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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.


