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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 
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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.
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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. 

LA GRIP de 1918

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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