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OLIVA I LA GRIP DE 19181

Francesc Devesa i Jordà
Antoni Arlandis Puig

Metges

AGRAÏMENTS

Hem d’agrair profundament la informació i les fotografies 
facilitades pels familiars dels protagonistes sanitaris de 1918. 
Al mateix temps, fem constar el nostre reconeixement a totes 
aquelles persones majors, i no tant majors, que ens han aportat 
records de la tradició oral sobre La Cucaracha, pistes per a 
localitzar els personatges clau d’Oliva o fonts d’informació so-
bre el paisatge i el paisanatge de la nostra ciutat en 1918. Tam-
bé valorem molt positivament la bona acollida a la investigació 
de la mortalitat d’Oliva de 1917 a 1920 per part dels rectors 
de Sant Roc, En Javier Català, i de Santa Maria, En Fernando 
Cremades. Les facilitats en la consulta dels respectius arxius i 
l’assessorament de l’amic Juan Canet Cañamás ens ha permés 
la recollida de dades que ha fet possible el treball. Finalment, 
ens ha estat de gran ajuda la confecció, l’ajust i el manejament 
de la base de dades per part de Francesc Devesa Peiró.

1. INTRODUCCIÓ

La pandèmia de grip de 1918 ha generat molts estudis arreu del món 
amb la intenció de conéixer millor les causes, la repercussió social i la 

1.  Nota prèvia: Per a les citacions bibliogràfiques utilitzem, en la majoria dels 
casos, la referència bàsica següent: “(primer cognom de l’autor o autors, any de publi-
cació, pàgina)”. Si el nom de l’autor ix en el text, ha estat suprimit dins del parèntesi.

La referència completa es pot consultar en la bibliografia final.
Per a les cites documentals de la premsa de l’època, usem les abreviatures següents:

CV La Correspondencia de Valencia
DA Diario de Alicante
DV Diario de Valencia
EMV El Mercantil Valenciano
EP El Pueblo
LP Las Provincias
RG  Revista de Gandia
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pròpia morbimortalitat de la malaltia. En el marc espanyol, aquests dar-
rers aspectes han donat lloc a publicacions d’àmbit estatal, autonòmic 
o local, adquirint especial rellevància aquells que s’han ocupat de grans 
àrees urbanes com Barcelona, València o Alacant. Al País Valencià, a 
banda de les dues ciutats esmentades, ben estudiades per Manuel Mar-
tínez (1999) i Josep Bernabeu (1991), podem trobar algunes poblacions 
que han estat objecte de treballs amb enfocament i profunditat variable, 
però que ajuden sempre a completar la visió d’aquell episodi dramàtic, 
del qual cal aprendre encara lliçons mèdiques i polítiques. A la Marina, 
la nostra comarca veïna, distintes investigacions ens aporten dades ge-
nerals de localitats concretes com Dénia i Pego.2 És, però, un referent 
ineludible la publicació primerenca sobre Benissa de Juan José Cardona 
(1973), entre altres aspectes perquè l’autor encara va poder escoltar tes-
timonis directes de La Cucaracha, cosa que a hores d’ara és ja impossi-
ble.3 Al contrari, la Safor no ha estat focus d’atenció investigadora, tret 
d’algunes informacions puntuals en el context de la historiografia local 
o d’alguna topografia mèdica, com la de Tavernes de la Valldigna. És 
per això que amb l’estudi d’Oliva pretenem començar a omplir aquest 
buit, conscients que les dades seran parcials i sotmeses sempre a noves 
aportacions que les matisen o les completen.

L’orientació de la recerca és epidemiològica i social. El principal ob-
jectiu és conéixer les alteracions que va ocasionar l’epidèmia en la mor-
talitat habitual de la població. Però també ens interessen tots els “agents 
sanitaris” que van intervindre o estaven presents a Oliva (metges, far-
macèutics, veterinaris, practicants, comares, etc.) i el comportament so-
cial derivat de l’episodi en el context de la vida quotidiana de la nostra 
població. A falta de l’arxiu municipal, la pèrdua del qual és lamentable-
ment irreversible, hem utilitzat els arxius parroquials de Santa Maria i 
Sant Roc com a fonts bàsiques per a l’estudi de la mortalitat, a partir 
dels llibres de registre de les defuncions. Per als aspectes socials, hem 
consultat la bibliografia local i les referències a Oliva de publicacions 

2.  De Dénia coneixem el treballs de M. Y. Frasés et al. (1990) i de V. Balaguer 
(1997) i, de Pego, el de J. Bernabeu-Mestre (2005).

3.  Es poden trobar altres publicacions menors de distintes localitats del País Va-
lencià, com, per exemple, Ondara (Frasés et al., 1989), Vila-real (Patuel, 1981) i Onda 
(Clavell), disponibles a:

<https://estudisfondeguillers.files.wordpress.com/.../la-gran-epidc3a8mia-de-
grip-de-19..> [consulta: 13 agost 2018]
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comarcals o generals. Al mateix temps, hem analitzat la premsa histò-
rica, majoritàriament accessible per la xarxa, buidant sistemàticament 
totes les notícies d’Oliva des de gener de 1918 a març de 1919.4 També 
ha estat una font d’impagable valor la informació oral, documental i fo-
togràfica de familiars dels “sanitaris” de l’època, així com d’altres per-
sones que, sense ser descendents directes, ens han aportat dades sobre 
l’epidèmia o els protagonistes del moment.5 Finalment, hem de destacar 
que Oliva és una de les poques poblacions que gaudeix d’un testimoni 
escrit que analitza el brot epidèmic. Es tracta de l’informe que el Dr. J. 
Perrón va publicar en acabar la seua missió de reforç, encarregada per la 
Inspecció Provincial de Sanitat. El seu article, que titula “Acerca de la 
última epidèmia gripal en Oliva” i apareix en La Crónica Medica, poc 
després del brot epidèmic (10 de febrer de 1919), és d’un valor extraor-
dinari que ens ha servit de base per a diversos comentaris.6

2. SOCIETAT I SALUT A PRINCIPIS DEL SEGLE XX

Són imprescindibles unes línies que permeten al lector fer-se una 
idea del paisatge físic i humà d’Oliva al començament del segle xx i, 
de forma especial, de les condicions higièniques o de salubritat i de 
les persones que s’ocupaven de la salut. Només en aquest aspecte úl-
tim podem escriure amb un mínim coneixement de causa, encara que 
sols pretenem aportar una pinzellada que permeta a altres completar 

4.  La majoria dels grans diaris valencians de l’època es poden consultar al web 
del Ministeri de Cultura (<http://prensahistorica.mcu.es/ca/consulta/busqueda.cmd>) 
amb algunes excepcions com El Mercantil Valenciano, del qual hem consultat les 
notícies relacionades amb la grip de l’any 1918 i primers mesos de 1919 en la versió 
digital disponible a l’Hemeroteca Municipal de València.

5.  El conjunt de dades i documents facilitats per les persones d’Oliva són d’un 
valor impagable. La majoria de les fotografies han estat restaurades per Antoni Ar-
landis.

6.  Per la seua excepcionalitat, el reproduïm íntegrament en l’“Apèndix documen-
tal I”. L’article apareix el 10 de febrer de 1919. Devem la notícia de la seua existència 
a Manuel Martínez (1999, 168), que no sols l’esmenta sinó que fa un comentari ex-
tens. La Crónica Médica, de periodicitat quinzenal, era una de les principals revistes 
mèdiques de València a l’època de la pandèmia gripal. Compartia àmbit i competia 
amb altres com el Boletín del Instituto Médico Valenciano, La Medicina Valenciana, 
Policlínica i Revista de Higiene y Tuberculosis.
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el panorama de la sanitat olivera d’aquell primer i mogut terç del mil 
nou-cents.7

2.1. El paisatge i la gent

Fa cent anys, el paisatge d’Oliva havia experimentat alguns canvis 
respecte al que va descriure Cavanilles, però la ciutat seguia una ex-
pansió tranquil·la i estava lluny del creixement frenètic de la segona 
meitat del segle xx. És clar que la població havia augmentat, arribant 
a 9.619 habitants en el cens del 1910, però minvant posteriorment de 
forma que en 1920 es situava en 8.995, pèrdua atribuïda a l’emigració.8 
La trama urbana estava majoritàriament concentrada, però hi havia una 
sèrie de nuclis dispersos que calia tindre en compte.9 El litoral vora mar 
continuava intacte, tret d’un petit nucli de magatzems i algun xalet a la 
zona coneguda hui com platja de Pau Pi. El secà seguia predominant 
al terme, mentre que, a la part baixa, el canyamelar antic i la morera 
posterior havien deixat pas a hortalisses i tarongerars que s’expandien 
en detriment de la pansa i l’arròs, encara que aquest continuava pro-
duint-se a la marjal, zona humida compartida amb Pego més coneguda 
a Oliva com el Pla. Fora del regadiu històric procedent del riu d’Alcoi 
comencen a instal·lar-se les bombes d’extracció mecànica que primer 
van ser de vapor, cap a finals del segle xix, com a les finques La Barra-

7.  En la reconstrucció d’aquest “paisatge sanitari”, trobem fonamental l’aporta-
ció de Joan R. Morell (2011) sobre l’Hospital Infantil Frithjof Nansen, que va funcio-
nar a Oliva durant la guerra del 36-39.

8.  A finals del segle xviii, Cavanilles situava la població d’Oliva al voltant dels 
5.500 h. (corresponent a les 1.206 cases que assenyala) (Lacarra et al., 1995). La 
minva de població del 1910 a 1920 és un fenomen bastant comú a altres municipis 
del País Valencià i és atribuït a diversos factors com l’emigració, la crisi econòmica, 
la guerra mundial i la mateixa pandèmia de grip de 1918, causes totes òbviament re-
lacionades entre elles. Un fet ben significatiu és que, entre 1914 i 1918, van eixir del 
port de Gandia cap a Amèrica o Barcelona 391 persones. Des d’Oliva, hi ha un flux 
migratori cap a Amèrica del Nord, que comença el 1913 i culmina el 1920, any en 
què marxen al voltant de tres-cents olivers. Vegeu Pons Fuster (1979), Carnero Arbat 
(1988), Alcázar Garrido (1988), Soler (1988), Alonso (2011) i Canyamàs (2018).

9.  Joan Francesc Pi (2017) assenyala, en una relació de 1940, fins a vint-i-quatre 
d’aquestes entitats poblacionals singulars, moltes de les quals estarien habitades a 
principis del segle xx.



61Cabdells XVI (2018)

OLIVA I LA GRIP DE 1918

ca, del Plebà o de Coloma i després elèctriques (veg. foto 1).10 Aquests 
sistemes moderns convivien amb la tracció animal de les sénies i la 
força ancestral de l’home aplicada a tècniques tan primitives com el rec 
a taona i a carabassí, practicades on l’aigua estava quasi a flor de terra. 
A pesar que els jornalers començaven a tindre accés a xicotetes par- 
cel·les arrendades o comprades, la propietat majoritària seguia en mans 
d’unes poques famílies (veg. foto 2). La “ruralitat” d’Oliva era omni-
present a pesar de la recent declaració de ciutat.11 Per altra banda, però, 
hi havia fabricació de rajoles i teules. Aquesta tradició terrissera d’arrels 
profundes evolucionarà a finals del segle xix i a principis del xx, con-
formant un veritable polígon industrial que tindrà a partir de 1945 els 
anys de màxim esplendor, adquirint un aire manchesterià en enlairar-se 
les xemeneies altes (veg. foto 3).12 Almàsseres, molins d’arròs i de blat, 
forns de calç, conformarien la resta del sector industrial amb l’afegit 
dels usuals ferrers, fusters, mestres d’aixa i resta de tallers artesanals, 
sense oblidar les dues “fàbriques d’oli” d’instal·lació recent.13 A més 
a més, Oliva posseïa una instal·lació sanitarioturística, el Balneari del 
Molinell, obert des de 1893, amb parada de tren i autobusos. El balneari 
aprofitava un brollador d’aigües sulfuroses descobertes en fer els fona-
ments del pont de la carretera sobre el riu Racons. Estava explotat per la 
Sociedad Baños del Molinell, en mans de la família Corts, vinculada a 
Pego, i tenia metge propi. Era focus d’estances per a malalts que prenien 
les aigües, turistes que gaudien de la proximitat de la platja i de gent de 
les poblacions i nuclis propers (Pego, Oliva, les Deveses, etc.). Uns i 
altres aprofitaven les instal·lacions, que incloïen jardí, capella, sala de 

10.  L’any 1881 s’instal·lava a la finca La Barraca, d’Empar Vives, la primera 
bomba de vapor de la comarca, que amb una potència de dos cavalls extreia mil litres 
per minut. Vegeu Morell (inèdit 1) i Alonso (2011). 

11.  El títol fou concedit, a instàncies de Federico Loygorri de la Torre, el 10 de 
desembre de 1907 per un reial decret signat pel president del Govern, Antoni Maura. 
Vegeu Canet (2008, 11-14) i Font (2016).

12.  En instal·lar-se els forns Hoffman, es muntaran les xemeneies altes que mar-
quen aquest paisatge singular, però els rajolars ja hi eren prèviament. Per la zona del 
Salt-camí de les Covatelles hi ha encara vestigis de forns antics de tipus morú. Vegeu 
Morell (inèdit 2), Llopis (2009) i Novell i Sorribes (2017, ii, 248-250).

13.  Les dues fàbriques d’oli, a partir de la pinyolada d’olives, daten probable-
ment de principis del segle xx i són: la d’Ochoa, vora la carretera de Pego, i la de 
Veses, pel camí vell de Dénia. De les dues encara es conserven les xemeneies altes. 
Vegeu Morell (inèdit 1).
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jocs i ràdio gramola, per a escoltar música o ballar. 14 Respecte a l’esport 
de la pilota, cal recordar que el trinquet vell ja hi era, atés que la seua 
construcció data de finals del segle xix, amb reforma de 1915, que va 
comportar la incorporació de vestidors i l’espai conegut de l’entrada.15

2.2. Política i societat

No coneixem massa aspectes de la història d’Oliva a principis del 
segle xx, però és clar que es troba inserida en el règim de la restau-
ració, amb eleccions periòdiques de vot masculí i pugna entre el bloc 
conservador-catòlic i el liberal-republicà. La inestabilitat política queda 
reflectida en el llistat d’alcaldes que ocupen la direcció del consistori 
entre 1900 i 1920, que en total és un nombre no inferior a deu, la qual 
cosa ens situa a una mitjana de dos anys per alcaldia.16 Precisament, 
un alcalde que no figura en aquest llistat s’estrenava el 1918; era José 
Ramón Garcia Ferrando que havia eixit en les eleccions de finals de 
1917.17 És evident que en aquell primer terç del segle xx el sistema de 
partits funcionava a Oliva i se suposa que, tant els moviments socials 
internacionals com el context espanyol i mundial (Primera Guerra Mun-
dial, Revolució Russa, etc.), tindrien alguna repercussió. Conservadors 
i liberals, dretes i esquerres, tindrien les seues organitzacions i els seus 
lideratges. Com a senzill exemple, citem dues notícies que emergeixen 
en la premsa. Pel 1914, un president del Círculo Católico de Oliva, en-
tre altres entitats i personatges, dona suport al govern d’Espanya davant 
la neutralitat en la guerra mundial.18 És molt probable que l’esmenta-
da entitat olivera corresponga als cercles catòlics impulsats pel jesuïta 
alcoià Antonio Vicent, que tingueren la seua màxima expansió entre 

14.  El balneari, del qual encara queden unes ruïnes visibles, va restar obert fins a 
1961. Vegeu J. Bernabeu-Mestre (2007; 2008).

15.  Devem aquesta informació a Vicent Malonda Mestre. 
16.  En l’“Apèndix documental” del llibre Iniciación a la historia de Oliva (1978, 

422-433), figuren deu alcaldes entre 1901 i 1920, dels quals sols Juan Sancho Ibiza 
va repetir el seu manament (1907 i 1912). Probablement, el llistat és encara incomplet 
atés que es tracta d’una reconstrucció amb papers dispersos recollits per particulars i 
memòria oral. 

17.  En el capítol següent (“L’any de La Cucaracha”), expliquem més detalls 
sobre l’alcalde i la constitució de la corporació municipal a principis de 1918. 

18.  Vegeu CV (10/09/1914).
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1917 i 1923.19 Per l’altre costat, cap al final de la dècada, el setmanari 
republicà de Gandia, Germinal, informa de la realització d’un míting 
en el Centre Obrer Instructiu d’Oliva. Els membres de les joventuts 
republicanes de Gandia van ser rebuts pel president, Vicent Frasquet. 
L’orador principal va ser José Aranda, vicepresident de les joventuts 
republicanes de Gandia, després del qual va parlar, en valencià, Diego 
Mestre, d’Oliva.20 Esperem que, algun dia proper, els nostres historia-
dors ens puguen oferir amb més detalls i profunditat el panorama social 
i polític d’Oliva en aquest interessant període.

El clero era, en aquells anys, nombrós i influent. Oliva el 1918 tenia 
les dues parròquies històriques, Santa Maria i Sant Roc, un convent 
de monges clarisses situat a la carretera, actual tram de Poeta Querol, 
i un exconvent de franciscans amb l’Església del Rebollet, gestionat 
per carmelites. La nòmina de capellans, poc dalt o baix, era la següent: 
de Sant Roc, el rector Trinitario Vidal Faraig i els coadjutors Bolufer i 
Cardona; de Santa Maria, el plebà Salvador Campos, els coadjutors Es-
paña i Aparicio, un beneficiat, Mestre, i un adscrit a la parròquia, Abad, 
a més del capellà de l’asil, Molió.21 Durant els dos mesos de l’epidèmia 
de 1918, el clergat oliver va desenvolupar una tasca de suport als ma-
lalts, que va anar més enllà de les funcions religioses pròpies. Segons 
José Castell (1996), una de les figures més destacades en aquest paper 
caritatiu va ser el coadjutor José Aparicio Sanz, a qui coneixien com el 
Santet, que durant La Cucaracha va manar que sa casa estigués oberta 
dia i nit per a poder assistir els empestats a qualsevol hora.

2.3. La situació sanitària

La manca d’arxiu a Oliva és tan desoladora que contestar la simple 
pregunta de quants i quins metges hi havia a Oliva el 1918 haja estat un 

19.  No tenia res a veure amb el conegut Catòlic, sala d’espectacles i teatre que 
hi hagué al carrer Major, de propietat particular (el Metge Garcia), que primer fou la 
Sala Rialto i que després fou llogat per l’Església de Santa Maria. Per altra banda, J. 
E. Alonso (1998) assenyala la persistència a la Safor dels cercles catòlics d’Oliva, 
impulsat pel rector Salvador Campos, i de Tavernes, aquest darrer fundat el 1913. 

20.  Vegeu Germinal (10/05/1919).
21.  Vegeu RG (17/10/1918); l’“Apèndix documental III” del llibre Iniciación a 

la historia de Oliva (1978, 419-423); Castell (1996); i Domínguez i Pons Moncho 
(1989). Sobre el plebà Campos i els seus sermons en valencià, Manuel Martí (2017) 
fa un interessant article.
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autèntic repte. Oliva no va ser objecte de cap Topografia Sanitària, un 
tipus de recerca que l’Institut Mèdic Valencià propiciava i que suposava 
una “radiografia” de la salut i la societat de les poblacions estudiades. 
Així ho demostren les publicacions corresponents a localitats properes, 
com Alzira, Tavernes o Ròtova. Les dites topografies eren efectuades 
per metges locals que coneixien bé l’àmbit on exercien la seua profes-
sió deixant un testimoni impagable d’aquella realitat.

2.3.1. Malalties i salubritat

En el període que abasta les darreres dècades del segle xix i primera 
meitat del xx, la societat valenciana experimentarà canvis importants 
demogràfics i sanitaris, passant d’una morbiditat i mortalitat amb fort 
impacte de les malalties infeccioses, amb especial incidència en les 
edats infantil i juvenil, a una altra amb reducció important de la mor-
talitat, augment espectacular de l’esperança de vida i predomini de les 
malalties cròniques i degeneratives. És l’etapa coneguda com a transi-
ció sanitària amb tres vessants: epidemiològica, d’atenció sanitària i de 
riscos.22

Durant la primera part d’aquesta època, que arriba a les primeres dè-
cades del segle xx, la població valenciana encara estava sotmesa al gran 
impacte de les malalties infeccioses. Cal suposar que Oliva participaria 
dels trets comuns al País Valencià respecte a les causes de la malaltia i 
la mort. Segons comenta Concepción Domingo (1991), a principis del 
segle xx la mortalitat general presenta unes taxes relativament baixes al 
nostre territori, de forma que a la província de València és del 23,3‰ i 
a la d’Alacant del 22,9‰. Tanmateix, la mortalitat infantil era relativa-
ment alta per al País Valencià, especialment en els trams d’edat d’1-5 
anys, de 10-15 i 15-25 (veg. foto 4). També hi ha, en aquesta època, una 
incidència marcada de les malalties següents: pallola, pigota, disenteria, 
grip, tuberculosi i broncopneumònia. Les tercianes, tipus de febres ha-
bituals del paludisme, estaven en regressió provocant poca mortalitat, 
però bastant morbiditat. Dit d’una altra forma, aquestes febres cícliques 
causaven pocs morts però molts malalts a Oliva, atés que la ciutat s’ubi-
cava en zona endèmica, tant per presentar aiguamolls propers, com pels 

22.  Els estudis locals aporten dades valuoses per a l’anàlisi d’aquesta transició. 
Vegeu Bernabeu i Perdiguero (1996).
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segadors temporals que anaven a la Ribera. Cal recordar també que, de 
tant en tant, feien acte de presència, entre altres infeccions, alguns brots 
de tifus o l’encara més temible còlera. De la darrera malaltia, encara 
es guardaria un trist record aquells anys, per la forta pandèmia que va 
sacsejar el País Valencià el 1885, que a Oliva va causar 592 morts i a 
Pego 338.23 Les autoritats polítiques i sanitàries del món occidental, 
coneixedores del fet que aquestes i altres malalties es relacionaven amb 
l’aigua o es trametien directament per via hídrica, van engegar una sèrie 
d’estratègies encaminades a millorar les infraestructures d’abastiment 
d’aigües de consum i eliminació de les residuals. En la pràctica, però, 
sols algunes ciutats començaven a tindre una xarxa amb mínimes ga-
ranties de potabilitat. Així, pel 1924, l’inspector municipal de Sabadell 
informava que en els darrers vint-i-cinc anys a Amèrica del Nord una 
política potabilitzadora havia aconseguit disminuir les infeccions tífi-
ques a la meitat. A Espanya, però, sols la Corunya, Madrid i València 
practicaven una certa depuració d’aigües i Barcelona començava a en-
trar en la qüestió. Tanmateix, els sistemes, a base de filtres, eren encara 
deficients i no havien aconseguit frenar l’esmentada pandèmia colèrica 
del 1885. Per això, el Dr. Villarrubias proposava la cloració, mètode que 
suposaria un control sanitari rigorós de les aigües potables.24 Oliva, a 
primeries del segle xx, no gaudia d’una xarxa eficient de clavegueram 
ni d’aigua potable. La majoria de cases tenia corral, on es solia situ-
ar l’excusat que anava a un pou cec o que es buidava periòdicament. 
En alguns habitatges, hi havia pou o cisterna, infraestructura de vega-
des compartida amb el veïnat, però la manca d’impermeabilitat de les 
fosses sèptiques i dels corrals facilitava la contaminació de l’aigua de 
consum humà, circumstància que predisposava a la difusió de diverses 
infeccions (tifus, còlera, diarrees, etc.). L’aigua potable tardaria, encara 
deu anys, a començar a donar servei a la nostra població, atés que la 
primera concessió data de 1928. 

La roba es rentava en distints punts al voltant de la Séquia Mare o a 
les Fonts, ullals situats on està l’actual edifici de la Creu Roja, lloc on 

23.  Vegeu Pons Fuster (1979) i Bernabeu-Mestre (2006). 
24.  La ponència que redacta l’inspector de sanitat de Sabadell, Dr. Felio Villarru-

bias, és una bona prova de l’interés en la millora de l’abastiment i el començament de 
la cloració de les aigües. Vegeu Villarrubias (1924), Alcázar (1988) i Lloret i Barona 
(2002). 
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després (1932) es construirà l’edifici dels Llavadors. També s’aprofita-
ven els barrancs pròxims, quan baixava aigua, com el riu Alfadalí o el 
riuet dels Frares (Morell, inèdit 1). L’escorxador, el popular Matadero, 
estava situat a l’avinguda del Port (actualment, carrer de Vicente Parra), 
on després es va instal·lar la central telefònica. Aquesta ubicació data 
de 1888 i va prestar servei fins a 1959, passant les instal·lacions on es 
situa actualment l’edifici central de la Creu Roja. El mercat es muntava 
a la plaça de Joan Baptista Escrivà, en casetes de fusta i sota l’ombra de 
plataners. L’edifici actual, entre la dita plaça i el passeig de Lluís Vives, 
encara no hi era. El cementeri municipal era el conegut com el Sequer 
de Franco, ubicat al sud de la població, vora la lloma de Santa Ana, on 
està actualment el carrer Centelles.25 

2.3.2. Centres assistencials

L’hospital d’Oliva estava situat al carrer del mateix nom, a l’edifi-
ci que actualment ocupa el Jutjat de Pau. Aquesta ubicació datava del 
segle xvii i era un centre destinat majoritàriament a l’assistència de 
transeünts i pobres amb una infraestructura precària.26 

L’Asil dels Desemparats estava situat en la Casa dels Pasqual (actual 
Llar de Jubilats i Museu Arqueològic). Fou fundat per donació testa-
mentària de Dolors Pasqual i Maians el 1876 amb caràcter d’asil de be-
neficència per a ancians i pobres desvalguts.27 Les monges Hermanitas 

25.  L’edifici del mercat actual data de 1952, segons Juan Blay Navarro (1960, 71-
72). El solar per a la construcció del cementeri vell va ser donat per Manuel Franco, 
personatge nat a finals del segle xviii, llicenciat en Dret, que va arribar a diputat i a 
governador d’Alacant. Blay Navarro diu textualment que els terrenys de Franco eren 
quatre fanecades “de un secadero que poseía al pie de la montaña de Santa Ana” i que 
el poble humorísticament es referia per a nomenar el cementeri com “el secano de 
Franco”. Pensem, però, que la traducció al castellà de Blay desvirtua la terminologia, 
atés que aquella partida és coneguda des de fa molt temps com els Sequers (llocs per 
a assecar la pansa). Per això, l’expressió normal seria ‘el sequer de Franco’, la ironia 
de la qual en referir-se al cementeri no necessita més explicacions. En traslladar el 
cementeri a l’Almoixic, l’antic va passar a dir-se cementeri vell i l’edifici de pisos 
bastit al seu solar encara és conegut com a Finca del Cementeri.

26.  Segons Doménec Morell (inèdit 1), amb data anterior al 1609, l’hospital esta-
va al carrer Major, on després es situaria el convent de Santa Clara. 

27.  Dolors Pasqual i Maians va faltar el 18 d’abril de 1874, deixant en donació la 
seua casa d’Oliva i una important suma dinerària per a les despeses d’instal·lació. Els 
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de los Pobres foren les encarregades de la seua administració des de la 
seua obertura. 

2.4. L’estament sanitari 

Quan pensem en els professionals de la salut, ens venen al cap els ho-
mes i les dones amb titulació oficial de Medicina, Farmàcia, Infermeria, 
etc. Cal que considerem, però, que la cura de la salut estava i està, encara 
hui, molt més dispersa, participant també una sèrie de persones que amb 
títol o sense, amb major o menor experiència, lucrativament o desin- 
teressadament, aportaven els seus coneixements de medicina popular 
o alternativa contribuint a la salut. A principis del segle xx, tot aquest 
univers sanitari no oficial estava molt present al món occidental i també 
a Oliva. Cal pensar que, al costat del metge que acudia a visitar el malalt 
o de la comare que assistia el part, hi era la veïna que trencava l’enfit, el 
quiropràctic que curava un braç desconcertat i la mateixa àvia o la mare 
que feien una infusió d’herbes per a curar el mal de ventre. Era un funció 
social que, errors a banda, jugava el seu paper i que la medicina oficial 
encara va tardar a estudiar rigorosament i a valorar de forma equitativa.

2.4.1. Metges

Casimir Guillermotti Roig

Encara que no va viure l’any de La Cucaracha, cal recordar-lo com 
un metge immediatament anterior. El 1918, feia dos anys que havia 
faltat i la seua figura ompli tot el principi del segle xx. Francesc Mes-
tre Pons (2001) ens aporta les dades suficients per a bastir una síntesi 
biogràfica. Nat prop de 1860 a Ador i va morir a Oliva el 1916. Havia 
heretat del seu avi matern el nom i l’afició a l’arqueologia.28 Finalitzada 
la carrera de Medicina, es casa amb Carme Sastre Cortés a Vilallonga, 

marmessors foren els rectors de Santa Maria i Sant Roc, Onofre Sastre i Josep Giner, 
respectivament, l’alcalde Gabriel Coloma, Blai Antoni Canyamàs i Joan Sanxo. Ve-
geu Blay (1960). 

28.  El metge Guillermotti era fill de Vicent Guillermotti Fuster, natural de Xàtiva, 
i de Carme Roig Mascarell, filla del jutge municipal d’Ador, Casimir Roig. Vegeu 
Mestre Pons (2001).
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instal·lant-se el matrimoni a Oliva. Guillermotti exerceix de metge titu-
lar fins a la seua mort, el 20 de febrer de 1916. A banda de la professió, 
la seua sensibilitat cultural va deixar petjada com fa constar Carles Sar-
thou Carreres (1919-1927). El dit autor assenyala un estudi de la rica 
heràldica d’Oliva, així com diverses troballes arqueològiques, com la 
làpida romana trobada el 1905 a la partida de Sant Josep i una altra el 
1906 a una finca d’Ador, propietat de Tàrsila Guillermotti.29 Casimir 
Guillermotti representa una línia de metges cultes, vinculats a Oliva i 
reconeguts socialment, com ho demostra el carrer que la població li va 
dedicar, però que fou ràpidament substituït en acabar-se la guerra del 
1936 en represàlia a la fidelitat republicana del seu fill major, Vicente 
Guillermotti Sastre, també metge.30 

Jenaro Enrique Garcia Sanchis (veg. fotos 5, 6 i 7) 

Naix el 9 d’octubre de 1885 a Almoines i mor el 23 de novembre de 
1965 a Oliva, on va exercir sempre la seua professió.31 Es va llicenciar a 
València el dia 23 d’agost de 1910. El 20 de febrer de 1916 consta com 
a metge titular d’Oliva i, cinc anys abans, com a metge de l’hospital 
de la dita ciutat. El 9 de març de 1916 va ingressar en el cos de metges 
d’Asistencia Pública Domiciliaria. Col·legiat a València amb el núm. 
1.135 des del 30 d’abril de 1919, havia fet un curset d’inspecció sanità-
ria, la qual cosa fa pensar que podria haver exercit a Oliva d’inspector 
local de sanitat.32 Es tracta d’un personatge molt inserit en la societat 
olivera, pertanyent a una família local acomodada i conegut per tots 
com el Metge Garcia. Així, pel 1912, la Revista de Gandia del mes de 
setembre anuncia la celebració propera de l’aniversari de Jenaro E. Gar-

29.  Vegeu LP (16/07/1906). 
30.  El matrimoni Guillermotti-Sastre tingué cinc fills: Vicente (1899), Casimiro 

(1900), Eduardo (1902), Ernesto (1909) i Ángela (1911). El fill major, Vicente Gui-
llermotti Sastre, també metge, va ser un dels fundadors del Partit Republicà Radical 
Socialista i després d’Izquierda Republicana. Va participar en la guerra defensant la 
República amb el grau de capità metge. Perseguit després per la dictadura, fou exiliat 
al Racó d’Ademús. El carrer que son pare tenia dedicat a Oliva es va canviar per Mar-
tínez Anido. Vegeu Mestre Pons (2001). 

31.  Dades i fotografies facilitades pel seu net, Enrique Garcia Garcia. 
32.  Dades procedents de l’Arxiu del Col·legi de Metges de València. 
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cia Sanchis, “médico reputado de Oliva”.33 El 1916 apareix el seu nom 
en un llistat de “médicos de Gandia y su distrito” que s’adhereixen, en-
tre altres professionals i entitats, al Comité Pro-Alegre, demanant que 
se li commute la pena al dit metge.34

Per aquell temps, el dramàtic cas del doctor Alegre estava commo-
vent la societat valenciana i espanyola. El 1915, Alfredo Alegre Jarque, 
metge valencià de la Vall d’Uixó (1869-1929) que exercia de titular a 
El Pobo (Guadalajara), va disparar uns trets de revòlver a l’alcalde de la 
dita localitat, després que aquest es negara a pagar-li el sou que el metge 
li reclamava i en el curs d’una acalorada discussió en què l’alcalde havia 
tret a relluir una arma blanca. Les tres ferides de bala de l’alcalde no afec-
taven òrgans vitals, però, en infectar-se posteriorment, li van causar la 
mort. Alegre fou condemnat a catorze anys, vuit mesos i un dia de presó, 
mentre la seua esposa malalta moria als tres mesos de la violenta topada 
amb l’alcalde. Aquell succeït va desencadenar una continuada campanya 
de solidaritat amb recollida de fons per al suport econòmic dels tres fills i 
petició d’indult per a Alfredo Alegre. Al mateix temps, una onada reivin-
dicativa denunciava les condicions dolentes dels metges rurals i el caci-
quisme regnant (Fresquet, 2015). És, en aquest context, on cal emmarcar 
la petició solidària i corporativa dels metges de la Safor. Cal destacar 
el fet que la relació de facultatius siga important, divuit en total, i que 
Enrique Garcia figure en segon lloc encapçalant el triumvirat d’Oliva.35

Segundo Boscà Seytre (veg. fotos 7 i 8)

Va nàixer a Ciudad Real on son pare, Eduard Boscà Casanoves, per-
sonatge rellevant del món científic valencià, era catedràtic d’institut 

33.  Vegeu RG (14/09/1912). 
34.  Els metges que apareixen en el llistat són: José María Melis, Enrique Garcia, 

Segundo Boscà, A. [Andrés] Cardona, Francisco Moliner, José Melis Morell, Santia-
go Adrover, Luis Burguera, Fernando Pérez Martí, Ramón Álvarez, Vicente Bañuls, 
Francisco Jiménez Aleixandre, Facundo E. Torres, Fernando Pérez Abad, José Daràs, 
Emilio Ferrer, Eugenio Sancho y Juan Martínez Pons. Vegeu EP i CV (25/11/1916). 

35.  Malgrat el suport d’estudiants, col·legis de metges (encapçalats pels de Ma-
drid i València), associacions, sindicats i personalitats diverses, Alfredo Alegre no 
aconseguirà eixir en llibertat provisional de la presó de Sant Miquel dels Reis fins al 
1924, durant la dictadura de Primo de Rivera, després de nou anys i dèsset governs 
distints. Vegeu Fresquet (2015). 
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(veg. foto 9).36 Després es va traslladar amb la família a València; allí, 
Segundo va estudiar i es va llicenciar en Medicina. El 1918 era metge 
titular d’Oliva i estava col·legiat a València amb el núm. 1.132.37 A 
la premsa, la primera notícia del personatge la trobem en el llistat de 
Nuevos socios escolares del Ateneo Científico, institució amb un total 
de cent vuitanta socis, segons informa la premsa.38 El mateix any, uns 
mesos més tard, apareix inscrit en obstetrícia i ginecologia en la relació 
d’estudiants de Medicina.39 El 1915 ja era metge d’Oliva, atés que con-
tribueix, juntament amb Casimir Guillermotti, Enrique Garcia i Andrés 
Cardona, a la campanya per a erigir un monument al Dr. Moliner.40 Per 
l’estiu de 1917, Segundo Boscà va salvar una banyista de morir ofegada 
en la mar. La xica, Francisca Arnal Peyró, de vint anys, en perdre peu 
mentre prenia el bany va ser arrossegada mar endins. Als crits d’auxili, 
va acudir gent que intentava arribar a la seua vora amb una barca. El 
metge, que es trobava prop, va nadar cap a ella i la va traure cap a la 

36.  Eduard Boscà Casanoves (València, 1843 — València, 1924) era fill del met-
ge i professor de la facultat, Josep Boscà Blasco. Un germà d’Eduard, Josep Maria, 
era també metge i va ser regidor republicà de l’Ajuntament del Grau de València. Edu-
ard Boscà, després de llicenciar-se en Medicina i doctorar-se en Ciències Naturals, va 
ser jardiner major del Botànic (1883-1892) i catedràtic de la Universitat de València 
des de 1892 fins a la seua jubilació el 1913. Autor de nombrosos treballs, va aplicar 
a la seua obra les idees evolucionistes en sintonia amb la línia darwinista radical 
que professava, contribuint al prestigi de València com a principal focus darwinista 
d’Espanya, malgrat tots el entrebancs que el centralisme extremat havia introduït. A 
més a més, Eduard Boscà va tindre una relació especial amb la Safor i amb Oliva. Va 
acompanyar de jove en la descoberta de la cova del Parpalló a Joan Vilanova i Piera, 
naturalista i responsable de les primeres investigacions arqueològiques de la Safor. 
Posteriorment, va realitzar diversos sondejos paleontològics per la comarca des de 
1867. En els seus escrits (1901, 1916), dona detalls de les coves de les Malladetes i de 
les Meravelles, així com del jaciment mesolític del Collado d’Oliva i d’un altre entre 
la Font d’en Carròs i Potries. Vegeu López Piñero (2008) i Miret (2018). Atés que Se-
gundo Boscà pertanyia també a la Reial Societat Espanyola d’Història Natural, és pro-
bable que pare i fill circularen per Oliva i la Safor en visites o excursions científiques.

37.  L’Arxiu del Col·legi de Metges de València ens ha facilitat algunes dades 
valuoses. Hem d’agrair, de forma especial, les fotos i diversos detalls biogràfics faci-
litats per Eduardo Boscà Sanchis, net de Segundo, que conserva importants records 
tramesos per la seua àvia, Herminia Albert, amb la qual va viatjar de xiquet a Oliva, 
comprovant que la memòria del seu avi encara estava present. 

38.  Vegeu LP (20/01/1903). 
39.  Vegeu CV (01/10/1903). 
40.  Tots quatre aporten un donatiu de 5 pessetes. Vegeu EP (25/08/1915). 
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vora amb considerable esforç.41 Aquest fet li va suposar la concessió de 
la Cruz de Beneficencia amb distintiu blanc i negre, de la qual es dona 
notícia el 1920.42 Boscà s’adhereix a l’Asamblea Médica Regional Va-
lenciana que promovia l’Institut Mèdic Valencià i que es va celebrar pel 
març de 1918.43

Segundo Boscà es va casar amb una cosina seua, Herminia Albert 
Seytre, filla del metge d’Oliva, Vicent Albert Vela. El matrimoni va 
tindre dos fills, Vicente que va morir de xiquet, i Eduardo, que va viure 
fins a 1963. Segundo va morir el dia 11 de setembre de 1922, víctima 
d’un ictus que es va sumar al que ja havia sofert dos anys abans.44 La 
Reial Societat Espanyola d’Història Natural, a la qual pertanyia com 
son pare i el seu germà Antimo, va acordar trametre els condols a la 
família, notícia de què els principals diaris valencians se’n fan ressò.45 

Andrés Cardona Morant (veg. fotos 8 i 9)

Va nàixer a Piles el 10 d’abril de 1887 i va morir a Oliva el 2 de de-
sembre de 1939. Era fill de Salvador Cardona Femenia, de Piles, i Maria 
Asunción Morant Castelló, de Gandia. Andrés Cardona es va casar amb 
Enriqueta Mestre Miralles, d’Oliva. Va tindre tres fills Maria, Alejandro 
i Enriqueta.46 Llicenciat en Medicina per la Universitat de València el 8 
de juny de 1911, estava col·legiat a València des del 30 d’abril de 1919 
amb el núm. 1.133.47 Era metge titular d’Oliva i pel 1912 tenia consul-
ta oberta a la carretera del Convent, núm. 13, segons publica l’anunci 
penjat en la Revista de Gandia (veg. foto 10). El requadre detalla que la 

41.  Vegeu CV (02/081917). No és tanta coincidència com pot semblar el fet que 
el metge presenciara aquella emergència, si considerem que Boscà posseïa un xalet 
a la platja que, junt amb el de Martí de Veses i el de Soler, fou dels primers a Oliva. 
Vegeu Blay (1960, 651).

42.  Vegeu CV (30/04/1920) i EP (01/05/1920).
43.  Vegeu LP (09/03/1918) i EP (11/03/1918). 
44.  Vegeu LP (12/08/1922). El metge Vicent Albert té un carrer dedicat a Oliva. 

Segons informació d’Eduardo Boscà Sanchis, Segundo i Herminia eren fills de dues 
germanes que portaven el cognom Seytre, per ser descendents d’un militar francés 
que es va quedar a Espanya després de la guerra del Francés. 

45.  Vegeu DV (30/09/1922), LP (30/09/1922) i EP (30/09/1922). 
46.  Devem aquestes dades i les fotografies d’Andrés Cardona a l’amabilitat de la 

seua neta, Enriqueta Gascó Cardona. 
47.  Dades procedents de l’Arxiu del Col·legi de Metges de València. 
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consulta és de “enfermedades secretas y Cirugía general”, la qual cosa 
ens informa de les principals dedicacions o especialitzacions d’Andrés 
Cardona. A més a més, la publicitat anuncia en primer terme que el 606 
s’aplicava per via venosa a la seua clínica.48

¿Quina era aquella medicina que oferia Cardona? El 606 era, ni més 
ni menys, un dels primers compostos químics antimicrobians. Conegut 
també com Salvarsán, era un medicament arsenical descobert per Paul 
Ehrlich i Sahachiro Hata el 1910. El seu ús es difongué ràpidament per 
tot Europa, atesa l’efectivitat en la curació de la sífilis, principal malal-
tia de les “secretes”.49 En aquell moment, sols feia cinc anys que Fritz 
Schaudinn (1871-1906) havia descobert al microscopi una espiroque-
ta diminuta i mòbil en la sang dels sifilítics, troballa corroborada per 
Eric Achille Hoffmann (1868-1959) en mostres de teixits. El microbi 
fou batejat com a Treponema pallidum i el seu aïllament facilitava la 
provatura de nous agents terapèutics. El Salvarsán tingué una ràpida 
expansió de forma que, sols uns mesos després del seu descobriment, es 
provava a Madrid en malalts de l’Hospital Militar de Carabanchel i del 
San Juan de Dios. Diversos metges espanyols van viatjar a Alemanya 
per a aprendre la tècnica d’administració directament d’Ehrlich.50 El fet 
que, dos anys després de la troballa terapèutica, Cardona oferira el 606 
en la seua consulta d’Oliva, ens parla a favor d’un professional molt al 
dia de les novetats mèdiques. És evident que el 1918 es degué trobar 
amb la temible Cucaracha, com ho demostra una certificació mèdica 
manuscrita que justificava la impossibilitat de viatjar, per afecció gri-
pal, d’un jove cridat a files.51 En la dècada de 1920 a 1930, el trobem en 
diverses notícies a la premsa. Així, assisteix un traumatisme a l’hospital 
de Gandia, participa, amb altres metges, en un judici per assassinat o 
col·labora amb donatius en una campanya del Col·legi de Metges de 

48.  L’anunci apareix durant tot l’any 2012, la qual cosa fa pensar que pot ser fora 
l’any del començament de la seua activitat professional. RG (20/01/1912).

49.  El Salvarsán (“arsènic que salva”) era conegut també com a 606, per ser el 
número del compost químic de la molècula nomenada diamidoarsenobenzol, una de 
les moltes que havia provat Ehrlich en els seus treballs experimentals abans d’arribar 
al producte exitós. 

50.  Els metges valencians José i Vicente Garcia Donato van deixar testimoni es-
crit del seu viatge a Frankfurt i París en el diari Las Provincias. Vegeu Fresquet (2011). 

51.  Certificat mèdic signat per Andrés Cardona, datat el 15 d’abril de 1919 (Ar-
xiu General Fotogràfic de la Diputació de València, B.1.8, caixa 1629). 
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València destinada a les colònies escolars d’orfes de metges (Sanatori 
de la Malva-rosa).52

Alejandro Cardona Morant (veg. fotos 11, 12 i 13)

Germà d’Andrés Cardona, Alejandro va nàixer a Piles el 3 de maig 
de 1891. El suposem vinculat a Oliva durant la joventut pel trasllat de la 
seua família. Estudià Medicina a València i es llicencià el 1917. A conti-
nuació, potser, obtindria el títol d’Odontologia, probablement a l’Esco-
la de Madrid, però no hi ha dades segures al respecte. Encara que no era 
metge titular d’Oliva, pensem que es presentaria voluntari per a ajudar 
en l’onada epidèmica. De qualsevol forma, la seua actuació exemplar 
durant la grip de 1918 va meréixer l’agraïment i l’homenatge posterior 
de la població. Alejandro es va casar amb Ramona Miralles Sancho, 
celebrant-se el matrimoni el 24 de novembre de 1922 a l’Església de 
Santa Maria. El matrimoni tingué tres fills: Maria Julia, Salvador, qui 
després serà alcalde d’Oliva, i Alejandro, fill pòstum. El metge i dentis-
ta va obrir consulta d’Odontologia a Oliva, a la carretera del Convent 
(probablement era la mateixa que la del seu germà Andrés), consulta 
que compaginava amb la de València, situada al carrer de la Pau, núm. 
36. Allí va faltar el 4 d’octubre de 1929, víctima d’un coma diabètic.53 

Jorge Perrón Zurlinden (veg. fotos 14 i 15)

El Dr. Perrón va arribar a Oliva per a reforçar l’assistència sanitària 
en moments dramàtics per la força de l’epidèmia. Dos dels tres titulars 
estaven malalts i l’inspector provincial el va enviar acceptant una oferta 
prèvia seua. ¿Qui era aquest metge de cognoms poc comuns en aquestes 
contrades? Jorge Perrón Zurlinden va nàixer a Ginebra (Suïssa) el 22 
de maig de 1871, obtenint la llicenciatura i el doctorat de Medicina en 
la dita ciutat el 1896 i 1899. Col·legiat a València el 1900 amb el núm. 
527, de 1902 a 1907 va ser titular de Nuévalos (Saragossa) i metge del 

52.  En el judici per assassinat, compareixen els metges Enrique Garcia, Andrés 
Cardona, Emeterio (sic) Pi (seria Demetrio Pi), Rafael Perelló i José Nadal. Vegeu CV 
(10/10/1925), CV (20/09/1926) i LP (08/11/1929).

53.  Devem aquestes dades i les fotos corresponents a l’amable col·laboració del 
seu net, Alejandro Cardona Ballester. 
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monestir de Pedra. Ja, a terres valencianes, va ocupar plaça de titular en 
distintes poblacions: de 1907 a 1909, a Albalat dels Tarongers; de 1907 
a 1911, a Massanassa; el 1922, a Alboraig; i de 1911 a 1922, actuava 
com a metge lliure de València amb l’especialitat d’afeccions del pit. 
Va ser redactor en cap de la revista La Crónica Médica des de 1912 fins 
a la mort del director (Dr. Candela). A més dels articles publicats en 
la dita revista i de conferències a l’Institut Mèdic Valencià (IMV), va 
presentar una comunicació en el Congreso de Higiene y Demografía de 
1897, celebrat a Madrid.54

L’escorcoll en la premsa històrica confirma les valuoses dades que 
consten en l’Arxiu del Col·legi de Metges de València, afegint alguns 
detalls més. L’any 1908 apareix com a metge de Sueca, sent elegit un 
dels representants dels metges titulars.55 Els diaris del període 1910 a 
1919 informen sovint de les seues publicacions en la revista La Cróni-
ca Médica, així com de conferències o intervenció en debats científics 
organitzats per l’IMV, al qual sembla molt vinculat.56 El 1910, el seu 
nom apareix en un grup, considerat com a “l’elit de la joventut mèdica 
de València”, que es compromet a exposar els seus treballs científics 
durant el proper curs acadèmic.57 El 1919 forma part, com a secretari, 
del comité de propaganda que l’IMV va constituir per a preparar el I 
Congreso Nacional de Higiene y Saneamiento de la Habitación, que es 
celebrava pel juny d’aquell any a Barcelona.58 El 1924 apareix com a 
principal promotor d’unes obres de sanejament a la població d’Albo-

54.  Dades i foto 14 procedents de l’Arxiu del Col·legi de Metges de València. 
Foto 15 cedida amablement per Jorge Escrivà Rubio, familiar descendent de Jorge 
Perrón Zurlinden.

55.  Vegeu CV (19/05/1908).
56.  En aquest període, apareixen més de vint articles publicats en La Crónica 

Médica, a banda de conferències i debats celebrats a l’IMV. Atés que el llistat de cita-
cions dels diaris seria excessiu, hem renunciat a presentar-lo. En qualsevol cas, aques-
ta informació és fàcilment accessible a través de la pàgina del ministeri de cultura: 

<http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/pre-
sentacion>

57.  L’empenta inconformista havia estat iniciada en un discurs d’aniversari pro-
nunciat per José Chabàs Bordehore, el 19 d’octubre de 1909, on reivindicava una ma-
jor activitat de l’Institut Mèdic Valencià sota unes propostes societàries, científiques i 
valencianes. Vegeu Fresquet (2017, 146-149).

58.  Vegeu EP (23/03/1919). 
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raig.59 El 1931 és donat d’alta en el Col·legi de Metges de Castelló com 
a metge d’Altura. Prèviament, la premsa es feia ressò d’un interessant 
article sobre mortalitat infantil, publicat per Perrón en el darrer número 
de La Crónica Médica.60 A partir d’aquesta data, li perdem la pista al 
nostre personatge. A Oliva estigué, segons les seues paraules, “des dels 
primers dies de la invasió”, la qual cosa ens situa com a molt tard en la 
segona setmana de setembre de 1918, perllongant la seua estada fins a 
finals d’octubre, atés que el 29 d’aquest mes era nomenat metge de Ta-
vernes Blanques, població on es va traslladar immediatament.61 Malgrat 
els grans buits biogràfics d’aquest professional, és evident que estem 
davant d’un metge rellevant que combina la seua trajectòria de titular 
en diferents poblacions amb una vocació científica, que el vincula amb 
revistes i institucions valencianes de reconegut prestigi. 

Demetrio Pi Pons (veg. fotos 16, 17 i 18)

Naix el 30 de març de 1891 i mor el 30 de novembre de 1962. El 
1918 era ja metge, malgrat no estar a Oliva durant l’epidèmia gripal. 
Es va llicenciar el 1917 i es va casar amb Isabel Ballester Arnal (1894-
1942) el 9 d’octubre de 1920, oficiant la cerimònia el seu cosí, el plebà 
Salvador Campos Pons. Va exercir la seua primera destinació a Gua-
dalest. Després, va passar a la Font d’en Carròs i, finalment, a Oliva 
fins a la seua jubilació el 1961.62 Figura com a col·legiat a València des 
del 20 de novembre de 1919 amb el núm. 1.267.63 El Metge Pi, com era 
conegut a Oliva, va ser un professional de reconegut prestigi, del qual 
la memòria popular ha conservat un variat anecdotari que, com a com-
plement del seu perfil biogràfic, algun dia caldria recollir.

59.  La iniciativa del “filántropo doctor Jorge Perrón”, com diu la nota de premsa, 
fou molt ben acollida i l’acte inaugural va comptar amb la presència de diverses au-
toritats, entre les quals estava l’inspector provincial de sanitat, Arturo Cubells. Vegeu 
CV (09/09/1924). 

60.  Vegeu Heraldo de Castellón (14/08/1931). L’article en qüestió era: “Consi-
deraciones acerca de la mortalidad infantil en Valencia y su provincia”, aparegut en 
La Crónica Médica, núm. 43. La notícia apareix en: LP (06/08/1931) i CV i Heraldo 
de Castellón (07/08/1931).

61.  Vegeu Perrón (1919) i EP (29/10/1918). 
62.  El seu net Joan Francesc Pi i Aparici ens ha facilitat les dades fonamentals de 

la biografia. Les imatges pertanyen al fons fotogràfic d’Isabel Pi Aparici.
63.  Dades procedents de l’Arxiu del Col·legi de Metges de València.
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2.4.2. Farmacèutics 

Oliva té una llarga tradició farmacèutica. Comenta Doménec Mo-
rell (inèdit 1) que una ordenança del 1381 permet als apotecaris vendre 
cada diumenge i que hi ha hagut farmàcies, almenys en quatre llocs del 
nucli urbà antic: al carrer Major, l’any 1602; a la plaça d’Avall o del 
Pou, l’any 1623 (hui, plaça de l’Ajuntament); a la plaça de l’Església, 
l’any 1791; i la que va donar nom al carrer de l’Apotecari, l’any 1679 
(hui, carrer de Gómez Ferrer).64 

Borràs, una nissaga d’apotecaris 

Des del segle xviii apareix a Oliva una família lligada a l’activitat 
farmacèutica. El patriarca és Vicent Borràs, nat al llogaret de Benumea 
(terme de Pego), de la diòcesi de València. Adquireix el títol d’apotecari 
el 1785 i ostenta la creu de “cavaller cobert davant el Rei” per haver par-
ticipat en un salvament de nàufrags. Casat amb Vicenta Sòria, un fill del 
matrimoni serà Josep Borràs Sòria (Oliva, 1813 — Oliva, 1881), també 
apotecari amb el grau de doctor i farmàcia heretada de son pare, situada 
al carrer de les Tendes, cantonada amb Sant Josep. Aquest Doctor Bor-
ràs, amb carrer actual dedicat, es casa amb Francesca Segarra i Güell, de 
Vilanova i la Geltrú, i deixa l’establiment a un fill, Justo Borràs Segarra 
(1862-1930) (veg. fotos 19 i 20).65 Justo es casarà amb Teresa Malonda. 
Un fill del matrimoni, Eduardo Borràs Malonda, seguirà el negoci fami-
liar, però en la branca d’adroguer amb tenda al carrer Major.

Camilo Tormo Guerola (veg. fotos 21 i 22)

Un apotecari que estava a Oliva l’any 1918 era Camilo Tormo Gue-
rola (1883-1962). Natural de Benissoda, es va casar amb Adela Martí 

64.  Aquesta darrera, potser, coincideix amb la que Josep Sendra (2008) data al 
segle xvii i situa a la plaça de la Bassa, que era coneguda com a plaça de l’Apotecari. 

65.  De Josep Borràs són uns versets a la Mare de Déu del Rebollet datats en 1855: 
“Sempre és d’Oliva estimada / d’arrabal, vila i pinet, / i en San Francés conservada / la 
imache del Rebollet.” Vegeu Martí (2017). Segons testament datat en 1881, deixa com 
a regents de la farmàcia, fins que algun dels fills acabe els estudis i se’n puga fer càrrec, 
a dos farmacèutics de València: Mariano Ramos i Francisco San Jorge. Devem totes 
aquestes dades al testimoni i documents que ens han permés amablement consultar els 
descendents de la família: Maruja Borràs Nadal, Vicent Mena Borràs i Emi Girau Borràs.
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de Veses Vives. El matrimoni va tindre un fill, Leopoldo, i quatre filles, 
Irene, Anita, Adela i Maria. Aquestes dues últimes van morir joves. Va 
obrir la seua farmàcia el 1903 al carrer Major, passant el 1915 a l’actu-
al local de la plaça de l’Ajuntament.66 El 1923 apareix en un llistat de 
benefactors del sanatori de leprosos, enviant set quilos de cotó-en-pèl 
esterilitzat.67 Va ser alcalde d’Oliva en la postguerra.68 El fill, Leopoldo, 
ajudava son pare i va morir sense descendència. La farmàcia passarà 
després al seu net, Alfonso Ronda Tormo, i aquest, a la seua jubilació, 
la traspassarà a Maria Vicenta Català Salort, actual farmacèutica que 
segueix al front de l’establiment. 

2.4.3. Comares, practicants, infermeres i auxiliars de farmàcia 

A la segona meitat del segle xix, comencen a reglamentar-se a Es-
panya les titulacions de matrona i practicant. La primera era la única 
possibilitat que tenien les dones d’exercir una professió independent 
dins l’àmbit sanitari.69 Més difusa serà encara la dedicació d’auxiliar 

66.  Aquestes dades i les fotografies han estat facilitades pels familiars: els ger-
mans Ana Fe i Alfonso Ronda Tormo i els germans Irene i Ramon Gilabert Tormo. 
També, Fernando Arnal, dependent molts anys a la farmàcia de Camilo Tormo, ens ha 
passat informació. L’establiment ha acumulat un fons documental que està per classi-
ficar i estudiar. Gràcies a l’amabilitat de l’actual farmacèutica, Maria Vicenta Català 
Salort, hem pogut comprovar l’existència d’uns llibres de registre, on figuren les dis-
pensacions diàries, que van des de 1910 fins als anys seixanta. Aquesta col·lecció és 
per si mateix una font valuosíssima per a ulteriors treballs d’investigació. 

67.  Vegeu Fontilles (03/1923).
68.  Oficialment, el període de la seua alcaldia abasta des del 2 de juny de 1941 

fins al 3 de febrer de 1944, però en la pràctica fou substituït a causa de “malaltia per-
llongada”, successivament, per Evaristo Ballester Arnal, Blas Mestre Torres i Miguel 
Barber Garcia. Vegeu Iniciación a la historia de Oliva (1978, 433). És evident que 
Camilo Tormo no estava massa a gust en aquest càrrec. 

69.  Encara que la història de les comares es remunta a la de la mateixa humanitat, 
la regulació moderna de la professió comença al segle xix, a principis del qual (1804) 
hom estableix dues formes d’adquirir el títol de “matrona”: per cursos regulars o per 
examen. L’anomenada Ley Moyano (09/09/1857) creava la titulació de Matrona i la de 
Practicant. Posteriors disposicions legislatives van normativitzant aquestes professions. 
La titulació d’Infermeria és femenina i està separada de la de Practicant, establint-se el 
primer programa per a la seua formació el 1904. Les guerres, i en concret la del 1914-
18, impulsen aquesta professió. Caldria esperar a 1916 perquè es crearen legalment les 
primeres escoles de matrones i a 1924-25 perquè isquera la primera promoció de l’es-
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en farmàcia, encara que sembla que alguns practicants tenien també 
aquesta dedicació. A les primeres dècades del segle xx, a banda de met-
ges i apotecaris, Oliva disposaria d’aquest segon i molt important nivell 
de personal sanitari, que completaria la nòmina dels homes i les dones 
dedicades a cuidar la salut de les persones.

Pocs pobles tenen, com Oliva, un carrer amb el nom de la Comare. 
Aquest fet indica la importància que li se va donar a alguna dona deter-
minada que realitzava aquesta important funció. Des d’antic, l’assistèn-
cia al part estava en mans femenines, de forma que els metges rarament 
intervenien, però les coses van anar canviant de forma que a Espanya, 
a partir del 1888, les matrones sols estaven autoritzades a assistir el 
part “natural”, és a dir, no complicat (Almudéver, 2016). És fàcil que el 
1918 actuara més d’una partera a la nostra població, però desconeixem 
si tenien titulació oficial. Suposem que, com en altres llocs, les comares 
d’Oliva haurien aprés l’art de l’assistència al part d’altres dones experi-
mentades, coneixements pràctics que molt sovint passaven de mares a 
filles, atés que les escoles regulars encara no hi eren. 

Francisca Escrivà Marí (veg. fotos 23 i 24) 

A falta d’un escorcoll més profund d’aquest important segment sa-
nitari, tenim notícia d’una família amb dues generacions de comares, 
com a mínim. Hem confirmat que Francisca Escrivà Marí (la Font d’en 
Carròs, 1894 — Oliva, 1961) era comare, però és dubtós que practicara 
la professió el 1918, si considerem que en aquell moment tenia vint-i-
quatre anys. De qualsevol forma, exercirà molts anys a Oliva, com a 
mínim des de pocs anys després de l’epidèmia gripal. Hi ha constància 
d’assistir al part d’Emília Gisbert Fuster el 1927 i el 1934.70 La filla, dita 
Paquita la Comare, també va exercir com a tal fins als anys vuitanta.71

cola de La Casa de Salud de Santa Cristina (Madrid).Vegeu Fernando Conde (2011), 
Catalina Fajardo (2013), Javier Manrique et al. (2014) i Laura Almudéver (2016). 

70.  Emilia Gisbert era esposa de José Borràs Malonda. El part de 1927, assistit 
pel metge Bernardino León i la comare Francisca Escrivà, va precisar fòrceps i va 
nàixer una xiqueta que va morir a la mitja hora. En el de 1934, José Borràs comenta 
que la seua filla Emilia Borràs Gisbert va nàixer assistida per “Da Francisca Escrivá 
‘Comadrona’, sin necessidad de aplicación de forceps”. Dades extretes de la llibreta 
manuscrita de José Borràs Malonda (Fons familiar d’Emi Girau Borràs). 

71.  Devem aquesta informació i fotos corresponents a la neta, Francisca Collado 
Benedito.
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La família Borràs aporta probablement diversos auxiliars de farmà-
cia. Hi ha una tradició oral que situa Flora Borràs Segarra (veg. fotos 25 
i 26) i el seu germà Justo al front de l’establiment heretat de son pare, el 
Dr. Borràs, últim a obtindre la titulació oficial. També el germà d’amb-
dós, José María, era ajudant de farmàcia, però va morir jove (abans de 
1933). És, però, José Borràs Malonda, fill de Justo, qui consta per escrit 
com a “auxiliar de farmàcia” en dos certificats emesos al gener de 1939. 
Un és signat pel metge Demetrio Pi (veg. foto 27) i, l’altre, pel farma-
cèutic Camilo Tormo (veg. foto 28).72

Respecte als practicants, el Dr. J. Perrón (1919), en el seu informe 
sobre la grip a Oliva, conta que va precisar l’ajut d’un practicant, sense 
referir el nom de la persona. Tanmateix, en el llibret d’anotacions de 
les incidències familiars sobre salut, escrit per José Borràs Malonda, 
apareixen tres cognoms de practicants administrant injeccions o realit-
zant procediments de cirurgia menor: Montilla (1939), Latorre (1947) i 
Muñoz (1951). Potser, algun d’ells hi era el 1918.73 Caldria, però, dis-
posar de més dades per tal d’assegurar aquesta probabilitat.

2.4.4. Veterinaris

Els veterinaris o manescals han format part de l’estament “sanitari” 
habitual als pobles i ciutats, cuidant dels animals i evitant o curant les 
seues malalties, cosa que redundava en la millora de la salut humana, 
en previndre la transmissió a les persones. A més a més, solien estar al 
càrrec dels escorxadors municipals i formaven part de la Junta Local 
de Sanitat. Es tracta de professionals que cal tindre sempre en compte 
a l’hora de revisar aquest grup d’homes i dones que s’ocupaven de la 
salut. A Oliva, en aquell moment, casa sí i casa no tenia alguna bestia de 
càrrega que els seus propietaris cuidaven, atesa la seua importància com 
a element de transport i “motors” de les faenes agrícoles, fins al punt que 
la mort d’aquests animals era una contrarietat per a les cases riques i un 

72.  El primer certificat està datat el dia 15, amb paper oficial d’època encara 
republicana, i es centra en una malaltia que patia José Borràs. El segon, datat el 29, és 
una nota mecanografiada que acredita l’aptitud, basada en anys d’experiència, com a 
“auxiliar de farmàcia” (Fons documental familiar d’Emi Girau Borràs).

73.  Cal descartar Muñoz per constar el seu exercici a Oliva en època posterior, 
com el cas de Sendra. Aquest darrer, Fernando Sendra Soria, va adquirir el títol el 
1928, segons testimoni aportat pel fill Josep Sendra i Molió. 
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vertader drama per a les famílies modestes. El manescal era cridat per 
a evitar-ho. També, els ramats d’ovelles i cabres suposaven font d’in-
gressos per a diverses famílies i la seua salut era vigilada pel veterinari. 

Francisco Cabrera Giner (veg. fotos 29 i 30)

Va nàixer a Benissa el 1882 i va morir a Oliva el 1962. Es va casar 
amb Irene Orellana Pi i, en morir aquesta el 1936, va tornar a casar-se 
amb la germana de la primera dona, Ana Orellana Pi, viuda de Gabriel 
Ayos Orellana des de 1934.74 Dos diaris publiquen el 1911 la notícia 
següent: “Se ha recibido en la sección de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, de la província, el título de veterinario expedido a favor de D. 
Francisco Cabrera, vecino de Benisa, para su entrega al interesado”.75 
Es confirma, per tant, que a la segona dècada del segle xx Francisco 
Cabrera era manescal titulat. El 1918 tenia trenta-sis anys i el suposem 
instal·lat ja a Oliva i exercint la seua funció.

2.5. Els metges d’Oliva i la “brigada danesa”

En els anys posteriors a La Cucaracha, es generen uns documents 
valuosos que fan referència a tres metges d’Oliva i un farmacèutic. Es 
tracta de les cartes d’Egil Fischer i Vilhem Lauritzen, danesos ocupats 
en la compra del palau dels Centelles, que pretenien desmuntar per a 
reconstruir-ne una part al seu país (veg. fotos 31 i 32). El 1919, Fischer 
havia marxat a Dinamarca i Lauritzen es quedava a Oliva intentant re-
soldre els conflictes derivats de l’operació. Durant les faenes de desmun-
tatge d’elements arquitectònics, un obrer sofreix un accident important. 
El xicot, aprenent de fuster, semblava tan greu que els metges advertien 
d’una mort pròxima.76 Els seus pares no van acceptar traure’l del palau 
per a portar-lo a casa, com a estratègia per a reivindicar les indemnitzaci-
ons corresponents. El pacient, atés per Segundo Boscà i Andrés Cardona, 

74.  Devem les dades biogràfiques i les fotografies a l’amabilitat del seu net, Vi-
cent Salabert Cabrera. 

75.  Heraldo de Alicante (02/09/1911) i La Defensa: Diario Católico de Avisos y 
Noticias (Alcoi) (04/09/1911).

76.  Carta de V. Lauritzen a E. Fischer, Oliva 25 de setembre de 1919, Museu 
Arqueològic d’Oliva (MADO), Col·lecció Egil Fischer, Documents i correspondència 
(CEF-DC), doc. nº inv. 20.
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continuà vivint mentre els mesos passaven i les minutes anaven pujant, 
per a desesperació dels danesos i de Vicente Arnal, dit el Pereviso, en el 
seu paper de procurador al servei dels arquitectes. Lauritzen comenta:

L’altre dia, l’apotecari va enviar la seua factura de 111’70 pes-
setes i, com no es va pagar en l’acte, no va tardar a dirigir-se 
a Vicente [Arnal] a qui va preguntar si ens havíem anat [...]. 
Després vaig pagar el compte de l’apotecari [...] per fi el fus-
ter ha eixit del palau.77

La factura grossa, però, era la dels metges. Els danesos, animats per 
Vicente Arnal, es resistien a pagar-la, però els pares del fuster lesionat 
exigien les indemnitzacions per a fer front a les despeses. Lauritzen, fart 
del vesper d’Oliva, per fi aconsegueix fer les maletes i, des de Barcelo-
na, li comunica a Fischer les darreres negociacions: havia anat a parlar 
amb l’advocat de València que els aconsellava esperar, però després ha-
via comentat el cas amb Pepe Veses, “el barbut que viu prop del carrer 
Sant Vicent”, que es va oferir a fer d’intermediari per la seua experièn-
cia en aquests tuactes, atés que “D. Pepe té la carrera de dret, és advocat 
i propietari d’una fàbrica d’oli, on sovint hi ha accidents”.78 Pepe Veses 
es va entrevistar amb la família de l’accidentat i amb els metges, oferint 
un pacte com a la millor solució. Entre altres coses, es proposava que, 
en lloc de dos metges, es quedara sols un a l’atenció del malalt. Boscà 
apuntava la possibilitat d’alternar-se, ell i Cardona, amb la qual cosa els 
honoraris baixarien a la meitat. La factura dels metges pujava en aquell 
moment a 1.040 pessetes. Lauritzen continua comentant:

Vaig anar després a Cardona per a dir-li que el dit compte no 
el podíem pagar; calia abans enviar-li-ho a vosté [Fischer] per 
tal que ens donara la seua opinió [...]. Vicente [Arnal] continua 
treballant; diumenge a la vesprada va arribar a Oliva el germà 
[d’Andrés Cardona], el dentista [Alejandro]. Vicente creu que 
podria convéncer-lo perquè influïra [...]. Vaig aconseguir que 

77.  La traducció és nostra a partir de la versió castellana de l’original danés. Supo-
sem que l’apotecari seria Camilo Tormo, però no hi ha constància documental (Carta de 
V. Lauritzen a E. Fischer, Oliva 3 de maig de 1920, MADO, CEF-DC, doc. nº inv. 22).

78.  La “fàbrica d’oli” és probablement la de Veses, situada al camí vell de Dénia, 
amb la qual aquesta notícia confirmaria la seua existència el 1918. 
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Cardona anara a parlar amb D. Segundo. Van convindre que 
Cardona es retirara i que D. Segundo seguiria visitant el xic.79 

El text relaciona tres dels metges que van actuar durant l’epidèmia de 
grip de 1918 i és un dels pocs documents escrits que parla d’Alejandro 
Cardona. És evident que “el dentista” actuava d’home bo per a convén-
cer el germà Andrés, que representava la posició més ferma del tàndem 
Boscà-Cardona. Vicente Arnal degué aprofitar la relació d’amistat que 
tenia amb Alejandro. Els bons oficis d’aquest i la mediació de Pepe Ve-
ses sembla que finalment van triomfar, arribant a un acord satisfactori 
per a totes les parts.80

Amb la “brigada danesa” fora d’Oliva, Vicente Arnal serà qui de-
fensarà els seus interessos, donant lloc a una intensa correspondència 
centrada bàsicament en el negoci del palau, que anirà de mal en pitjor 
per als seus representats.81 El problema del xicot encara cuejarà i Ar-
nal, a finals d’any, discuteix una factura menor de Boscà, recomanant a 
Fischer que la pague. Aquest, en carta posterior, es queixa de la manca 
d’agilitat en la correspondència i li conta els greus problemes de salut 
que recentment ha tingut en la seua família.82 

79.  El text i els fragments anteriors pertanyen a la mateixa carta. La traducció és 
nostra (Carta de V. Lauritzen a E. Fischer, Barcelona 17 de maig de 1920, MADO: 
CEF-DC, doc. nº inv. 24). 

80.  Un document manuscrit i signat per tres testimonis (Alejandro Vives, 
Celestino Mas i José Martí de Veses dona fe de l’acord, mitjançant el qual es fa efectiu 
el pagament de 900 pessetes per part d’Egil Fischer a Bautista Masquefa Molió, pare 
del xic accidentat, en concepte d’indemnització. També s’entreguen tots els jornals 
des de la data de l’accident, el 4 de març, fins a la data actual, el 20 de maig de 1920 
(Rebut de pagament original [escrit en castellà] i datat prop del 10 de maig de 1920, 
MADO: CEF-DC, doc. nº inv. 23). 

81.  És coneguda la dissortada història del palau dels Centelles amb la declaració 
de Monument Nacional el 1920, intent d’adquisició per les administracions públi-
ques, esfondrament de la coberta i degradació i demolició final. La col·lecció epistolar 
de Fischer permet seguir gran part d’aquest procés. Vegeu el treball d’Elena Canto 
(2017). 

82.  Des del punt de mira de la salut, la carta no té preu. Fischer conta a Arnal totes 
les penes passades recentment: Apendicitis de la dona que després ha tingut tumors 
“maliciosos” i dolorosos a les orelles, similars al d’un fill a les galtes. Ell mateix ha 
estat molt temps mal de l’estómac i molt feble. El pitjor, però, ha estat la pneumònia 
greu amb febre alta (de 41,3º) del fill menut, que quasi es mor (Dinamarca [?], Carta 
d’Egil Fischer a Vicente Arnal, 22 de juny de 1921, MADO: CEF-DC, doc. nº inv. 44). 
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Foto 2. Família de llauradors benestants en una casa de camp, Oliva, 1919 (Arxiu 
Municipal d’Oliva).

Foto 1. Dones i xiquets al costat d’un canal de reg, Oliva, 1919 (Arxiu Municipal 
d’Oliva).
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Foto 4. Xiquets d’Oliva, 1919. La mortalitat era molt alta en aquestes edats (Arxiu 
Municipal d’Oliva).

Foto 3. Treballadors i xiquets a un ra-
jolar d’Oliva, 1927 (Col·lecció familiar 
Devesa-Peiró).
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Foto 6. J. Enrique Garcia Sanchis (1885-1965), 
metge titular d’Oliva (Col·lecció familiar d’En-
rique Garcia Garcia).

Foto 5. J. Enrique Garcia Sanchis (1885-1965), 
metge titular d’Oliva (Col·lecció familiar d’En-
rique Garcia Garcia).
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Foto 8. Segundo Boscà Seytre i la seua espo-
sa Herminia Albert Seytre (Col·lecció familiar 
d’Eduardo Boscà Sanchis).

Foto 7. Segundo Boscà Seytre (ca. 1879-1922), 
metge titular d’Oliva (Col·lecció familiar 
d’Eduardo Boscà Sanchis).
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Foto 10. Andrés Cardona Morant (1887-1939), metge 
titular d’Oliva (Col·lecció familiar d’Enriqueta Gas-
có Cardona)

Foto 9. Eduard Boscà Casanoves (1843-1924), 
pare de Segundo Boscà, metge i naturalista 
(Col·lecció familiar d’Eduardo Boscà Sanchis).
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Foto 12. Alejandro Cardona Morant (1891-
1929). Foto de 1917 per a l’orla de llicen-
ciatura (Arxiu familiar d’Alejandro Cardo-
na Ballester).

Foto 11. Andrés Cardona Morant (1887-1939) i 
la seua filla Enriqueta vers el 1925 (Col·lecció 
familiar d’Enriqueta Gascó Cardona).
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Foto 14. Jorge Perrón Zurlinden (Foto de l’Arxiu del 
Col·legi de Metges de València).

Foto 13. Alejandro Cardona Morant 
(1891-1929). Foto dels anys 20 del 
segle xx (Col·lecció familiar d’Ale-
jandro Cardona Ballester).
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Foto 16. Demetrio Pi Pons (1891-
1962). Foto de jove amb dedicatòria 
(Fons fotogràfic d’Isabel Pi Aparici).

Foto 15. Jorge Perrón Zurlinden (Col·lecció 
particular de Jorge Escrivà Rubio).
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Foto 18. Demetrio Pi Pons (1891-1962). 
Foto de major (Fons fotogràfic d’Isabel Pi 
Aparici).

Foto 17. Demetrio Pi Pons (1891-1962). Foto 
amb l’esposa Isabel Ballester Arnal i la filla Ma-
ria (Fons fotogràfic d’Isabel Pi Aparici).
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Foto 20. Calendari de 1906 amb publicitat d’un 
medicament, pertanyent a la Farmàcia Borràs 
(Col·lecció familiar d’Emi Girau Borràs).

Foto 19. Justo Borràs Segarra (1862-1930) 
(Col·lecció familiar d’Emi Girau Borràs).
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Foto 22. Camilo Tormo Guerola (1883-1962). 
Foto de major (Col·lecció familiar d’Ana Fe i 
Alfonso Ronda Tormo).

Foto 21. Camilo Tormo Guerola (1883-
1962). Foto de jove (Col·lecció familiar 
d’Irene i Ramón Gilabert Tormo).
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Foto 24. Francisca Escrivà Marí (1894-1961), 
comare d’Oliva. Foto de major (Col·lecció fa-
miliar de Francisca Collado Benedito).

Foto 23. Francisca Escrivà Marí (1894-1961), 
comare d’Oliva. Foto de jove (Col·lecció fami-
liar de Francisca Collado Benedito).
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Foto 26. Flora Borràs Segarra (ca. 1851-1930?). 
Foto de principis del segle xx (Col·lecció fami-
liar de Flora Mansanet Fuster).

Foto 25. Flora Borràs Segarra (ca. 1851-
1930?). Foto de jove amb el seu espòs, 
José Carpi Grimalt (Col·lecció familiar 
d’Emi Girau Borràs).
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Foto 28. Certificat del farmacèutic Camilo Tormo Guerola a favor de José 
Borràs Malonda, acreditant la seua dedicació com a auxiliar de farmàcia, 20 
de gener de 1939 (Col·lecció familiar d’Emi Girau Borràs).

Foto 27. Certificat del metge Demetrio Pi Pons a favor de José Borràs Malonda, acre-
ditant la seua dedicació com a auxiliar de farmàcia, 15 de gener de 1939 (Col·lecció 
familiar d’Emi Girau Borràs).
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Foto 30. Francisco Cabrera Giner (1882-1962). Foto dels anys cinquanta del segle xx. 
Cabrera i la seua esposa a l’esquerra; a la dreta, Vicente Arnal i esposa (Col·lecció fami-
liar de Vicent Salabert Cabrera).

Foto 29. Francisco Cabrera Giner (1882-
1962), veterinari natural de Benissa i instal·lat 
a Oliva (Col·lecció familiar de Vicent Salabert 
Cabrera).
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Foto 32. Egil Fischer amb dama jove i 
senyor [d’Oliva?] (MADO, Àlbum me-
nut 010, CEF-DC).

Foto 31. La “brigada danesa” descansant en una terrassa amb accés al palau. A la dreta, Egil 
Fischer; i de front, Vilhem Lauritzen (Museu Arqueològic d’Oliva-MADO, Col·lecció Egil 
Fischer, Documents i correspondència, Negatius positivats 056, CEF-DC).
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Foto 34. Marsella, anys 20 del segle xx. A l’esquerra de la foto, magatzem de fruites 
obert per la família Nadal d’Oliva; dempeus, Vicente Nadal Garcia, i al seu costat, as-
seguts, els fills Vicente i Francisco Nadal Girau (Fons familiar de Maruja Borràs Nadal, 
Informació de Jeanette Nadal)

Foto 33. Federico Loygorri Vives pronunciant un parlament el 23 de gener de 1921 
al Casino Gandiense, passeig de les Germanies (Fons familiar d’Alejandro Cardona 
Ballester).
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Foto 36. Estació del tren a Oliva, cap a finals del segle xix (Museu Municipal de Xàbia, 
Arxiu Antonio Chorro, Foto publicada per Manel Arcos en Cabdells, 12, 2014).

Foto 35. Membres assistents a l’Asamblea Médica Regional, celebrada a València el 1918. 
Cap al centre de la foto, amb ulleres, el president Vicente Peset Aleixandre (Cortesia de 
José L. Fresquet, Foto publicada en la portada del seu llibre El Instituto Médico Valenciano 
(1898-1930).
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Foto 38. Vinyeta satírica sobre La Cucaracha, publicada en el diari La 
Correspondencia de Valencia, 4 d’octubre de 1918.

Foto 37. Oliva 1918, famílies Morell i Salabert dies des-
prés de la mort de Maria Salabert Espasa el 28 de setembre 
(Fons personal de la família Salabert, Foto restaurada per 
Salvador Mañó).
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Foto 39. Anunci d’un producte farmacèutic 
inserit a la Revista de Gandia durant l’epidè-
mia gripal (Arxiu Històric de Gandia).

Foto 40. Anunci de sabó al diari La Provincia 
(Canàries), 24 d’octubre de 1918.

Foto 42. Article sobre la sanció a la medicina d’Acabacases (La Cor-
respondencia de Valencia, 22 d’octubre de 1918).

Foto 41. Anunci de Iode (El Correo de Cádiz, 
28 d’octubre de 1918).
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Foto 44. Ofici de l’Ajuntament de Tavernes de la 
Valldigna demanant sèrum equí, signat el 13 de 
novembre de 1918 (AGFDV, D.2.2, caixa 175).

Foto 43. Ofici de l’Ajuntament de Simat de la 
Valldigna demanant sèrum equí, signat el 6 de 
novembre de 1918 (AGFDV, D.2.2, caixa 175).
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Foto 45. Processó rogativa celebrada a Oliva el diumenge, dia 13 d’octubre de 1918, 
amb la Mare de Déu del Rebollet al fons (Foto publicada per J. Castell Bomboí, 2000).
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Foto 47. Família al pati de sa casa, Oliva, 1919 (Arxiu Municipal d’Oliva).

Foto 46. Capçalera de La Crónica Médica (núm. 716, 10 de febrer de 1919), amb 
l’article de Jorge Perrón sobre l’epidèmia gripal a Oliva.



106 Cabdells XVI (2018)

Francesc Devesa i Jordà i Antoni Arlandis Puig

Foto 49. Publicitat de gramò-
fon, extret de Teatro Cómico: 
Temporada Teatral 1919 (Bar-
celona) (Museu Etnològic de 
Dénia, Arxiu de Memòria Grà-
fica, Llegat Tenor Cortis).

Foto 48. Xiques i xiquets disfressats en carro fester, 
Oliva, anys 20 del segle xx? (Arxiu Municipal d’Oli-
va).
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Foto 51. Llibre de prescripcions de la Farmàcia Tormo 
corresponent a 1918 (Fons documental de la farmàcia, 
Cortesia de la família Ronda Tormo [Alfonso i Ana Fe] i 
de Maria Vicenta Català Salort).

Foto 50. Mapa il·lustratiu de la morbiditat i 
mortalitat gripal a la província de València. 
Conferència del doctor Fernando Rodríguez 
Fornos, publicada en Policlínica, 7 (75).
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Foto 53. Capella de Sant Sebastià a la població 
de Sort (Pallars Sobirà), amb inscripció d’agra-
ïment del barri del Raval per haver-lo lliurat de 
la grip de 1918.

Foto 52. Placa commemorativa de l’Ajuntament 
d’Oliva, en agraïment a Alejandro Cardona Mo-
rant pel seu treball durant l’epidèmia. Col·lo-
cada a la façana de la casa materna d’Oliva al 
desembre de 1919 (Foto d’Alejandro Cardona 
Ballester).
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3. L’ANY DE ‘LA CUCARACHA’

3.1. Un principi d’any ple d’esperances

“Aquest any no li se veu mala cara”, anotava Gaietà Garcia pel mes 
de gener de 1918. El pronòstic del farmacèutic de Gandia fou clima-
tològicament encertat, ateses les temperatures moderades i les pluges 
normals que trencaven un cicle de sequera, suportat a la comarca des de 
feia cinc anys.83

A principis de gener, la política olivera estava moguda. Les eleccions 
municipals s’havien celebrat l’onze de novembre anterior, però el resul-
tat no semblava acceptat per tots. L’alcalde recentment elegit, José R. 
Garcia Ferrando, del bloc conservador, no s’atrevia a constituir l’ajun-
tament per por d’algun aldarull i la poca disponibilitat de la Guàrdia 
Civil, que estava concentrada, circumstàncies que la primera autoritat 
va comunicar a València.84 El governador Sánchez Anido degué pressio-
nar, perquè tot seguit, amb data 8 de gener, es va constituir la corporació 
d’Oliva que, junt amb les de Catarroja i Silla, era de les més endarrerides 
de la província.85 L’oposició no va acudir a la sessió inaugural, posant de 
manifest la seua protesta. Uns i altres estaven pendents de la validació o 
anulació dels comicis, segons la resolució dels recursos presentats.

Les dretes locals pesaven políticament. Així, una carta al director en-
viada pel Partit Conservador d’Oliva al diari Las Provincias anunciava 
el suport incondicional al candidat Loygorri. L’escrit anava signat per 
Teodoro Garcia Lorente, al qual suposem líder del grup.86 La candida-
tura tingué èxit, atés que Federico Loygorri Vives fou elegit diputat a 

83.  Gaietà Garcia anotava cada dia, des de 1915, les dades meteorològiques. Al 
maig de 1915, escriu: “Hem passat diversos anys de sequera, especialment els dos 
darrers”. El 1915, el total acumulat de pluja foren 659 l/m2; el 1916, 556; i el 1917, 
648. El 1918 augmentà als 858; i el 1919, a 1.112. Vegeu G. Garcia (2006).

84.  Vegeu CV (07/01/1918) i DV, EP i LP (08/01/1918). José R. Garcia Ferrando 
no figura en el llistat d’alcaldes de 1901 a 1937, reconstruït per Salvador Cardona a 
partir de documents dispersos i testimonis particulars, ni tampoc a la galeria de fo-
tos de l’ajuntament. Vegeu Iniciación a la historia de Oliva, “Apéndice documental” 
(1978, 431-432).

85.  Vegeu DV i LP (09/01/1918). 
86.  Vegeu LP (05/02/1918). Hem inclòs l’escrit complet en l’“Apèndix documental 

II”. Les eleccions a diputats foren el 24 de febrer. Vegeu Martínez (1999, 56).
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Corts pel districte de Gandia (veg. foto 33).87 També podem consta-
tar com, pel mes de març, davant la mort de Manuel Polo y Peyrolón, 
president de la comissió regional organitzadora del Partit Legitimista de 
València, apareix a la premsa una nota necrològica amb les condolen-
ces d’una sèrie de personatges, entre els quals figuren Salvador Ibiza, 
d’Oliva, i Salvador Loygorri, de Gandia.88

Les conseqüències de la guerra mundial es deixaven sentir a tot ar-
reu, influint negativament en els productes agrícoles que no eren de 
primera necessitat.89 Així, a primeries d’any s’havia reunit a València la 
Junta Naranjera, amb assistència de representants de distintes poblaci-
ons, entre les que hi eren Oliva, Gandia i Tavernes. Distribuïdes les pro-
porcions de càrrega, es notifica que els vaixells viatjaran en comboi per 
a millorar la seua protecció. Però, malgrat un cert reviscolament dels 
mercats anglesos, la depreciació de la taronja i la dificultat d’introduc-
ció de la fruita a França estaven causant efectes negatius a la Safor i al-
tres comarques (veg. foto 34).90 Al contrari, els productes bàsics anaven 

87.  El 1918, Oliva té 3.091 electors (Gandia, 2.497; i Tavernes, 3.541). LP-
Val. (24/02/1918). Els Loygorri són una nissaga de militars i polítics d’origen basc 
relacionats amb Oliva a partir del matrimoni de Federico Loygorri de la Torre (1849-
1915) amb Joaquina Vives i Ciscar, neta de l’almirall Gabriel Ciscar. Aquest patriarca 
va ingressar a l’escola naval, participant en la campanya del Pacífic (1862-1871). 
Posteriorment, fou membre del Partit Liberal a l’època de la Restauració borbònica, 
ocupant seients tant al Congrés com al Senat i exercint de governador en distintes 
províncies. Aprofitant la seua bona relació amb Alfons XIII, va aconseguir del 
monarca la concessió del títol de ciutat per a Oliva el 1907. L’ajuntament li va dedicar 
un carrer important de la població, el nom del qual, avinguda de Loygorri, ha persistit 
fins a l’actualitat. Un fill del primer personatge, Federico Loygorri Vives (València, 
1881 — Madrid, 1947), fou també militar de terra i després polític, aconseguint 
l’acta de diputat per primera vegada el 1918, representació que revalidaria el 1919 i 
1920, sempre pel districte de Gandia i adscrit al Partit Conservador, dins de la línia 
“ciervista”. Vegeu Canyamàs (2018).

88.  Vegeu DV (30/03/1918). El Diario de Valencia era portaveu del Partit Jau-
mista i es va convertir en òrgan de la Lliga Catòlica. A partir de 1912, el director va 
ser Lluís Lúcia, president de la Joventut Legitimista i futur líder de la Dreta Regional 
Valenciana.

89.  La guerra va suposar un colp molt fort per a l’economia saforenca, especial-
ment per a la taronja. Per contra, la dacsa, l’arròs, el blat i la creïlla prenien un impuls 
momentani. Vegeu Alonso (1998).

90.  Vegeu LP (27/01/1918). La Memoria de 1918 de la Diputació Provincial 
de València assenyala la crisi agrícola per la dificultat d’arribada dels productes als 
mercats i la manca d’adobs químics (Diputació de València, Memoria, 1918, p. 60).
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cars i estaven molt controlats. Del Grau de Gandia, ixen cap a València 
uns 25.000 quilos de creïlles; i d’Oliva, 9.000. El mateix dia, la Guàrdia 
Civil d’aquesta població confisca i diposita a l’alcaldia uns lots de ver-
dures i hortalisses destinades a la província d’Alacant.91 No cal dir que 
els estrats humils sofrien especialment els efectes d’una crisi econòmica 
important, amb manca de jornals i carestia de productes bàsics, cosa que 
ja havia estat denunciada el desembre anterior per l’alcalde d’Oliva.92 
Així, el 3 de febrer una gran manifestació de treballadors omplia els 
carrers de la ciutat demanant l’abaratiment de les subsistències i de la 
taxa del pa, així com la construcció de la carretera d’Oliva al Grau de 
Gandia per a facilitar l’eixida de mercaderies i augmentar la demanda 
de mà d’obra.93 En altres poblacions veïnes, l’ambient també estava en-
rarit, com assenyalava una comissió d’Alacant que es dirigia per escrit 
a la Diputació de València, avisant del malestar social a les poblacions 
dels districtes de Dénia i Pego.94 Plovia sobre banyat. L’any anterior 
havia hagut una vaga general revolucionària per tot Espanya i els esde-
veniments de Rússia eren seguits amb interés per la classe obrera més 
polititzada.95 Mentrestant, cadascú es defenia com podia. A les secci-
ons d’anuncis apareixien dos reclams ben distints de persones d’Oliva: 
un electricista venia una bomba d’extracció i una xica de vint-i-cinc 
anys s’anunciava com a mare de llet.96 L’electricista pretenia recuperar 

91.  En concret, la requisa va ser de 50 quilos de segó, 57 dotzenes de floricols, 10 
arroves de naps, 14 de creïlles, 5 de fesols, 2 de tramussos i 1 de dacsa Per les quanti-
tats i el tipus de producte, suposem que serien produccions familiars que s’intentarien 
vendre a la Marina. En qualsevol cas, ens serveix per a il·lustrar sobre aquesta mena 
de cultius al terme d’Oliva en aquelles primeres dècades del segle xx. Vegeu CV i EP 
(30/01/1918) i LP (31/01/1918).

92.  Vegeu DV (11/12/1917). L’alcalde era, en eixe moment, Salvador Garcia 
[Lorente?]. Reproduïm la seua nota en l’“Apèndix documental III”. 

93.  Vegeu CV, DV i EP (04/02/1918).
94.  Diputació de València, Memoria, 1918, p. 61.
95.  Per causa de la vaga general, Gadea i Bernabeu, dirigents socialistes de Gan-

dia, van estar uns dos mesos tancats a València. El 1918, les treballadores de la fàbri-
ca Lombard (Almoines) es declaraven en vaga per les dolentes condicions laborals, 
aconseguint reduir la jornada (treballaven onze hores diàries) i doblar el jornal. Vegeu 
Alonso (1998). 

96.  Vegeu LP (27/01/1918) i DV (02/02/1918). L’anunci era de Vicente Morató, 
electricista d’Oliva, que venia una bomba d’extracció amb divuit metres de canonada 
i capacitat de 250 l/minut a 22 m., marca Lens, tipus Sunzes. La tecnologia avançada 
estava present ja a l’agricultura del regadiu d’Oliva. 
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diners. La jove oferia la llet perquè, potser, li’n sobrava o perquè, tal 
vegada, el seu fillet havia mort. Pura subsistència en definitiva.97

A banda de la greu crisi social i econòmica, hi havia també unes rei-
vindicacions territorials que qüestionaven el centralisme descompassat 
de l’Estat espanyol. Al País Valencià, les elits intel·lectuals comença-
ven a moure’s proposant una descentralització que, fins i tot, arriba-
va a una autonomia municipal i regional inspirada en la capdavantera 
Mancomunitat Catalana.98 Així, la Diputació de València li prestava 
atenció especial al tema, incitant a sol·licitar les corresponents refor-
mes legislatives al poder central.99 En aquesta línia, l’Institut Mèdic 
Valencià va organitzar una Asamblea Médica Regional Valenciana, que 
es va celebrar al mes de març a la capital i a la qual es van adherir 
molts metges de totes les comarques de l’antic Regne (veg. foto 35). 
La premsa publicava els llargs llistats d’adhesions, en un dels quals 
figurava Segundo Boscà, d’Oliva.100 Pel vessant més cultural, també hi 
havia iniciatives i actes, com la conferència sobre “Literatura catalana” 
organitzada a l’Acadèmia Valencianista del Centre Escolar i Mercantil. 
El ponent, Luis Forés, va parlar sobre els orígens de la llengua, els tro-
badors i alguns clàssics com Muntaner, Desclot i Llull. El seu discurs 
va ser molt aplaudit.101

97.  Pot ser que la xica poguera alimentar una altra criatura a banda de la seua, 
però en aquell moment la mortalitat infantil i neonatal era molt alta. Sense anar més 
lluny, a Oliva, el dia 17 de gener, faltava un xiquet de sis dies i, el dia 18, un altre d’un 
dia, per mencionar senzillament unes dates que coincideixen perfectament amb la llet 
“de vint dies” que anunciava la xica. 

98.  La Mancomunitat Catalana va funcionar des de 1914 a 1925. El 1918 estava 
presidida per Josep Puig i Cadafalch, que va substituir Enric Prat de la Riba (1914-
1917). Els dos polítics pertanyien a la Lliga Regionalista, partit conservador i monàr-
quic, impulsor d’un catalanisme creixent que va fer de la Mancomunitat Catalana un 
òrgan polític i modernitzador, lluny del paper de descentralització administrativa a 
què inicialment s’havia acollit.

99.  En la Memoria de la Diputació de València dels anys 1918 i 1919, apareix 
una secció dedicada a l’“Autonomía Administrativa”. La del 1919 inclou una sèrie 
d’estudis i treballs. Un dels textos ve a ser una mena de bases o embrió d’un autèntic 
Estatut d’Autonomia. Vegeu Diputació de València, Memoria, 1918, pp. 143-149; 
Memoria, 1919, pp. 171-183.

100.  Vegeu CV (06/03/1918), LP (09/03/1918), DV (10/03/1918), EP (11/03/1918) 
i CV (18/03/1918).

101.  Vegeu LP (23/04/1918). 
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No sabem si aquella primavera cultural deixava alguna empremta a 
Oliva, però la meteorològica sí que ho feia. Pel març i l’abril, les pluges 
visitaven la Safor i deixaven al voltant de cinquanta litres acumulats.102 
Si el caràcter de la pluja va ser moderat, no va ser així el comporta-
ment d’alguns olivers. A principis d’abril, un fet terrible va commoure 
la població i el país sencer. A la caseta del guardaagulles del tren Car-
caixent-Dénia, km. 50 del terme d’Oliva, es produí la mort violenta del 
matrimoni que custodiava la via fèrria. L’autor del doble assassinat, 
acusat de crim passional, va ser detingut i tota la premsa informava del 
fet luctuós.103 Però la desgràcia arribava acompanyada i associada al 
camí de ferro: uns quants dies després, un vellet era atropellat pel tren, 
que va causar la mort de l’home i de l’ase que muntava.104 Per a rematar 
els successos violents, a mitjan mes una discussió que enfrontava, per 
antics ressentiments, dues famílies, va acabar en “bronca fenomenal”, 
segons titulava La Correspondencia de Valencia. Els fets van començar 
en un bar del carrer de Sant Pere i van acabar, a colp de puny, entre el 
Moreno i tres fills que lluitaven contra Trena i el seu fill Lluna. L’al-
darull al carrer va ser tan extrem que va requerir la intervenció de la 
Guàrdia Civil, amb la qual cosa es va aconseguir finalment que el saldo 
es quedara en algunes ferides i contusions.105 Aquell clima de violència, 
potser, va fer extremar el control de la força pública que, a final de mes, 
confiscava diverses armes sense llicència.106

Pel mes de maig, l’ambient semblava més calmat, encara que els 
problemes agrícoles i d’escassesa de productes bàsics persistien. Per 
a pal·liar la manca de forment, el governador de Barcelona anunciava 
que d’aquell port eixien cap a València quaranta mil quilos de farina. 

102.  Del 8 al 10 de març, es registren les quantitats següents de pluja: 33 litres 
a Benissa, 32 a Oliva i 29 a Gandia, entre altres poblacions. Vegeu LP (13/03/1918). 
Del 7 al 8 d’abril, les quantitats recollides foren de 16,1 a Oliva, 17,5 a Gandia i 20 a 
Pego. Vegeu DV (11/04/1918). 

103.  Vegeu CV, DA, DV, EP i LP (10/04/1918).
104.  La víctima va ser Carlos Mollà Fuster, de setanta anys, i l’accident ferroviari 

es va produir al km. 46, prop de la població. Vegeu CV i EP (11/04/1918) i DV 
(12/04/1918).

105.  El Moreno era Antonio Llopis Escrivà i els seus fills, Fermín, Vicente i Sal-
vador Llopis Sendra. Trena era Vicente Gomar Mateu i el seu fill, de malnom Lluna, 
Vicente Gomar Malonda. Vegeu CV (11/04/1918).

106.  Vegeu CV (30/04/1918) i EP (01/05/1918).
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El nom del vapor no podia ser més emblemàtic: Ausiàs March. Per la 
seua banda, el flamant diputat Federico Loygorri parlava en el Congrés 
sobre el transport d’hortalisses des de les estacions d’Oliva, Gandia i 
Tavernes a Carcaixent, reclamava l’augment dels serveis i anunciava 
una interpel·lació sobre la construcció del ferrocarril Gandia-Alcoi.107 
Al mes següent, Loygorri insistirà davant Cambó a millorar l’eixida de 
les hortalisses d’Oliva i de la Safor, a la qual cosa el ministre respondrà 
favorablement (veg. foto 36).108 La pèrdua continuada de collites feia 
també aixecar el sector de la taronja valenciana, adherint-se a la pro-
testa diferents localitats de la Safor, entre les quals hi era Oliva.109 Una 
pluja moderada va acomiadar maig amb mitja saó.110

3.2. Les taconades llunyanes del Soldat de Nàpols

Per la primavera de 1918, va començar la primera onada de la grip, 
però les notícies alarmants venien de Madrid, on l’afectació fou més 
intensa. Allí van batejar l’epidèmia amb el nom de Soldat de Nàpols, 
tonada que es repetia en La canción del olvido, sarsuela del mestre Ser-
rano de moda en aquell moment.111 El Tio Cuc, setmanari satíric d’Ala-
cant, en feia burla: “¿Coneixen vostens al soldat? Pues este individuo 
fill de pares desconeguts (En España no el coneixen ni els meches) es 
un mal de cap.”112 A la premsa valenciana, la primera notícia la va donar 
el diari Las Provincias el 23 de maig, en recollir una nota de l’alcaldia 
de Madrid.113 Al País Valencià hi havia casos, però no molt abundants 
ni massa greus. La Revista de Gandia reflectia bastant normalitat a la 
comarca. Pel mes de juny, a banda de comunions i novenaris, el corres-
ponsal d’Oliva comenta l’abundància de la collita de garrofa, la pro-

107.  Vegeu CV i LP (14/05/1918).
108.  En aquell moment, Francesc Cambó, de la catalana Lliga Regionalista, era 

ministre de Foment en el gabinet presidit per Antoni Maura. Vegeu CV (26/06/1918) 
i DV i LP (27/06/1918).

109.  Vegeu CV (13/05/1918).
110.  L’informe pluviomètric dels dies 26 i 27 parla de 33,4 litres a Oliva i de 36,4 

a l’Orxa. Vegeu DV i LP (31/05/1918).
111.  Vegeu Martínez (1999, 88).
112.  El fragment pertany a El Tio Cuc (08/06/1918) i forma part d’un text que 

inclou Bernabeu (1991, 104-105). 
113.  Vegeu Martínez (1999, 85) 
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bable mitja anyada d’olives i les optimistes previsions del blat que es 
començava a segar.114 Pel que fa a la política, hi perdurava una certa re-
bolica postelectoral, atés que uns esperaven la nul·litat i altres la confir-
mació dels resultats. Mentrestant, el “simpático y pundonoroso” alcalde 
José R. Garcia Ferrando anava a casar-se amb la, per suposat, “bella y 
simpática” senyoreta Isabel Fuster Garcia.115 El setmanari, d’acord amb 
la seua línia conservadora i catòlica, continua comentant distints ecos 
socials: a la seua finca de l’Elca, arribaven Domingo Mascarós, major-
dom de setmana reial, junt amb sa mare, Jesusa Abargues; també es dei-
xava caure per Oliva el diputat Federico Loygorri i Vives; de València 
venia, per a quedar-se definitivament, Pepita Coloma Cardona, viuda 
de Ferrando i el seu fill Álvaro, afectat de la “malaltia de moda”, és a 
dir la grip.116 Era, però, una anècdota mentre la vida social de “la crème 
de la crème” olivera seguia el seu curs normal. El rector de Sant Roc, 
Trinitario Vidal Faraig, es va tòrcer el turmell quan eixia el Santíssim 
Sagrament a la processó del Corpus, impedint-li continuar al seguici.117 
Els estudiants Bernardino León Fuster, Fernando Peris Morell i Diego 
Mestre obtenien magnífiques qualificacions als exàmens.118 També, les 
masses de jornalers anònimes continuaven acatxant el llom, de sol a 
sol, i seguien la seua tasca feixugament quotidiana. Això, però, no era 
notícia en les revistes pietoses ni en els diaris més populars. El mes de 
juny es tancava amb una novetat inquietant que arribava de les terres 
llunyanes de Rússia: el possible assassinat del tsar Nicolau II.119

A l’estiu, s’instal·lava la calma sanitària i la grip, vista des de terres 
valencianes, semblava una cosa llunyana i passada. La Revista de Gan-
dia continuava donant notícia d’actes religiosos i narrant la desfilada de 
les elits socials oliveres. Mentre la tercera orde de Sant Francesc anun-
ciava els exercicis mensuals, les famílies benestants iniciaven l’estiueig 
ocupant les seues cases de camp: a la finca del Reg Nou arribava Juan 
Sancho Ibiza amb la seua família; i a les respectives propietats, l’exdi-
putat Martí de Veses i el secretari del jutjat municipal, Vicente Llorca. 

114.  Vegeu RG (06/06/1918) i RG (13/06/1918). 
115.  Vegeu RG (13/06/1918). 
116.  Vegeu RG (20/06/1918). 
117.  Vegeu RG (06/06/1918). 
118.  Vegeu RG (13/06/1918) i RG (20/06/1918).
119.  Vegeu DV (27/06/1918). En realitat, l’assassinat del tsar i la seua família va 

ser el 17 de juliol següent.
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L’alcalde José R. Garcia Ferrando i la seua esposa feien uns dies que 
havien tornat de viatge de noces.120 Hi havia gent que no era rica de 
naixença, però volia acumular fortuna per la via ràpida, habitualment il-
legal. En aquells dies de juliol, es celebrava un juí per la mort de Garau, 
un contrabandista mallorquí assassinat a punyalades per diferències al 
si de la banda. El contraban era de tabac i sembla que la ruta clandes-
tina anava de Mallorca a la costa de València amb desembarcaments a 
Sagunt, Oliva, Dénia i Xàbia. Els carrabiners de Xàbia van intervindre 
la mercaderia. Entre els implicats, hi havia cognoms com Darder, Pla-
nells i March. Un advocat demanà interrogar en valencià un testimoni, 
cosa que va autoritzar el jutge. Els metges Juan Peset i Jesús Bartrina 
declaraven com a experts de l’autòpsia.121 Pel juliol, la notícia de la 
platja d’Oliva no era el contraban, sinó els nombrosos banyistes que hi 
acudien des del dia de Sant Cristòfol.122 Poc després, el 16, es celebrava 
la Mare de Déu del Carme, predicant José Sanchis, rector de Guadalest. 
La desfilada social seguia. Arribava al seu xalet el capità d’artilleria, 
Antonio Galbis, amb l’esposa María Loygorri Vives i família. Ingressa-
va a l’escola d’enginyers de camins, canals i ports J. Pompilio Alcaraz 
Pavia, fill de Juan Alcaraz Vallcanera, mestre nacional, etc.123 El juliol 
dia adeu amb pluges que deixaven 40 litres a Oliva, 94 a Sueca i 97 a 
Xàbia.124 Per l’agost, el preu del blat arribava a xifres altes i la collita de 
l’arròs es presentava abundant. A l’asil d’ancians, es celebrava la festa 
de la patrona Santa Marta, amb missa cantada pel capellà Fernando 
Molió. Una excursió al Molinell, amb la clàssica paella, era protago-
nitzada per un grup de joves senyoretes: Maria March Cañamás i la 
seua cosina Anita, Ramona i Josefina Miralles Sancho i Pepita Morera 
Boix. Acompanyades de les respectables mares, foren obsequiades per 
una representació del “sexo feo” de la nostra societat i la de Pego.125 El 
corresponsal d’Oliva, acostumat a la delicadesa dels ambients que re-
flectia en les seues cròniques rosa, tenia la pell molt fina per a suportar 
el llenguatge rústic i els crits del poble baix que escoltaria pel carrer, a 

120.  Vegeu RG (11/07/1918). 
121.  Vegeu CV (12/07/1918) i DV i LP (13/02/1918).
122.  El dia de Sant Cristòfol era el 10 de juliol. Vegeu RG (18/07/1918).
123.  Vegeu RG (24/07/1918).
124.  Vegeu DV (01/08/1918). 
125.  Vegeu RG (08/08/1918).
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les tavernes o al trinquet. Així, en un article anterior, blasmava contra la 
“asquerosa peste de la blasfemia”, i feia una crida per tal que les autori-
tats feren alguna cosa i continuaren la campanya mampresa la quaresma 
passada.126 Tanmateix, era aquest poble poc o gens instruït, pobre o de 
mitja capa, malparlat o respectuós, religiós o anticlerical el qui mante-
nia el tresor de la llengua que va escoltar mossén Antoni Maria Alcover 
i Sureda al seu pas per Oliva i que ara lloava en un discurs a València.127 
Eren moments de reviscolament del valencià-català que es movia en un 
ambient on el domini del castellà-espanyol era aclaparador en tots els 
àmbits culturals. És precisament aquell 1918 quan Pompeu Fabra va 
publicar la Gramàtica Catalana, que l’ICE va fer seua, i Bernat Ortín 
la Gramàtica Valenciana, seguint la línia fabriana.128 També a Valèn-
cia, l’alcalde Faustí Valentín i Torrejón, del partit Unió Republicana 
Autonomista, era favorable a l’ensenyament del valencià i va engegar 
iniciatives al respecte.129

Per l’agost, si fem cas al cronista d’Oliva, el poble està en contínues 
festes, totes amb advocació religiosa, és clar. Unes són les dels carrers 
de Marqués de González, Sant Doménec i Sant Antoni, altres les del 
carrer de Santa Ana amb cavalcada, música i danses. Les misses i els 

126.  Vegeu RG (01/08/1918).
127.  Antoni Maria Alcover i Sureda va fer un discurs de lloança a la llengua 

valenciana a la seu de Lo Rat Penat, on va nomenar Oliva entre els nombrosos pobles 
que havia trepitjat per a escoltar la parla i prendre notes per al seu diccionari. El diari 
Las Provincias oferia als seus lectors el discurs complet. Vegeu LP (08/08/1918). 
Mossén Alcover, dit l’Apòstol de la Llengua, va recórrer tots els territoris de parla ca-
talana abans de culminar el monumental Diccionari català-valencià-balear, conegut 
com el Diccionari Alcover-Moll pel seu principal col·laborador, el gramàtic Francesc 
de Borja Moll i Casasnovas. Tots dos eren balears.

128.  Fabra havia redactat les normes el 1913 i publicat el seu diccionari ortogrà-
fic el 1917. L’obra fabriana tindrà gran repercussió als ambients valencianistes i va 
influir en personalitats com Almela i Vives, A. Pizcueta, Sànchez Gozalbo o Carles 
Salvador. Vegeu V. Pitarch (2018) i EMV (09/03/2018). 

129.  El 9 d’agost de 1918, la corporació municipal va aprovar un decret, segons 
el qual “en todas las escuelas y centros de enseñanza no técnicos de facultades, artes 
y oficios, se enseñase a leer y escribir el valenciano [...]”. Aquella proposta, però, 
ocasionà una forta controvèrsia en el mateix partit Unió Republicana Autonomista, 
de forma que alguns correligionaris, amb el diari El Pueblo al capdavant, van desau-
toritzar l’alcalde, en contra de l’opinió d’altres membres que sí que eren favorables. 
El conflicte va provocar l’amenaça de dimissió de l’alcalde, que finalment no es va 
materialitzar. Vegeu Martínez (1999, 57-58) i Mesa (2018).
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sermons van tocant-se. Al raval, prediquen el coadjutor Andrés Bolufer 
celebrant Sant Antoni de Pàdua i Trinitario Vidal commemorant Santa 
Anna. A la vila, pren la paraula el plebà Salvador Campos festejant els 
sants Abdó i Senent. Els Sants de la Pedra havien protegit el camp i la 
collita de pebreres portava bones perspectives, però la fruita en general 
escassejava, encara que començaven a collir-se les primeres figues.130 
Les tandes de reg es respectaven rigorosament, però, de tant en tant, 
algun espavilat o desesperat alçava trestelladors i obria boqueres fora 
de torn amb la corresponent denúncia si el pillaven.131 A Vilallonga, 
comencen a arribar en grans grups els obrers que havien anat a França. 
Venien, cansats i amb fam, contant la penúria dels països en guerra.132 
Si als pobles veïns arribaven uns, se suposa que uns altres ho farien a 
Oliva, com ocorria a molts llocs del País Valencià. L’eixida a l’estran-
ger era una de les escapatòries que els treballadors tenien quan havien 
de buscar-se la vida per manca de faena. El pitjor, però, estava encara 
per vindre i no anava a tardar molt. L’estiu anava acabant i les famílies 
benestants d’Oliva tornaven de les seues cases de la platja o de les fin-
ques de l’Elca, el Marxucal o els Sequers. El diputat Federico Loygorri 
anava i venia de Gandia, on conversava amb els seus companys de par-
tit, principalment amb el senador marqués González de Quirós. Es pre-
paraven novament eleccions municipals i el corresponsal d’Oliva, en 
una proclama que encara hui molts subscriuríem, feia vots perquè cada 
partit triara les persones més aptes i honestes.133 Hi havia poca ametla i 
anava barata. Al contrari, la collita de garrofa era abundant i mantenia 
bons preus, mentre el pebre “morrongo” tenia poca acceptació.134

3.3. L’atac violent de La Cucaracha

Cap a finals d’agost, la salut semblava encara normal al País Valen-
cià, si per normalitat entenem les habituals diarrees estivals, els brots 
de tifus ací i allà o la desfilada intermitent d’albats per infeccions i di-

130.  Vegeu RG (08/08/1918) i RG (14/08/1918). 
131.  A mitjan agost, la “benemérita” d’Oliva denunciava diversos agricultors per 

furtar aigua. Vegeu CV i LP (19/08/1918).
132.  Vegeu RG (08/08/1918).
133.  Vegeu RG (05/09/1918).
134.  L’ametla es pagava a 4 pessetes el doble decalitre; i la garrofa, a 10 quinzets 

l’arrova. Vegeu RG (12/09/1918).
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ferents xacres aparellades a la deficient salubritat o a la misèria. Però, 
en començar el mes de setembre, aquell Soldat de Nàpols, que havia 
sembrat la por a la primavera madrilenya, va perdre la seua elegància 
distant esdevenint una Cucaracha pròxima, una panerola repugnant i 
temible.135 Al principi, els governants li treien importància, però ben 
prompte l’epidèmia entrà a tot i a totes. Les autoritats sanitàries estaven 
desbordades i desorientades. Es dictaven mesures higienistes preventi-
ves, s’evitaven aglomeracions, es suspenien espectacles, es retardava el 
començament del curs als centres docents, es fumigaven cases i trens, 
etc. Per altra banda, s’instava als metges bacteriòlegs a investigar amb 
rapidesa per a trobar solucions. Mentrestant, el seguici de malalts i di-
funts augmentava vertiginosament. Per a més alarma social, La Cuca-
racha, a diferència d’altres epidèmies gripals, afectava especialment 
homes i dones entre vint i quaranta anys, la gent jove i forta que, per 
complexes raons immunitàries encara discutides, presentava complica-
cions greus i, sovint, mortals. Encara que les classes desafavorides eren 
més vulnerables, ningú no estava segur de lliurar-se’n. El mateix rei Al-
fons XIII va emmalaltir i una filla d’Antoni Maura moria per grip, per 
citar exemples ben notoris. A València ciutat, els sis diaris de diferents 
ideologies, informaven i pressionaven autoritats i metges. El Mercantil 
Valenciano va obrir una secció titulada “La cuestión sanitaria”.

Què passava a la Safor? El 12 de setembre, la Revista de Gandia, 
a banda de les habituals cròniques sobre collites i festivitats, comenta 
que la “imprescindible” Cucaracha va en augment i molts jornalers 
tornen malalts de la Ribera. A Oliva, la mort de la senyora Irene Pi 
Belamí, viuda de Jenaro Orellana, el dia 13, semblava marcar també 
l’inici d’una tragèdia que no anava a fer distinció de classes socials.136 A 

135.  Encara que La Cucaracha va ser el nom més popular a les terres valenci-
anes, l’epidèmia va ser batejada de formes molt distintes segons el lloc. A Madrid, 
Soldado de Nápoles; a Alacant, La razón social de la Compañía Ferroviaria del Me-
diodía; a Barcelona, el Tibidabo o la Anilina; a Sevilla, El tanque de la asaura; a Sant 
Sebastià, El treinta y cuarenta; a Bilbao, La naviera de Artigorriagorritilipendiliren-
di; i al Ministeri d’Estat, La incautación. Tot açò ho contava Santiago Navarro en una 
columna satírica que titulava “En broma. Vocabulario epidémico”. Navarro, però, no 
esgotaria tot el llistat de malnoms que va rebre l’epidèmia, com ara el Malson, com 
també es conegué a Catalunya. Vegeu CV (05/11/1918) i Pinilla (2009). 

136.  Irene Pi tenia setanta anys i portava malalta com a mínim des de principis de 
mes. La Revista de Gandia (05/09/1918) informava que el procés era “d’alguna gra-
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la segona meitat de setembre, l’inspector provincial de sanitat, Dr. Juan 
Torres Babí, convalescent de la grip, visitava diverses poblacions pro-
peres i informava que, mentre a Tavernes l’epidèmia semblava minvar, 
a Oliva la situació era alarmant, amb molts malalts, dolentes condici-
ons higièniques i escassesa d’aigua, especialment als barris pobres.137 
La Revista de Gandia del dia 17 corrobora l’informe de l’inspector i 
comenta que la població estava espantada i que un sol metge assistia 
cent dèsset pacients. Aquell mes havia començat malament i acabava 
pitjor. El dia 30, una xica del poble moria atropellada pel tren. Las Pro-
vincias parla d’acte voluntari. Tenia vint-i-sis anys. Tingué alguna cosa 
a veure la grip? No ho podem afirmar, però els malalts de vegades es 
desesperaven de pur pànic o sofrien afectació neurològica pel mateix 
virus. Sense anar més lluny, la premsa informava que un veí del Grau de 
Gandia, en notificar-li el metge que patia el mal, es va tirar a una bassa 
morint ofegat; també, el secretari de l’Ajuntament de Favara, jove de 
vint-i-vuit anys i angoixat per la malaltia, va morir en precipitant-se des 
del pis on vivia.138

L’epidèmia va posar a prova la qualitat de les persones, com sol 
ocórrer en les situacions extremes. Uns fugien vergonyosament i altres 
lluitaven contra la passa fins a la mateixa mort. Entre els diversos met-
ges valencians que es va endur l’epidèmia figuren José Torres Mengual, 
metge de Benissa; Rodolfo Pastor Garcia, de Pego; José Andrés Mon-
real, d’Algemesí; i José Sanz Artigues, d’Algar. Aquest darrer va morir 
als vint-i-vuit anys, després de substituir els dos metges que acabaven 
de faltar. A València ciutat, el Dr. Mariano Serrano Sáez moria també 
víctima de la grip, quan exercia la seua tasca a la Posta Sanitària de 
Russafa. L’ajuntament li va dedicar un carrer, al temps que reprovava 
i cessava aquells facultatius que no van acudir quan van ser requerits. 
A tot Espanya, uns dos-cents metges es van deixar la vida atenent els 

vetat”, però a la nota parroquial de defunció no figura el diagnòstic, per tant no queda 
clar si va morir o no de grip. Tant la Revista de Gandia com el setmanari Fontilles 
lamenten la notícia luctuosa. Aquest darrer explica el llarg període de Jenaro Orellana 
com a membre de la Junta de Govern de la Leprosería, al temps que remarca el gran 
amor del matrimoni a la institució. Vegeu RG (19/09/1918) i Fontilles (08/10/1918).

137.  Segons El Mercantil Valenciano (25/09/1918), eixe mateix dia l’inspector, 
procedent de Sueca i Sollana, visitava Tavernes i Oliva. 

138.  Vegeu EMV (19/10/1918).
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malalts.139 A la nostra comarca, no van faltar els bons exemples. Així, 
el doctor Víctor Fenollosa, engripat i amb febre, no va parar d’assistir 
pacients a Piles i Miramar; fins i tot, va ensenyar al capellà de la darrera 
població a administrar injeccions (Soler, 2009). A la població general hi 
havia de tot. Qui podia es refugiava a cases de camp intentant aïllar-se 
del mal. Altres prestaven la seua ajuda i conhort als familiars o veïns 
malalts.

En aquella tardor fatídica, la situació d’Oliva esdevingué crítica. 
Dels tres metges titulars (Enrique Garcia, Andrés Cardona i Segundo 
Boscà), dos van emmalaltir de grip al principi del brot epidèmic, cosa 
que va motivar l’enviament urgent de Jorge Perrón per part de la Ins-
pecció Provincial de Sanitat.140 Potser fou en eixe moment quan Ale-
jandro Cardona, un jove metge dentista acabat de llicenciar i germà 
d’Andrés, es degué presentar també voluntari atenent la demanda de 
les autoritats i posant-se a treballar a ple rendiment.141 En aquells dies 
dramàtics, els professionals que quedaven en peu devien estalviar els 
minuts per a poder-los dedicar als pacients greus (Perrón, 1919). Eren 
tants els malalts que, segons la memòria popular, les famílies deixaven 
una cadira a la porta de la casa on n’hi havia per atendre. Els metges, 
però, es veurien impotents davant l’agressivitat de la pesta que matava 
sense pietat. Diu que, alguns dies, els cadàvers eren dipositats a la porta 
del cementeri per a soterrar-los l’endemà, per manca de temps o per si, 
com havia passat en ocasions, algú despertava per no estar realment 
mort. La suma de baixes anava creixent. Darrere de cada víctima, hi 
havia un drama personal i familiar. Així, a mitjan mes, Francisco To-
màs Cañamás tornava malalt de la Ribera. Era un llaurador jove del 
carrer de Bram que havia anat amb una colla de segadors d’Oliva a fer 

139.  La xifra la donava la revista científica La Medicina Valenciana, 1918, 18 
(213), pp. 489-494. Un article titulat “Los héroes de la epidemia” fa una crònica a la 
memòria del jove metge de Xàtiva, José Sanz Artigues, mort a Algar. Després, publi-
ca un llistat de metges víctimes de la passa. Vegeu també Cardona (1973), Martínez 
(1999) i Bernabeu-Mestre (2005).

140.  La premsa es fa ressò de la situació crítica, per la duresa de l’epidèmia i 
les baixes de l’equip mèdic, cosa que el mateix J. Perrón confirma. Vegeu CV i LP 
(22/09/1918), EP (23/09/1918) i J. Perrón (1919).

141.  En el llibre de prescripcions de Camilo Tormo, la primera recepta d’Alejan-
dro Cardona apareix el 15 de setembre i la de Perrón el 25, però és possible que en els 
dos casos els metges començaren a actuar uns quants dies abans. 
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la campanya de l’arròs. Com altres anys, portava l’haca negra que tots 
li demanaven per a batre. Era un animal trotador que feia honor al seu 
nom, la Batedora, per la seua eficàcia trepitjant les garbes. El dia 22, 
Francisco moria de broncopneumònia gripal i deixava viuda Maria Bor-
ràs Tercero i òrfena de pare una xiqueta de catorze mesos. Poc després, 
el 28 de setembre, faltava també de grip una dona de trenta-vuit anys, 
Maria Salabert Espasa, ama de casa amb domicili a la carretera de Ga-
briel Ciscar. L’espòs, José Morell Fuster, havia fet diners aquells anys 
de la Guerra Gran. Els Salabert i els Morell, famílies benestants de la 
vila, es van reunir per a donar conhort al viudo i empara als tres xiquets 
que s’havien quedat sense mare. D’aquell dol, van deixar constància 
fotogràfica (veg. foto 37).142 El dia anterior a la mort de Maria, El Mer-
cantil Valenciano afirmava, en la secció “La cuestión sanitaria”, que la 
malaltia a Oliva “es presentava amb caràcter alarmant pel gran nombre 
de malalts, manca de condicions higièniques de la població i escassesa 
d’aigua, especialment als barris pobres”.143 Cap a finals de setembre, 
La Correspondencia de Valencia i Las Provincias parlen de normali-
tat en l’atenció mèdica després de la visita de l’inspector provincial. 
En aquell moment, hi havia cinc metges treballant a la població.144 No 
ens ha d’estranyar aquestes incorporacions, que reafirmen la gravetat 
epidèmica i els problemes assistencials a la ciutat saforenca. De fet, a 
diverses localitats es demanaven facultatius per a reforçar o per cobrir 
llocs vacants per malaltia, mort o fugida del titular. Fins i tot, es van re-
clutar estudiants de Medicina dels darrers cursos, com José López, que 
ajudava el metge de Piles (Soler, 2009). A les grans ciutats, les coses 
tampoc no marxaven bé. A Barcelona, Lluís Companys clamava contra 
l’empresa funerària pel mal servei i la manca de taüts.145 A València, 
alguns diaris reclamaven una “dictadura sanitària”, que Alacant ja havia 
engegat en tombar un barri sencer per males condicions higièniques.146 
Hi sorgien crítiques obertes a les autoritats mèdiques i sanitàries, que 
en els millors dels casos tenien caràcter satíric (veg. foto 38). Davant la 

142.  Hem reconstruït aquestes dues defuncions gràcies als testimonis aportats, 
respectivament, per Vicent Roig Tomàs i Joan Ramon Morell Gregori.

143.  La traducció és nostra. Vegeu EMV (27/09/1918).
144.  Vegeu CV (26/09/1918) i LP (27/09/1918) 
145.  Vegeu Xavier Granero (1981).
146.  Vegeu Bernabeu (1991) i Martínez (1999).



123Cabdells XVI (2018)

OLIVA I LA GRIP DE 1918

fallida terapèutica, hi sovintejaven els remeis “màgics” que pretenien 
curar la malaltia i que anaven des dels fàrmacs meravellosos al simple 
conyac (veg. fotos 39, 40 i 41). Algunes medicines arribaven a preus as-
tronòmics, aixecant-se les corresponents protestes. Qualsevol proposta 
era bona per als negocis dels espavilats. Així, a València es va arribar 
a sancionar amb una multa de 500 pessetes el fabricant de Pulmonal 
Grimalt, conegut com la medicina d’Acabacases, un medicament que 
no sols no curava la grip sinó que havia demostrat ser perillós per a la 
salut (veg. foto 42).147 També la Safor estava cul per amunt. Segons 
informa El Mercantil Valenciano del dia 1 d’octubre, Bellreguard tenia 
dos-cents malalts inclòs el metge.148 La setmana següent, en un tren 
procedent de Barcelona que portava treballadors de França, arribaven a 
València, amb grip i quaranta graus de febre, els tres germans Puig de 
la Font d’en Carròs.149 Una malalta de Ròtova informava el metge que 
a França, d’on venia, l’epidèmia causava estralls.150 Dies després, l’al-
calde del poble demanava clausurar el cementeri per estar massa prop 
de les cases.151 Altres alcaldes, demanaven desesperats sèrum equí que 
alguns metges proposaven per a frenar la malaltia (veg. fotos 43 i 44).152 
A mitjan mes, moria de grip el rector de Rafelcofer, Salvador Ferrer 
Albiñana. Eren moments terribles en què la gent assistia atemorida al 
soterrament continu d’homes i dones que sols uns dies abans estaven 
plens de vida. Jorge Perrón (1919) relata el cas d’una xica jove i bella 
que de matí a penes presentava símptomes, a la vesprada tenia pneu-

147.  El sancionat va ser Vicente Cutanda Garcés. Sembla que Acabacases era 
el malnom amb què es coneixia els Cutanda, que regentaven o havien regentat una 
taverna al carrer de Guillen de Castro. Vegeu LP (19/12/1914), CV (22/10/1918) i 
Martínez (1999, 84-142). Curiosament, el nom Acabacases va persistir, de forma que 
alguns testimonis asseguren que, pels anys seixanta del segle xx, en certs bars d’Oliva 
s’anomenava així el licor Fernet. 

148.  Vegeu EMV (01/10/1918).
149.  Vegeu EMV (09/10/1918).
150.  Vegeu EMV (08/10/1918). 
151.  Vegeu EMV (28/10/1918). 
152.  Per tal d’evitar l’excessiu consum del sèrum antidiftèric, que altres proposa-

ven, el Ministeri de la Governació va disposar que els laboratoris oficials prepararen 
sèrum equí, cosa que el laboratori provincial de València va fer ràpidament. Molts 
pobles valencians el van sol·licitar i les seues peticions foren ateses. Vegeu Diputació 
de València, Anuario, 1918 (Arxiu General Fotogràfic de la Diputació de València, 
A-3.1.12-vol 16-1918, pp. 104-113).
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mònia doble amb signes de mal pronòstic i a la nit moria sense remei. 
Certs casos no sols colpejaven la sensibilitat dels metges, acostumats a 
la crueltat de la mort, també la dels escriptors. Josep Pla (1977), reme-
morant aquella tardor tràgica, dirà:

Del carrer, se sentien els 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 auto-
màticament, es torna pansit i enfonsat.153 

Fou en eixos dies quan a Oliva es va convocar tot el poble en processó 
rogativa (veg. foto 45). El corresponsal de la Revista de Gandia fa una 
crònica detallada i emotiva. El diumenge, dia 13 d’octubre, es va traure 
la Mare de Déu del Rebollet i el Santíssim Crist de Sant Roc. Les dues 
imatges eren acompanyades per més de tres mil homes i un nombrós 
grup del “sexo devoto”. Tot el clero i la corporació municipal, amb l’al-
calde al cap, assistiren.154 Sembla que no hi hagué conflicte, com sí que 
es va produir a la capital, on l’autoritat civil recomanava evitar les con-
centracions de gent per pura prevenció i atenent les directrius sanitàries, 
cosa que enutjà la jerarquia catòlica. També Gandia havia tret en proces-
só les imatges del beatet Hibernón, del Sant Duc i de la Mare de Déu dels 
Desemparats, amb multitud de fidels assistents i nodrida representació 
dels jesuïtes, escolapis i resta del clero. Ací, però, el cronista critica que 
en passar la comitiva pels casinos, aquests estaven plens de “desgracia-
dos” que, indiferents, seguien amb les seues frívoles converses o prenent 
una insignificant tassa de Moka.155 És clar que no tots pensaven igual. El 
Pueblo, fent honor al seu anticlericalisme i atesa la freqüència de roga-
tives a les esglésies de la capital, deia: “O los que cantan no estan bien 
de voz o el cielo se hace el sueco”. Com que la mortalitat augmentava 
d’un dia a l’altre, el diari es preguntava si no seria la mateixa concentra-
ció de fidels la que contribuïa a la difusió de la malaltia, i proposava, en 
conseqüència, el tancament de les esglésies (Martínez, 1999). L’absèn-

153.  Josep Pla comença El quadern gris quan ell i el germà tornen a casa, per 
haver-se tancat la Universitat de Barcelona a causa de la grip. El fragment correspon 
al dia 18 d’octubre. Vegeu-lo complet en l’“Apèndix documental IV”. 

154.  Vegeu RG (17/10/1918). Pel seu interés, reproduïm el text complet de la 
crònica en l’“Apèndix documental V”. 

155.  Vegeu RG (17/10/1918).
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cia d’arxiu municipal ens impedeix conéixer les mesures adoptades per 
l’Ajuntament d’Oliva davant la pesta, encara que suposem que intentaria 
seguir les directrius marcades per les autoritats provincials.

3.4. Després del malson 

Fou cap a finals d’octubre quan l’epidèmia començà a minvar. En 
un article en La Crónica Médica, Jorge Perrón (1919) contarà la seua 
experiència a Oliva, on parla de cent setanta-vuit morts entre el 7 de 
setembre i el 28 d’octubre, davant els trenta-dos que, poc dalt o baix, es 
produïen habitualment pel mateix període (veg. foto 46). Del 21 al 23, 
un temporal de pluges netejava l’atmosfera de la Safor i regava la terra 
assedegada. Pel novembre, les nuvolades seguirien descarregant aigua 
abundant.156 Meteorologia a banda, a Oliva, com a altres poblacions, 
el predomini informatiu sobre la passa era quasi absolut, però altres 
esdeveniments començaven novament a sorgir. Per trasllat de Fernan-
do Sinés, apareix una plaça de notari en el concurs per a provisió de 
vacants.157 La senyoreta Pepita Paredes prenia possessió com a mes-
tra d’escola. La Guàrdia Civil havia practicat denúncies per ús il·legal 
d’armes, pastura abusiva i caça sense permís.158 La premsa donava una 
aparença de normalitat que encara no existia. L’any que acabava ha-
via estat un bon any per al camp, en considerar que les pluges havien 
caigut amb més ganes i no van aparéixer les temudes gelades, que sí 
que ho havien fet el 1915 i el 1917. Però l’adversitat de l’epidèmia va 
enfosquir els bons auguris climàtics de Gaietà Garcia que a, finals de 
desembre, confessava decebut: “Tanquem el 1918, un any molt trist”. 
La salut era més important que les collites.159

Uns quants mesos després, la gent recuperava les seues ocupacions i 
lleures habituals. Als pobles, els treballs i les festes seguien el seu ritme 
ancestral (veg. fotos 47 i 48). Les ciutats reprenien la marxa frenètica i 
tornaven a obrir-se teatres i espectacles. Els comerciants aprofitaven el 
període postgripal per a llançar noves ofertes que ajudaren a allunyar 

156.  Del 21 al 23 d’octubre, a Oliva es registraven 103 l/m2. El total acumulat en-
tre octubre i novembre va ser de 452 l/m2. Vegeu LP (27/10/1918) i LP (13/12/1918).

157.  Vegeu LP (19/09/1918).
158.  Vegeu CV (22/09/1918). 
159.  Vegeu G. Garcia (2006).
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les penes (veg. foto 49). A l’àmbit sanitari, era bon moment per a fer 
balanços. El catedràtic de Patologia Mèdica, Fernando Rodríguez For-
nos (1919), pronunciava, a l’Institut Mèdic Valencià, dues conferències 
sobre la passada grip, on assenyalava una alta incidència de la malaltia 
als partits costaners de la província de València, que es corresponen 
amb les comarques del Camp de Morvedre, l’Horta, la Ribera i la Safor, 
i atribuïa el fet al trajecte ferroviari que aniria sembrant la llavor de la 
malaltia, amb més dificultat d’arribada a l’interior (veg. foto 50). Altres 
metges significats de València, que havien treballat incansablement als 
laboratoris, aportaven també la seua opinió. Tres prestigiosos bacteriò-
legs, Pablo Colvée, Juan Peset i Adolfo Rincón de Arellano, havien pre-
parat una vacuna que ells mateixos s’havien inoculat per a provar llur 
eficàcia. Els investigadors, ajudats per Jaume Ferran, a qui l’ajuntament 
havia fet vindre, van treballar de valent, aïllant microbis propis de les 
complicacions gripals, però sense poder arribar al virus que no conei-
xien. Alguns van intuir aquell agent fugisser que no podien evidenciar 
al laboratori, com explicava el naturalista Antimo Boscà, i van avalar la 
hipòtesi dels francesos Nicole i Lebailli sobre la possibilitat d’un virus 
ultramicroscopi. Boscà, germà del titular d’Oliva, raonava lúcidament: 
“Lo del virus [...] los científicos no debemos ser fanáticos; puede ser 
una fase de la Ciencia.” (Martínez, 1999).

Potser a Oliva, també els metges, les autoritats i el poble sencer fari-
en balanç de pèrdues per a tornar després a la rutina quotidiana. Conei-
xem la valoració mèdica de la mà del Dr. Perrón. Suposem que els far-
macèutics farien el seu resum encara que sol fora mentalment. Podem 
imaginar Camilo Tormo, home meticulós com era, donant una ullada als 
seus llibres de prescripcions (veg. foto 51). Probablement, comprovaria 
que durant els mesos de setembre i octubre de 1918 el volum de medi-
caments despatxats va ascendir a 3.585, una xifra més de tres voltes su-
perior a l’habitual, cosa que dona idea de la magnitud de l’epidèmia.160

Pel gener de 1919, la corporació presidida pel nou alcalde, Enrique 
Pons Arnal, signava l’acta d’allistament dels mossos.161 Era un senyal 

160.  En el mateix període de l’any 1917, la farmàcia va despatxar 1.055 receptes 
i des de l’1 de gener al 29 de febrer de 1919, fora de l’atac epidèmic, van eixir 1.112 
receptes. Dades extretes dels llibres de registre de la Farmàcia Tormo.

161.  Aquest alcalde no figura tampoc en el llistat publicat en Iniciación a la histo-
ria de Oliva (1978), ni a la galeria fotogràfica de l’ajuntament. Si atenem als signants 
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de normalitat que la desaparició de la guerra i de la pesta certificaven. 
Pel desembre de 1919, a l’any de la mortífera Cucaracha, l’ajuntament 
reconeixia públicament l’heroica tasca del metge odontòleg, Alejandro 
Cardona, i “pels rellevants serveis prestats al veïnat” li dedicava una 
placa, que es va col·locar a la façana de la casa materna, situada al tram 
de carretera que encara porta el seu nom (veg. foto 52). La pregunta 
és inevitable. Si, com sembla, tots els metges d’Oliva van treballar de 
valent, per què l’ajuntament reconeixia sols a un dels cinc que van ac-
tuar durant l’episodi gripal? En realitat, desconeixem si es va produir 
algun tipus d’agraïment als altres facultatius, cosa ben probable, però la 
manca de documentació ens priva de saber-ho cert. Sols coneixem, de 
forma indirecta, un altre cas de valoració positiva. El Dr. J. Perrón “ha 
conseguido el beneplácito y aplauso del pueblo y autoridades, logrando 
dejar un recuerdo imperecedero”, manifesta el comentarista de La Cró-
nica Médica, quan la passa encara cuejava.162 Potser, la diferència es 
troba en què els tres metges titulars estaven acomplint la seua obligació, 
com també el mateix Jorge Perrón que, a pesar del seu oferiment previ, 
rebia ordres de la inspecció provincial. Per contra, Alejandro Cardona 
no tenia cap responsabilitat, tret de la que li dictava la seua consciència. 
Alejandro, recent acabada la seua llicenciatura, podia haver optat per 
allunyar-se del perill, però es va cabussar a la faena voluntàriament i 
generosa. És aquest fet diferencial el que, tal volta, va decidir a les au-
toritats d’Oliva distingir de forma especial el més jove dels cinc metges 
presents en aquella tardor infausta de l’any de La Cucaracha. 

de l’acta, els altres regidors que formaven la nova corporació, resultat de les darreres 
eleccions de finals de 1918, eren: Salvador Garcia Lorente, Manuel Núñez Arnal, 
Francisco Bañó Savall, Justo Borràs Segarra, Teodoro Garcia Lorente, Juan Bautista 
Arnal Ibiza, Román Pastor Terrades, José R. Garcia Ferrando, Miguel Gregori Ribera, 
Antonio Collado Cots, Vicente Nadal Garcia i Bernardino Roig Soria. Vegeu Ayunta-
miento de Oliva, Acta de alistamiento (12/01/1919) (Arxiu General Fotogràfic de la 
Diputació de València, B.1.8, caixa 1.629). Entre març i abril del mateix any, trobem 
també certificats dels tres metges titulars d’Oliva, a favor de distints mossos amb 
problemes de salut, que els podria lliurar del servei militar. Vegeu dos certificats amb 
imprés oficial de reconeixement signats per Segundo Boscà (02/03/1919) i Enrique 
Garcia (07/03/1919) i un certificat manuscrit signat per Andrés Cardona (15/04/1919) 
(Arxiu General Fotogràfic de la Diputació de València, B.1.8, caixa 1.629). 

162.  Vegeu La Crónica Médica, 30 (710), 25 d’octubre de 1918, p. 244. Hem 
inclòs el comentari complet en l’“Apèndix documental VI”. 
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4. LA GRIP EN LA MORTALITTAT DE 1917 A 1920

Amb l’objectiu de conéixer la mortalitat generada per la grip de 
1918 a Oliva, hem consultat els llibres de defunció dels arxius parro-
quials de Santa Maria i de Sant Roc, les dues parròquies que abastaven 
la totalitat de la població d’aquell moment. Les dades han estat introdu-
ïdes directament a una base Excel, prèviament dissenyada, que contenia 
com a camps principals: data de defunció, sexe, edat, causa de la mort 
i parròquia de pertinença. Hem recollit totes les defuncions registrades 
entre 1917 i 1920 inclusivament. Per al càlcul de les taxes, hem tingut 
en compte els cens poblacional d’Oliva de 1910 i 1920, xifrats res-
pectivament en 9.619 i 8.995 habitants, i hem extrapolat la proporció 
corresponent als tres anys previs a 1920.163

4.1. La mortalitat general

La xifra total de defuncions trobada en els quatre anys estudiats 
(1917 a 1920) és de 1.041, amb una distribució desigual per anys atés 
que el 1918 presenta una xifra màxima que, amb 375 decessos, suposa 
un excés de mortalitat de 153 sobre la mitjana dels altres tres anys no 
epidèmics, situada en 222 (veg. figura 1). Aquest excés de mortalitat 
s’explica per la irrupció de la grip a la tardor de 1918, any que presenta 
un increment respecte a l’anterior de vora el 84%, augment que es situa 
en nivells alts similars als trobats en algunes poblacions de les comar-
ques valencianes del sud, com Dénia (83%), Monòver (83%) i Oriola 
(86%), però lluny d’altres llocs, com ara Alzira, on les diferències foren 
mínimes.164 Crida també l’atenció que en 1920 trobem una xifra de 262 

163.  Conscients que és un artifici, hem considerat com a lineal la tendència a 
la baixa entre els dos censos. El Dr. Perrón (1919) assenyala que Oliva és un poble 
important “de 15.000 ànimes”. Ignorem l’estimació en la qual es basa, però cal consi-
derar-la errònia atés que, com assenyala Pons Fuster (1979), aquesta xifra no arribaria 
fins a 1939. 

164.  Càlculs extrets del treball de Salvador Palazón (1991) en què ofereix l’evo-
lució de les defuncions des de 1914 a 1925 per a nou poblacions de la província d’Ala-
cant, inclosa la capital. En aquesta relació, la que sofreix el menor increment de 1917 
a 1918 és Alcoi, amb un 22%; i la del major, Crevillent, amb un 128%, mentre que la 
ciutat d’Alacant es situa en una zona intermèdia amb el 67%. Per a les dades d’Alzira, 
vegeu l’estudi de Guillem Lera Perales i Guillem Lera Calatayud (2017).
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morts, la qual cosa suposa un increment notable que es situa bastant per 
damunt dels comptabilitzats el 1917 i 1919 (204 i 200, respectivament). 
Per sexes, la proporció d’homes es lleugerament superior (52%) a la de 
les dones (48%) amb una distribució irregular per anys (figura 2), de 
forma que el 1917 hi ha una proporció pràcticament similar entre els 
dos sexes, el 1918 moren més dones i els altres dos anys predominen 
els homes. En els quatre anys estudiats, hem trobat més defuncions a 
Sant Roc que a Santa Maria amb uns percentatges globals del 53,7% i 
del 46,3% respectivament, sense poder explicar la causa d’aquesta di-
ferència atés que no disposem de les xifres de població adscrites a cada 
part, cosa que impedeix el càlcul de les taxes corresponents (veg. figura 
3). Els censos de població de 1910 i 1920 ens permeten un càlcul de les 
taxes brutes de mortalitat (morts anuals per cada mil habitants); en ells 
observem que, deixant a banda el 1918, Oliva presenta una taxa propera 
al 22‰ el 1917 i 1919, bastant similar a la de València el 1917 i a la 
dels anys no epidèmics d’Alacant, que oscil·lava entre el 20 i el 25‰. 
El 1920, però, la taxa d’Oliva puja considerablement i se situa propera 
a la de València de l’any anterior (veg. taula I). En la distribució de les 
defuncions per edat (veg. taula II), observem una acumulació en els ex-
trems de forma que prop del 40% corresponen a xiquets menors de deu 
anys, dels quals vora la meitat morien el primer any de vida. Els majors 
de setanta anys també acumulen un percentatge elevat (23%), mentre 
que les dècades intermèdies es mouen en proporcions del 5 al 9%.

De què es moria la gent d’Oliva en aquell principi de segle? Per tal 
d’estudiar els diagnòstics, els investigadors solen utilitzar l’anomenada 
classificació de Bertillon que contempla trenta-vuit grups. La dita pro-
posta, amb ampli consens durant molts anys, permet comparacions entre 
els distints treballs, però presenta també defectes importants com l’excés 
de representativitat de certes patologies, com la TBC, o la poca d’altres, 
com les malalties digestives, i, en general, poca capacitat d’adaptació a 
l’espectre diagnòstic de cada lloc geogràfic amb les seues particularitats. 
Tot açò comporta molts diagnòstics que no tenen ubicació i van a parar 
al grup “altres malalties”, habitualment excessiu. Tot aquest conjunt de 
qüestions i altres fan que, per una banda, es cerquen altres propostes 
classificatòries o modificacions sobre el patró de Bertillon.165

165.  Vegeu Bernabeu-Mestre et al. (2003).
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Nosaltres hem decidit presentar els resultats de les causes de mort 
en dos formats. El primer respon a la classificació de Bertillon estàn-
dard; i el segon, el mateix, però adaptat a la realitat dels diagnòstics 
dels metges d’Oliva. Aquesta doble classificació ens permet comparar 
l’espectre diagnòstic del nostre estudi amb altres, al temps que podem 
analitzar també les particularitats locals.166 

Les dades d’Oliva en la classificació estàndard de Bertillon (veg. 
taula III) ens mostren, en primer lloc, com la mortalitat per grip es dis-
para al 36% del total de defuncions de 1918, altera les xifres habituals 
(1-2%) dels altres tres anys i trastoca l’espectre diagnòstic, cosa que 
ocorre en la majoria d’estudis que s’han ocupat de la pandèmia. Si con-
siderem l’any 1917 com a “normal” i fem un llistat dels deu diagnòs-
tics més freqüent,s observarem que bàsicament són els mateixos que es 
troben en l’estudi de Josep Bernabeu (1991) a Alacant en els tres anys 
previs al de la grip (veg. taula IV). Sols hi ha dues variacions, de forma 
que en la capital del sud valencià apareixen el “suïcidi” i la “bronquitis 
aguda” (5 i 4% respectivament), que a Oliva ocupen percentatges insig-
nificants, tant el 1917 com els altres anys, atés que sols hem constatat 
un cas de suïcidi en el període estudiat i un altre de bronquitis aguda. 
Cal advertir, però, que en tractar-se d’arxius parroquials i no munici-
pals, el primer diagnòstic pot estar infrarepresentat. També es possible 
que la diferència siga real, pel diferent comportament social d’una àrea 
urbana com Alacant i altra més rural com Oliva. Respecte a la bron-
quitis aguda, hem de tindre en compte que hi havia alguns diagnòstics 
de “bronquitis” sense especificar si es tractava d’aguda o crònica, la 
qual cosa ens va portar a ubicar-los en “altres malalties respiratòries”, 
cosa que pot haver comportat també biaix de selecció en obviar casos 
de bronquitis agudes reals. Per contra, a Oliva figuren dos diagnòstics, 
“debilitat congènita” i “malalties desconegudes”, que no estan entre els 
deu més freqüents d’Alacant. El primer, amb 11,3%, és el grup propor-
cionalment més potent, després de l’anomenat “altres malalties”. Crida 
l’atenció que, excepte el 1918, aquest pes es manté els altres anys, en 
contraposició a l’estudi d’Alacant, en què sol ocupar un 3%. Respecte 
a les “malalties desconegudes”, grup dels casos sense diagnòstic o de 

166.  Altres treballs han utilitzat també adaptacions de la classificació de Berti-
llon, com és el cas de Manuel Martínez (1999), que per a València usa una taula de 
quinze diagnòstics. 
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transcripció confusa que tanca el llistat dels deu amb un 2,5%, la dife-
rència amb l’estudi d’Alacant no és tant acusada, atés que allí es troba 
en una proporció de l’1%. El major pes a Oliva d’aquest grup pot ex-
plicar-se, en part, pel menor rigor dels registres parroquials respecte als 
civils, en els quals es basa l’estudi d’Alacant.

Deixant a banda la irrupció de la grip, el pes relatiu de les distintes 
causes de mort es comporta de forma prou regular en els anys poste-
riors a 1917. El 1920, però, presenta algunes particularitats que ajuden 
a explicar el major nombre de defuncions. Hi trobem en aquest any un 
increment notable de les morts de causa cerebral i de meningitis. A més 
a més, hi apareixen vint casos de pigota com a causa de mort, etiolo-
gia inexistent els altres tres anys anteriors. Probablement, estem davant 
d’un brot important d’aquesta malaltia a Oliva que va suposar un 10% 
del total de morts el 1920, proporció clarament superior a la d’Alacant, 
que es mou entre 1-3% en el període 1915-1919.167

La classificació de Bertillon adaptada a Oliva ens aporta interessants 
novetats (veg. taula V). Per una banda, apareix un conjunt important de 
patologia digestiva, principalment gastrointestinal, que comptabilitza 
156 casos, 59 dels quals formaven el grup de “diarrea en < 2 anys” de 
la classificació estàndard, mentre que la resta engrandia l’apartat “altres 
malalties”. Aquest conjunt digestiu suposa vora un 15% del total dels 
quatre anys estudiats i inclou els grups de diagnòstic que reflecteixen 
òbviament els emesos pels metges de capçalera.

Una altra novetat que emergeix dels fons d’armari denominat “altres 
malalties” és el tètanus que, amb cinquanta casos i proporcions decrei-
xents, però considerables al llarg dels quatre anys (6,4 al 4,8%), suposa 
una causa de mort que mereix una atenció més detallada. El tètanus es 
una malaltia greu, causada per un bacteri anomenat Clostridium tetani, 
descobert el 1884 per Nicolaier, que acabava amb la vida de quasi tots 
els que tenien la mala sort d’adquirir-la. La porta d’entrada sol ser una 
ferida per on penetra el germen que, en forma d’espora, pot persistir 
molts anys en el terra. En el cas dels nounats, el microorganisme pene-
traria a través del cordó umbilical i ocasionaria la mort en els primers 

167.  A principis del segle xx, la pigota causava més de cinc mil defuncions anu-
als a Espanya. A partir de 1903, es declara la vacunació obligatòria i la malaltia va 
minvant fins a l’eradicació el 1954. De 1918 a 1920, hi ha un increment notable de la 
mortalitat. Vegeu Navarro et al. (2002). 
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dies de vida. Actualment, el tètanus és una malaltia rara i en els xiquets 
es considera pràcticament eradicada, però durant les primeres dècades 
dels segle xx encara constituïa una causa important de mortalitat, espe-
cialment infantil.168

En el cas d’Oliva, dels cinquanta casos, quaranta-vuit eren xiquets 
de dies (dels dos restants, un tenia un any; i l’altre, quinze). La majoria 
dels diagnòstics entrarien, per tant, en el concepte de tètanus neonatal. 
Els diagnòstics emesos pels metges d’Oliva parlen en la majoria de 
casos de “tétanos”, “tétanos infantil” i sols en quatre ocasions de “tris-
mo” (veg. taula VI). D’aquests quaranta-vuit casos, crida l’atenció que 
la parròquia de Sant Roc n’acumula trenta-quatre, davant els catorze 
de Santa Maria, proporció molt major que la diferència de defuncions 
absolutes. La distribució cronològica no sembla tampoc oferir un patró 
clar (veg. figura 4). És difícil arribar a saber la causa d’aquesta despro-
porcionada presència del tètanus neonatal a Oliva. Caben dues hipò-
tesis. La primera seria una errada diagnòstica en confondre el tètanus 
amb altres malalties causants de rigidesa del cos, com el “pasme” o es-
pasme, de diferents causes possibles, encara que no hi ha cap diagnòstic 
semblant al nostre estudi. En el cas que el diagnòstic fora encertat, cal-
dria pensar en una manipulació poc neta del cordó umbilical, com asse-
nyala Enrique Badenes (2017) en la seua topografia mèdica d’Alzira de 
1917. Costa pensar, però, en aquesta possibilitat, atesa la solvència de la 
majoria de comares en el seu ofici i la importància que en aquella època 
se li donava a la higiene en general que, lògicament, calia aplicar també 
a l’atenció de la mare i la criatura. Per altra banda, una manipulació poc 
neta del part sovint podria derivar en febres puerperals per infeccions, 
cosa que a Oliva no apareix com a causa de defuncions en cap cas du-
rant els quatre anys estudiats.

168.  A Mèxic, en el període 1922-1972, es registraren 106.523 defuncions per 
tètanus, de les quals el 60% eren en xiquets acabats de nàixer. A Espanya, a principis 
del segle xx, ocasionava unes nou-centes morts a l’any i, en el període 1917-1920, es 
registren 2.164 defuncions per aquesta causa. Durant la dècada dels anys 50, les xifres 
de morts per tètanus en xiquets menors d’un any encara superaven el centenar anual, 
però després van anar disminuint fins a desaparéixer a partir de 1982. La introducció 
de la seroteràpia el 1906 i la vacuna en els anys seixanta, junt amb la millora subs-
tancial de la salubritat i la antisèpsia marquen la davallada i la quasi desaparició de la 
malaltia. Vegeu Carrada (1975), Navarro et al. (2002) i Martín (2012). 
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4.2. La grip i el seu impacte

La majoria d’autors assenyala tres onades principals en la grip de 
1918. La primera es va presentar a la primavera d’aquest any; la segona, 
la més letal, va esclatar per la tardor; i la tercera, més lleugera, s’esde-
venia a l’hivern-primavera de 1919 amb un rebrot, o “quarta onada” per 
a alguns, pel gener-maig de 1920 (Erkoreka, 2006). Intentarem esbrinar 
alguna cosa d’aquesta seqüència cronològica en el cas d’Oliva.

A l’hora d’incloure el diagnòstic com a “grip” o malaltia “gripal” 
estricta hem tingut en compte totes aquelles expressions que portaven 
aquesta denominació de forma clara, segons indiquem a la taula VII. 
Les catorze formes referides a la malaltia que hem trobat a Oliva ex-
pressen una diversitat terminològica de la grip i les seues complicacions 
que en altres llocs també es constata, com a València, ciutat on els met-
ges signen fins a cinquanta-vuit expressions distintes (Martínez, 1999). 
A Oliva, la forma més usual va ser la de “neumonía gripal”, utilitzada 
en noranta-cinc ocasions. Si li afegim la “bronconeumonía gripal”, que 
apareix en vint-i-un casos, tenim la gran majoria de diagnòstics gripals, 
que indiquen precisament la complicació més important i causa imme-
diata de la letalitat epidèmica. El tercer grup, per ordre de freqüència, 
és el diagnòstic senzill de grip amb la seua doble denominació, “grippe” 
o “gripe”.169

Si ens atenem als diagnòstics de “grip” o aquells que porten el qua-
lificatiu de “gripal”, a Oliva és van produir 144 defuncions per aquesta 
causa, de les quals 135 van correspondre a l’any 1918 explicant la ma-
jor part de l’excés de mortalitat en aquest any que, com hem esmentat 
anteriorment, va ser de 153. Cal considerar, però, que la grip podria 
descompensar malalties cròniques i altres patologies, i desencadenar la 
defunció d’homes i dones en què hi figura com a causa de la mort un 
altre diagnòstic. En trenta-dos casos, pensem que la causa pot ser relaci-
onable amb la grip, pel diagnòstic i/o el moment de la defunció. També 

169.  Als arxius parroquials, la denominació de grip presenta una certa ambiva-
lència, reflex del que es pot trobar en els mitjans informatius de l’època, i pren de 
vegades la forma “grippe” o “grippal”. A la taula, hem mantingut per separat les dues 
formes “grippe” i “gripe”, per fer patent aquesta duplicitat formal, però hem incorpo-
rat la forma de la doble “p” a les expressions que portaven el terme “gripal”. La forma 
amb una sola “p” serà la que finalment s’imposarà. 
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hem observat que, en algunes ocasions, no figura la causa de la mort, 
cosa que en període epidèmic fa sospitar un “oblit” o mancança inten-
cionada. Aquestes dues observacions fan que la xifra del 135 morts per 
causa “estrictament gripal”, de l’any 1918, puga ser considerada infe-
rior a la real. Així, Jorge Perrón (1919) assegura que el nombre de de-
funcions per grip des del 7 de setembre al 28 d’octubre va ser de 149.170 
En la figura 5, podem observar la gran diferència de proporcions entre 
els òbits produïts en els dos mesos fatídics de 1918, respecte al que era 
habitual els altres anys. Queda clar, per tant, que l’onada pandèmica va 
augmentar notablement la mortalitat a Oliva l’any 1918, cosa que es 
corrobora també en les taxes de mortalitat, observant que en aquest any 
arriba al 40,3‰, duplicant gairebé les de l’any anterior i posterior (veg. 
taula I). Aquestes taxes es poden comparar amb les trobades a Pego i 
Alacant, situant-se més de deu punts percentuals per sobre de la mitja-
na del País Valencià (Palazón, 1991). Cronològicament, llevat d’alguns 
casos esporàdics al febrer, maig i juliol, el període agut de l’epidèmia i, 
per tant, de la mortalitat per grip es produeix a Oliva des del 8 de setem-
bre al 5 de novembre, quedant algunes defuncions aïllades per aquesta 
causa fins a la resta de l’any (veg. figura 6), període que es correspon 
als cinquanta dies assenyalats per Perrón (1919). Els 135 òbits per grip 
a Oliva representen més d’una quarta part (27%) de les 495 defuncions 
ocasionades per la passa al districte de Gandia en aquest any. Hom es-
tima que els malalts de grip a la comarca van ser 11.459, dels quals una 
bona proporció correspondrien també a la nostra ciutat.171

170.  El mateix Perrón continua afirmant que el nombre de defuncions totals del 
mateix període va arribar a 179, mentre que la mitjana en aquest mateix tram temporal 
solia ser de 82. 

171.  Vegeu Diputació de València, Anuario, 1918 (Arxiu General Fotogràfic de 
la Diputació de València, A-3.1.12-vol 16-1918, pp. 104-113). El cens del districte era 
de 58.821 h. No coneixem cap registre del nombre de malalts atacats per aquesta onada 
gripal a Oliva. El Dr. Perrón (1919) parla de “milers”. Si extrapolem la mateixa propor-
ció que hem trobat, respecte a les defuncions comarcals, tindríem una xifra de 3.093 
afectats, la qual suposaria vora un terç de la població olivera d’aquell any. Es tracta, 
però, d’un càlcul teòric, sotmés òbviament a biaixos importants. Cal tindre en compte, 
però, que les xifres de morbiditat estimades per a la comarca poden estar per baix de la 
realitat. Així, Vicente Grau (1983), en la seua Topografía médica..., assenyala per a Ta-
vernes de la Valldigna una afectació del 75% de la població, amb un centenar de morts 
i set mil malalts, proporcions molt superiors a les calculades per al districte de Gandia, 
on el nombre d’afectats no arribava al 20% de la població, segons les xifres oficials. 
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A la taula VIII podem comparar les taxes específiques de morta-
litat anual per grip, referents a distintes poblacions per a l’any 1918. 
Observem que Oliva, amb el 14,8‰, presenta una proporció elevada, 
comparable a la de Pego i lluny de les calculades per a ciutats com Ala-
cant, València o Barcelona. Cal advertir, però, que aquesta taxa depén 
lògicament dels diagnòstics que figuren en els certificats de defunció i, 
per tant, del criteri dels metges corresponents que poden emetre o no 
el terme “grip” o els seus derivats amb major o menor facilitat. Així, 
pneumònies o bronquitis que no porten el qualificatiu de “gripal”, cau-
sants de defuncions en el període epidèmic a pesar de ser ubicades en 
grups distints al de la grip, serien en realitat complicacions de la ma-
laltia. Aquests diagnòstics estarien falsejant a la baixa les víctimes de 
la pandèmia. Això sense parlar d’altres malalties cròniques cardíaques 
o respiratòries que la grip podria haver descompensat desencadenant 
l’evolució mortal. És, per això, que diversos investigadors estimen que 
les taxes basades en les xifres del diagnòstic oficial de grip són inferiors 
a les reals.172 En l’estudi d’Oliva, si sumàrem les trenta-dues defuncions 
“relacionables” amb la grip encara augmentaria més l’esmentada taxa.

Per sexes, en els 135 casos de 1918, hi ha una proporció lleugera-
ment superior de dones (54%) respecte als homes (46%), al contrari 
de les diferencies trobades per a la mortalitat general dels quatre anys 
estudiats que, com hem vist, era moderadament major en homes (veg. 
figura 7). En la distribució per edats (veg. taula IX), podem observar 
que els percentatges majors es troben entre els vint i els trenta-nou anys 
que, amb el 47%, acumulen prop de la meitat de les defuncions de causa 
gripal. Els percentatges en els menors d’un any i en el tram comprés 
entre un i nou anys disminueixen respecte a la proporció general de 
defuncions, mentre que el de la segona dècada es duplica. En qualsevol 
cas, aquestes freqüències en xiquets i adolescents no són tan insignifi-
cants, com sembla reflectir el testimoni de Jorge Perrón (1919), segons 
el qual el contagi no es va estendre, a banda de dues o tres excepcions, a 
menors de deu o dotze anys. Al contrari, l’informe del metge sí que con-
corda amb les nostres dades, quan refereix la poca mortalitat relativa de 
la grip en els vells, en els quals causava algunes defuncions en els ca-

172.  És el cas de Xavier Granero (1981), autor de l’estudi de Barcelona que asse-
nyala una xifra més real de 10.132 defuncions, en sumar les complicacions desenca-
denades per la grip, cosa que ens donaria una taxa específica de 15,8‰. 
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tarrosos crònics, com altres anys. Aquest comportament de l’epidèmia 
a Oliva és el que es sol trobar a la majoria dels estudis. Paradoxalment, 
la grip matava preferentment les persones mes fortes, homes i dones 
joves, i respectava els vells que, en principi, eren més vulnerables.

Hem vist que, al llarg dels quatre anys, es van produir més morts 
en Sant Roc que en Santa Maria. En les defuncions per grip, passa el 
contrari, de forma que el 1918 a Sant Roc trobem seixanta-tres morts i a 
Santa Maria setanta-dues, la qual cosa suposa el 31,6% i el 40,9%, res-
pectivament, del total de defuncions d’aquest any per a cada parròquia 
(veg. taula X).173 El fet, d’entrada, sembla contradictori, si assumim que 
la població més benestant i, per tant, amb millors condicions d’alimen-
tació i salubritat es situava, en general, a l’àmbit de Santa Maria, mentre 
que a Sant Roc hi havia la població més pobra, amb pitjors condici-
ons nutritives i d’habitatge, qüestions que poden determinar la major o 
menor resistència a les malalties infeccioses. Però l’epidèmia gripal es 
comportava de forma estranya o atípica. Aquest fet ja va cridar l’atenció 
de J. Perrón (1919), que en el seu informe, després de descriure les dife-
rències socials i sanitàries entre la part “alta” i la part “baixa”, acaba co-
mentant un fet aparentment contradictori: mentre l’epidèmia va arribar 
a Oliva portada pels jornalers de la part alta, que havien arribat de fora, 
va afectar majorment i de forma més greu la zona baixa. És evident que 
encara que no siga exacta la correspondència entre les zones alta i baixa 
amb la divisió parroquial en Sant Roc i Santa Maria, bàsicament sí que 
reflecteix dues realitats diferents, sense que les diferències climàtiques 
a què al·ludia Perrón (zona alta, més ventilada i seca, en contraposició 
a la baixa, més humida i menys airejada) siguen suficients per a en-
tendre el comportament diferent de l’epidèmia. Oliva, probablement, 
no és l’únic cas que presenta aquestes variacions geogràfiques difícils 
d’explicar. A la població de Sort (Pallars Sobirà, Catalunya), vam tindre 
ocasió d’observar recentment que el veïnat atribuïa a Sant Sebastià el 
fet miraculós d’haver lliurat el raval de la dita vila de la calamitosa pesta 
i la terrible mortaldat esdevinguda l’any 1918 (veg. foto 53). El raval és 
una zona perifèrica i pobra, com es pot comprovar encara hui, però no 
separada físicament de la resta del tram urbà. No coneixem dades que 
demostren el comportament diferent de l’epidèmia entre aquest barri i 

173.  Aquestes diferències són estadísticament significatives, atés que hem aplicat 
la prova de χ2 per a taules 2x2 amb el resultat de χ2= 3’469, p<0,05.
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la resta de la població, però la memòria col·lectiva sembla indicar una 
relativa i sorprenent exclusió de la gravetat epidèmica.174

No sabem si a Oliva es va presentar la tercera onada de l’hivern-pri-
mavera de 1919 i el rebrot de 1920, atés que l’escàs nombre de defun-
cions gripals en aquests períodes no permet cap hipòtesi.

Fins ací les xifres de la grip de 1918 a Oliva, però hi ha també alguns 
altres aspectes que el testimoni excepcional del Dr. Perrón ens permet 
comentar. El metge no dubta a qualificar Oliva com una de les poblaci-
ons “més castigades per la mortífera epidèmia”, el començament brusc 
de la qual relaciona amb els segadors que tornaven malalts de Dénia i 
Cullera, i atribueix a la “manca de combustible” el seu final.175 Remata 
el seu raonament explicant que la majoria dels qui havien escapat del 
contagi recordava haver patit una infecció més o menys lleugera per 
la primavera; per tant, estarien immunitzats o protegits davant la nova 
invasió. És probable que també a Oliva, com s’ha descrit per a altres 
poblacions saforenques, hi haguera algun cas d’homes o dones que ve-
nien de treballar a França i arribaren amb la infecció al cos. De fet, està 
constatat que la grip a tot el País Valencià, i en general a la franja me-
diterrània, va viatjar amb tren de Nord a Sud, configurant la trajectòria 
Portbou-Almeria.176

L’acabament de l’epidèmia té també el seu interés, especialment 
l’argument d’un contagi primaveral benigne observat per Perrón en 
aquells que van resistir l’atac tardorenc. En el nostre estudi, sols hem 
vist una defunció per grip al mes de maig, però no coneixem l’extensió 
i la distribució geogràfica de la primera onada a Oliva. Aquesta invasió 
primaveral més lleugera ha estat observada per distints autors i podria 

174.  Hi ha un estudi de les valls d’Àneu que descriu la pandèmia en aquells in-
drets pirinencs, prop de Sort, amb un comportament bastant similar al d’altres zones. 
El treball assenyala, però, alguns llogarets que no van ser afectats, probablement pel 
seu aïllament. No és el cas de Sort, situat en una ruta important. Vegeu Font (2003). 

175.  Suposem que Perrón voldria dir Sueca en lloc de Dénia, atés que aquesta 
població no importava mà d’obra sinó que, com tota la Marina, també exportava sega-
dors. Eren els coneguts “blavets”, com descriu J. J. Cardona (1973), qui detalladament 
relata la tornada dels bracers de Benissa que, procedents de la Ribera, tornaven a casa 
atacats per la grip. 

176.  L’altra porta d’entrada, procedent també de França, va ser la d’Irun-Medina 
del Campo. Tant la franja nord com la ribera mediterrània van ser zones molt castiga-
des per la segona onada epidèmica. Vegeu els treballs de Xavier Granero (1981) i de 
Beatriz Echevarri (1993). 
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ser un argument per a explicar la menor mortalitat relativa a la “zona 
alta” d’Oliva o parròquia de Sant Roc, caldria però constatar documen-
talment una major invasió primaveral en aquesta zona, cosa que a hores 
d’ara no podem fer.

Respecte a les formes de presentació, diu l’autor de l’informe d’Oli-
va que la broncopulmonar era l’habitual i la complicació més freqüent 
la broncopneumònica, cosa que concorda fidelment amb les nostres da-
des, com hem comentat més amunt. Però, segueix Perrón, al principi i al 
final de la invasió, sovint va adoptar aspecte abdominal, que usualment 
es barrejava amb la simptomatologia respiratòria, però que, de vegades, 
simulava infecció per tifus i ocasionalment causava la mort, com els 
cinc casos del nostre llistat en què el diagnòstic de grip va acompanyat 
de terminologia digestiva (enteritis i gastroenteritis gripal o grip abdo-
minal), segons hem vist a la taula VII. Segueix comentant el nostre au-
tor que la majoria de víctimes de l’epidèmia morien en els primers vuit 
dies de la infecció, però hi hagué algun cas d’evolució quasi fulminant. 
Per contra, els malalts amb broncopneumònia que superaven els vuit o 
deu dies solien salvar-se.

Finalment, Perrón comenta cinc casos que li van cridar l’atenció per 
la seua evolució inusual. Es tractava de pacients que situats ja en la fase 
convalescent, sense pràcticament febre, van presentar un marcat tras-
torn mental. Un d’ells creia estar en una fonda de València i demanava 
el trasllat a Oliva. Un altre culpava el metge d’haver-li introduït un 
motor elèctric al cos i exigia armes per a defensar-se, fins al punt que 
Perrón s’hagué d’amagar darrere d’una cortina per a visitar al malalt, 
cosa que feia amb l’ajut d’un practicant que seguia les seues instrucci-
ons. Aquest i altres dos pacients van recuperar la cordura entre el dia 
cinqué i el desé del començament de la crisi. El darrer cas va ser un 
sacerdot que va presentar convulsions i mania persecutòria, entre altres 
símptomes, i va tardar més d’un mes a curar-se del tot. Afirma Perrón 
que els seus companys metges també van observar casos semblants, 
sense que els pacients presentaren alcoholisme o altres causes facili-
tadores de les alteracions psíquiques. Aquestes descripcions tenen un 
interés especial, atés que il·lustren una de les complicacions descrites 
en la pandèmia gripal, la neurològica. A banda de justificar els trastorns 
psíquics, l’afectació cerebral seria causant d’altres quadres com l’ence-
falitis letàrgica postgripal que en alguns llocs, com Barcelona (Granero, 
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1981), va causar estralls durant uns quants anys després de la grip de 
1918. A Oliva, hem trobat dues defuncions amb aquest diagnòstic, cor-
responents a dones de trenta-quatre i vint-i-cinc anys que van faltar al 
febrer i març de 1920, respectivament. 

5. CONCLUSIONS

En resum, l’anàlisi de les dades de mortalitat extretes dels arxius 
parroquials d’Oliva per al període 1917-1920 demostren que, en gene-
ral, les causes de mort són bastant similars a les d’altres llocs del País 
Valencià. La irrupció de la segona onada de grip va ser de gran impacte 
a Oliva, la qual cosa corrobora les notícies de premsa i l’informe del 
Dr. J. Perrón, que situaven la nostra ciutat entre les més afectades per 
l’epidèmia. El total de defuncions de causa explícitament gripal va ser 
de cent trenta-cinc el 1918, la majoria de les quals succeïren els mesos 
de setembre i octubre. Com en la majoria d’estudis, la grip de 1918 
va afectar majoritàriament els grups d’edat teòricament més forts, de 
forma que prop de la meitat dels casos eren homes i dones entre vint i 
trenta-nou anys. Hem detectat majoria relativa de defuncions per grip 
pertanyents a la parròquia de Sant Roc respecte als adscrits a Santa 
Maria, troballa que li dona la raó a Perrón en assenyalar una paradoxal 
major gravetat de l’epidèmia a la zona baixa de la ciutat. Fora de la grip, 
destaca una inusual acumulació de diagnòstics compatibles amb tètanus 
neonatal al llarg dels quatre anys estudiats i un probable brot de pigota 
amb vint defuncions per aquesta causa, tots datats el 1920.
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APÈNDIX DOCUMENTAL I

Acerca de la última epidemia gripal en Oliva
por el

Doctor J. Perron

Oliva, importante pueblo de 15.000 almas, perteneciente al partido judicial 
de Gandia, ha sido sin duda uno de los más castigados por la mortífera epide-
mia gripal del otoño pasado. Apareciendo bruscamente con el regreso al pue-
blo de segadores que volvían enfermos de Denia y Cullera, esta gripe, maligna 
en muchos casos, evolucionó durante 50 días, desde el 7 de septiembre al 28 
de octubre, apagándose, se puede decir, por falta de combustible, pues la ma-
yoría de los que escapaban al contagio recordaban haber tenido una invasión, 
más o menos ligera, durante la primavera.

En aquel corto tiempo de 50 días, fue imposible establecer con exactitud el 
número de atacados; seguramente alcanzó a varios miles y la mortalidad fue 
tal que pasó de las tres cuartas partes de la mortalidad anual ordinaria. El nú-
mero de defunciones llegó a 179 (149 debidas a la gripe), cuando en los años 
anteriores, durante el mismo espacio de tiempo y en la misma época del año, 
el término medio era de 32.

Desde los primeros días de la invasión, por haber caído enfermo algún 
compañero y por el enorme trabajo que sobre los restantes pesaba, la Inspec-
ción provincial de Sanidad, aceptando un ofrecimiento mío anterior, me man-
dó a Oliva. Ya allí, me fue materialmente imposible, a pesar de mis deseos, 
tomar nota alguna y menos recoger material para las investigaciones que se 
llevaban a cabo, por aquel entonces, en el Laboratorio provincial. Ni siquiera 
había tiempo, muchas veces, para un reconocimiento medio completo del pa-
ciente y debíamos ahorrar los minutos para dedicarlos a los enfermos graves 
o presentando algún síntoma alarmante. No obstante, ciertas observaciones 
generales y algunos casos poco comunes quedan en mi memoria e intentaré 
referirlos, no por creer que tengan estos últimos un gran valor clínico, tal vez 
ni siquiera sean interesantes, mas al apuntarlos entiendo que aporto mi mo-
destísima labor al estudio que sigue haciéndose de lo que fue un momento un 
desconcertante problema etiológico.

Durante el curso de la epidemia de Oliva, una de las particularidades que 
llamaron mi atención y que el término de dicha epidemia no invalidó, fue que 
el contagio no se extendió, aparte dos o tres excepciones, a niños menores de 
10 o 12 años ni a mayores que pasaban de 55. Además, la gran mayoría de los 
casos graves se observaron entre los 18 y los 40 años.

No se si en otras poblaciones esto se habrá observado con tanta claridad 
como ocurrió en Oliva, mas, por mi parte, no acierto dar a ello una explicación 
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satisfactoria y estoy tentado de creer que mi primera observación con respecto 
a la edad de los atacados carece de fundamento. Es decir, que en los niños y 
en los ancianos la invasión gripal también se ha producido, pero careciendo 
de las características de la epidemia, no hallando el médico más que trastornos 
intestinales vulgares en el niño y bronquitis crónicas exacerbadas en los vie-
jos, pudiendo ser en realidad la gripe el agente causal, máxime recordando lo 
que antes decía del poco tiempo que podíamos dedicar a los enfermos leves. 
En verdad la mortalidad infantil no sufrió aumento sensible y si bien recrude-
ció la mortalidad en los viejos, no pasó de ser lo de todos los años, en vísperas 
del invierno, cuando una gripe vulgar o un sencillo enfriamiento acaba con los 
achaques de los catarrosos crónicos.

En cuanto a la gravedad que se manifestó especialmente entre los 18 y los 
40 años y admitiendo que lo que acabo de suponer con respecto a invasiones 
gripales clínicamente disfrazadas en niños y ancianos fuese cierto, habría que 
admitir en el niño una relativa inmunidad natural que, cuando menos, atenua-
ría la virulencia del agente infectivo. En los ancianos la explicación sería más 
fácil: Desde los estragos de la epidemia de 1889-1890, la gripe fue siempre, 
en los años sucesivos, benigna, endémica y atacando relativamente pocas per-
sonas; hubo fuerte inmunización en los años 89-90 y el agente perdiera luego 
algo de su virulencia. No me parece, pues, ilógico admitir que los viejos de 
hoy hayan disfrutado, quien más quien menos, de una inmunidad adquirida 
de 30 años a esta parte. Veo mucho más difícil, en cambio, acertar en la razón 
del por qué los casos más graves, los casos fulminantes, seguidos de muerte 
a las 48 horas y hasta las 24, se presentaran precisamente en sujetos sanos, 
robustos, bien nutridos y exentos de toda rara patología. ¿No parecería una 
verdadera paradoja sentar aquí la afirmación de que los organismos endebles, 
anémicos, desnutridos, ofreciesen un terreno de resistencia al libre desarrollo 
de la virulencia del agente gripal? Y sin embargo algo de esto ocurre con la 
neumonía franca y recordamos que la complicación más frecuente de esta 
epidemia gripal ha sido la bronco-neumónica.

En fin, dentro de las consideraciones generales de la epidemia de Oliva, 
tuve la ocasión de observar el hecho de que el contagio no se extendió por 
igual a toda la población. El pueblo está edificado en la falda de un monte, 
ocupando las vertientes N. E. y E. del mismo, y puede dividirse en dos; una 
parte alta, donde las casas, apiñadas en desorden desde media altura de la 
montaña, forman como un anfiteatro convexo (perdóneseme la figura) y la 
parte baja, cruzada por la carretera de Gandia a Denia, cuyas construcciones, 
más modernas, ocupan los últimos repliegues del monte y se extienden luego 
por un terreno llano que conduce al mar, distante unos tres kilómetros.

La parte baja, que llega hasta la línea del ferrocarril de Carcagente, es 
húmeda y se encharca en tiempo de lluvia; la falta de altura impide divisar 
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el mar; la frondosa vegetación y los naranjales la privan de la brisa marina. 
Allí, a lo largo de la carretera o dando a calles anchas relativamente, están 
los comercios, los almacenes y las casas bien acondicionadas de los vecinos 
pudientes de Oliva, de los labradores más o menos adinerados, pero todos 
propietarios. No he conocido en toda esta parte de la población ningún pobre 
de solemnidad.

La parte alta, en cambio, se halla formada por casas pequeñas, modestísi-
mas cuando no destartaladas, con tragaluces en vez de ventanas, todas edifi-
cadas sobre la roca misma del monte. El barrio todo está cruzado por calles o 
mejor, caminos de cabras, estrechas, tortuosas, accidentadas, con pendientes a 
veces de 30º y cuyo piso es también la propia roca de la montaña. Pasan meses 
y años sin que la gente de abajo se aventure en los barrios altos.

Esta parte de Oliva es seca, soleada, domina toda la extensión del mar y 
ningún obstáculo se opone a que la brisa llegue libremente a ella. Pero las 
viviendas son míseras, las familias viven allí hacinadas y en absoluto faltas 
de agua. Es el barrio pobre de los jornaleros y de los desamparados; muchos 
viven de limosna; el 25 por 100, tal vez, son pobres de solemnidad.

Pues bien; la epidemia gripal traída a Oliva por jornaleros, de consiguiente 
por gente del barrio pobre, hizo muy pocas víctimas en la parte alta donde 
estallaron los primeros casos y esto a pesar de la falta de higiene y de la po-
breza fisiológica de sus habitantes. La mayoría de los atacados pertenecieron 
a la parte baja de la población y fue sobre todo en ella donde se desarrolló la 
epidemia con caracteres de verdadera gravedad.

En cuanto al aspecto clínico de la epidemia, los casos graves revistieron, 
como en otras partes, la forma bronco-pulmonar. Sin embargo, especialmente 
al principio y al fin del período epidémico, el cuadro morboso adoptó también 
el aspecto abdominal, hasta simular una infección tífica, y produciendo a ve-
ces la muerte.

Esto ocurrió en dos individuos de 19 y 31 años en cuyas casas hubo otros 
tres y dos casos de forma pulmonar que, más afortunados, curaron. Pero de 
una manera general, puedo decir que los trastornos respiratorios y digestivos 
iban mezclados en el cuadro clínico y recuerdo que a aquellas bronconeumo-
nías acompañaban siempre fenómenos intestinales más o menos acentuados; 
tanto es así que presté particular cuidado a la alimentación de los convale-
cientes, pues he sabido de ocho o nueve casos graves de forma pulmonar que, 
entrados en franca convalecencia, recayeron con manifestaciones intestinales, 
pagando cuatro de ellos con la vida el haber transgresado (sic) las órdenes y 
comido carne. 

En los casos hiperagudos, estos fenómenos gastro-intestinales no tuvieron 
tiempo para manifestarse; la infección fue en algunos de ellos tan extraordi-
nariamente rápida, que recuerdo el de una nodriza, robusta y hermosa mujer 
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de 22 años, que un compañero mío reconoció a las ocho de la mañana, con 
ocasión de visitar otros enfermos de la casa, sin encontrar en ella nada sos-
pechoso a la auscultación. A las tres de la tarde me llaman y encuentro a la 
paciente con bronconeumonía doble, lengua acorchada, 140 pulsaciones y 56 
respiraciones. Murió el mismo día a las 9 de la noche.

Muertes tan rápidas han sido naturalmente poco numerosas; por lo general 
el desenlace fatal sobrevino en los primeros ocho días, apareciendo frecuen-
temente el quinto o sexto día marcados caracteres de intoxicación; labios y 
lengua secos, acorchados y negros, sudor frio y viscoso, etc.

En cambio he podido observar, salvo algunas excepciones, que el enfermo 
de bronconeumonía gripal que resistía los ocho o diez primeros días se salvaba.

Para terminar estos apuntes sacados desordenadamente de mi memoria, 
citaré cinco casos que me sorprendieron particularmente: De los cinco, cuatro 
presentaron complicaciones bronco-pulmonares y uno trastornos intestinales 
tififormes. Alguno de los primeros inició también síntomas de intoxicación 
general. En todos ellos, durante el segundo septenario, empezó a cambiar el 
cuadro clínico; la gravedad iba desapareciendo y la fiebre había cedido hasta 
el punto que ninguno de esos enfermos pasaba los 38º. Entonces, casi conva-
lecientes, casi apiréticos, presentaron trastornos mentales, accesos de locura, 
manías, que en manera alguna podían considerarse como delirio febril.

Uno de ellos, pacífico y dócil, no reconocía más que a una hermana suya a 
la que obedecía, pero pidiéndola siempre que le volviese a Oliva, pues se creía 
en una fonda en Valencia. Una vez le detuvieron en la calle.

Otro pasó tres días y tres noches sin dormir, sentado en la cama y con los ojos 
extraviados y fijos en la puerta. Este sujeto conocía a todos pero me había toma-
do ojeriza, pretendiendo que le había metido un motor eléctrico en el cuerpo. 
El primer día que le encontré así, huyó con ojos espantados y presa de pánico a 
refugiarse en un ángulo de su habitación. Mis dos visitas siguientes desataron 
en él verdaderos accesos de furor e intentó agredirme, pidiendo continuamente 
armas para defenderse. Tuve que limitarme a observar, oculto detrás de una 
cortina, mientras el practicante que me acompañaba cumplía mis indicaciones. 
Este enfermo, poco vigilado, se arrojó tres veces por una ventanita al corral.

En el tercer sujeto, la primera manifestación de trastorno mental se reveló 
una noche; el enfermo se puso de pie en la cama orinándose en ella, luego se 
levantó y se ensució en un rincón de la habitación. Cuando le vi por la mañana, 
fue imposible sacarle una sola palabra; sus ojos vagaban con expresión burlo-
na de uno a otro de los presentes y una sonrisa estúpida corría por sus labios. 
Estuvo cuatro días sin hablar y negándose, pero sin violencia, a tomar nada, 
ni alimento, ni medicinas, ni agua siquiera. Estos tres casos y otro de menos 
interés curaron en absoluto del quinto al décimo día después de iniciarse estos 
fenómenos, no guardando los enfermos el menor recuerdo de lo pasado.
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En el último caso se trataba de un sacerdote que empezó por tener algunos 
ataques convulsivos, apareciendo una manía que iba tomando algunos carac-
teres de manía persecutoria; hubo retención de orina y paresia de la lengua. 
Este tardó más de un mes en reponerse.

Añadiré aquí que mis compañeros observaron también por su parte varios 
casos parecidos, muriendo pocos de ellos. Ninguno de estos sujetos era alco-
hólico, ni pude encontrar en ellos tara alguna.

¿Cómo explicar estos fenómenos en el curso de una convalecencia gripal? 
No pienso intentarlo; mi propósito tan solo ha sido referir aquí mis recuerdos 
de la epidemia de Oliva, dejando correr mi pluma y mi pluma ha corrido ya 
más de lo debido.

La Crónica Médica, 31 (716), 10 de febrer de 1919, pp. 13-15.

APÈNDIX DOCUMENTAL II

Señor Director de Las Provincias. Muy señor nuestro: mucho le agrade-
ceremos los amigos políticos del señor marqués de González de esta ciudad, 
haga público que como un solo hombre votaremos en las próximas elecciones 
de diputados la candidatura de don Federico Loygorri, por ser esta la voluntad 
del jefe, y a la vez nuestro mayor deseo.

Muy agradecidos a su atención, quedan de usted atentos, afectísimos y co-
rreligionarios. Por el partido conservador de Oliva, Teodoro Garcia Lorente.

Las Provincias, Carta al director en la secció 
“Noticias electorales”, 5 de febrer de 1918.

APÈNDIX DOCUMENTAL III

MANIFESTACIÓN
Oliva.— Con motivo de la falta de exportación de la naranja al extranjero, 
que ha traído la ruina a estos habitantes, y, en particular a la clase jornalera, y 
ahora en efecto de las pertinaces lluvias que les impide trabajar en los campos, 
han acudido en manifestación más de mil personas pobres, pidiendo socorro 
para comer, leñas y ropas para abrigarse por la miseria en que se encuentran.
Como la Caja municipal no puede hacerlo por no tener fondos, he acudido 
telegráficamente al presidente del Consejo de ministros, al ministro de la Go-
bernación y al gobernador civil y al diputado a Cortes del distrito, don Ernesto 
Ibáñez Rizo, para que el gobernador envíe recursos para atender a esta cala-
midad en evitación de mayores males y para que se sirva usted ayudarnos en 



156 Cabdells XVI (2018)

Francesc Devesa i Jordà i Antoni Arlandis Puig

esta campaña de caridad, se lo comunico en el periódico de su dirección.— El 
alcalde, Salvador García 

Diario de Valencia, 11 de desembre de 1917.

APÈNDIX DOCUMENTAL IV

18 d’octubre [1918].— 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 Palafrugell, el d’una filla de divuit anys (una flor de criatura) de 
la família S. He anat a La Bisbal.

Del carrer, se sentien els plors. Plors a la casa i l’escala del pis. Impressio-
nant espectacle, que contrasta amb l’aire mudat de la gent — un aire que en 
sentir els plors s’encongeix automàticament, es torna pansit i enfonsat. Aques-
tes manifestacions de dolor ho transformen tot i fins el paisatge sembla dife-
rent. Quan se sent plorar, hom agafa un aire de bona persona — d’una bondat 
indefectible. En un moment donat, un home que s’havia mantingut enravenat 
i immòbil, els ulls secs, fa un moviment nerviós i les llàgrimes li cauen sobta-
dament. ¿Què és preferible: ¿encastellar-se en la glaçada, indiferent fatalitat, 
o lliurar-se a les deliqüescències de les manifestacions sorolloses de dolor? 
Quan hom plora pateix? ¿Els qui no ploren pateixen menys?

L’enterrament del senyor Linares ha estat molt sentit.
Al vespre, el tren petit ens porta a casa, dins de la llum incerta, pobra, dels 

vagons. La màquina bufa desesperadament i de la xemeneia en surten raigs 
de guspires. El tren va ple. Hom seu en un silenci aclaparat. Els qui venen del 
mercat imiten els qui venim de l’enterrament. Si fos possible d’imaginar un 
tren de pensadors, tindria el mateix aspecte. L’ombra a la cara feta pels res-
pectius barrets. ¿En què pensem? pot ser en res. El drama és que hi hagi tantes 
coses davant de les quals no es pugui pensar res — tantes coses davant de les 
quals el mecanisme mental és estèril.

Josep Pla, El quadern gris.

APÈNDIX DOCUMENTAL V

INFORMACIÓN

LAS ROGATIVAS EN OLIVA
El acto del domingo. Imponente manifestación de fe. Todo un pueblo en masa 
pide al cielo misericordia. Las veneradas imágenes del Smo. Cristo de San 
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Roque y de Ntra. Sra. del Rebollet. Más de 3.000 hombres desfilan procesio-
nalmente por las calles de la ciudad. Enseñanzas para el porvenir.
El católico pueblo de Oliva dio el domingo pasado una esplendorosa manifes-
tación de su fe cristiana, digna de figurar en las mejores páginas de su historia 
religiosa. El acto del domingo por la tarde fue conmovedor, y el hecho de que 
todo un pueblo, sin distinción de edad ni sexo, clase ni estado, caiga de rodi-
llas ante dos veneradas imágenes, en cuyo torno se cierne la doble aureola del 
misterio y la antigüedad, pidiendo con lágrimas compasivas aparte Dios de 
nosotros el azote que nos aflige, es altamente significativo. Y para que conste 
y perdure su memoria en las edades venideras, he intentado formar una reseña 
que gustoso dedico a los hijos de Oliva para eterno recuerdo de aquella tarde 
memorable del 13 de Octubre de 1918.

Los primeros chispazos
Ante los estragos que la muerte ha producido entre nosotros llenando a mu-
chísimas familias de aflicción y luto, las miradas de casi todos se volvieron 
al lugar donde se veneran las imágenes del Smo. Cristo y de Ntra. Sra. del 
Rebollet, con la esperanza de que si lograran verlas pasear sus calles, cesaría 
la mortandad. A este intento, numerosas comisiones visitaron a sus respec-
tivos Sres. Curas párrocos. Después de ponerse de acuerdo las dignísimas 
autoridades eclesiásticas, creyeron llegado el momento de poder acceder a los 
piadosos deseos de sus amantísimos feligreses.

Los preparativos
El viernes por la tarde, las autoridades eclesiásticas dieron a conocer al pue-
blo, en forma de pregón, la resolución que habían tomado de conceder licencia 
para sacar en procesión pública a las veneradas imágenes, que solo se sacan 
en casos similares, y en unión de las autoridades civiles, invitaron a toda la 
ciudad a concurrir al acto religioso que había de celebrarse el domingo.

Las rogativas del domingo
En las misas de mayor concurrencia de este día, los Rdos. Sres. Curas diri-
gieron piadosas exhortaciones a los concurrentes excitando su fe y piadoso 
sentimientos.

El acto de la tarde
A las tres, hora señalada, las campanas de la villa y del arrabal, con voces 
intermitentes, empezaban a llamar a los que habían de acompañar por las ca-
lles a las dos veneradas imágenes, que esperaban a todos, custodiadas en sus 
templos, puestas en hermosas andas.

El Stmo. Cristo de S. Roque
Desde las primeras horas de la tarde fue numeroso el gentío que entraba y salía 
en la iglesia parroquial de San Roque, deseosos de saciar su vista mirando y 
remirando la devota imagen de Jesús Crucificado, amor de sus amores.
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Sobre andas doradas y bajo de severo dosel de rojo damasco, aparecida la 
ennegrecida escultura de Smo. Cristo, guardado todo cuidadosamente en la 
hermosa capilla de la Comunión.

Ntra. Sra. del Rebollet
Las devotas señoras Camareras encargadas del culto de esta devota imagen, 
ocupáronse desde la mañana en prepararle un trono sobre el que había de salir 
en triunfo por las calles.
Sobre artísticas andas se destacaba la diminuta imagen de la Señora, que ves-
tía en señal de duelo, el manto de penitencia, de rica seda morada con dibujos 
dorados, donación de Mosén Joseph Vicente Vives, en el año 1679.

El traslado de las imágenes
Según acuerdo tomado, las dos imágenes veneradas habían de ser conducidas a 
la parroquia de Santa María, de donde saldría la procesión general de rogativas.
A las tres y media salió de Santa María la religiosa comitiva que había de con-
ducir a la Iglesia a Ntra. Sra. del Rebollet. Iba formada por: la Cruz parroquial 
alzada, dos hileras largas y compactas de solo hombres en significativo silen-
cio, Sres. Mayorales y Rdo. Clero, compuesto de los Sres. Molió, capellán del 
Asilo; Abad, adscrito a la parroquia, beneficiado Sr. Mestre; Coadjutores Sres. 
España y Aparisi, presididos por el Sr. Cura Plebán, con capa morada. 
Habiendo llegado al templo, en donde esperaba la comisión del Ayuntamiento, 
presidida por el Alcalde Sr. García Ferrando, y las señoras Camareras de la 
Virgen, se entonó el «Ave maris stella», y a hombros de los Mayorales, se-
ñores Pi, Cañamás, Pons i Orellana, salió la Reina del cielo a demostrar cuán 
grande es su misericordia sobre este pueblo.
A la misma hora, se organizó otro espléndido y numeroso cortejo en la pa-
rroquia de S. Roque, en el que figuraban, detrás de la Cruz parroquial, mu-
chísimos hombres, los señores Mayorales del Cristo con escapulario y guión, 
Rdo. Clero de la parroquia, formado por los Coadjutores señores Bolufer y 
Cardona, las andas del Stmo. Cristo, llevadas por los Sres. Abad, Barber, Vi-
cente Mayans y Orquín, cerrando la comitiva el señor Cura párroco con capa 
morada, y la comisión del Ayuntamiento, presidida por el Sr. Bañó.
Por todas las calles que pasaba el Santísimo Cristo, yendo a Santa María, era 
aclamado con vítores amorosos. Al salir de su parroquia, un llanto general, 
saludó su aparición.

Acto conmovedor
El momento en el que se dieron vista las dos imágenes, en la iglesia de Santa 
María, fue tan conmovedor, que en los ojos de todos vimos hermosas perlas. 
La inmensa masa de gente que llenaba completamente las espaciosa naves de 
la parroquia y la plaza de la Iglesia, pasados los primeros momentos de emo-
ción general, entonó el canto del perdón, alternando con el de «Oh, María», y 
entre repetidas aclamaciones, empezó a desfilar del templo la
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Imponente procesión de rogativas
en la que figuraban más de 3.000 hombres en dos hileras, guión, mayorales y 
andas del Smo. Cristo; seguían más hombres, en su mayoría jóvenes, andas de 
Ntra. Sra. del Rebollet, con la presidencia del Sr. Cura de San Roque, Camare-
ras de la Virgen; Excmas. señoras D.ª Josefa March y D.ª María de Loygorri; y 
Sras. Loreto y Victoria Sanchis, cerrando la comitiva el Excmo. Ayuntamien-
to. Detrás de todo, un grupo numeroso del sexo devoto.

La despedida
Si enternecedores fueron los actos precedentes, podemos decir que este pos-
trero los superó.
Después del acto celebrado en la plaza de San Roque, fueron conducidas las 
dos imágenes al templo.
El Smo. Cristo se quedó allí, en su capilla, rodeado de una apiñada multitud, 
que, ahogando lágrimas unos, y otros entonado su himno, ofrecían diversos 
objetos, rosarios, pañuelos, etcétera, para ser pasados por las amorosas llagas 
de Jesús Crucificado.
Nuestra Señora del Rebollet, fue conducida a su morada, llevada a hombros 
por simpáticos jóvenes, cuyos nombres sentimos no recordar, para honrarlos 
desde estas columnas, pero de los que siempre guardaré grata corresponden-
cia. La multitud que acompañó a la Virgen y la que esperaba en el templo, al 
despedirla, entonó la Salve.

Algo aprendimos
en la tarde del domingo, pero sobre todo los desaprensivos debieron de apren-
der que a la fe capaz de conmover, hasta llorar, y prorrumpir en vítores a 
millares de corazones, se la debe mucho respeto; y cuán justamente se casti-
ga por nuestras leyes patrias los actos públicos que ofenden los sentimientos 
cristianos, como la blasfemia, y el no rendir el homenaje debido al paso del 
Santísimo por las calles públicas.
¡¡¡Loor a Ntra. Sera. del Rebollet, auxilio de los cristianos!!!...
¡¡¡Gloria al Smo. Cristo de San Roque, vida y resurrección de este pueblo!!!... 
Cuando salíamos de los templos, la ciudad toda, bañada por la luz de la luna, 
parecía sumergirse en un mar de esperanzas.
¡Quiera Dios oír las plegarias de un pueblo arrepentido!

El Corresponsal
Oliva 16-X-18

 Revista de Gandia, 17 d’octubre de 1918.
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APÈNDIX DOCUMENTAL VI

El Doctor Perron

Conocedor el celoso e inteligente Inspector provincial de Sanidad, Dr. To-
rres Babí, de las excelentes condiciones que adornan a nuestro buen amigo y 
compañero el Dr. D. Jorge Perron, como excelente clínico y experto epide-
miólogo, invitole a que le ayudara en la obra de saneamiento en los pueblos 
más comprometidos por la epidemia reinante, y efectivamente a su invitación 
respondió nuestro compañero marchando a Oliva, en donde con su buena di-
rección y convenientes disposiciones, multiplicándose en la asistencia a los 
enfermos y obteniendo comentados éxitos, ha conseguido el beneplácito y 
aplauso del pueblo y autoridades, logrando dejar un recuerdo imperecedero, 
lo mismo como higienista que como terapeuta, por lo que nos congratulamos 
en felicitarle.

Hace pocos días tuvimos el gusto de saludarle en esta Redacción, notifi-
candonos que pasaba a Tabernes Blanques con la misma misión que a Oliva, 
donde no dudamos que dejará también sentado el pabellón de su actividad y 
vastos conocimientos en los recursos de la clínica.

Nos prometió, además, cuando cesen estas circunstancias, dar forma a sus 
apuntes sobre la epidemia, y no dudamos que llamarán la atención de la clase 
médica sus sensatas observaciones.

La Crónica Médica, 30 (710), 25 d’octubre de 1918, p. 244.
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