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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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