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L’epidèmia de grip de 1918-1919 a Pego1
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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.

LA GRIP de 1918

34



Solstici d’estiu de 2019  · DAUALDEU

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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