

20-29  25  33,78%

30-39  15  20,27%

40-49  5  6,76%

50-59  5  6,76%

60-69  2  2,7%

70-79  1  1,35%

80-89  -     -

90-99  -     -

Distribució per grups d’edat de les morts atribuïdes oficialment al vi-
rus de la grip en Pego, 1918. Elaboració pròpia. (Font: Registre civil).

Així veiem com més de la meitat (54%) de les 
morts oficials per grip es donaren entre els con-
siderats adults joves (33,78% en el grup 20-29 
anys, i 20,27% en el grup 30-39 anys).

Aquest fet agreujà l’impacte de l’epidèmia, 
amb unes conseqüències econòmiques enor-
mes, ja que els adults joves eren el sector pro-
ductiu de l’economia, i socials, molts d’aquells 
adults joves eren els caps de família i deixaren 
vídues i orfes.

Si bé nombrosos estudis han intentat deter-
minar la naturalesa d’aquesta major incidència 
entre els adults joves, la teoria que més força 
cobra ara és la de la tempesta de citoquines. 
Segons alguns estudis recents, el virus de la grip 
de 1918 despertava una forta resposta immu-
nològica que arribava a ser en si mateixa més 
perjudicial que el mateix virus. D’aquesta ma-
nera, el sistema immunològic dels adults joves 
(molt més potent que el dels ancians o xiquets) 

sobrereaccionava davant l’atac viral i creava un 
estat d’inflamació exagerat que resultava mortal.

La distribució de la mortalitat
per sexes

En l’estudi estratificat de la mortalitat per se-
xes a l’epidèmia de grip de 1918 a Pego, tro-
bem, com també ho han fet estudis a diferents 
localitats i zones, una sobremortalitat femenina.

Així, en el cas de Pego, de les 74 morts ofi-
cials per grip, 45 van ser dones (això suposa un 
60,81%).

A l’hora d’explicar aquesta major mortalitat 
femenina, cal entendre el rol de cuidadores que 
jugaven (i malauradament, encara juguen) les 
dones al segle XX. És de suposar que la major 
part dels qui van caure malalts per la grip van ser 
atesos i cuidats per les seues mares, germanes, 
filles... Açò posava en estret contacte les dones 
amb el virus, facilitant així el seu contagi.

La distribució espacial de la 
mortalitat

Una de les incògnites que volíem resoldre en 
la nostra investigació era si l’epidèmia va afectar 
per igual a tot el poble o, pel contrari, va hi haure 
carrers i barris més afectats. Després de distri-
buir els 74 morts oficials segons el seu carrer de 
residència, vam poder elaborar el mapa que hi 
adjuntem a continuació.

Amb les dades sobre distribució espacial de 
les morts per grip podem afirmar que si bé la 
distribució és extensa i apareixen molts carrers 
afectats, alguns d’ells presenten una especial 
concentració de casos. Els carrers més afectats 
(Sant Jaume, Sant Miquel, Sant Pere, Sant Jo-
sep, i Convent) eren carrers on predominaven 
les classes populars, bàsicament foranes i ravals 
al Pego de 1918. Eren carrers que concentraven 
bona part de les famílies pobres adscrites al Pa-
dró de Beneficència d’aquells anys. De fet, els 
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carrers Sant Jaume, Sant Miquel i Sant Josep ja 
van presentar una alta mortalitat en l’epidèmia 
de còlera de 1885.

Aquests carrers populars concentraven famí-
lies desfavorides, que habitaven vivendes xico-
tetes i mal ventilades en condicions d’amunte-
gament i insalubritat. Es tractava de jornalers i 
treballadors, molt castigats ja físicament a causa 
de les àrdues faenes que duien a terme. A més, 
aquests pobres no tenien cases de camp on re-
fugiar-se de l’epidèmia, com van fer les classes 
mitjanes i altes del poble.  

Una vegada més, la malaltia i la mort es tor-
naven a encarnissar sobre els més necessitats.

La resposta sanitària i les 
reaccions de la població

La setmana del 14 de setembre l’inspector 
provincial de sanitat a la província d’Alacant, 
José Gadea i Pró, fou enviat a Pego per inten-
tar controlar la dramàtica situació que es vivia al 
poble. EL seu testimoni fou recollit en el periòdic 
El Tiempo (20/09/1918). Reproduïm a continua-
ció les paraules textuals del metge Gadea sobre 
la seua visita a Pego:

“Llegué a Pego el sábado a las siete de la 
tarde. De los cuatro médicos, uno había fallecido 
el día antes y otros dos estaban en cama vícti-
mas de la epidemia dominante. Había pues un 
único facultativo para curar a los más de 1500 
afectados [...] la mortalidad fue terrible, falleci-
endo delante de mí gran número de atacados 
y observando que las defunciones ocurrían en 
gente moza que en ningún caso excedió los 35 
años [...]”

Una de les primeres mesures de Gadea va ser 
fer una crida als pobles del voltant perquè envi-
aren personal mèdic (La Región, 15/09/1918). 
La seua petició no aconseguí massa èxit i sols 
acudiren els metges de Xàbia i el Verger.

La nit del 14 de setembre el metge Gadea i 
acompanyants realitzen una ronda de reconei-
xement per les cases dels nombrosos malalts; 
estableixen a la fi que es tracta d’una broncop-
neumònia infecciosa i extremadament contagi-
osa. 

Davant una situació tan delicada el metge 
Gadea decideix convocar una reunió de la Junta 
Municipal de Sanitat. El poder de convocatòria 
de la Junta va ser contrarrestat per un fet dra-
màtic, la majoria dels membres estaven malalts, 
morts, o havien fugit del poble. Així ho explicava 
el mateix Gadea: “[...] enfermo el señor Juez de 
Instrucción; enfermos o ausentes todos los con-
cejales del Ayuntamiento, y sin más auxilio que 
del Alcalde y el Secretario del municipio, es justo 
hacer constar que éstos han realizado un esfuer-
zo supremo, han ayudado con notable actividad, 
y han puesto a contribución cuantos medios han 
sido precisos en beneficio de la salud pública [...] 
así mismo, la comunidad de frailes franciscanos 
han prestado grandes servicios asistiendo a los 
enfermos solos, que eran muchos”.

La Junta Municipal de Sanitat, després de 
l’esmentada reunió, arribà a una sèrie de mesu-

  1. El present article es basa en el treball de final de grau de l’autor 
(“L’epidèmia de grip de 1918 a Pego”). Vull agrair la tasca del 
meu tutor, Josep Lluís Barona Vilar; així com l’inestimable ajuda i 
col·laboració de Josep Bernabeu Mestre.

res inicials per fer front a l’epidèmia: es va dema-
nar al rector que les misses foren dites a la porta 
de l’església i que els feligresos l’oïren fora; es 
sol·licità al Govern Civil l’adjudicació d’un prac-
ticant i l’enviament de sals de quinina; i es van 
ordenar una sèrie de mesures higièniques adre-
çades a la població en general.

Per tal de millorar el compliment correcte de 
totes aquestes mesures el metge Gadea prota-
gonitzà una intervenció pública des del balcó de 
l’ajuntament. Així ho relatava ell: “[...] procuré le-
vantar el abatidísimo ánimo de aquellos habitan-
tes, indicándoles prudentes medidas de profila-
xis”. Aquestes mesures profilàctiques les podem 
reduir a quatre: evitar el contacte amb afectats i 
les aglomeracions; mantindre una bona higiene 
i alimentació; evitar fatigues i debilitaments inne-
cessaris; i no caure en el pànic en cas de ser 
afectat per la grip, ni confiar-se durant la conva-
lescència o curació. 

En resum, aquesta és la imatge del Pego as-
setjat per la grip que reflecteixen els testimonis 
contemporanis. El poble es trobava sobrepassat 
per la situació, faltaven metges i personal sanitari 
per a fer-se càrrec dels malalts (veiem que bona 
part de la tasca assistencial la duien a terme els 
frares franciscans, quan la gran majoria d’ells 
podem suposar que no tenien coneixements 
mèdics). La gent que s’ho podia permetre es-
capava del poble i fugia al camp o altres pobles 
menys afectats, fins i tot, part del govern havia 
abandonat Pego quan Gadea convocà la reunió. 
I la resposta mèdica es basava pràcticament en 
mesures profilàctiques, sense cap tractament 
efectiu que pogués combatre la grip (de fet, en 
aquell moment no es pensava en un virus com a 
agent causal de l’epidèmia).

Distribució per carrers de les morts atribuïdes oficialment a la grip a 
Pego, 1918. Autor: Javier Bernabeu Sendra. (Font: Registre civil).
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La cucaracha a Gata

Julià Jorro
Infermer · Hospital de Mataró

Fotografia de Francisco Moratal.
(Arxiu Municipal de Gata).

Per apropar-nos a l’epidèmia de grip de 
1918-1919 a Gata, resulta interessant conèixer 
els recursos sanitaris de què disposava el poble 
en aquells moments. Fins a 1917, per a atendre 
una població d’uns 3750 habitants, hi havia un 
farmacèutic, tres practicants i dos metges. Un 
era D. Francisco Moratal, qui seria alcalde de 
Gata entre 1924 i 1930, l’altre, D. Luís Vidal, 
s’havia incorporat el mateix any 1917 i això, se-
gons l’acta del plenari, a causa de la situació de 
pobresa de moltes famílies del poble.

Pel que fa a la determinació de com va afec-
tar a Gata l’epidèmia de grip, hem de limitar-nos 
al nombre de defuncions, ja que no disposem de 
dades de convalescents. Un problema en relació 
a la causa de la mort és que ara podem saber 
si una persona té grip, o no, amb una senzilla 
prova en només 20 minuts; fa 100 anys, però, 
no podia disposar-se de cap prova diagnòstica 
de laboratori perquè el causant de la grip és un 
virus, i encara no s’havien descobert aquests 
organismes. Els metges diagnosticaven la grip 
a partir dels signes i símptomes dels malalts, 
sense el suport de dades clíniques, i això podia 
portar a diagnòstics erronis. 

Com que freqüentment la grip acaba de-
senvolupant infeccions respiratòries, com ara, 
pneumònia o bronquitis, hem decidit compati-
bilitzar tant la mortalitat atribuïda a la grip com 
l’atribuïda a la grip i a la pneumònia o a la bron-
quitis. 

La pandèmia es va produir al País Valencià 
en tres onades. La primera, entre maig i juny de 
1918; la segona des de setembre a desembre 
de 1918 i la tercera de febrer a maig de 1919. 

A la gràfica 1 s’indica la mortalitat atribuïda a 
la grip, i també l’atribuïda a diagnòstics compa-

tibles amb la grip des del gener de 1918 fins  al 
desembre de 1919. Les dues crestes que s’hi 
observen en el cas de defuncions atribuïbles a 
la grip i malalties compatibles amb la grip poden 
portar a engany, i és que malgrat l’augment en el 
nombre de defuncions entre els mesos finals de 
desembre de 1918 i els primers de 1919, i tam-
bé a finals de 1919, en comparació al que ocor-
regué en altres llocs, la cucaracha va afectar poc 
a Gata. El nombre de defuncions entre gener de 
1918 i desembre de 1919 (els dos anys que s’hi 
allargà la pandèmia) és de 10, si considerem úni-
cament els diagnòsticats per grip, i 40 els diag-
nòsticats per grip i malalties compatibles amb la 
grip. En tant per mil, això suposa 2,7 morts per 
grip i 10,7 morts per grip i compatibles. Uns va-
lors considerablement inferiors als determinats a 
la província d’Alacant, aproximadament, 11 i 17, 
respectivament. 

Dels 40 morts per grip i causes compatibles 
amb grip, en van morir 22 el 1918, i 18 el 1919. 
Pel que fa al sexe, el 65% dels difunts van ser 
homes, xifra sorprenent pel fet que allò habitual 
era que la mortalitat fóra major entre les dones.

Si mirem l’edat  dels afectats, gràfic 2, el grup 
de més afectats és el d’entre els 21 i els 40 anys, 
seguint el patró clàssic de l’epidèmia. Tot i això, 
a Gata aquest grup d’edat va representar el 
31% dels morts mentre que en altres pobles de 
la contornada, com Dénia, la xifra va ser major, 
amb el 38% del total.

Gràfica 1. Mortalitat per grip i per diagnòstics compatible amb la grip 
1918-1919.
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Taula 1. Taxa de mortalitat (per mil habitants) a 
Gata i al País Valencià.

Any    1918 1919
Taxa de mortalitat (per mil) total Gata  21,6 17,9
Mortalitat (per mil) total País Valencià  29,7 22,2

Gràfica 2. Distribució de la mortalitat per 
grip i diagnòstics compatibles segons 
edat. 

Com hem dit més amunt, els mètodes diag-
nòstics de l’època no eren gaire fiables i per això 
també fóra convenient que miràrem les dades 
de mortalitat total. Es tracta d’una magnitud in-
directa, però si durant el període que estudiem 
sols ha ocorregut una afecció (en aquest cas, 
la grip), la mortalitat total ens pot orientar sobre 
com ha afectat a la població en aquest període.

A la taula 1 indiquem la taxa de mortalitat (per 
mil habitants) a Gata i al País Valencià, en els dos 
anys afectats per la pandèmia.

El fet que en els dos anys la taxa de mortali-
tat en Gata siga bastant menor confirma que en 
aquesta localitat l’impacte de la grip no va ser 
tan virulent com a altres municipis de l’entorn.

A la gràfica 3 veiem la mortalitat total i per 
causes relacionades amb grip a Gata des de ge-
ner de 1916 a desembre de 1921. Veiem que 
tots els anys hi ha xicotets brots estacionals de 
mortalitat compatible amb grip. A pesar que a 
finals de 1918 i principis de 1919 hi ha un aug-
ment de defuncions relacionades amb l’epidè-
mia, la mortalitat no era tan gran com en altres 
llocs pròxims. A més d’això, la mortalitat general 
s’hi manté estable, no hi ha un impacte demo-
gràfic important. 

A la mateixa gràfica 3 crida l’atenció que tam-
bé hi ha un augment de mortalitat (tant a nivell 
general com per causes relacionades amb la 
grip) a principis de 1920. Pel que fa a les defun-
cions totals, s’hi van veure incrementades pel fet 
que durant aquest any va augmentar considera-
blement la mortalitat per tuberculosi. En el cas 
de les defuncions per diagnòstics compatibles 
amb grip, alguns autors diuen que en alguns 
llocs l’epidèmia va tenir un quart brot als inicis 
de 1920. Així, a Dénia es va produir un lleuger 
increment en la mortalitat per aquestes dates; a 
Madrid l’onada més forta de grip espanyola es 
va produir també l’hivern de 1919 a 1920.

Gràcies a les actes dels plenaris de l’època, 
que es conserven a l’arxiu municipal, sabem que 
per directrius de la Inspecció Provincial de Sa-
nitat, l’Ajuntament, dirigit aleshores per l’alcalde 
D. Antonio Salvà Fornés, va adoptar algunes 
mesures higièniques.

A mitjans d’octubre de 1918 es decidí en ses-
sió plenària que “...se tomen las medidas que se 
crean convenientes y se faciliten desinfectantes 
a los pobres a fin de evitar en lo posible el con-
tagio y propagación de la epidèmia...”. A finals 
d’octubre es pren la decisió de que “...en caso 
de necesidad puede habilitarse el ermitorio del 
Calvario y prepararlo para local de aislamiento 
de infecciosos epidemiosos , dotándolo de ca-
mas y todo el servicio necesario...”, tot i que no 
consta en cap document que acabara duent-se 
a terme cap de les dues resolucions. 

En conclusió, podem dir que, tot i que la grip 
a Gata no va tenir una repercussió tan gran com 
a altres pobles de la comarca, si que va estar 
present i va provocar un xicotet augment de la 
mortalitat. Encara que, segons sembla, no hi va 
caldre dur a terme cap mesura rellevant per tal 
d’evitar el contagi.

Ermita del Santíssim Crist del Calvari (Possible datació entre 1920 
i 1936). (Arxiu Municipal de Gata. Pertanyent a Wunderlich, Otto. 
Arxiu Wunderlich, IPCE. Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
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Gràfica 3. Evolució de la mortalitat per grip, diagnòstics compatibles amb grip i defun-
cions totals a Gata 1916-1921.
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Aquella febra tan alta

Joan Josep Cardona Ivars
Cronista oficial de la vila de Benissa

LA GRIP de 1918

Durant anys l’estança de dormir de l’avi 
Porcellanes feu el paper de sala d’estar. Estava 
en la planta baixa, propera al menjador i al racó 
del magatzem on el iaio tenia la seua taula d’es-
criure. Fou un espai on passar recollides vespra-
des de pluja. De jocs de taula i d’escolta atenta 
a la programació de Radio Nacional de València. 
Nucli familiar al redós de la tendur i lloc de tertú-
lia de ma mare, ma tia Marieta i Maria, la vella 
criada de tota la vida. El sagrat altar del llit havia 
de romandre amb el cobertor immaculat i sense 
que ni la peça de punt de ganxo a mig fer de la 
tia, ni els nostres llibres escolars pertorbaren la 
llisor de la volta del llençol superior caiguda mil-
limètricament sobre la blancor de la coberta. Així 
hauria de romandre fins que l’avi, després de la 
partida de dominó del casino, decidís tornar a 
casa. Sopava amb la tia i Maria. Tertuliaven so-
bre les novetats del poble, dirigia el rés del rosari 
i, faltant un quart per a les onze, entrava a la 
seua cambra. 

Quan algun dels meus germans feia una grip 
jo ja sabia que havia de passar la nit a la casa del 
iaio. Abans del toc de l’avemaria ma mare en po-
sava l’abric, m’enfarfegava amb el tapaboques 
fins als ulls i en recomanava que del trajecte del 
cantó de les Cabres fins la carretera passés de 
pressa pels solars sense construir. L’hivern be-
nisser era dur. Sempre amb els eterns vents ge-
lats de mestral, aquells que deixaven el cel net i 
lluent i on la constel·lació de les Cabrelles brillava 
intensament sobre llevant anunciant-nos que no 
tardarien a presentar-se els temporals de pluja.

En entrar a casa de l’avi, la fredor del carrer es 
canviava per una dolça exhumació dels vapors 
dels anisats del magatzem. Cap de les altres be-
gudes del dipòsit mantenia aquella particularitat 
d’anunciar-te la baixada de les temperatures. 
Era l’aiguardent i les tres especialitats d’anís de 
la casa Bernal les que misteriosament, en plena 
gebrada, exhalaven la dolça aroma i t´entraven 
per les fosses nassals eixamplant-les esmortint 
momentàniament l’enteniment.

En aquelles comptades ocasions en què ha-
via de pernoctar fora de la casa paterna, l’aco-
llida a la casa del iaio venia precedida d’un rigo-
rós llistat d’obligacions a complir i que ma mare 
em feia recitar com un parenostre. La principal 
de totes, no preguntar, ni encara menys fer re-
cordança de l’absència en la unitat familiar de 
la figura de la meua iaia Quica. D’aquells dos 
monumentals retrats de galeria emmarcats en 
fina fusta de cirerer, amb un cristall pulcre, sen-
se ni una màcula de cagada de mosca ni brutí-
cia que delatés descura apareixia el rostre de la 

meua iaia. Cara ampla, ulls negres i grans, narius 
i boca proporcionades i el cabell que s’endevi-
nava poblat, dens i negre recollit a la nuca. Una 
dama antiga i senyorial, de la casa dels Feliu, 
hisendats i amb vara alta al poble. Al seu costat, 
la del meu avi. Cap de senador romà, amb el 
cabell rasurat quasi al zero , llavis i ulls sensuals i 
el nas ample i ben format. Era aquell a qui solien 
dir Joan de Porcellanes, dels rics comerciants 
de bestiar, gent brava, de fer camí per les mun-
tanyes a llom de matxo romo. Era el meu avi, 
aquell que em deia “el meu reiet” i que recordava 
a la meua difunta iaia com “la meua Quica”.

***
Si en les particions dels béns familiars regna 

l’avinença i no es bandeja l’emoció que porta 
encrostada la història de la nissaga, els objec-
tes que heretes fan el paper d’àngel tutelar de 
la teua vida. Porten dintre d’ells el subtil karma 
del llinatge. En morir la nostra mare, es feu in-
evitable desmuntar la casa pairal i repartir-nos, 
els meus germans i jo, les pertinences. En aquell 
temps, aquest procés de desmantellament exi-
gia la neutralitat d’un professional partidor per 
a fer-ne porcions equitatives. El nostre repar-
timent el férem amb mentalitat de decorador 
d’ambients. Cadascun de nosaltres elegí aquells 
elements que li podrien servir d’atmosfera per 
a agençar racons d’amable recolliment. Els dar-
rers objectes a desmuntar foren els dos grans i 
ovalats marcs que contenien les fotos dels iaios. 
Perpetuar-se gràficament la memòria deixant a 
la posterioritat retrats de galeria ordits amb la 
perícia d´un bon professional és un exercici de 
responsabilitat. Ens deixa als hereus la torxa de 
la família, com a sagrada obligació de transme-
tre-la als que han de venir. I aquí la tinc jo, me-
tamorfosada en els dos marcs amb cara i revés 
on, per una banda, estan els iaios i, per l’altra, 
una làmina amb una marina antiga. 

Quan de tant en tant es fa la neteja gene-
ral de la casa i s’ha de despenjar el marc de la 
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foto de la iaia, no puc reprimir la curiositat. És 
com un esclavó de la família que has perdut. La 
migradesa d’eixe record nebulós t’aplega con-
tat per la dida Maria. Un procés d’angúnia de 
mort dolorós i curt. Cambra amb olor de fulles 
d´eucaliptus posades a bullir. Passos apressats 
pels corredors de casa. El silenci d’un plor repri-
mit. Dissimular davant dels fills menuts. Més si-
lenci encara. La corona feta amb els crisantems 
del pla dels Molins i el seu etern retorn any rere 
any en la festa de Tots Sants. La foto que va 
i ve del cementeri i que es torna a guardar al 
calaix de la còmoda de la cambra del iaio. Una 
dama embolcallada amb vestit negre, d’elegant 
de l’època, amb aquell posat de les dones de 
casa bona. Tota una memòria contada a través 
de les fotos. Orfenesa afectiva.

***
Li corresponia a l’estiu de l’any 1918 ser hu-

mit. És el temps del domini del vent pudent i brut 
de gregal. S’entaula molt abans de les festes de 
l’ermita de Santa Anna. Gropades de núvols 
desfilats que corren enfollits des de la punta ex-
trema de la Mallà Verda per llevant i que abans 
d’aplegar al mar es fonen en un no-res. En l’es-
pai de dues setmanes atemoreix els llauradors, 
que veuen aparèixer sobre els pàmpols dels 
ceps de moscatell les taques grogues del míldiu. 
És un vent que en entrar la nit es calma. Però el 
conscienciós treball que ha fet durant tota la jor-
nada deixa els cossos desfermats i els pocs que 
surten a la porta de casa a prendre el ros emeten 
comentaris breus. La pell del cos humida i els 
cabells empastifats. Migranyes, músculs dolorits 
i els primers refredats. Els homes que tornaven 
de segar l´arròs de la Ribera venien més cansats 
del costum. Molts havien renunciat a llogar-se 
per tallar raïm. I a gosades que feien falta mans 
als sequers. A vora les cinc de la vesprada ja 
era convenient entrar els canyissos de la pansa 
al riurau o plantar els bous tensant les cordes 
per evitar l’entrada de la rosada. Poc abans de 
fondre’s el sol, per damunt la lloma llarga de la 
Solana, la nuvolada seguia el camí invers de la 
matinada. Ara venia del cantó del morro de Toix 
i envoltava la serra de Bèrnia. I allí, des de les 
crestes regolfava cap a llevant com si fos una 
cascada d´escuma engrunant-se sobre els ban-
cals de l’Albinyent.

Don Bernardo Ferrando, Don Miguel Sala 
i el jove doctor Don José Torres afirmaven que 
aquell estiu els seus malalts no presentaven 
símptomes de terçanes. Amb la seua experièn-
cia havien après que després de la temporada 
de la Ribera sempre apareixien casos aïllats de 
febres intermitents, algun episodi de diarrees i 
poca cosa més que no fos l’esgotament del cos 
treballat en jornades llargues i dures. Resolien 
aquelles situacions donant els prudents consells 
de dieta reconfortant, descans i l’inefable ou ce-
lestial ben carregat de vi fundellol. Els senyals 
que ara presentaven els pocs malalts de la con-
sulta es manifestaven amb una sobtada febra 
molt pujada i que no remetia. Vicent Cabrera 
Llavador, un dels malalts, deixava d’existir el 

dia 24 d’agost als seus vint-i-quatre anys. Don 
José Torres advertí que els símptomes que ha-
via observat tractant a Jaume Cabrera els anava 
notant en el seu cos mateix. Doña Enriqueta 
Gutiérrez, la seua senyora, seguint el receptari 
recomanat pel seu espòs als malalts, manà a la 
cuinera prevenció de tenir sempre disposades 
les vint-i-cinc herbes  remeieres i a la criada fre-
gar amb insistència amb lleixiu i aigua calenta 
les estances del malalt. Pasqualeta, amb les 
mans en carn viva, s’esmerçava a veure d’ofe-
gar aquell “mal aire” que s’arrapava al pis de la 
casa del doctor. Don José, essent el dia 3 de 
setembre, i amb la presència de mossèn Vicent 
Buigues administrant-li la unció dels malalts, 
moria a les nou del matí. 

El metge Ferrando, davant la progressió de 
malaltia tan estranya donà per acabada l’estada 
estiuenca a la casa de l’Olivar. Per prevenció al 
contagi deixà la família en aquell lloc tan ventilat 
i al recer dels venerables pins que contagiaven 
energia i aires sans. Junt amb Maria Pepa, la 
criada, tornà a la seua clínica del carrer Sant 
Joan. El metge ordenà que a la neteja de casa 
afegís el permanent ruixat de la vorera de casa 
amb aigua i sotal.

La festa de Sant Francesc d’aquell final d’es-
tiu no la portaren a terme els franciscans del 
convent. Únicament es feu funció íntima i sense 
presència dels feligresos. Els seminaristes foren 
remesos a casa dels pares el dia 9 d’octubre i la 
comunitat, restringida l’activitat docent, s’oferí al 
clergat del poble. I des de la Costa del Lleonet 
fins a la llunyana Verdiola els pares franciscans 
anaven i tornaven pels camins polsegosos con-
fortant, ajudant i administrant el sagrament de la 
unció de malalts. En doblar la festa del convent, 
Benissa ja portava soterrats dotze veïns morts 
en plena joventut. No eren bones les novetats 
que venien de València i Alacant. El mal s’estenia 
com una taca d’oli i els metges més prestigiosos 
no endevinaven la solució per a tallar l’epidèmia. 
Don Miguel i Don Bernardo amb aquell progrés 
de casos i amb la preocupació professional li 
demanaren a Don Dionisio, metge vell i retirat, 
que per misericòrdia fes dins de les seues con-
dicions d’ancianitat el que estigués en la seua 
mà en les atencions d’aquells llocs del poble on 
la malaltia tenia més incidència. Quan la gravetat 
de l’epidèmia pujà al grau de pànic, la nòmina 
de facultatius s’hi veié reforçada per Don Lluís 
Garcia i don José Alós. 

El dia 17 d’octubre ja havien mort vint-i-dos 
veïns del poble. De la possible pulmonia del pri-
mer cas de darrers d’agost, diagnosticada com  
a una complicació de les febres habituals con-
tagiades en els treballs de la Ribera fins la se-
qüencia de la mateixa simptomatologia en altres 
tants malalts el cicle evolutiu constatava que era 
una epidèmia desconeguda. Ni l´antipirina ni la 
quinina feien els seus efectes. Eren ineficaços 
els remeis casolans. Ni les constants tovallo-
les refrescades amb aigua gelada i aplicades 
al front feien abaixar la febra. Amb aquell rosari 
de morts, augmentant el terror i prement en el 
pensament el núvol de la depressió col·ectiva, la 
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parròquia decidí fer els funerals sense anunci de 
les campanes i aconsellant que el mut testimoni 
de dues cadires posades a la frontera de la casa 
del mort fos prou il·lustratiu d’un nou decés.

***
El dia de la festa de Santa Teresa, la iaia Qui-

ca es llevà del llit amb dolors de cap. Donà les 
ordres del govern de casa a la criada i presa 
d’un desconegut afebliment de forces s´assegué 
a la cadira balancí. Son tio, mossèn Francis-
co, i abans d´eixir el sol, ja portava dues hores 
tancat al seu estudi. La seua aplicada curiositat 
entretenia el moment d’anar a cantar laudes a la 
parròquia rellegint la patologia mèdica de Luci-
en Roche. En aquell erudit compendi mèdic no 
es trobava cap resposta al que passava al poble. 
Quan sortí de casa, tertulià breument amb don 
Bernardo Fuertes, el seu amic, i l’assaben-
tà de la febre de la seua neboda. Compartiren 
preocupacions i el metge prometé que a migdia 
passaria per sa casa. En aquelles hores, la iaia 
Quica ja es trobava enllitada. L’oncle Joan i la tia 
Marieta havien dinat i ja anaven camí del col·legi 
de les monges. A ma mare acabaven de donar-li 
les sopes i dormia la sesta. 

El doctor Ferrando tornà a darrera hora del 
dia. Veié la situació. La seua cara de preocupa-
ció delatava la gravetat de la malalta. Sense de-
lirar, i encara conscient dels seus actes, la iaia 
demanà a son tio Francisco que li administrés 
la santa unció i que el notari Bordón escoltés 
el seu testament. Eixa nit el iaio Joan la passà 
al seu costat assegut al balancí. Sobre la tauleta 
del llit els flascons amb l’antipirina i la quinina. Un 
elegant gerro amb aigua i llimona deixava una 
flaire fresca de l’hort veí del Quartó. «Joan, et 
deixe tres claus, tin cura d’ells!» L’avi Joan plorà 
sense llàgrimes.

La nova visita del doctor aconsellà que Don 
Joan Ronda, el seu practicant de confiança, 
vingués a mitja tarda per aplicar-li el dolorós i de-
sesperat remei del ferro roent sobre l’abdomen. 
Si el flegmó de la cremada absorbia la febre 
general i la concentrava en el punt concret del 
cauteri possiblement la milloria es podria obser-
var dins de les següents vint-i-quatre hores. Era 
un remei amb un punt d’empirisme i fet sempre 
quan la medicina tradicional no trobava resposta 
lògica. La germana del iaio, la tia Maria Ignàsia, 
fou la comissionada per anar a veure el prac-
ticant Ronda. El vell cirurgià donà instruccions 
perquè previngueren a la malalta. Vindria bé que 
olorés un cotó-en-pèl mullat de càmfora mentre 
se li apliqués sobre l’abdomen el roent botó de 
foc. També s’hi hauria de demanar a la farga del 
tio Federico un grapat de carbó de carrasca de 
Bèrnia. Tot havia d’estar previst una hora abans 
de la seua visita. I així tot, es va fer segons so-
lia dir-se en els vells tractats de cirurgia «según 
arte».

La iaia Quica entrà en un sopor. Al toc d’àni-
mes ja delirava i era la matinada quan morí. 
L’amortallaren amb el seu vestit negre. Posaren 
en les seves mans el rosari de grans de pètals de 
rosa. Obriren les finestres. Les tornaren a tancar 
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i procediren a cremar un bocí de capoll d’espí-
gol. L’enterrament fou a la vesprada. Sense ce-
rimonial i poc després del de Diego Pineda, de 
vint-i-vuit anys. Els operaris del molí de farina la 
vetlaren al cementeri i el iaio els feu portar pa, 
carn de corder i un barral de vi. 

Heus-los ací ara, en una caixa d’arxiu, l’es-
tampa recordatòria amb la imatge del Crist de 
Velázquez, les butlles dels bisbats de València, 
Oriola, Sogorb, Albarrasí, Urgell i altres tantes 
condolences, la creu de nacre i una carta «... y 
no te olvides  cuando vengas a Valencia de tra-
erme el chal de cachemira, que ya refresca. Re-
cuerdos de Juanito, que ya le han vuelto las ga-
nas de comer. Un beso de tu Quica». El marc de 
rica fusta presideix el rebedor de casa. L’anvers 
la làmina The last lorney of Victory de Turner. El 
revers la meua iaia Quica, dels Feliu. 
NOTES
- Del 24 d´agost de 1918 al 20 de febrer de 1919 vint-i-una dona 
i vint homes d’entre quinze i cinquanta anys moriren a causa de 
l´epidèmia. El noranta per cent eren persones que no superaven els 
trenta i quatre anys d´edat.
- L’hospital municipal de Benissa allotjà durant l´epidèmia a veïns 
pobres i sense família. Eren assistits per la comunitat de monges 
concepcionistes de la Sagrada Família. L’ajuntament reconegué el 
seu abnegat treball el mes de gener de 1919 i les gratificà econò-
micament. La comunitat de franciscans sofrí la mort de fra Miquel 
Fuster Mayor mentre que fra Bienvenido Ronda superà la malaltia en 
haver-se-li aplicat el “botó de foc”.
- Els metges Bernardo Ferrando i Dionisio Ortolà, persones 
d´avançada edat, moriren pocs anys després d´haver assistit profes-
sionalment a la població de Benissa. José Alós Isidro després de la 
seva estada a Benissa fixà la seva residència a la ciutat d´Alacant, 
on fou regidor del seu ajuntament. En la guerra civil ostentava el 
grau de capità i fou el director de l´hospital de guerra de Sueca. 
Publicà l´any 1929 el llibre La reflejoterapia es un principio homeopá-
tico. Consideraciones clínicas y terapéuticas acerca de la misma. 
Luis García Signes continuà el seu exercici professional a Benissa 
fins fixar definitivament la residència a Gata de Gorgos, el seu poble 
natal. Escriví diverses obres de teatre i fou autor de la lletra de 
l´himne a Benissa. L´any 1951 l´ajuntament el nomenà fill adoptiu. 
Miguel Sala Ivars prosseguí la seua activitat a Benissa, durant la 
guerra civil fou tinent mèdic en l’Hospital Militar de Benissa i sobre 
1946 optà a una plaça oficial en la ciutat de Gandia i pocs mesos 
després d’obtenir-la moria sobtadament. La viuda del doctor José 
Torres Mengual, la senyoreta Enriqueta Gutiérrez Torres, el sobre-
visqué pocs anys, i els seus fills, Francesc i Josep, foren recollits per 
les seues ties, les senyores de Andrés i Torres, riques propietàries 
agrícoles de Benissa. Prosperaren en l´exercici de la indústria i les 
finances. Els sanitaris auxiliars tan sols prosseguiren la saga familiar 
de cirurgians els membres de la família dels Ortolà amb els germans 
Bartolomé Ortolà Ivars i la seua germana Angelina, practicant el 
primer i comare la segona.
- Joan Ivars Cabrera, viudo de Francisca Cabrera Feliu, morta als 
trenta i un anys, no es tornà a casar i mantingué en el servei de casa 
a Maria Crespo Ivars, que va viure amb la família fins la seua mort. 
Fou tres vegades alcalde de Benissa. L’únic baró de la família, el seu 
fill Joan, i a causa d´una greu afecció coronària abandonà als tretze 
anys el col·legi La Inmaculada d´Ontinyent on cursava batxiller, i se’n 
tornà a Benissa on moria al divuit anys d’edat. La seua germana 
Maria restà fadrina i continuà el negoci familiar. Josepa Teresa, que 
en morir sa mare tenia catorze mesos d’edat, es casà amb Felipe 
Cardona Font, professor de llatí. El matrimoni tingué tres fills, Joan 
Josep, Josep Lluís i Francesc Xavier. Joan Josep publicà l´any 1973 
el llibre La epidèmia de gripe de 1918 en Benissa y comarca.

1. Benissa l’any 1920. 2. Hospital Municipal de Benissa. 3. Soterrar 
del metge Joan Torres. 4. Treballs de la pansa, 1918. 5. El metge 
Miquel Sala Ivars. 6. Francisca Cabrera Feliu als 30 anys, 1917. 
7. Joan Cabrera Ivars, acabat d’enviudar, 1919. 8. Indulgència pel 
sufragi de Francisca Cabrera Feliu, octubre de 1918.
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150 ANYS DE TAULA PERIÒDICA

La taula periòdica: Més enllà 
d’una ordenació dels elements
Josep Lluís Doménech
Doctor en Química

Si preguntàrem a la població per elements 
identificadors de les classes de química, segu-
rament una majoria assenyalaria, a més de bu-
retes, matrassos o flascons, la taula periòdica, i 
és que és una imatge que presideix laboratoris i 
aules de química. La taula periòdica és la icona 
de la química, i en tots els cursos se l’estudia. 
Alguns, però, en tindran un mal record i això per-
què en l’ensenyament secundari sovint ha estat 
objecte de memorització. La paradoxa és que 
aquesta memorització no ha estat mai un ob-
jectiu de l’ensenyament universitari, és més, re-
corde l’època d’estudiant que als exàmens ens 
deixaven utilitzar la taula periòdica (una taula que 
únicament contenia els símbols dels elements, i 
els nombres i els pesos atòmics). La memoritza-
ció de la taula és una tasca amb poc sentit, i és 
que el punt de partida que portà els químics a la 
confecció de la taula era sistematitzar el conei-
xement químic disponible, de manera que, si no 
hi ha coneixement, i els alumnes de secundària 
en tenen poc de coneixement químic, no hi ha 
res a sistematitzar.

L’ensenyament dóna importància a la taula 
periòdica, però si preguntàrem a gent formada 
en química per les grans idees d’aquesta àrea, 
no crec que en foren massa els que esmentaren 
la taula, i menys encara la llei periòdica que hi 
ha al darrere i que és una de les grans desco-
negudes de la química. El que podem assegurar 
és que els estudiants de batxillerat (i segurament 
també els universitaris), no li veuen cap utilitat 
més enllà d’usar-la per a esbrinar el nombre i el 
pes atòmic dels elements.

Tanmateix, la construcció de la taula periò-
dica, i la troballa de la llei periòdica, constitueix 
un dels èxits intel·lectuals de la humanitat. Com 
a reconeixement, el 20 de desembre de 2017, 
l’Assemblea General de Nacions Unides pro-
clamà 2019 com l’Any Internacional de la Taula 
Periòdica dels elements químics. Amb aquesta 
commemoració, que coincideix amb el 150 ani-
versari de la proposta per Dmitri Mendeleiev 
de la taula periòdica, es vol animar a la població 
a promoure i celebrar la rellevància, aplicacions 
i contribució a la societat de la Taula Periòdica.

En aquest treball mostrarem la part final de 
l’establiment de la taula, la història que començà 
amb Mendeleiev, i en el pròxim número de DA-
UALDEU presentarem els antecedents. La raó 
d’aquesta inversió cronològica és per, tenint pre-
sent el resultat final, poder valorar justament les 
contribucions prèvies.

1. La taula periòdica de 
Mendeleiev

El desenvolupament de la química a par-
tir d’Antoine Lavoisier (1743-1794) fou tan 
espectacular que en uns pocs anys a més de 
descobrir-se un grapat d’elements (vint-i-un en 
el primer terç del segle XIX), es determinaren 
les seues propietats i comportaments. El ritme 
de descobriment portava els químics a pregun-
tar-se pel nombre d’elements existents i sobre 
l’existència de relacions entre ells.

Quan Mendeleiev començà de professor, la 
química que hom estudiava a les universitats 
es caracteritzava per la manca de sistematitza-
ció, es limitava a una descripció de fets aïllats. 
Mendeleiev s’adonà d’aquesta debilitat de l’en-
senyament químic, i quan el 1867 s’encarregà 
d’impartir un curs sobre química inorgànica es 
proposà elaborar un manual on el coneixement 
fóra presentat d’una manera racional i ordenada, 
és a dir, amb base teòrica: 

«La química actual es proposa, com a mis-
sió fonamental, investigar la dependència de 
la composició, les reaccions i les propietats 
dels cossos simples i dels compostos, de les 
propietats bàsiques dels elements continguts 
en aquests, a fi de fer possible, partint del ca-
ràcter conegut d’un element, la deducció de 
la composició i les propietats desconegudes 
dels compostos en què participa».

Al parer de l’historiador de la ciència William 
Brock, el títol del manual, Principis de química, 
era una declaració d’intencions. Amb el terme 
Principis, Mendeleiev volia ressaltar no sols que 
allò que perseguia era explicar les propietats de 
substàncies simples i compostos a partir dels 
elements constituents (els principis últims de la 
matèria, diferents els uns dels altres, sense res 
en comú entre ells), sinó també mostrar que la 
química es basava en principis o lleis empíri-
ques, igual que passa en la física. En la tasca per 
a classificar els elements1, Mendeleiev descobrí 
la llei periòdica2.

En l’establiment d’aquesta llei estigué influït 
per la relació entre les propietats físiques i quí-
miques dels membres d’una sèrie homòloga de 
compostos orgànics i els seus pesos moleculars, 
relació que Mendeleiev descobrí en els anys en 
què fou professor de Química orgànica en l’Ins-
titut Tecnològic de San Petersburg. Quan l’any 
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1867 encarà l’elaboració de Principis de quími-
ca es plantejà si no hi hauria una relació entre 
les propietats dels elements i els pesos atòmics. 
Mendeleiev estava convençut d’aquesta relació.

A mitjan segle XIX, els químics sabien de 
l’existència d’elements anàlegs, elements amb 
comportaments físics i químics semblants (com 
ara, el caràcter metàl·lic, les fórmules dels com-
postos, el comportament àcid o bàsic dels com-
postos en què participaven, etc.), per erxemple, 
els alcalins (Li, Na, K, Rb, Cs), els alcalinoterris 
(Mg, Ca, Sr, Ba), els calcògens (O, S, Se, Te), els 
del grup del nitrogen (N, P, As, Sb), els halògens 
(F, Cl, Br, I), etc. El que ningú no havia parat aten-

ció era l’existència de relacions entre elements 
de grups diferents.

El 1869, Mendeleiev utilitzà el pes atòmic (en 
aquell moment, l’única propietat exactament 
mesurable dels elements) per construir una taula 
on els elements anàlegs apareixen agrupats en 
files. 

La taula de 1871 és millor no sols pels valors 
més correctes dels pesos atòmics, sinó també 
per l’ordenació dels elements. En aquesta taula 
els elements anàlegs apareixen en columnes, tot 
i que en cada columna, els elements situats a 
la part esquerra, o a la dreta, se semblen més 
entre ells.

Dalt, taula de Mendeleiev de 1969. Baix, taula de Mendeleiev de 1871. 

Ti = 50 Zr = 90 ? = 180
V = 51 Nb = 94 Ta = 182
Cr = 52 Mo = 96 W = 186
Mn = 55 Rh = 104,4 Pt = 197,4
Fe = 56 Ru = 104,4 Ir = 198
Ni = Co = 59 Pd = 106,6 Os = 199

H = 1 Cu = 63,4 Ag = 108 Hg = 200
Be = 9,4 Mg = 24 Zn = 65,4 Cd = 112
B = 11 Al = 27,4 ? = 68 Ur = 116 Au = 197?
C = 12 Si = 28 ? = 70 Sn = 118
N = 14 P = 31 As = 75 Sb = 122 Bi = 210
O = 16 S = 32 Se = 79,4 Te =128?
F = 19 Cl = 35,5 Br = 80 J = 127

Li = 7 Na = 23 K = 39 Rb = 85,4 Cs = 133 Tl = 204
Sr = 87,6 Ba = 137 Pb = 207
Ce = 92
La = 94
Di = 95
Th = 118?
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Per tal de justificar l’agrupament, Mendeleiev assenyalà per centrar-se en els catorze elements 
més lleugers, llevat de l’hidrogen, ordenats segons el pes atòmic.

Li = 7 Be = 9,4 B = 11 C  = 12 N = 14 O = 16 F = 19
Na = 23 Mg = 24 Al = 27,3 Si  = 28 P = 31 S = 32 Cl = 35,5

«Com es pot veure, el caràcter dels elements 
canvia de manera regular i gradual quan varia 
la magnitud dels pesos atòmics i, certament 
de manera periòdica: és a dir, en les dues líni-
es de la mateixa manera; per tant, els membres 
corresponents de cadascuna són anàlegs: Li i 
Na, Be i Mg, C i Si, O i S, etc. Així doncs, els 
corresponents membres de les dues línies pro-
dueixen les mateixes formes de combinacions; 
posseeixen, com s’acostuma a dir, la mateixa 
valència. La cosa més important és el fet que les 
transicions d’un element al següent ofereixen les 
mateixes regularitats en les formes compostes, 
com es pot veure en la comparació de les com-
binacions dels elements esmentats amb l’hidro-
gen i amb l’oxigen.»

A diferència d’ordenacions fetes per científics 
anteriors, que només paraven atenció als grups 
d’elements anàlegs, Mendeleiev es fixà també en 
la variació dels compostos formats en transitar al 
llarg d’una fila. En considerar els òxids més alts 
formats pels elements de la fila del sodi, s’adonà 
de l’existència d’una sèrie tancada, una sèrie on 
no caben més elements:

Na2O   Mg2O2   Al2O3   Si2O4   P2O5   S2O6   Cl2O7
  ( MgO )              ( SiO2 )             ( SO3 )

Quan considerà la combinació dels òxids amb 
l’aigua, descobrí en les fórmules dels hidrats una 
altra regularitat: el nombre de grups hidroxil pas-
sa d’un a quatre, per a disminuir després a un.

Na(OH)   Mg(OH)2   Al(OH)3   Si(OH)4   PO(OH)3   SO2(OH)2   ClO3(OH)

Assenyalava Mendeleiev que, en aquesta sè-
rie, notem una gradació progressiva en les pro-
pietats a mesura que avancem: l’hidrat del Na és 
més bàsic que el del Mg, i aquest més que el del 
Al, que ja presenta propietats àcides; el caràcter 
àcid augmenta des de l’hidrat del Si al del Cl.

Una variació en les fórmules mostren també 
les combinacions dels últims quatre elements 
amb l’hidrogen:

SiH4   PH3   SH2   ClH

Ací també descobrí una variació en les propi-
etats: el caràcter àcid de les dissolucions aquo-
ses augmenta gradualment conforme avancem. 
Així el ClH és un àcid fort, de gran estabilitat; 
el SH2 és un àcid feble, inestable a la calor; en 
el PH3 el caràcter àcid ha desaparegut comple-
tament i la inestabilitat ha crescut, fet que es 
manifesta encara més clarament al SiH4. La ca-
pacitat per a reaccionar amb metalls d’aquests 
compostos també varia gradualment.

Mendeleiev ssenyalà variacions en altres pro-
pietats. El caràcter metàl·lic disminueix al llarg de 
la fila: mentre Na, Mg i Al presenten propietats 
metàl·liques, el Cl presenta propietats típicament 
no metàl·liques; Si, P i S presenten un compor-
tament ambivalent. El volum atòmic (mesurat 
com el quocient entre pes atòmic i densitat) sol 
disminuir d’esquerra a dreta. Les combinacions 
entre metalls originen materials amb propietats 
metàl·liques (aliatges), mentre que la majoria dels 
compostos dels metalls amb halògens, fòsfor i 
sofre solen ser cristal·lins. La volatilitat minva en 
passar del Na al Si, i augmenta des del P al Cl.

D’una manera semblant, Mendeleiev agru-
pava la resta d’elements. Per a Mendeleiev, el 
fet que puguem agrupar els elements en files i 
columnes evidencia l’existència d’una llei peri-
òdica: en ordenar els elements segons els pe-
sos atòmics creixents, les propietats fonamen-
talment químiques dels elements es repeteixen 
a intervals regulars encara que variables. És a 
dir, les propietats (físiques) dels elements d’una 
fila canvien en augmentar el pes atòmic, però 
(en canvi) es repeteixen (les químiques) en la se-
güent fila amb la mateixa regularitat que en la fila 
precedent. La taula és així l’expressió d’una llei, 
la periòdica.

Amb açò, Mendeleiev anà més enllà de l’or-
denació dels elements inicialment desitjada: «La 
sistematització dels elements posseeix no no-
més una significació purament pedagògica, com 
a mitjà per aprendre fàcilment fets variats, orde-
nats sistemàticament i relacionats entre sí, sinó 
també una significació científica, amb la qual 
cosa descobreix noves analogies i inicia nous 
camins per a la recerca dels elements.»

Paga la pena assenyalar algunes de les ob-
servacions fetes per Mendeleiev a la taula de 
1871. Per exemple, la posició aïllada i indepen-
dent de l’hidrogen, encara que en el grup dels 
alcalins, ve determinada per la fórmula de l’òxid 
(H2O) i per la combinació amb els halògens (HX). 
Cu, Ag i Au estan en dos grups i és que per 
les combinacions amb la valència menor haurien 
d’estar en el primer grup, però per la semblança 
de propietats haurien d’estar en el grup VIII.

En algun cas, Mendeleiev invertí l’ordenació 
segons els pesos atòmics per tal de preservar 
l’analogia química (per exemple, Co i Ni; Te i I). 
Mendeleiev justificà  la inversió a la incertesa en 
els valors dels pesos atòmics. Així, pel que fa 
a la parella iode-tel·luri, segons els pesos atò-
mics acceptats l’ordre havia de ser I (126,8) i Te 
(127,6), però era tan evident que el iode perta-
nyia als halògens que «en el cas del Te, en con-
cordança amb la llei acceptada, s’indica 125? i 
no 128, com diuen Berzelius i altres». És a dir, 
Mendeleiev no sols no acceptava el valor del pes 
atòmic mesurat per al Te (127,6), sinó que utilit-
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zava la llei periòdica per a suggerir un valor més 
adequat (125): «... d’acord amb la llei periòdica, 
el pes atòmic del Te ha de ser més gran que el 
del Sb=122 i menor que el del I=127; en altres 
paraules, ha de ser, aproximadament, Te=125, 
perquè en totes les relacions ocupa la posició 
mitjana d’analogia química, entre Sb i I. Tenint 
en compte que Ag-Cu=45 [diferència entre pe-
sos atòmics de Ag i Cu], Cd-Zn=47, Sb-As=47, 
I-Br=47, Cs-Rb=48 i Ba-Sr=50, pot acceptar-se 
que també sigui Te-Se=47 ... i atés que el Se, 
amb pes atòmic 78, està més perfectament 

investigat ... el pes atòmic del Te haurà de ser, 
aproximadament, 78+47=125».

Una última observació està relacionada amb 
els espais buits que hi ha en la taula presenta-
da i que corresponen a elements per descobrir. 
A les taules següents, presentem les propietats 
predites per Mendeleiev, a partir de la llei periò-
dica, per als dos elements que han de situar-se 
per sota del bor i de l’alumini, i que anomenà 
eka-bor i eka-alumini, respectivament. També 
presentem les propietats dels elements escandi 
i gal·li descoberts posteriorment. Podem advertir 
la proximitat de les prediccions. 

Eka-bor (1871) Escandi (1879)

Pes atòmic 44 43,79

Òxid Eb2O3 (densitat=3,5) Sc2O3 (densitat=3,86)

Sulfat Eb2(SO4)3 Sc2(SO4)3

Eka-alumini (1871) Gal·li (1875)

Pes atòmic 68 69,9

Densitat 6,0 5,96

Volum atòmic 11,5 11,7

Encara que foren bastants els elements pre-
dits erròniament per Mendeleiev, cosa que no-
més es constatà amb el pas del temps, el des-
cobriment en la dècada de 1870 de l’escandi i 
del gal·li, jugà a favor de l’acceptació de la taula 
i de la llei periòdica.

Resumidament, la taula de Mendeleiev en 
disposar tots els elements en una relació fona-
mental reflectia un ordre en la natura. Com asse-
nyala Oliver Sacks en el Tio tungsteno: 

«Me pareció un logro increíble haber conse-
guido [con la tabla periódica] imponer sobre todo 
el vasto y aparentemente caótico universo un or-
den del que nada escapaba… Haber intuido una 
organización global, un principio que abarcara, 
uniera y relacionara todos los elementos, era 
algo milagroso, la obra de un genio. Y eso, por 
primera vez, me hizo ver el poder transcendente 
de la mente humana, y el hecho de que podía 
estar preparada para descubrir o descifrar los 
más profundos secretos de la naturaleza, para 
leer la mente de Dios.»

Però, la validesa d’una llei no ve donada sols 
per la capacitat de donar compte dels fets co-
neguts, ha d’explicar també els nous desco-
briments, i ha de permetre fer prediccions. Tot 
seguit, presentem algunes de les dificultats que 
posaren a prova la llei periòdica.

2. Problemes a què s’encarà la 
taula

2.1 Descobriment dels gasos inerts
El 1894, William Ramsay i John W. Strutt, 

més conegut com a lord Rayleigh, anunciaren 
el descobriment d’un nou element. Era un gas 
present a l’aire i que anomenaren argó, que en 
grec significa <inactiu>, pels fracassos en inten-
tar combinar-lo amb les substàncies més reac-
tives. La comunitat rebé amb escepticisme la 
troballa i això per ser un element sense parents 
en la taula periòdica, per no conèixer-li elements 
anàlegs. Si bé inicialment alguns apuntaren que 
el gas podia consistir en una molècula triatòmica 
de nitrogen (per quan poc reactiu era el nitro-
gen), l’anàlisi espectral3 mostrava que es tracta-
va d’un element nou.

Ramsay pensà en la taula i usà la llei periò-
dica per a estimar la densitat del gas (relativa a 
l’hidrogen). En una carta a Rayleigh de maig de 
1894 Ramsay escrivia:

«¿No se li ha ocorregut pensar que hi ha es-
pai per a elements gasosos al final de la primera 
fila de la taula periòdica? Tindríem, per tant, la 
seqüència Li, Be, B, C, N, O, F, X, X, X, etcètera. 
Aquests elements tindrien una densitat de 20, o 
d’un valor molt pròxim a 20, ...»
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La densitat mesurada a l’argó (en relació a 
l’hidrogen), 19,7, era pròxima a 20. Mendeleiev 
no havia previst l’existència d’un element com 
aquest, però si l’argó era diatòmic, com ho eren 
tots els gasos elementals coneguts (en les con-
dicions habituals), el pes atòmic seria 19,7 (en 
relació a l’hidrogen), de manera que en la taula 
periòdica s’ubicaria entre el F i el Na. Això su-
posava incorporar una columna al costat de la 
dels halògens. Tanmateix, la diferència entre les 
calors específiques a pressió i a volum constant 
de l’argó indicava que no es tractava d’un gas 
diatòmic, sinó monoatòmic. Si això era així, el 
pes atòmic del Ar era el doble, 39,4, i no hi havia 
forat en la taula on col·locar-lo.

El problema començà a solucionar-se a partir 
de 1895, quan Ramsay mostrà que l’espectre 
d’un gas emanat per un mineral d’urani coincidia 
amb el d’un element, l’heli, que havia estat iden-
tificat al Sol l’any 1868. Les proves químiques a 
què se sotmeté l’heli mostraren que era inert. El 
fet que el pes atòmic determinat per a l’heli, 4, 
el situara entre l’hidrogen i el liti, mostrava que 
no era descabellat pensar que heli i argó foren 
membres d’una família que estaria a continuació 
de la dels halògens. Amb les propietats predites 
a partir de la llei periòdica, els científics es dedi-
caren a la recerca d’elements que completaren 
la família. El descobriment del neó, criptó i xenó, 
confirmà l’existència d’un grup de gasos inerts, 
amb valència zero, i situats en la taula periòdica 
entre els halògens i els alcalins.

La taula periòdica havia sigut capaç d’incor-
porar els nous elements. La posició del Ar per 
davant del K, violant l’ordre segons els pesos 
atòmics, igual que passava amb la parella Te-I, 
quedà com un problema a resoldre.

2.2. Descobriment de la radioactivitat
El 1898, el descobriment del raigs <urà-

nics>, radiació emesa per compostos d’urani, 
per Henry Becquerel, plantejà nous problemes 
a la taula periòdica. Becquerel s’adonà que la 
radiació emesa per l’urani era independent del 
compost d’urani que s’estudie. A principis de 
1900, Ernst Rutherford i Frederick Soddy 
s’adonaren que les substàncies radioactives 
emeten, a més de radiació α i β, partícules ra-
dioactives (emanacions, foren anomenades). 
Prompte s’esbrinà que aquestes emanacions 
eren substàncies originades a partir de la subs-
tància progenitora.

L’anàlisi de les emanacions portà al desco-
briment de nous elements. El fet que el pesos 
atòmics d’aquests elements foren tots inferiors 
al del U plantejà el problema d‘on situar-los en la 
taula i és que el nombre de caselles buides dis-
ponibles era insuficient com per a acomodar-los 
a tots.

La solució al problema vingué de la ma de 
Soddy. L’existència de grups de substàncies 
amb propietats químiques idèntiques, però pe-
sos atòmics diferents (encara que pròxims) por-
tà Soddy, l’any 1911, a anomenar isòtops els 
elements de pesos atòmics distints encara que 
amb un comportament químic idèntic. Amb açò 
un element és una mescla d’isòtops4, i se l’ha de 
col·locar en una única casella de la taula. Amb la 
reducció que això suposà respecte del nombre 
de nous elements, la taula podia acomodar-los 
a tots.

Tot i que Mendeleiev, per a qui els elements 
eren indestructibles, no acceptà la descoberta 
de Rutherford i Soddy, el concepte d’isòtop per-
meté que la taula, una taula que ordenava ele-

Taula periòdica proposada per Brauner el 1902 (els gasos inerts formen el grup 0).
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ments, i no substàncies simples, continuara sent 
vàlida. Tanmateix, si un element està constituït 
per més d’un tipus d’àtoms, no podem associar 
l’element a l’àtom, i per tant, el pes atòmic deixa 
de ser una magnitud que caracteritza l’element, 
com havia fet Mendeleiev.

2.3. Descobriment de les terres rares
La col·locació de les terres rares5 suposà un 

mal de cap per a Mendeleiev (i també per a pos-
teriors estudiosos de la taula periòdica). La con-
fusió existent sobre aquests elements era gran 
pel fet de presentar-se a la natura en forma de 
barreges d’òxids, i ser difícils de separar a causa 
de la homogeneïtat de propietats que presenta-
ven. Tan és així que algunes mescles foren iden-
tificades com a elementals. Pel que fa a la taula, 
el problema era que en presentar pesos atòmics 
pròxims, semblaven acumular-se en uns pocs 
punts de la taula. De nou, no hi havia caselles 
buides on situar aquests elements.

La sort de Mendeleiev fou que a principis de 
la dècada de 1870, quan presentà les primeres 
taules, sols se’n coneixien uns pocs, de manera 
que aconseguí col·locar-los. El fet que en taules 
posteriors els canviara de posició o modificara 
els pesos atòmics són senyals de la dificultat de 
la tasca. Conforme es descobriren noves terres, 
les dificultats es feren de tal magnitud que al-
guns químics optaren per ignorar-les en la tasca 
d’elaborar la taula.

El 1902, el químic txec Bohuslav Brauner 
proposà una taula en què situava les terres rares 
entre el La i el Ta, tot i violant la llei periòdica i 
deixant un grapat de caselles buides.

3. El nombre atòmic: allò que caracterit-
za l’element químic

A principis de la dècada de 1910, els estudis 
sobre dispersió de radiació α per làmines metàl-
liques portà Rutherford a afirmar que l’àtom està 
constituït per un nucli extraordinàriament petit on 

està concentrada quasi tota la massa de l’àtom. 
El nucli presenta càrrega elèctrica positiva, i al 
seu voltant hi ha els electrons (la càrrega elèctri-
ca dels àtoms és considerada nul·la)

En una sèrie d’experiments amb RX en què, 
per qüestions d’espai, no podem entrar, però 
que il·lustren la importància de la creativitat en 
ciència, Henry Moseley mostrà el 1913 que 
els elements es poden ordenar segons el nom-
bre d’unitats elèctriques del nucli, el nombre de 
protons, el que se’n diu nombre atòmic. Com 
que els isòtops d’un element presenten tots el 
mateix nombre atòmic, resulta que l’element ve 
caracteritzat pel nombre atòmic6.

En ordenar els elements pel nombre atòmic, 
alguns dels problemes que assetjaven la taula 
periòdica desaparegueren. Així, amb el nombre 
atòmic, Ar, K, Te i I se situen en les columnes on 
estan els seus anàlegs. També, la ubicació de 
les terres rares que havia suposat un problema 
quedà ben establerta.

A més, l’ordenació segons el nombre atòmic, 
es resolia el problema dels elements que resta-
ven per descobrir. El fet que la separació entre 
dos elements consecutius de la taula periòdica 
siga d’exactament una unitat en el nombre atò-
mic permet precisar els elements per descobrir, 
almenys els de l’interior de la taula.

El canvi des de caracteritzar l’element pel pes 
atòmic com feia Mendeleiev a caracteritzar-lo, a 
partir de Moseley, pel nombre atòmic, obliga a 
revisar l’enunciat de la llei periòdica. Ara direm 
que, segons la llei periòdica, les propietats dels 
elements d’una fila de la taula periòdica canvien 
en augmentar el nombre atòmic, però es repe-
teixen en una altra fila amb la mateixa regularitat 
que en la fila precedent.

4. Evolució de la taula periòdica
A finals de la dècada de 1930 la taula més 

acceptada era la presentada a continuació, on 
les terres rares apareixen fora del cos principal.
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Encara que s’han proposat altres taules, la ideada per Seaborg és la representació més univer-
salment acceptada. La taula següent ordena els 118 elements coneguts actualment.

5. La taula periòdica com a guia del co-
neixement

La taula periòdica no és només un coneixe-
ment històric, un coneixement que ha donat fru-
ït en el passat. Actualment la taula és utilitzada 
pels investigadors com a eina per a l’obtenció de 
compostos amb propietats desitjades. Així, per 

El descobriment de nous elements portaria 
a una correcció d’aquesta ordenació. Així, en el 
projecte Manhattan, un projecte d’investigació 
destinat al desenvolupament de la primera bom-
ba atòmica, el químic nord-americà Glen Sea-
borg, després de descobrir el plutoni (nombre 
atòmic, Z=94), es dedicà a intentar obtenir els 
elements de nombres atòmics Z=95 i Z=96. La 
tècnica utilitzada per Seaborg consistia a bom-
bardejar àtoms de U amb partícules lleugeres 

amb l’esperança que l’àtom de U n’atrapara al-
guna. El fracàs per no trobar elements amb pro-
pietats semblants al Ir o al Pt com es dedueix de 
la ubicació en la taula periòdica, portà Seaborg a 
suposar que els elements posteriors al Ac no es-
taven en els llocs assignats en la taula, sinó que, 
de la mateixa manera que passava amb les ter-
res rares, els elements a partir del Ac formarien 
part d’una sèrie separada. Amb aquesta hipòte-
si, Seaborg aconseguí sintetitzar el Am i el Cm.

exemple, ha servit de guia en l’obtenció de ma-
terials superconductors (en aquests materials el 
corrent circula amb resistència nul·la, de mane-
ra que no hi ha pèrdues d’energia). El 1911, es 
descobrí que alguns metalls presenten una re-
sistència zero a temperatura molt baixa, pròxima 
a 0 K, i pressió elevada. Des de llavors, ha ha-
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gut interès per trobar un material que presenta-
ra superconductivitat a temperatura ambient. El 
1986, els científics descobriren que un compost 
format per LaSrCuO mostrava superconducti-
vitat a 36 K. L’ús de la taula periòdica portà a 
obtenir un any després un compost, YBaCuO7, 
que es comportava com a superconductor a la 
temperatura a 93 K.

Recentment s’ha descobert que un compost 
LaFePO presentava superconductivitat a 5 K. 
Quan se substituí el P per As, la superconducti-
vitat es presentà a 26 K. Amb la substitució par-
cial de l’ió O2- per l’ió fluorur, F-, la superconduc-
tivitat es presentà a 50 K. La substitució del La3+ 
per Y3+ o altres terres rares permet que la super-
conductivitat es presente a 54 K. Tots aquests 
canvis han estat guiats per la taula periòdica.

Les semblances en el comportament d’ele-
ments del mateix grup han estat utilitzades en 
medicina. Així, en el tractament quimioteràpic, i 
per tal de reduir els efectes secundaris provo-
cats per compostos que contenen Pt, s’està in-
tentant sintetitzar productes en què el Au subs-
tituesca el Pt.

També, la taula periòdica permet explicar la 
substitució d’alguns elements per altres en al-
guns compostos. Així, la toxicitat de l’ió beril·li és 
un problema per a la seguretat industrial i per al 
medi ambient. La toxicitat la causa el fet que l’ió 
beril·li substitueix l’ió magnesi i inhibeix algunes 
activitats enzimàtiques. 

6. L’expressió d’una llei
Un aspecte que ha generat debat és la perti-

nença d’utilitzar el concepte de llei científica per 
a donar compte de la periodicitat reflectida per 
la taula periòdica.

Les lleis científiques per antonomàsia són 
les de la física, la llei de gravitació universal o la 
llei d’Ohm, per exemple. Se’ns dubte, allò més 
cridaner, i més conegut, de les lleis físiques és 
que relacionen algebraicament magnituds, de 
manera que permeten fer prediccions quantita-
tives. Per descomptat, l’aspecte quantitatiu no 
està present en la llei periòdica, però en un sentit 
feble una llei és una generalització de regularitats 
que permet fer prediccions qualitatives capaces 
de ser confirmades experimentalment, i aquest 
requisit sí que el satisfà la llei periòdica.

El fet que la taula periòdica haja permès pre-
dir l’existència, i propietats, d’elements desco-
neguts, i també la capacitat que ha mostrat per 
acomodar els gasos inerts, i els isòtops dels ele-
ments, o que haja servit de guia per a la recerca 
de materials amb propietats desitjades mostra la 
capacitat predictiva de la taula, i és per això que 
podem dir que la llei que hi ha al darrere la taula 
és una llei científica.

7. La taula periòdica: la sistematització 
del coneixement químic

L’afirmació que la taula periòdica proporciona 
informació química necessita ser precisada: co-
nèixer la taula no és sinònim de saber química, 
és a dir, de saber les propietats i transformaci-
ons de les substàncies.

  1. Mendeleiev distingia explícitament entre element (“el component 
material dels cossos simples que hi determina el comportament físic i 
químic”) i substància simple (qualsevol cosa material “dotada de pro-
pietats físiques i capacitat de reacció química”). Un exemple aclareix 
la diferència: el grafit i el diamant són substàncies simples formades 
per un mateix element, carboni. A diferència de la substància simple, 
l’element no presenta propietats macroscòpiques, és una abstracció.
Les substàncies simples desapareixen quan reaccionen per a formar 
un compost, però els elements hi continuen. Per exemple, el sodi (un 
metall que reacciona explosivament amb l’aigua) reacciona amb el 
clor (un gas irritant que fou utilitzat com a arma química en la Gran 
Guerra) per a formar clorur de sodi (el component principal de la sal 
de cuina), una substància que ingerim a diari sense que notem els 
efectes nocius del metall sodi ni del gas clor. En la reacció, les subs-
tàncies sodi i clor desapareixen, però no així els elements sodi i clor.
Mendeleiev associà el concepte d’àtom a element i el de molècula a 
substància simple, i la taula que elaborà fou una taula d’elements, no 
de substàncies simples.
  2. Tot i que anteriorment a 1867 diferents científics presentaren 
taules periòdiques semblants a la de Mendeleiev, aquest mai no 
es referí als treballs d’aquesta gent. Mendeleiev sols reconegué la 
influència d’Ernst Lenssen i Jean Baptiste Dumas.
3. Els gasos i vapors emeten llum quan els excitem. La descomposi-
ció de la llum mostra un conjunt de ratlles característiques, l’espectre 
electromagnètic. Cada element químic emet un espectre caracte-
rístic. Les línies que apareixien en l’espectre del gas aïllat no les 
presentava cap element conegut així que no hi havia dubtes sobre 
que l’argó era un element nou.
4. El valor que s’utilitzava com a pes atòmic d’un element era real-
ment la mitjana ponderada dels pesos atòmics dels diferents isòtops.
5. El nom pot resultar enganyós, terra fa referencia a l’aspecte terrós 
que presenten, i rar significa que es difícil trobar-los en estat pur (no 
hi ha cap connotació d’abundància).
6. Per qüestions d’espai, no podem entrar en aquest aspecte, però 
la distribució dels electrons en els àtoms permeten explicar les 
semblances de comportament entre els elements anàlegs.
7. Hem d’advertir que tots aquestes substàncies no són compostos 
estequiomètrics. Per exemple, el YBaCuO és fonamentalment la 
substància sòlida CuO en la que s’han substituït alguns ions Cu2+ per 
ions Ba2+ i Y2+ en la xarxa cristal·lina.

La taula palesa la variació de propietats en-
tre elements: els elements pròxims presenten 
un comportament semblant, però res no diu la 
taula sobre aquest comportament. Una ullada a 
la taula no permet fer-nos una idea sobre què 
és un metall, però sí per a prendre consciència 
que més de les tres quartes parts dels elements 
coneguts són metalls (els elements més electro-
positius). A la part dreta hi ha els no metalls (els 
més electronegatius). La taula evidencia com 
el caràcter metàl·lic disminueix a mesura que 
avancem per un període. 

Els òxids dels metalls originen dissolucions 
aquoses bàsiques, mentre que les dissolucions 
dels òxids dels no metalls són àcides. La taula 
palesa com a mesura que avancem per un pe-
ríode va disminuint el caràcter bàsic d’aquestes 
dissolucions i augmentant el caràcter àcid, però 
no diu què caracteritza una dissolució àcida, o 
bàsica.

Resumidament, la utilitat de la taula és pro-
porcional al coneixement químic que hom dispo-
sa: la taula permet resumir informació i fer pre-
diccions sobre el comportament dels elements 
(substàncies simples i compostos que se’n de-
riven).
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Josep Ramón Bertomeu és el director de 
l’Institut Universitari López Piñero que les alum-
nes del Projecte Interdisciplinar de 3r ESO “Ele-
mental, querido Watson. Literatura policíaca i Ci-
ència” hem visitat el passat mes de maig. Autor 
de nombrosos llibres i articles ens ha servit de 
guia per a la visita al centre i ens ha introduït en 
els inicis de les relacions entre ciència i justícia 
amb el cas Lafarge. 

En l’institut de la Universitat de Valencia 
López Piñero, vam visitar dues exposicions de 
què parla el professor en l’entrevista. L’exposició 
permanent tracta de com han evolucionant els 
instruments d’investigació i de medicina al llarg 
del temps i s’ha format amb fons de la pròpia 
Universitat de València. L’exposició temporal Tò-
xics (in)visibles, tracta sobre els tòxics que tenim 
al voltant nostre i que poden ser perjudicials per 
a la nostra salut. Se centra fonamentalment en la 
contaminació per mercuri, DDT, fums industrials 
i l’amiant.

El cas Lafarge, ocorregut l’any 1840 a Fran-
ça, va ser un dels primers casos on es va utilitzar 
la ciència com a prova. Es va acusar Marie La-
farge d’haver enverinat el seu home amb arsè-
nic. A partir d’aquesta acusació, es van fer una 
autòpsia i quatre proves de laboratori. En l’au-
tòpsia, es van detectar ferides que podrien ser 
produïdes per l’arsènic al llarg del tub digestiu. 
Marie va ser acusada. La primera anàlisi química 
no va donar resultats vàlids perquè un tub es 
va trencar. La defensa va demanar una segona 
prova, que va donar negatiu en arsènic. Alesho-
res el jutge va ordenar l’exhumació del cadàver 
i va reclamar una altra anàlisi els resultats de la 
qual, encara que negatius, van alçar sospites. La 
fiscalia va demanar una quarta anàlisi realitzada 
per Mateu Orfila, un dels químics més impor-
tants de l’època, degà de la Facultat de Medici-
na de París. Els resultats van ser positius i Marie 
va ser declarada culpable. Tot i això, els dubtes 
plantejats per la defensa van aconseguir que 
fóra condenada a cadena perpètua i no a mort.

Josep Ramon Bertomeu

P: Quan es parla de morts violentes per 
enverinament sembla que existeix el tòpic que 
la majoria dels assassinats per enverinament 
han sigut realitzats per dones. És cert? En què 
es basa aquest tòpic?

R: La resposta a la qüestió és molt impor-
tant. La resposta és no: les dones no són les 
que més han enverinat. L’estadística és compli-
cada en el cas dels verins, perquè hi ha molts 
enverinaments que no estan resolts i no aparei-
xen en l’estadística. Les estadístiques que tenim 
demostren que són els homes majoritàriament 
els que utilitzen el verí amb finalitat criminal. Però 
per què hi ha aquesta idea? D’una banda, és 
cert que el verí criminal es sol fer servir en un 
context domèstic i el paper de la dona, en de-
terminats moments de la història, ha estat lligat 
a l’àmbit domèstic. El fet que la dona practique 
moltes activitats relacionades amb la cuina, cert 
coneixement de les plantes, dels aliments, dels 
procediments culinaris..., això dóna tot una sè-
rie de situacions favorables. Però bàsicament és 
un arquetip, un estereotip creat per la literatura, 
creat per la mitologia, per relats al voltant de la 
dona molt sovint amb la intenció de marginar les 
dones, amb intenció discriminatòria; de vegades 
també com una resposta al poder de les dones 
en determinats moments. Moltes de les dones 
acusades de ser enverinadores eren dones pro-
peres al poder.

És una manera d’atacar, de crear un compo-
nent negatiu, una imatge negativa de les dones. 
És com dir: tenen un poder, però no és un poder 
legítim, és verinós. I quan acusaves una perso-
na de ser un/a enverinador/a té un problema: 
era molt difícil la defensa. Molts grups al llarg de 
la història han estat acusats d’enverinar perquè 
n’és molt difícil la defensa. 

Les estadístiques també ens resolen una altra 
qüestió: dins dels casos criminals, els homicidis 
per verins són molt, molt reduïts. La major part 
dels homicidis han estat fets de manera violenta i 
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majoritàriament estan fets per homes, de mane-
ra violenta. Potser només l’1, 2 o 3% són enveri-
naments, però causen una gran alarma popular, 
particularment si són dones les acusades. És a 
dir, que el crim per enverinament és un crim que 
està sobredimensionat en l’imaginari popular. 

P: Hi ha “verins de dones i verins d’homes”?
R: No, els verins que han utilitzat els homes 

i les dones han estat semblants. Han anat can-
viant també al llarg del temps. Com a esquema 
general podríem dir que a l’Antiguitat eren més 
plantes i més productes d’origen vegetal i des-
prés, més d’origen mineral i, últimament, pro-
ductes més sintètics.

P: Un dels casos més famosos d’enverinament 
que va succeir a França a principis del XIX  va ser 
l’anomenat cas Lafarge. Per què és important 
aquest cas en el desenvolupament de la 
medicina forense, i en concret, en la història de 
la toxicologia?

R: El cas Lafarge, que va passar el 1840, té 
una gran quantitat d’ingredients que el fan molt 
important: primer, és una dona, una dona molt 
culta que es troba en una situació molt comple-
xa, complicada després de casar-se. La sego-
na és que es produeix en un moment d’un gran 
canvi en les tècniques pericials, les tècniques 
d’anàlisi i detecció dels verins. És un moment 
d’una gran transformació, com quan es van de-
senvolupar les tècniques d’anàlisi de l’ADN per 
a resoldre el crim. En aquella època va passar 
un canvi semblant. I el tercer punt és que hi va 
haver una persona molt coneguda, que es con-
sidera el creador de la toxicologia moderna, que 
va participar en el cas i això li va donar molt de 
ressò: Mateu Orfila, que, per cert, va ser estudi-
ant de la Universitat de València. 

P: Quins van ser els mètodes de detecció 
de l’arsènic utilitzats en el cas de M. Lafarge?

R: En el cas de Marie Lafage, utilitzaven un 
procediment que s’anomenava assaig de Marsh. 
Es un procediment ultrasensible, és a dir, que 
detecta molt poca quantitat de verí. El procedi-
ment era el següent: l’objecte que es vol analitzar 
es fica en un recipient tancat, s’hi afegeix àcid 
sulfúric i zinc, i a partir d’ací es produeix un gas 

que fa una mena d’espill d’arsènic. I això permet 
detectar quantitats molt, molt baixes d’arsènic. 
Per això, clar, quan es va introduir hom pensava 
que això anava a ser una gran revolució, però 
després es trobaren amb el que s’anomena els 
perills de la sensibilitat. Sembla que un procedi-
ment molt sensible per a detectar els verins és 
molt bo, i en general en química analítica nos-
altres diem que és molt bo, però en toxicologia 
criminal no, per què?, perquè un procediment 
molt sensible troba arsènic per tot arreu. 

P:  Quines podien ser les possibles fonts 
d’error en l’assaig de Marsh? 

R: Com més sensible és un procediment, 
més possibilitats hi ha d’errades perquè es de-
tecta arsènic que no és un arsènic criminal, sinó 
que prové d’altres fonts. Les fonts de contami-
nació poden ser diverses, però les dues fonts 
de contaminació més importants són els ter-
renys arsenicals dels cementeris (que poden 
donar molts falsos positius) i l’arsènic normal, el 
que tenim tots nosaltres en quantitats variables. 
L’arsènic normal, precisament, va ser desco-
bert coincident amb el cas Lafarge. Sabeu que 
tots nosaltres tenim una quantitat d’arsènic dins 
del nostre cos. Sabeu què és un oligoelement? 
És un element que està dins del nostre cos en 
quantitats molt baixes, com per exemple, el 
manganés o el coure. El nostre cos bàsicament 
és carboni, nitrogen, oxigen, sofre, hidrogen…, 
i després hi ha una sèrie d’elements en quanti-
tats molt baixes. El primer oligoelement que es 
va trobar en quantitats molt baixes va ser l’ar-
sènic. Es va trobar justament quan passava el 
cas Lafarge. Clar, això té unes conseqüències: 
alhora que es troba arsènic al cos de l’home de 
Marie Lafarge (arsènic en quantitats molts bai-
xes), es descobreix que totes les persones tenim 
una quantitat molt, molt baixa d’arsènic al nostre 
cos. Fins aleshores pensaven: si detectem arsè-
nic en el cos d’una persona, és perquè ha estat 
enverinada. Ara bé, si tots nosaltres tenim arsè-
nic, és més complicat, no? Un mètode ultrasen-
sible de detecció d’arsènic en una quantitat molt 
baixa no és bo perquè tots nosaltres, si ens en 
fan l’anàlisi, donarem positiu, semblaria que hem 
estat enverinats.
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P: Ara com ara, seria admissible com a prova 
en un judici els resultats obtinguts per Orfila de 
la manera en què els va obtindre? Costa molt 
aplicar les novetats científiques en els judicis?

R: No, Orfila com qualsevol toxicòleg de la 
actualitat -i ell era un dels grans toxicòlegs de 
l´època-, va utilitzar els mitjans més avançats, 
que era l’assaig de Marsh. Va adaptar l’assaig 
de Marsh, que estava preparat per a treballar 
amb materials inorgànics. Una vegada això es 
transporta a un judici, a un tribunal, clar, les con-
dicions són unes altres. En aquest sentit, Orfi-
la va utilitzar la millor ciència de la seua època. 
Aquesta és una de les grans paradoxes. Al meu 
blog Ciencia y la ley en acción podeu trobar-ne 
més exemples. És una de les paradoxes de la 
ciència en els tribunals i de la qual s’ha parlat 
molt: la ciència és sempre perfectible. Una de 
les característiques de la ciència és que sabem 
que els coneixements que tenim ara dins de deu 
anys seran molt refutats, perfeccionats o can-
viats. La ciència és absolutament canviable, i 
això és un dels objectius de la ciència. La cièn-
cia sempre està canviant, però les resolucions 
judicials, particularment, quan tenen a vore amb 
casos d’homicidi, i en una època en què hi ha 
la pena de mort, són irreversibles. Si Marie La-
farge és culpable utilitzant una ciència de 1840 
(que el 1842 ja no serveix perquè solament dos 
anys després els mètodes que utilitzava Orfila 
ja estaven criticats), ja no es pot tornar enrere. 
De fet, Marie Lafarge, pels dubtes que es van 
generar al judici, es va salvar de la guillotina, al-
trament, l’hagueren matada. La van empresonar 
de per vida. Encara hi ha una associació que la 
defensa, que està demanant la revisió del cas. 
Ara volen provar que hi va haver errades en el 
procediment judicial.

P: Això crea un dilema de tipus ètic.

R: Exacte. Coneixeu l’Innoncent Project? És 
un grup de científics i advocats americans que 
quan aparegueren les proves d’ADN, varen fer 
proves d’ADN a persones que estaven al corre-
dor de la mort, persones que havien estat con-
demnades a mort o a cadena perpètua, de ve-
gades, per proves científiques, anàlisi de sang, 
empremptes dactilars… Crec que ara són 72 
persones les alliberades per l’Innocent Project. 
Esta és una de les raons que utilitzen els grups 
antipena de mort. L’errada potser judicial, però 
l’errada científica és pràcticament inevitable. Si 
els casos que estan fent ara amb les tècniques 
d’ara, els estudiàrem d’ací cent anys és molt 
probable que les tècniques tinguen moltes er-
rades. Com ens passa ara quan ens acostem al 
cas de Marie Lafarge. El que té d’especial el cas 
de Marie Lafarge és que la detecció de l’errada 
del test, que va ser l’arsènic normal, va ser dos 
anys després.

P: Si Orfila va utilitzar també el mètode de 
Marsh, com va explicar els resultats negatius de 
les proves anteriors? 

R: Esta qüestió va aparèixer al judici i els ad-
vocats de la defensa se la van plantejar. La res-
posta que va donar és una resposta que està en 
la línia del que sabem ara de com s’utilitzen els 
instruments científics, com es repliquen experi-
ments… Ell va dir que les persones que havien 
fet servir els mètodes antics i l’aparell de Marsh 
no tenien suficient experiència en el laboratori. 
No havien pogut replicar el procediment correc-
te. I aquest és un dels problemes de filosofia de 
la ciència més importants: la replicació d’experi-
ments. S’ha intentat replicar molts experiments 
al llarg de la història, experiments clàssics: els 
experiments de la respiració de Lavoisier, la pila 
elèctrica de Volta..., sempre s’ha trobat que hi 
ha molta dificultat per a replicar-los. Hi ha una 
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sèrie de tècniques que no estan en els llibres. 
S’aprenen amb la pràctica al laboratori. El que 
Orfila indicava és que els autors no tenien expe-
riència de laboratori. Havien aprés el mètode de 
Marsh com una recepta de cuina, diguem-ne, 
l’havien llegit però no sabien reproduir-lo.

P: Es pot parlar de misogínia per part de les 
institucions judicials en el cas Lafarge?

R: Sí, sí, sens dubte. I això ho deien les per-
sones que la defensaven; els escriptors, els dia-
ris de l’època també ho indiquen. Marie Lafarge, 
una dona culta que s’havia format en les millors 
institucions de formació de dones de París, no 
era acceptada al centre de França on ella va viu-
re amb el seu marit. És una part de la mala imat-
ge que ella tenia, una de les dificultats que ella 
tenia era l’estereotip de dona enverinadora per-
què té una forma de vida diferent. No sé si heu 
llegit Madame Bovary de Flaubert, si el llegiu, 
recordareu moltes de les coses del cas Lafarge 
perquè Flaubert conegué molt bé el cas Lafarge 
i un poc s’hi va inspirar: Madame Bovary també 
és una dona que no està a gust en l’ambient 
social en què viu, no li agrada eixe món. 

P: Quina és la seua opinió personal respecte 
a la possible innocència o culpabilitat de Marie 
Lafarge?

R: Esta és una pregunta que sempre em fan. 
I no m’agrada pronunciar-me. No m’agrada do-
nar una resposta. És que no la tinc. Crec que la 
pregunta és una pregunta que no es pot con-
testar. Per què? Perquè la qüestió d’innocència i 
culpabilitat està determinada per les condicions 
legals i les condicions científiques d’una època. 
I en les condicions  legals i científiques d’aques-
ta època realment hi va haver una controvèrsia 
molt forta respecte a si va ser enverinadora o 
no. Hi havia un grup molt important de científics, 
advocats i públic en general que deia que sí, que 
era culpable, i un altre grup que deia que no. 

Si la transportem a l’actualitat, evidentment la 
resposta és no, que no era culpable. Però, per 
moltes raons, pel procediment que es va seguir, 
les condicions del judici (que no va ser imparcial 
evidentment), els mètodes que es feien servir, les 
condicions per a demostrar una prova...  El nivell 
de seguretat que ara necessitem per a mostrar 
una prova en matèria criminal no es donava en 
l’època per les raons que hem comentat. En 
l’època es va crear una gran controvèrsia: hi 
havia grups a favor i en contra, molts d’ells no 
coneixien molt de detall del cas. Moltes vegades 
eren per qüestions misògines, qüestions políti-
ques. Per exemple, les persones que defensa-
ven la seua innocència eren més bé republica-
nes, eren persones que estaven en contra de la 
monarquia, per què? perquè el que defensava 
que era culpable era Orfila, que era un represen-
tant de la monarquia. Una manera de criticar al 
rei era atacar. 

P. Si haguera sigut un home, l’hagueren 
tractat igual?

R: No, segur. Però un home, un any abans 
que ella, tingué un judici semblant i el varen con-
demnar a mort amb les mateixes tècniques, la 

mateixa incertesa i tal, és a dir, que hi trobem 
també aquesta situació.

Per què? Una de les raons per les quals el 
cas Marie Lafarge és conegut és perquè era rica, 
perquè venia d’una família que tenia la capacitat 
de pagar tres advocats, com ella en va tindre, 
els tres millors advocats de França, eh? Perso-
natges molt famosos. Clar, podia pagar a altres 
científics que podien fer contraperitatges. Però 
la major part de les persones que eren porta-
des als tribunals de justícia com a enverinadors 
o enverinadores, la major part eren pobres. No 
tenien capacitat de defensa ni podien tindre un 
bon advocat, ni podien convocar la premsa. 

Això ens porta a un altre tema de debat en 
l’època que es va plantejar. És el tema de com 
podem garantir la igualtat davant de la justícia 
quan la ciència és part de la justícia? Quan par-
ticipen persones, experts dins d’un tribunal de 
justícia per una de les parts, per l’acusació o la 
defensa, com podem garantir que n’hi ha igual-
tat d’oportunitats per a defensar-se o acusar?

P: Actualment, hi ha persones que defenen  
Marie Lafarge, però què volen aconseguir?

R: Volen restituir el seu honor. Ella quan, ja 
al final de la seua vida, va escriure una sèrie de 
cartes, volia restituir el seu honor; va escriure a 
Orfila i a altres experts. Ella havia estudiat toxi-
cologia, va dir que hi havia hagut una errada i 
va dir que volia que feren un escrit indicant que 
no havia estat una enverinadora i això és el que 
volen ells: volen mostrar que el cas Lafarge va 
ser un cas on es va cometre una errada judicial 
i cal restituir l’honor a la persona que va ser fal-
sament acusada i també utilitzar el cas Lafarge 
com un exemple dels perills de deixar-se portar 
per la ciència en els tribunals, de no tenir un poc 
de prudència quan s’utilitzen nous mètodes ci-
entífics als tribunals. 

Si aneu als llibres de la toxicologia. Si teniu 
algun amic de Medicina. El primer cas on es va 
utilitzar la ciència en la investigació criminal i és 
veritat. Es considera com un mite fundacional de 
la toxicologia moderna, però la gent que vol revi-
sar el cas vol transformar-lo en un exemple dels 
perills que té utilitzar la ciència sense prudència 
dins de l’àmbit dels tribunals. En lloc de ser una 
fita en el desenvolupament de la toxicologia, que 
siga una fita en els perills que tenen les errades 
científiques i judicials en els tribunals. Fa tres 
anys, l´última vegada que hi vaig estar, vingué el 
representant de la Societat a presentar una de 
les últimes pel·lícules que han fet, i encara no 
tenen resposta i no pensaven que fóra positiva. 
Hi ha advocats, hi ha metges… gent molt impor-
tant. Vorem…

P. Hem parlat d’enverinaments criminals, 
però hi ha d’altres verins que són més perillosos. 
En la nostra vida quotidiana estem envoltats de 
tòxics?

R: Efectivament, i això també es veu en el se-
gle XIX i en l’actualitat, hi ha molt de ressò públic 
per a un grup molt reduït de casos, que tenen 
molt poca importància, que és un percentatge 
molt baix dels homicidis, trobem molta presen-

Josep Ramon Bertomeu
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cia en la premsa, molt de ressò, molt de debat. 
Però, per a la major part de l’enverinament que 
es produeix a la societat en aquesta època, en 
els anys 40. És en el moment de la Revolució 
Industrial, és el moment del creixement de les 
fàbriques de plom, d’arsènic, on els treballadors 
estan sent enverinats, on xiquets estan sent 
portats a les mines perquè poden entrar dins de 
les mines d’arsènic, mines de ferro. Els xiquets 
estan enverinant-se allí de veritat i estant morint 
en quantitats molt grans. Això no apareix en la 
premsa, així no s’hi val judicis. Són persones po-
bres, són persones que no tenen capacitat de 
defensa. No tenen cap altra possibilitat.

Eixa pregunta és molt important. El que la 
societat considera que és un verí, quins verins 
cal portar a judici, és una qüestió que depèn 
molt dels imaginaris socials, dels poderosos, de 
la distribució de poder dins de la societat, no? 
Per a la burgesia del segle XIX, casos com el 
de Marie Lafarge eren terribles, perquè volia dir 
que una persona de la mateixa classe social els 
podia enverinar, a la llar, a casa, no? Però que 
milers de treballadors estigueren sent enverinats 
per plom, tenia igual. Els deixava indiferents. No 
n’hi ha judicis, d’això, ni tenien ressò mediàtic, 
però la fiscalia, el procurador del Rei, que era el 
fiscal de l’època, podria haver portat a juí estes 
empreses... 

És que als anys 40 apareix un dels informes 
importants d’enverinament per plom. És clàssic i 

després de publicar l’informe podria haver portat 
els empresaris de les fàbriques a judici. Per què 
no ho va fer?

P: Però això també passa ara. Quant ha costat 
portar a judici les tabaqueres, per exemple, o 
el cas de l’amiant? Tot això també passa ara 
o la fibrosi quística de les treballadores de la 
indústria tèxtil: ha costat moltíssim que anaren 
als tribunals i que els tribunals els donaren la 
raó als treballadors.

R: I moltes vegades han perdut els casos, eh? 
La Union Naval de Levante, ací tenim un grup de 
l’amiant. No sé, per exemple, el cas de la tali-
domida, un cas d’enverinament massiu per una 
farmacèutica. Finalment, el judici ha acabat en 
res, ni una compensació mínima els han donat.

Perquè el problema dels tòxics és que se sap 
quan es trauen de dins de la terra, se sap quan 
s’utilitzen, però no saps mai quan els podràs tor-
nar davall la terra. I un producte tòxic com l’ami-
ant. Feren una conferencia fa dos mesos d’un 
estudi que havien fet a Anglaterra, la major part 
de les morts de l’amiant encara no han passat. 
El problema de l’amiant no és del passat ni del 
present, és del futur. Està començant ara. I això 
passa amb la major part dels tòxics.Una vega-
da has tret el mercuri de dins de la terra i l’has 
distribuït per tot el planeta... Què fas? Trobaràs 
mercuri en la tonyina. A l’Àrtic hi ha mercuri i allí 
no s’ha utilitzat mercuri mai.

Josep Ramon Bertomeu
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La taula periòdica és el fruit del treball de cen-
tenars de persones que durant segles han inten-
tat contestar a la pregunta: de què estan fetes 
les coses?

Els grecs van proposar quatre elements: ai-
gua, aire, terra i foc, que durant més de 2000 
anys serviren com a resposta. Actualment, exis-
teixen 118 elements, dels quals sols 92 són na-
turals. Cap dels elements proposats pels grecs 
forma part d’aquesta llista d’elements.

Amb els anys la taula periòdica s’ha convertit 
en la icona més coneguda de la ciència. En ella 
es resumeix l’esforç per posar ordre al caos.

En aquest article ens centrarem en l’origen 
del nom i el símbol. A priori, podria semblar que 
cada element químic és representat pel seu sím-
bol, que aquest ha de veure amb el seu nom i 
que a més està format per una o dues lletres, 
però la realitat és que l’origen dels noms dels 
elements químics és variat. Poden ser:

Noms procedents de l’antiguitat
MERCURI (Hg)

Origen. Del nom: l’origen del nom és degut 
a la mobilitat del metall, se li va assignar el nom 
del déu Mercuri (alat i inquiet missatger); a més 
del del planeta. Del simbol: l’origen del símbol 
amb què es representa, Hg, prové del grec δωρ 
(hýdor) <aigua> + aργυρος (árgyros)  <argent> 
= hydrargyros, que els romans traduïren com a  
Argentum Vivum, que significa <argent líquid>.

Info: Exactament no se sap on, ni qui el va 
descobrir. És un metall que fins fa poc temps no 
es va tindre determinada la seua antiguitat, però 
s’especula que era conegut pels antics xinesos i 
hindús, abans del 2000 aC. Els grecs l’utilitzaven 
per a fabricar pomades i els romans per a fabri-
car cosmètics. A més, es creu que en l’antigui-
tat es va trobar en tombes egípcies datades en 
1500 aC; i també en una llegenda es diu que va 

ser descobert a Idrija, una localitat d’Eslovènia, 
al voltant de 1490.

ANTIMONI (Sb)
Origen. Del nom: Conta la llegenda que en 

un convent de monjos s’utilitzava l’antimoni com 
a remei medicinal, però com que els seus com-
postos són tòxics, molts d’ells van morir per la 
seua ingestió. Per això se li va posar el nom d’an-
timoni, que significa Antimonjos. Del simbol: Si 
ens fixem en la taula periòdica, ens trobem amb 
alguna cosa estranya. Encara que el nom és 
Antimoni el seu símbol químic és Sb. Com és 
possible que s’anomene Antimoni i el seu símbol 
siga Sb? En llatí s’anomenava Stibium (d’ací el 
símbol Sb), que procedia de l’antic Egipte, on 
li deien Stmy. I com va passar d’anomenar-se 
Stmy a Antimoni? Stmy va passar al grec com 
Stíbi. En l’època medieval havia passat a l’àrab 
com a Ithmid. Ithmid va rebre diverses transcrip-
cions. Una d’elles era Athmoud. Quan és llati-
nitzada passa a Ãtimõii (la segona i no es té en 
compte, ja que es deu al cas genitiu). Així que 
ens queda Ãtimõi. L’accent de damunt de la o 
s‘interpretà com una n (era habitual en la grafia 
medieval, d’ací procedeix la ñ en castellà). En un 
principi eren dues enes, però la segona es po-
sava dalt com en «moño» en castellà). Així que 
erròniament s’interpretà: Ãtimoni. L’accent de la 
A també es considerà n i en llatinitzar-la esdevin-
gué Antimonium, en la nostra llengua, Antimoni.

Info: És un mineral conegut des de l’antigui-
tat. La seua troballa és anònima, però les propi-
etats varen ser descrites al voltant de l’any 1450 
per l’alquimista Basil Valentine, que es consi-
dera el seu descobridor.

L’antimoni i els seus compostos eren ámpli-
ament coneguts en l’època antiga, fins i tot, po-
dem trobar un gerrot fet d’antimoni amb més de 
5000 anys al Museu del Louvre a París.

L’origen dels noms dels elements

Sílvia Miralles · 4t ESO · IES Antoni Llidó
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Noms derivats de cossos 
celestes
URANI (U)

Origen. Aquest element va ser anomenat en 
honor al planeta Urà que acabava de ser desco-
bert i pel déu grec Uranos. 

Info: Va ser descobert per Martin Klaproth 
a Alemanya l’any 1789, quan va reconèixer un 
element desconegut en la pechblenda i va in-
tentar aïllar-lo. Va ser aïllat per primera vegada 
per Eugene Peligot el 1841, mitjançant reduc-
ció del clorur d’urani (IV) anhidre amb potassi. 
La radioactivitat natural de l’urani la va detectar 
Becquerel 55 anys més tard.

SELENI (Se)
Origen: De la paraula grega Selene, que sig-

nifica Lluna. El nom ve de la seua semblança al 
tel·luri, a causa que el tel·luri havia sigut anome-
nar així per la terra.

Info: Va ser descobert per Jöns Berzelius a 
Suècia, el 1817, quan analitzava mostres de cert 
àcid sulfúric preparat en una ciutat minera sueca 
i, hi va trobar una impuresa que va creure que es 
tractava d’un nou metall. Al principi, va pensar 
que hauria de tractar-se del tel·luri, però quan va 
aïllar el metall, va demostrar ser una mica més: 
un nou element que s’assemblava al tel·lur.

Noms de personatges mitològics
TÀNTAL (Ta)

Origen. De la paraula grega Tantalos, perso-
natge de la mitologia grega que va ser condem-
nat pels déus a no poder beure ni menjar (aquest 
element no és atacat pels àcids i potser d’ací 
el nom, ja que Tàntal tampoc no podia beure 
ni menjar), pare de Níobe (ja que tàntal i niobi 
es troben junts i tenen propietats anàlogues). El 
nom de tàntal es va triar per la dificultat de trobar 
un dissolvent per al seu òxid.

Info: Encara que va ser descobert per Eke-
berg l’any 1802, molts químics pensaven que el 
niobi i el tàntal eren el mateix element, fins que 
Rose, el 1844, i Marignac, el 1866, van demos-
trar que els àcids niòbic i tantàlic eren diferents.

NIOBI (Nb)
Origen. Del nom propi grec Níobe, filla de 

Tàntal. Sobre 1750, el governador colonial de 
Connecticut (EUA) va enviar a Londres un mi-
neral estrany. Hatchett el va analitzar el 1801 i 
va anomenar el nou metall columbi (per Colúm-
bia, el poètic sobrenom de la nova nació dels 
Estats Units). Anys després, en analitzar una 
segona fracció, Wollaston va declarar que el 
columbi era el mateix element que el tàntal. El 
1846, Rose va provar que Hatchett tenia raó, el 
columbi era molt similar al tàntal però no idèntic. 
Per això,  se li va donar el nom de niobi, com la 
filla de Tàntal.

Info: Va ser descobert per Charles Hatchett 

a Anglaterra el 1801.Hatchett sabia que existia 
el niobi, però va ser incapaç d’aïllar-lo. Va ser 
Blomstrand, l’any  1864, qui va obtindre el me-
tall reduint el clorur de niobi calfant-lo en atmos-
fera d’hidrogen.

Noms d’elements procedents 
dels seus minerals o d’algun 
compost derivat
LITI (Li)

Origen. De la paraula grega lithos <pedra>, 
aparentment pel fet que va ser descobert en un 
mineral i no es trobava lliure en la natura.

Info: Encara que va ser descobert per Arf-
vedson l’any 1817, en la petalita, a causa de 
l’analogia d’aquest element amb dos del seu 
grup: sodi i potassi; no va ser fins 1818 quan 
H. Davy i W. T. Brande van aconseguir aïllar 
l’element mitjançant l’electròlisi de l’òxid de liti. 
Posteriorment, el 1855, Bunsen i Matthiessen 
van aconseguir obtindre liti en grans quantitats, 
mitjançant l’electròlisi del clorur de liti.

BARI (Ba)
Origen. De la paraula grega barys, que sig-

nifica <pesat>, en atenció a la gran densitat de 
molts dels seus compostos.

Info: Va ser descobert per Sir Humphrey 
Davy a Anglaterra el 1808. La barita (òxid de 
bari) va ser diferenciada de la calç (òxid de calci) 
per Scheele el 1774. El bari elemental va ser aï-
llat per Davy mitjançant electròlisis de barita fosa 
amb òxid de mercuri.

Noms d’elements pel color
RUBIDI (Rb)

Origen. El seu nom prové de la paraula llatina 
rubidius, que significa <roig obscur>, per la línia 
roja que emetia l’element espectroscòpicament.

Info: Va ser descobert el 1861 per Robert 
Bunsen i Gustav Kirchhoff en la lepidolita, (mi-
neral del grup de les miques descrita el 1792 
pel químic alemany Martin Heinrich Klaproth 
i anomenada lepidolita pel mot grec lepivβ-lepis, 
que significa <petxina>, en referència a la seua 
estructura escatada; amb un espectroscopi, va-
detectar les dues ratlles característiques de l’es-
pectre d’emissió d’aquest element i que són la 
raó del seu nom.

CESI (Cs)
Origen: De la paraula llatina caesius, que 

significa <cel blau> o <blau cel>, al·ludint a la 
línia espectroscòpica de color blau que emetia 
aquest element.

Info: Va ser descobert espectroscópicamen-
te per Bunsen i Kirchhoff en mostres d’aigua mi-
neral de Durkheim. La seua identificació es va 
basar en dues línies brillants de color blau que 
apareixien en l’espectre.

150 ANYS DE TAULA PERIÒDICA
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Noms derivats de la mateixa olor 
de l’element
OSMI (Os)

Origen. De la paraula grega osme, que sig-
nifica <olor>, pel fet que un compost d’aquest 
element presentava una olor molt desagradable.

Info: Va ser descobert per Tennant en el resi-
du insoluble en aigua règia (mescla d’àcid clorhí-
dric i nítric) del platí brut. Aquest residu insoluble 
era de color fosc. A més de l’osmi, també hi va 
ser trobat l’iridi.

BROM (Br)
Origen. De la paraula grega brómos que sig-

nifica <pudor, pesta >, a causa de la fortor desa-
gradable, sobretot, dels seus vapors.

Info: El químic francés Balard, que estava 
treballant amb sals precipitades de l’aigua dels 
pantans de Montpeller, va descobrir que, en 
afegir certs productes químics, hi apareixia una 
substància de color marró, irritant i d’olor desa-
gradable, es va comprovar que era un nou ele-
ment químic: el brom. En condicions habituals 
és líquid.

Elements amb nom de lloc
En aquest cas es pot reconèixer l’origen del 

terme que anomena l’element (exceptuant-ne 
casos amb topònim llatí antic).

Les raons per les quals un element rep el nom 
d’un determinat país o ciutat són diverses: per a 
destacar la nacionalitat del descobridor, el país 
on va ser descobert o simplement per a honrar 
el treball realitzat en un cert lloc referent a la in-
vestigació química.

DUBNI (Dd)
Origen del nom: l’Institut nuclear de Dubna, 

implicat en la recerca d’elements pesats.
Info: El van descobrir un grup decientífics de 

l’Institut Nuclear de Dubna i de la Universitat de 
Califòrnia, Berkeley, l’any 1967. Els russos el van 
obtindre bombardejant Am-243 amb Ne-22. Els 
americans l’aconseguiren bombardejant Cf-249 
amb N-15.

EUROPI (Eu)
Origen del nom: Europa.
Info: Descobert per Eugene Demarcay, el 

1901. El 1890, Boisbau-
dran va obtindre les prime-
res fraccions de concentrats 
de samarigadolini que tenien 
algunes línies espectrals que 
no corresponien ni al samari 
ni al gadolini. Aquestes línies 
pertanyien a l’europi. En for-
ma pura no s’ha obtingut fins 
fa uns pocs anys.

Es
Eu

Lu
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LUTECI (Lu)
Origen del nom: del topònim llatí Lutetia, 

l’actual París, ja que va ser aïllat per primera ve-
gada per un francés.

Info: Georges Urbain i Carl Auer von 
Welsbach, l’any 1907, va descobrir un procés 
pel qual l’iterbi de Marignac podia ser separat en 
dos elements diferents: iterbi (neoiterbi) i luteci.

POLONI (Po)
Origen del nom: Polònia, lloc de naixement 

de Marie Curie.
Info: Va ser el primer element descobert per 

Marie Sklodowska Curie (1898), en intentar 
trobar l’origen de la radioactivitat de la pech-
blenda de Joachimsthal (Bohèmia). Hi va caldre 
unes tones del mineral pechblenda per a obtin-
dre quantitats ínfimes de poloni. Van aïllar el po-
loni mitjançant mesuraments de la radioactivitat, 
aquells munts del mineral que més radioactivitat 
emetien eren els que contenien poloni. Va ser 
així com van anar concentrant-ho fins a aïllar-lo.

Noms de destacades 
personalitats de la ciència

En el cas d’aquests elements, el nom honora  
grans personatges, homes i dones, que han de-
dicat la seua vida al món de les ciències i, amb 
el seu treball, han contribuït a completar la ta pe-
riòdica tal com la coneixem ara.

COPERNICI (Cn)
En honor a Nicolau Copèrnic, astrònom 

polonés.
CURI (Cm)

En honor a Marie Curie, física polanesa, i Pi-
erre Curie, físic francés.
EINSTENI (Es)

En honor a Albert Einstein, físic alemany.
FERMI (Fm)

En honor a Enrico Fermi, físic italià.
MEITNERI (Mt)

En honor a Lisa Meitner, física austríaca.
MENDELEVI (Md)

 En honor a D. I. Mendeléiev, químic rus.
NOBELI (No)

En honor a Alfred Nobel, químic suec.
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Nomenclatura dels elements nous
D’alguns dels elements de nombre atòmic superior a 100 se’n parlà bastant abans del seu descobri-

ment. Com que eren necessaris noms per a aquests elements, la IUPAC (Unió Internacional de Química 
Pura i Aplicada) aprovà una nomenclatura sistemàtica i uns símbols de tres lletres per a ser utilitzats abans 
de la posada d’un nom trivial.

Segons la nomenclatura sistemàtica el nom de l’element es dedueix del nombre atòmic mitjançant les 
arrels numèrics següents:

0 = nil; 1 = un; 2 = bi; 3 = tri; 4 = quad; 5 = pent; 6 = hex; 7 = sept; 8 = oct; 9 = enn

Aquestes arrels s’ajunten segons l’ordre dels dígits del nombre atòmic de l’element i s’hi afegeix el 
sufix i. La n terminal d’enn s’elimina quan va davant de nil, i la i de bi i tri quan es troba davant el sufix i. El 
nombre sistemàtic d’un element de nombre atòmic superior a 100 es compon de les inicials de les arrels 
numèriques del seu nom.

A continuació indiquem els noms sistemàtics, els que s’utilitzaren abans dels noms trivials actualment 
recomanats per la IUPAC.

A S D E T L U T E C I M B U U

G I T E T X C A R B N B C M Y

H M F N X A C T I N I I U C H

G I V B J J K L N P G Y C A I

A D B N M K E Ç P O U D S F O

O O I H J B F U J H F S G H J

I E B S H J O J R K I R T N H

N S R B P N V H K O F Y Y I B

O A O O F R N M R L P H G H O

C R I S H J O A N I G I J O O

R P B F V N Ñ S B B H U K N I

I G R D C C E R I R V J K I N

Z N E O J G D W R D C H N U F

F M T S Z H K N E S A R S M A

C O I N R O F I L A C D D F H

Quants elements hi trobes?
David Martínez i José Restrepo · 4t ESO · IES A. Llidó.

Solució
 zirconi, praseodimi, 

or, disprosi, californi, 
ceri, bohri, terbi, iterbi, 
europi, hassi, nihoni, 
hafni, actini, luteci, bor.

150 ANYS DE TAULA PERIÒDICA

Nombre atòmic Nom sistemàtic Símbol sistemàtic Nom trivial Símbol trivial
101  Unniluni  Unu  Mendelevi  Md
102  Unnilibi  Unb  Nobeli  No
103  Unniltri  Unt  Laurenci  Lr
104  Unnilquadi  Unq  Rutherfodi  Rf
105  Unnilpenti  Unp  Dubni  Db
106  Unnilhexi  Unh  Seaborgi  Sg
107  Unnilsepti  Uns  Bhori  Bh
108  Unnilocti  Uno  Hassi  Hs
109  Unnilenni  Une  Meitneri  Mt
110  Ununnili  Uun  Darmstadti  Ds
111  Unununi  Uuu  Roentgeni  Rg
112  Ununbi  Uub  Copernici  Cn
113  Ununtri  Uut  Nihoni  Nh
114  Ununquadi  Uuq  Flerovi  Fl
115  Ununpenti  Uup  Moscovi  Mc
116  Ununhexi  Uuh  Livermoni  Lv
117  Ununsepti  Uus  Tennessi  Ts
118  Ununocti  Uuo  Oganessó   Og
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Efemèrides astronòmiques
per a l’estiu i la tardor de 2019
Juan José Ortuño
President de l’Associació Astronòmica Marina Alta

EFEMÈRIDES

ASPECTES ASTRONÒMICS
Posició dels astres en el cel (planetes, Sol i Lluna) respecte a un observa-
dor, en el nostre cas, la Terra. La configuració és diferent per als planetes 
interiors Mercuri i Venus (línia roja) i per als restants, denominats, exteriors 
(línia blava).
El SOL estarà en el punt més allunyat de la Terra (apogeu), el dia 4-juliol 
(22 h).
La nostra estrela entrarà en les següents constel•lacions en les dates:
Lleó: 23-juliol (02:50 h).
Verge: 23-agost (10:02 h).
Lliura: 23-setembre (07:50 h), és l’equinocci de la tardor.
Escorpí: 23-octubre (17:20 h).
Sagitari: 22-novembre (14:59 h).
Capricorn: 22-desembre (04:19 h), és el solstici d’hivern.
Tindrem eclipsi parcial de LLUNA, al principi de la nit del 16 de juliol (20:01 
a 23:00 h).
MERCURI. Des de la Terra, la seua major separació del Sol (elongació 
màxima), serà visible cap a l’Oest, el 9-agost (23 h), i cap a l’Est el 20-oc-
tubre (4 h). El veurem prop a la Lluna el 25-novembre (3 h).
L’11-novembre (15 h), es podrà veure el seu transit per davant del disc 
solar (ES NECESSITEN FILTRES SOLARS MOLT ESPECIALS PER A 
OBSERVAR AQUEST FENOMEN).
VENUS. Visible al crepuscle matutí, a l’estiu, i des de finals d’estiu, abans 
del crepuscle vespertí. Es veurà millor de vesprada a la tardor; el veurem 
junt a la Lluna el 28-novembre (19 h), i serà ocultat per ella el 29-desembre 
(2 h).
MART. Pot ser visible a l’estiu abans del crepuscle vespertí, però és veurà 
millor, matutinament a la tardor. Es trobarà pròxim a la Lluna el dia 23-des-
embre (2 h), i l’ocultarà el dia 4-juliol (6 h).
JÚPITER. Serà visible quasi tota la nit a l’estiu, i en el crepuscle vespertí a 
la tardor. Aquest planeta estarà pròxim a la Lluna els dies 9-agost (23 h) i 
el 6-setembre (7 h), i més a prop, el dia 3-octubre (20 h).
SATURN. Serà visible quasi tota la nit a l’estiu, i en el crepuscle vespertí a 
la tardor. La millor visibilitat, en oposició, el 9-juliol. Saturn serà ocultat per 
la Lluna el 16-juliol (7 h), 5-octubre (21 h), 2-novembre (7 h) i 29-novembre 
(21 h).
Saturn estarà prop de Venus l’11-desembre (5 h).

Efemèrides del Real Institut i Observatori de l’Armada. Mapes creats amb 
Heavens-Above. Més informació en www.astromarinaalta.org.

La informació següent està referida al Temps Universal (TU). 
A la península Ibèrica, per a conéixer l’hora oficial de cada 
fenomen, sumeu (als horaris indicats), 1 hora a la tardor i 
l’hivern i 2 hores a la primavera i l’estiu.
Els planetes Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, són 
visibles en el cel nocturn o en el crepuscle, i es distingeixen 
de les estreles pel fet de no parpellejar ni canviar de color. 
S’indiquen les millors dates per a la seua observació per la 
seua situació en el cel.

El cel el dia 21-jun-2019 (23 h) 

El cel el dia 23-sep-2019 (23 h)             
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Catalina Luque
Professora de Llengua i Literatura
IES Antoni Llidó · Xàbia

EMPAR FERNÁNDEZ 
La epidemia
de la primavera

Si examinem la història de la literatura oc-
cidental sembla que des del principi del temps 
han existit dos temes predominants: l’amor i 
la guerra. Tots dos són presents a La Ilíada, a 
L’Odissea, a L’Eneida... És com si sobre aquests 
dos pilars s’haguera construït la nostra civilitza-
ció i la literatura no haguera fet res més que re-
tratar aquestes pulsions essencials dels éssers 
humans.

És evident que el tractament literari de l’amor 
ha evolucionat molt des d’aquell delicat teuladí 
el record del qual evocava Catul fins la supe-
ració de l’amor romàntic de la postmodernitat; 
i no és menys evident que la visió de la guerra 
en la literatura també ha variat al llarg del temps, 
sobretot des que la I Guerra Mundial dinamitara 
els ciments de la societat burgesa de principis 
del segle XX i ens mostrara que la guerra ni és 
romàntica, ni és èpica ni és una altra cosa sinó 
una màquina de fer morts.

La Gran Guerra va tenir els seus trobadors 
i les seues víctimes en el món de la literatu-
ra. No només els que hi van lluitar i van morir 
(Alain-Fournier, Rupert Brooke, William N. 
Hodgson, Edward Thomas...) sinó els que hi 
van sobreviure (recordem que amb el nom de 
generació perduda ens referim a tot un brillant 
grup d’escriptors nord-americans que van viatjar 
a Europa en el període d’entreguerres). Blasco 
Ibáñez, Hemingway, Rilke, Jünger..., li de-
dicaren unes pàgines sorgides de l’experiència 
del conflicte on es combinen l’aventura, l’honor 
i l’amor amb la por, la fam, el sacrifici i la mort.

La narrativa contemporània també s’ha fixat 
en aquest període. Recorde especialment que 
La canción del cielo (Seix Barral) de l’escriptor 
britànic Sebastian Faulks em va impactar pel 
seu claustrofòbic retrat de la vida a les trinxe-
res. És precisament la força narrativa i capacitat 
constructiva de Faulks la que trobe a faltar en 
la nostra novel·la: La epidèmia de la primavera. 
Empar Fernández, autora ben coneguda per 
les seues incursions al gènere negre, ens mostra 
esta novel·la una història d’amor romàntic ame-
naçat per la guerra i per la grip, les dues plagues 
més mortíferes de les primeries de segle.

No és que la novel·la no tinga cap mèrit (és in-
teressant el paper predominant i actiu que tenen 

les dones en la història, tan Gracia –la protago-
nista- com altres personatges femenins que són 
els que prenen les decisions i es converteixen en 
el motor de la història), sinó que els encerts es 
veuen difuminats en una estructura que podria 
ser ben bé qualificada de fulletó o de novel·la 
rosa. Sense negar-li la solidesa de la documen-
tació, és difícil escapar a la sensació que estem 
llegint una enorme successió de clixés.

La veu narrativa ens mostra dues històries 
que es desenvolupen en paral·lel i conflueixen en 
un moment determinat quan sorgeix l’element 
romàntic. Per una banda, tenim Gracia, una jove 
costurera que per una tragèdia familiar, es veu 
obligada a abandonar la turbulenta Barcelona 
de la fam i els incipients moviments obrers per 
marxar a la França de les trinxeres. Allí coneixerà 
Carter, un jove pagès americà, que es va allistar 
en contra del parer de la seua família. Sort que 
l’àvia de Carter era mexicana, perquè cap dels 
dos no sap una paraula de francès... Malgrat 
els entrebancs lingüístics, entre tots dos sorgeix 
l’amor, un amor que haurà de resistir els embats 
de la guerra, de la distància i, sobretot, de la 
grip, l’enemic silenciós que va causar milers de 
morts entre els soldats i la població civil sense 
que ningú no pogués detenir el seu avanç.

Gracia i Carter no estan sols. Els acompa-
nyen un grapat de secundaris que acaben d’ar-
rodonir el retrat d’una època convulsa. A Barce-
lona la misèria i la falta de productes bàsics, fruit 
de l’especulació dels grans comerciants que 
desvien els queviures als països en guerra, fan 
esclatar el conflicte social. A les trinxeres els sol-
dats cauen víctimes de la falta d’humanitat dels 
generals que no dubten en sacrificar milers de 
vides en operacions inútils o mal planificades.

La grip acaça els dos protagonistes al llarg de 
la novel·la. Implacablement sembra amb morts 
els camps de França, però també travessa la 
frontera i és especialment virulenta a Barcelona, 
on Gracia ha hagut de tornar i on espera les no-
tícies que Carter li pot fer arribar de tard en tard. 
Els metges estan desconcertats per una malaltia 
que fulmina en poques hores joves forts i sans, 
però que respecta xiquets i ancians (més dèbils 
en teoria). Les autoritats militars i civils (espanyo-
les, americanes o franceses), no estan a l’alça-
da de les circumstàncies, més preocupades per 
ocultar el veritable caire de la situació que per la 
solució o la prevenció del contagi. Sort que hi ha 
les dones..., les dones cuidadores, les dones ab-
negades, sacrificades, però també intel·ligents, 
valentes, resolutives..., perquè els homes estan 
ocupats matant-se els uns als altres i algú ha de 
posar ordre en el caos i, de passada, preparar el 
sopar, buscar aliments, cuidar xiquets i malats, 
treballar a fàbriques i hospitals, resar pels morts 
i curar les ferides físiques i psicològiques dels 
seus companys sense poder dedicar ni un minut 
a l’autocompassió. 

Diuen que un dels problemes més greus que 
encara la humanitat és la resistència dels bacte-
ris als antibiòtics; però segurament el problema 
més greu de la humanitat siga la mateixa huma-
nitat i contra això sembla que no hi ha cap cura...
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Solució del problema El mosaic de Pere Puig Adam de DAUALDEU 15:

El racó de Fibonacc i
Yolanda Mora
J. Antonio Pérez Poquet

Una distribució molt irregular
La sala d’un museu s’ha distribuït en quatre zones. 

No sabem cert si per estètica o per un altre motiu, però 
la delimitació de les zones s’ha realitzat agafant un punt 
no central de la sala i des d’aquest s’han col·locat qua-
tre separadors, cap a cada meitat de les quatre parets. 

Sabem que les parets formen angles rectes. Inici-
alment es coneixien les mesures de totes les zones, 
però se n’ha perdut informació i ara sols en coneixem 
la superfície de tres de les quatre zones. Com a con-
seqüència de la distribució de les peces del museu, no 
podem mesurar els costats de la sala.

Series capaç de trobar la superfície que falta i 
per tant la superfície total de la sala del museu?

Determinem la hipotenusa del triangle fent ús del 

Teorema de Pitàgores:  .

Calculem el costat donat, on apareixen quatre rombes 

i dos triangles. Per tant, la longitud del costat és:

Sabent que la figura buscada és un quadrat, la seua 

àrea és:

Calculem per separat l’àrea del triangle i la del rombe 

per veure la seua contribució a l’àrea total del mosaic: 

 ; .

Així, els triangles formaran la part racional de l’àrea 

del mosaic (24 ), mentre que els rombes ens en 

donaran la part irracional ( .

Per tant, determinem que hi ha 48 triangles i 32 

rombes.
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