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EL COVID-19 EN LA MARINA ALTA 

INFÀNCIA I PRIMERA 
JOVENTUT A DÉNIA

José María Rafael Chabás Bordehore va 
nàixer a Dénia el 27 de febrer de 1877. 
Els seus pares eren Juan Bautista Chabás 
Llorens, advocat, i Josefa Bordehore Reig, 
pertanyent a una família de consignataris 
navals. Era nebot de l’erudit canonge Roc 
Chabàs i tenia un germà major, Juan, que 
va ser advocat criminalista, propietari del 
periòdic El Heraldo de Denia i president 
del Círculo Democrático de la ciutat. Fill 
d’aquest i, per tant, nebot de José, va ser 
el conegut escriptor de la generació del 
27 Juan Chabás Martí, figura comentada 
recentment per Josep A. Santonja a Canfali 
Marina Alta. Mentre estudiava el batxiller 
a Dénia, José Chabás va publicar articles 
de contingut social, filosòfic i polític a la 
revista Mongó, setmanari republicà de curta 
durada (1893-1896) que va comptar amb 
col·laboracions literàries de qualitat, com 
les del mateix Azorín. També va publicar 
textos als setmanaris satírics madrilenys 
El Madrid Cómico i El Cascabel, dels que 
rebia alguna remuneració que invertia en 
llibres. L’adolescent Chabás amagava el 
seu compromís cívic, enviant els articles 
amb pseudònim o sense signar, cosa que li 

permetia eludir el control patern. 

VALÈNCIA, LA FORMACIÓ 
ACADÈMICA I ELS INICIS 
PROFESSIONALS

El 1885, dos anys després d'obtenir el 
grau de batxiller a Dénia, la família es 
trasllada a València i José Chabás inicia 
els estudis universitaris. Com a estudiant 
de medicina, no fou especialment brillant, 
tret de les matèries que li agradaven. El 
seu esperit contestatari el va portar a es-
criure articles reivindicatius que signava 
com a H. Sacabejos, anagrama de José 
Chabàs. Les crítiques al propi sistema 
docent i l’inevitable descobriment de la 
seua identitat li van passar factura en les 
qualificacions acadèmiques. Afortunada-
ment, Chabás va trobar un mentor amb el 
qual va sintonitzar des del primer moment, 
el catedràtic de clínica mèdica Francisco 
Moliner Nicolás, del que fou, consecuti-
vament, alumne intern i col·laborador. A 
ell li deurà la seua orientació cap a l'estudi 
i tractament de la tuberculosi, com també 
la continuïtat en les seues exigències 
reformistes i socials. El jove metge de 
Dénia va obtenir la llicenciatura el 1900, 
a València, i el doctorat el 1902, a Madrid, 

José Chabás Bordehore, 
un gran metge a recordar  
FRANCESC DEVESA JORDÀ

L’actual pandèmia del COVID-19 ens remet irremeiablement a 
la gripal de 1918 i, de retruc, als qui van viure aquells moments. 
Un d'ells va ser el metge José Chabás Bordehore, nat a Dénia, 
relacionat directament amb la cucaracha i lluitador incansable 
contra la tuberculosi. Per revisar la seua trajectòria comptem, 
afortunadament, amb els estudis de Josep L. Barona, principal 
biògraf del nostre personatge al que no dubta en qualificar com a un 
dels principals protagonistes de la medicina espanyola del primer 
terç del segle XX. Comencem, però, pel principi.

José Chabás Bordehore amb indumentària de doctor. 
Foto presa de J.L. Barona (2007).

El matrimoni Chabás López amb la filla Amparo. Foto presa de  J.L. Barona (2007).

amb una tesi sobre tisioteràpia. Va escriu-
re en distints periòdics com El Correo 
de Valencia, El Mercantil Valenciano i 
Las Provincias, reunint els seus treballs 
inconformistes amb l'ensenyament en un 
opuscle que portava per títol Mentiras de 
la Pedagogía. Seguint aquesta línia, es va 
matricular a l'Escola Normal Superior per a 
Mestres el curs 1908-1909, obtenint el títol 
corresponent, però sense arribar a exercir la 
professió. El 9 d'octubre de 1910, l'Institut 
Mèdic Valencià (IMV) celebrava el seu 69 
aniversari. El discurs de la sessió solemne 
va córrer a càrrec de José Chabás que, 
com era habitual en la seua personalitat, 
va fer un parlament crític i reivindicatiu, 
demanant un canvi en la corporació per tal 
que fora més societària, científica i valen-
ciana. Aquell mateix any, es va casar amb 
Amparo López Cano, filla d'exportadors 
de taronja. El matrimoni tindrà tres filles, 
Amparo, Consuelo i Paz, i un fill, José, que 
es llicenciarà en químiques.

Després del doctorat, Chabás iniciarà 
una fèrtil i intensa activitat professional i 
científica. Va ser cap clínic del sanatori per 
a tuberculosos de Porta Coeli, institució 
que ell contribuí a muntar i sufragar junt 
als doctors Peset, Moliner i Dómine. Amb 
aquest darrer, fundarà el 1905 La Salut 
Pública. Revista de Higiene y Tuberculosis, 
una de les 5 revistes que hi havia al món 
sobre el tema. El 1913 participarà al IX 
Congreso Internacional de Hidrología, 
Climatología y Geología, celebrat a Ma-
drid, amb un treball titulat Dénia, estación 
hivernal. Mai oblidarà la ciutat que el va 
veure nàixer. 

L'EPIDÈMIA GRIPAL DE 1918

Si la cucaracha va suposar un daltabaix 
en la societat valenciana, l'impacte va ser 
especialment fort sobre l'estament sanitari, 
desbordat per l’agressivitat de la pandèmia. 
José Chabás formava part de l'elit científica 
de la capital, el consistori de la qual li va 
encarregar un informe sobre la grip. Des 

de les pàgines de la Revista de Higiene y 
Tuberculosis, va fer un seguiment detallat 
de la malaltia en tots els seus aspectes, 
obrint una secció especial titulada La 
epidemia reinante. Després de patir ell 
mateix la passa en el brot primaveral, es 
va enfrontar al violent atac de la tardor. 
Els diaris informaven frenèticament de 
l'epidèmia i demanaven comentaris mè-
dics, dels que Chabás era contrari, encara 
que no va poder evitar dir la seua a través 
del conegut diari republicà El Pueblo. Hi 
afirmava que, tot i ser la mateixa malaltia 
de feia uns mesos, es comportava amb més 
virulència, afegint que la major mortalitat 
es devia a les complicacions respiratòries 
broncopneumòniques. Ja en plena onada 
epidèmica, en un article a la seua revis-
ta, donava compte de la mortalitat per 
causa gripal a València ciutat, detallant 
l'estadística per dies i per trams d'edat i 
analitzant els possibles microbis respon-
sables, entre els quals citava un ignorado 
virus filtrable. Finalment, després de re-
visar meticulosament totes les principals 
notícies d'investigadors internacionals, 
incloïa un apartat amb el següent títol: El 
Gobierno, La Sanidad y Ferran. Nuestra 
protesta. Entre altres coses escrivia:

El Gobierno, abochornado quizá por 
el clamor público ante la desorganización 
sanitaria anterior a la epidemia y bien 
ostensible en ésta; viendo el fracaso de 
ciertas disposiciones pseudosanitarias 
(fumigaciones, etc.) ya desacreditadas en el 
pasado siglo, ha tomado el acuerdo, digno 
de todo aplauso, de confiar a la vacunología 
la resolución del problema. Y doble acierto 
ha sido depositar sus esperanzas en el Dr. 
Ferran encargándole se traslade a Valen-
cia a realizar en el Instituto Provincial de 
Higiene, donde con tanto acierto trabajan 
los doctores Peset, Rincón y Colvée, los 
trabajos conducentes a obtener una vacuna 
que nos libre de la epidemia. 

No cal dir que Chabàs era un entusiasta 

(Passa a la pàg. següent)
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(Ve de la pàg. anterior)

de Jaume Ferran i la seua estratègia vacu-
nal. L'higienista denier seguia, al seu text, 
carregant contra el govern espanyol pels 
seus errors i omissions. Abans de recordar 
als 150 metges que havien pagat amb la 
seua vida l'atenció als malalts, feia una 
crida per aprofitar l'ocasió i elevar el nivell 
de la sanitat espanyola al de les nacions de 
baixa mortalitat, amb l'objectiu de salvar 
al año doscientas mil vidas perfectamente 
salvables. Els anys posteriors a la cucara-
cha seran testimoni de les necessàries obres 
de clavegueram i xarxes d'aigua potable 
que moltes poblacions requerien. Aques-
tes iniciatives comportaran una baixada 
important de la mortalitat per malalties 
infeccioses. Era allò que molts metges 
higienistes demanaven feia temps. Entre 
ells estava Chabás que el 1929 publicarà La 
Gripe, una monografia en la que resumeix 
totes les investigacions realitzades fins el 
moment i dona la seua visió de la malaltia 
que considera dotada d’unitat bacteriolò-
gica i clínica, malgrat el desconeixement 
del germen causal. 

LA MADURESA D’UN METGE 
PRESTIGIÓS

El període que va des de l’obtenció del 
doctorat fins la guerra civil és el de màxi-
ma activitat professional de José Chabás, 
el prestigi del qual en els àmbits estatals 
i internacionals es consolidarà ben aviat. 
Des del primer moment va fer costat al 
Dr. Moliner en les seues reivindicacions 
reformistes a favor d’un pla ambiciós de 
lluita antituberculosa que demanava la 
implicació de l’estat en la construcció i 
manteniment de sanatoris, el model dels 
quals va ser Porta Coeli. Era una batalla 
per la sanitat pública front a la beneficèn-
cia caritativa que finalment es va perdre, 
costant-li la presó i la separació de la 
càtedra al Dr. Moliner. Chabás continuarà 
defensant les seus idees científiques i 
socials a través de la Revista de Higiene 
y Tuberculosis, que dirigirà i mantindrà 
activa fins 1936 amb un esforç que José 
María López Piñero qualifica de titànic. El 
llistat de publicacions en revistes espanyo-
les i estrangeres, assistència a congressos, 
representacions oficials internacionals, 
càrrecs en institucions mèdiques i guardons 

 Tres generacions: Juan Bta. Chabás Llorens, José Chabás Bordehore i José Chabás López. Foto presa de J.L. Barona (2007). A 
la dreta, portada de la monografia La Gripe, de José Chabás Bordehore, Madrid, 1929.

A l’esquerra, revistes satíriques de Madrid en les quals col·laborava José Chabás a la seua etapa d'estudiant de batxiller a Dénia. 
Imatges preses de Biblioteca Nacional de España, hemeroteca digital i Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. A la dreta, article de 
José Chabás sobre la grip. Diari El Pueblo 20 d’octubre de 1918. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. 

concedits, és tan aclaparador que costa de 
seguir. Fou representant d’Espanya en el 
Consell Suprem Directiu de l’Associació 
Internacional de Lluita contra la Tubercu-
losi, fundador i president de la Sociedad 
del Clima, president del Col·legi de Metges 
de València (1919-1920), fundador de la 
Unión Sanitaria Valenciana (agrupació de 
metges, farmacèutics, veterinaris, odon-
tòlegs i practicants), delegat d’Espanya 
a les Conferències de l’Associació In-
ternacional Antituberculosa de Viena, 
París, Roma i Estocolm i als Congressos 
Internacionals de Medicina de París i de 
Protecció de la Infància de Brussel·les. 
Aquestes i altres activitats són esmentades 
al llibre de José L. Barona que dedica més 
de 100 pàgines a l’obra científic-sanitària 
de Chabás. 

LA GUERRA DE 1936 I 
LA DEPURACIÓ DE
LA POSTGUERRA

Fins el 1936, José Chabás seguirà la seua 
línia de rigor professional i mantindrà la 
seua consulta al carrer Isabel la Catòlica 8, 

 “En els darrers anys, els estudis van situant José Chabás al lloc 
que li correspon: el d’un metge valencià de talla universal”

però la guerra suposarà un dur trencament. 
Durant el període bèl·lic, Chabás va par-
ticipar en la fundació del Sindicat Mèdic 
Valencià de la UGT, junt a altres figures 
conegudes i sota la presidència de Rafael 
Vilar Fiol, però els vencedors li faran pagar 
cara la seua adscripció política. Acusat 
d'afiliació socialista i d'haver acollit a sa 
casa a l'esposa de Pablo Iglesias, va ser 
sotmès a un Consell de Guerra i condemnat 
a 3 anys i un dia de presó amb pèrdua de 
drets i suspensió de càrrecs. Complida la 
pena, es va traslladar a Barcelona el 1941, 
el mateix any que van afusellar al Dr. Peset. 
La ciència medica valenciana tardarà molts 
anys en recuperar-se d'aquella sistemàtica 
depuració de cervells. Al seu exili barceloní, 
Chabás va tenir la sort de comptar amb el 
suport de la família del Dr. Ferran, obrint 
consulta al carrer Diputació de la capital 
catalana. Va seguir la seua activitat cientí-
fica però a un ritme molt menor, publicant 
treballs a les revistes Medicina Clínica i 
La Clínica y el Laboratorio o participant 
en l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i en 
congressos de diferents àmbits. Va morir a la 
ciutat comtal el mes de novembre de 1963. 

Temps després, la seua trajectòria bio-

gràfica renaixerà a través de la investigació 
històrica. En els darrers anys, els estudis van 
situant José Chabás al lloc que li correspon: 
el d’un metge valencià de talla universal. 
Finalment, la ciutat de València, que tant 
li devia, li ha dedicat un carrer.

Agraïments 
i consideracions finals

Aquest article es deu a la incitació de l'amic 
Josep A. Gisbert, arqueòleg de Dènia, al 
que he d’agrair les seues impagables ob-
servacions i aportacions documentals. Vaig 
acceptar immediatament la seua proposta 
per dos motius: el primer, les meues esti-
mades arrels familiars en la Marina Alta 
i el segon, el personatge a rememorar. El 
meu contacte amb José Chabás va ser fa 
dos anys, amb motiu d’un modest estudi 
que A. Arlandis i jo vam encetar sobre la 
grip de 1918 a Oliva (2018, Cabdells 16, 
pp. 57-167). Ha estat un plaer aproximar-
me a la biografia d’un personatge que em 
va despertar una gran curiositat des del 
primer moment. Poques ciutats, com Dénia, 
poden oferir tres figures extraordinàries 
d’una mateixa nissaga. Si la capital de la 
Marina Alta honora la memòria de Roc 
Chabàs Llorens i Juan Chabás Martí, no 
pot oblidar a José Chabás Bordehore. 

Aquells que desitgen més informació 
sobre el personatge, poden consultar 
l’esmentat llibre de J.L. Barona (2007): 
José Chabás Bordehore (1877-1963). Tu-
berculosis y medicina social en la Valencia 
del primer tercio del siglo XX, València, 
Consell Valencià de Cultura. També hi ha 
una bon resum biogràfic a Fresquet, J.L. 
(2017): El Instituto Médico Valenciano 
(1898-1930). De la catástrofe del 98 a la 
segunda república, València, Universitat 
de València, Instituto Médico Valenciano. 
A la xarxa, es pot trobar una ressenya des 
de la perspectiva de la Real Academia de 
la Historia, signada per Consuelo Chabás 
Bergón. Finalment, per a la relació de José 
Chabás amb la grip de 1918, són ineludi-
bles les moltes referències contingudes a 
Martínez, M. (1999): València al límit. La 
ciutat davant l'epidèmia de grip de 1918. 
Simat de Valldigna, La Xara.


