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1. LA PANDÈMIA DE GRIP DE 1918/1919.

1

APROPAMENT ALA SEUA REPERCUSIÓ EN ONDARA.

La GRIP és una malaltia epidèmica, contagiosa, produida per un virus que afecta principalment al'aparell respiratori. Es
manifesta després d'un període de incubació molt curt que varia des d'algunes hores aun dia. Sovint, el començament és brusc,
és en mig de les seues ocupacions, en plena salut, quant un individu és ferit d'un violent mal de cap, dolor ales articulacions,
tremolons; i en els casos més greus, defalliment i al.lucinacions. Però més correntment s'anúncia la grip com un refredament
comú de curs menys ràpid.

Encara que es tracta d'una malaltia coneguda des de fa moltíssims anys (els textes consultats ens parlen de 1357), l'agent
responsable de la mateixa no és identificat fins 1892. Aquest virus experimenta variacions estructurals tan importants que el fan
convertir-se en un virus "nou" i davant d'ell les defenses creades per l'home ja no son útils; què poca gent no pateix la grip tots
els anys! D'ahí que la grip es presente sempre com una enfermetat EPIDÈMICA, ja siga dins d'un marc estret oamb difusió
generalitzada dins d'un país; oafectant auna gran part de la terra, com una autèntica PANDÈMIA.

La PANDÈMIAde 1918/19 ha estat considerada com una de les pitjors pestilències que ha patit la humanitat; tot imostrant
el seu caràcter de malaltia SOCIAL: la mortalitat provocada per la grip i les seues complicacions foren molt superiors a la
d'anteriors epidèmies i pandèmies; i, lo que és més important, contrariament alo que venia passant, es canvià els grups de risc,
d'edats extremes (xiquets i vells) aadults jovens. Això va dur auna situació d'autèntica catàstrofe social: "Els homens dubten

"fins de l'aire que respiren, de l'aigua que beuen, tenen por dels difunts, del vius i d'ells mateixa; es desequilibra tota l'estructura
social, econòmica i política del país".

L'Estat Espanyol va estar afectat per 3onades epidèmiques: primavera del18, tardor del mateix any i l'última dins dels
primers mesos del 19. La Comunitat Valenciana fos afectada principalment en octubre del18 per la segona onada epidèmica,
ala que s'adjudicà el major índex de mortalitat anivell nacional.

Es pot dir que finalitzada l'epidèmia havia estat afectada un poc més del 50% de la població espanyola.
I

2.

Amb la finalitat de coneixer l'impacte de l'epidèmia al poble d'Ondara disposavem, lamentablement, d'una única font de
informació: el REGISTRE CIVIL, ja que no han pogut ésser utilitzades altres fonts de indudable interés pel que fa a la morbi
mortalitat com les actes dels plenaris de l'Ajuntament (destruides per la deixadesa dels encarregats de la seua conservació) o
els butlletins oficials de la província (no existeixen dades oficials fins 1919 en que les autoritats fan de la grip una malaltia de
declaració obligatòria). Tampoc en la premsa de l'època existeixen dades relatives ala Vila d'Ondara..

En un principi pensavem utilitzar la història oral; trobavem que la població de 70 anys en avant podria aportar-mos una
valiosa informació: si varen tenir algun familiar oells mateixa foren afectats, si anaven ala feina amb normalitat, què feien amb
els cadàvers, ... Però poca gent recorda amb claritat els fets passats, lògic si tenim en compte l'edat avançada de la població
entrevistada. Fins i tot hi ha conciència entre la gent de que l'epidèmia va fer molt de mal; la majoria de les persones al voltant
de 40 anys han sentit parlar de lo que ells anomenaven "LA CUCARACHA".

3. RESULTATS

Per tant, només puguerem analitzar la mortalitat fent ús del registre civil corresponent al quinqueni 15-19, comparant els
anys d'epidèmia amb els de mortalitat ordinària. Les dades referents ala mortalitat anual foren agrupades segons: principals
causes, estacional itat i grups d'edat.

Cal senyalar que no apareix el diagnòstic de grip (concretament bronconeumonia gripal) fins 1918, representant en aquest
any la tercera causa de mort, com s'observa en el gràfic de "principals causes". (Gràfica 1)
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Les defuncions per grip daten d'OCTUBRE i NOVEMBRE del18 (la primera es dona el18 d'octubre), coincidint amb la
segona onada epidèmica abans descrita,

AI analitzar la distribució per grups d'edat es nota un canvi en el patró de mortalitat respecte dels anys no epidèmics:
disminueix en majors de 60 anys, aumentant en els grups de 1a4i20 a39 anys, els de risc per ala grip i les seues complicacions,
(Gràfica 3).

Encara que amb el diagnòstic de grip oamb l'adjetiu gripal tan sols em trobat les defuncions de la tardor del 18, de les
que ja em parlat, cal deixar constància del nombre elevat de defuncions per NEUMONIA que es dona en els primers mesos de
1919, passant aser la primera causa de mort en aquest any. (Gràfica 2)
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Si ens fixem en que: 3pareixen coincidint amb la tercera ona epidèmica (es veu una elevada mortalitat en gener, març
i abril de 1919); el grup d'edat afectat son adults jovens i no vells con en elsanys de mortal itat ordinària; segons la bibliografia
consultada, "grip i neumonia son malalties independents però l'una predispon al'altra i les dues apareixen afavorides per les
mateixes causes"; podem llançar la hipòtesi de que les neumonies registrades son complicacions gripals.

4. CONCLUSIONS

Com aconclusions finals direm que la forma de presentació de la grip en Ondara és la bronconeumonia gripal, i que
segueix les directrius generals d'afectació en el sentit de distribució per mesos (segona onada) i edat; fins i tot, si la nostra
hipòtesi pugués ser confirmada, la tercera ona tindria una major importància en quant amortalitat per complicacions gripals que
l'anterior.

• Aquest treball forma part d'una investigació més ampla, finançada per l'Institut Joan Gi IAlbert (Diputació d'Alacant). Investigació Jove.

fONTS: Registre civil d'Ondara. Llibres de defuncions 1915/19.
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