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D’on va venir la grip del 1918?
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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.


