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La comesa que assumeix el signan t
d'un pròleg, obliga a informar sobre
l'autor de l'obra que presenta i a ofe -
rir al seu lector les claus que cal co-
nèixer per treure el màxim profi t
d'allò que li ofereix .

Si aquest llibre MIASMES 1 RETRO-
VIRUS. QUATRE CAPÍTOLS DE LA
HJSTÒRIA DE LES MALALTIES
TRANSMISSIBLES, publicat per la
FUNDACIO URIACH, hagués esta t
compost per a informació exclusiva
dels historiadors de la Medicina, la
part primera de la tasca que se m'h a
encomanat no caldria complir-la, j a
que el professor Antonio Carreras
Panchón, titular de la Càtedra d'His-
tòria de la Medicina a la Universita t
de Salamanca, és un professional d e
la Historiografia mèdica conegut a
bastament com a l'autor d'una labor
molt ben valorada entre tots els que
ens ocupem d'explorar aquesta par -
cel . la concreta del viure humà pro-
tagonitzada per la malaltia . I a
aquest just reconeixement hem d'afe -
gir que els més brillants estudis de l
professor Carreras Panchón tene n
per tema precisament la patologia
humana quan ens mostra una con-
dició pestilencial, terme que el dic -

PRÒLEG

cionari de la llengua reserva per a les
malalties que «causen gran mortal -
dat» i que provoquen, com podríe m
posar de més a la definició acadèmi-
ca, una dura commoció en les socie-
tats afectades . L'obra MIASMES I
RETROVIRUS és, ara per ara, la con-
tribució més recent del professor Ca-
rreras a la línia d'investigació que el l
va iniciar el 1976 amb un estudi, que
cal qualificar de definitiu, sobre le s
epidèmies de pesta a ('Espanya re-
naixentista ; aquesta orientació de l a
seva tasca com a investigador el nos-
tre autor la ve ampliant, amb criter i
congruent, a l'examen d'aspectes his-
tòrics de la medicina social .

Avalat amb aquests títols, posseïdo r
d'una capacitat ben provada, Carre-
ras Panchón aborda en MIASMES 1
RETROVIRUS l'examen del que de-
vien ésser, en la història europea, le s
pestes medievals, l'aparició en el se-
gle xvI de les que foren conegudes
com «malalties noves» i el problema
clínic i demogràfic de la verola ; són
parts de l'obra a la que incorpora, en
el seu capítol final, una descripció d e
la SIDA, el problema sanitari que en -
cara la societat del nostre temps i
que, examinat històricament, porta

a rememorar les xacres col . lective s
de passades etapes històriques i, en-
tre elles, les que l'autor descriu en e l
seu llibre. Aquesta similitud no e s
descobreix, naturalment, en la natu-
ralesa d'uns patiments tan diversos ,
però sí perquè a cada època el des-
coneixement de la seva gènesi, la ig-
norància sobre las peculiaritats de la
seva propagació, el pronòstic ombrí -
vol i la impotència del professiona l
per tal d'ordenar, amb esperances
d'èxit, la seva prevenció i l'actuació
terapèutica, foren factors que van no -
drir la reacció col . lectiva suscitad a
per la presència d'aquelles malure s
pestilencials i que l'historiador, com
era inevitable, ha de recordar davan t
del nou patiment . El qual és símbol ,
pel que fa a la patologia humana ,
d'aquests anys en què arriba a ter -
me un segle que ha vist sorgir i de-
clinar els més radicals canvis socials ,
econòmics i científics en el si de le s
anomenades societats industrialitza -
des, sense que aqueixes mudances
hagin estat capaces de modificar el s
ressorts més primaris de la condici ó
humana, com ho demostra el fet que
els comportaments col-lectius d e
cara a la SIDA, no siguin gaire dife-
rents dels que varen provocar, per es-



mentar un únic exemple, les pestes
medievals.

Aquesta succinta referència al con-
tingut de MIASMES 1 RETROVIRUS
cal acompanyar-la d'una doble valo-
ració: en primer lloc, la del rigor cien -
tífic, fàcilment comprobable en el re -
lat de les coses que el professor
Carreras exposa ; ho compon un his-
toriador que coneix i domina l'ofic i
i compleix, estrictament, les norme s
a les quals aquest quefer obliga . La
segona referència, de la que també
és precís deixar constància, al . ludeix
al que m'atreveixo a suposar que fo u
el propòsit, endemés molt assolit ,
que va guiar l'autor a compondre
aquesta obra . MIASMES 1 RETROVI-
RUS no és un llibre que un historia-
dor, abans ho he apuntat, escriu pe r
a especialistes, un tipus de treball e n
què l'erudició, la submissió a les da-
des, imposa sempre la seva prima-
cia, àdhuc obligant a sacrificar la fa-
cilitat de la lectura i la bellesa de l
llenguatge; el llibre que presento ha
estat projectat per il . lustrar un lec-
tor culte, interessat per la problemà-
tica de l'home malalt, dramàtica -
ment posada al nu en els patiments
que solem designar, generalitzant ,
com a «pestilencials). El testimoni
històric, sempre contrastat, es com-
bina, en el relat que ens fa el profes-
sor Carreras, amb la referència cien-
tífica més actual . I això permet d e
fer comprensible allò que s'ha esde-
vingut en èpoques passades i, en -

sems, utilitzar l'ensenyament de l a
història, en el nostre cas la gènesi d e
concretes formes de comportamen t
col . lectiu, per tal d'oferir una refle-
xió, diferent de la que ofereix la me-
dicina, de successos clínics que e s
presenten en el nostre propi entorn
humà .

Portar amb delit a bon terme el que ,
i ho reitero, suposo que era el pro -
pòsit del professor Carreras, obliga -
va a posar en joc, en un equilibri n o
gens fàcil, el domini de la informa-
ció imprescindible en tota labor his-
tòrica, amb capacitat de síntesi, em-
prant allò que realment era precís
exposar, i compondre el relat d'un a
tal manera que la seva lectura resul-
tés assequible als mancats de prepa-
ració històrico-mèdica, bo i eludin t
el perill de la trivialització. Allò que
hom coneix com a divulgació erudi-
ta, i a aquest gènere penso que co-
rrespon el contingut de MIASMES 1
RETROVIRUS, és, possiblement, la
tasca que més dificultats ofereix a
l'especialista, ja que li obliga a es-
quivar la tendència que sempre és
més poderosa en la seva labor: es-
gotar el cabal informatiu del qual dis-
posa, extreure'n tot el que li oferei x
i exposar-ho de la manera que millo r
englobi tota la realitat de la que és
testimoni, moltes vegades amb sa-
crifici de la claredat. Cap retret
d'aquesta mena no es pot fer a l'obra
de Carreras Panchón, que en cadas-
cuna de les parts del llibre assoleix

mostrar el que fou realitat en altres
temps i allò que és, per a una mane-
ra molt concreta de caure malalt i
morir, la realitat actual ; amb el re-
curs d'una hàbil i ben aconseguida
selecció del que era convenient referir
aconsegueix de recompondre situa-
cions vitals concretes, generadore s
de comportaments en què resulta evi -
dent la seva similitud, puix la condi-
ció humana, a desgrat de la real dis-
paritat entre les edats històriques ,
protagonitza conductes, diríem que
idèntiques quan la seva existència ,
individual o compartida, s'encara a
una situació límit, i d'aquesta mena
són les que provoquen les malalties
pestilencials, aquelles que la ignoran-
cia científica va atribuir a «miasmes )
i que avui, amb més coneixement ,
però, de moment, amb igual impotèn -
cia, es consideren generades per vi -
rus, terme que l'autoritat de la nos-
tra llengua segueix identificant co m
«podre)* o «humor maligne» .

Luis S. Granjel
Professor Emèrit ,

Universitat de Salamanca .

*En castellà : putrefacció, pus.
(N. del T. )
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INTRODUCCIÓ

La història de les malalties transmis-
sibles constitueix un dels episodi s
més fascinadors de la llarga lluita de
l'home contra un entorn hostil . Es
cert, això no obstant, que no tote s
les malalties infectocontagioses pre-
senten un grau igual de perillositat ,
i que tampoc no són indèntiques les
consequències econòmiques i socials
que provoca el seu patiment . Amb tot
i això, hi ha un conjunt de processo s
patològics que sempre s'han consi-
derat com un greu perill per a la rea-
lització de la vida quotidiana, tant
pel seu efecte massiu sobre la pobla -
ció, com per l'evolució del procés ver s
la mort . Entre aquestes malalties epi -
dèmiques o populars algunes des d e
temps immemorial han suscitat l a
por de la gent . Amb l'aplicació dels
mètodes d'immunització activa i des-
prés el descobriment dels primers an -
tibiòtics, semblava que la humanita t
havia assolit de vèncer el secular fla -
gell de les epidèmies històriques. No
hi ha dubte que aquesta opinió tan
generalitzada en l'home del carre r
només era parcialment exacta . Avu i
continua essent un problema l'exis-
tència d'algunes d'aquestes malalties
en molts països subdesenvolupats i ,
no obstant, des de I'autocompaença
del ciutadà que viu a les societats in -

dustrials avançades, hom considera
superada una patologia que continu a
viva a poques hores d'avió de la seva
ciutat. Una ullada a qualsevol núme-
ro del Weekly Epidemiological Re-
cord que edita l'Organització Mun-
dial de la Salut, posa de manifest a
d'una manera inequívoca la perma-
nència sobre el planeta de malaltie s
que van tenir resultats molt catastrò-
fics en la història del món .

A les pàgines que segueixen he es -
collit alguns processos que per l a
seva significació han tingut una re-
percusió indiscutible en l'evolució de
la humanitat . La pesta ha estat l a
malaltia epidèmica responsable de l a
mortalitat catastrófica més evident
i en què els sentiments de pànic s'han
manifestat de la forma més genera-
litzada entre la població. Per tractar -
se d'una zoonosi que només en cir-
cumstàncies especials afecta l'espè-
cie humana, la seva aparició i evolu-
ció estan indissolublement unides a
les condicions ambientals en què
transcorre la vida del reservori i on
el vector es pot desenrotllar. Sota
la denominació de «noves malalties
els metges del segle xv[ van des-
criure algunes afeccions l'aparici ó
de les quals es féu especialment

ostensible quan llostrejaven el s
anomenats Temps Moderns . La no-
vetat d'aquestes malalties no es po t
sostenir avui, ja que está a basta-
ment documentat que existie n
abans de la seva espectacular eclo-
sió en els darrers anys del segle xv .
Això no obstant, no hi ha dubte qu e
la confluència de molt diverses cir-
cumstàncies (moviments de pobla-
ció, guerres, descrobriments geo-
gràfics) contribuïren d'una manera
decisiva al seu desenvolupament .
L'evolució que es produeix en el
pensament mèdic a partir del segl e
xvi també fou un factor decisiu per
permetre la superació del bloqueig
epistemològic que impedia la iden-
tificació d'aquests processos infec-
ciosos .

L'esdeveniment més espectacular
de la história de la medicina dels
darrers cinquanta anys el consti-
tueix la desaparició de la verola .
Per primera vegada la intervenció
de l'home ha assolit eliminar un a
malaltia del planeta mitjançan t
l'extinció de l'agent productor. En
el seu més rigorós sentit s'ha ob-
tingut 1'erradicació definitiva, aque-
lla que s'aconsegueix amb l'elimi-
nació del microorganisme



responsable, criteri més radical que
el que considera que erradicar és
assolir que el nombre d'individus
afectats ja no constitueixi un pro-
blema social . Això no obstant ,
l'home dels nostres temps a pene s
si s'ha fixat en aquest fet, puix ,
acostumat a moure's en un món en
què només sent com a notícia allò
que pot pertorbar la seva vida im-
mediata, des de feia anys vivia en
la tranquilla indiferència que li do -
nava el coneixement que la verol a
ja no era una malaltia del seu en -
torn . Encara que l'èxit de les cam-
panyes de vacunació obligatòria ha-
via aconseguit en nombroso s
països el retrocés de la malaltia, n o
es pot desconèixer el paper impor-
tant que durant mil-lennis ha tin-
gut la verola en la història de
l'home. En qualsevol cas hom no
pot silenciar el valor exemplificado r
d'aquest esdeveniment en la lluit a
contra altres malalties .

La dècada dels vuitanta es va inicia r
amb l'aparició d'una malaltia, l a
SIDA, que ha posat entredit les pos-
sibilitats de la medicina del nostre
temps. Mai fins ara, el naixement i
desenrotllament d'una malaltia no
s'havia seguit tan atentament des
dels mitjans de comunicació . Les cir-
cumstàncies que hi concorren, fan d e
la SIDA una malaltia indissoluble-
ment unida als hàbits socioculturals
del nostre temps. En menys de deu
anys s'ha difós per tot el món i la

seva adquisició a través de conduc-
tes i comportaments que la societa t
ha reprovat tradicionalment conver-
teixen la SIDA en un fenomen histò-
ric que desborda el camp de l'exclu-
siva atenció sanitària .

Després de la modificació qualitati-
va i quantitativa d'hàbits que repre-
senta el Neolític a la història de l a
humanitat, hom distingeix tres eta -
pes en la difussió de les malalties epi -
dèmiques. Aquests tres moments, qu e
fóra ridícul de pretendre determina r
en dates concretes, es troben defini-
tis per les migracions que tenen lloc
a I'Asia entre els segles xii i xiii ; en
lloc per l'ampliació del món cone-
gut que suposa el descobrimen t
d'Amèrica i les expedicions del se-
gle xvi, i finalment, ja en la nostra
època, per la intensificació de les
comunicacions i del trànsit de les
persones. Aquestes situacions ha n
propiciat que en l'equilibri en qu è
es troben les malalties (patoceno-
si, segons Grmek) hi hagi hagu t
canvis que porten a una alteraci ó
de la freqüència en què certes afec-
cions tenen incidència en el si d'un a
societat ; així es produeix la irrup-
ció, aparentment capriciosa, d e
procesos morbosos que fins llavors
tenien una mínima o nulla reper-
cusió social .

Fa alguns anys un historiador es v a
referir amb una expressió que ha
fet fortuna a la «unificació micro-

biana del món» . De la fragilita t
d'aqueixa unitat i de la imprevisi-
bilitat dels factors que la poden al-
terar donem, en les pàgines que se-
gueixen, alguna raó, atés que l a
pesta i la SIDA delimiten, ara pe r
ara, el procés encara no acabat de
tràfec i difusió de les malalties in-
feccioses. També entre la pesta i la
SIDA estan compreses totes les res -
postes que l'home ha elaborat pe r
tal d'encarar-se amb el problem a
del contagi i la infecció. Des de la
primerenca teoria miasmàtica que
atribuïa a la corrupció de l'aire pe r
substàncies nocives (miasmes) l a
causa de les epidèmies, a la micro -
biologia moderna que cerca la iden-
tificació dels agents vius responsa-
bles d'una patologia, està comprè s
bona part del discurs intel•lectua l
que ha fet de la medicina un saber
científic . També en aquest discurs
s'han fonamentat les pràctiques sa-
nitàries que han assolit el replega -
ment dels hostes més constants i
més poc desitjats en la vida de
l'home. Miasmes i retrovirus són,
doncs, fites fonamentals, en el se u
inici i actual clausura, de la nostr a
interpretació sobre l'origen de le s
malalties transmissibles .
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LA PESTA



FETS I
NOM S

Una breu ullada als diccionaris mé s
prestigiosos, posa en evidència la im-
precisió i vaguetat del terme «pesta» .
El vocable ofereix avui nombrose s
accepcions relatives a l'abundància ,
la incomoditat o l'olor, però totes re-
ferides a aspectes indesitjables o
qualitats de caràcter negatiu . En l'ac-
cepció més específicament dedicad a
a contemplar el terme com a defini-
dor d'una malaltia, els diccionari s
ofereixen precisions molt desiguals .
En uns casos es defineix «com ma-
laltia contagiosa que comunament
s'engendra de l'aire corromput» (Co-
varrubias, 1611) . Amb més finor e l
«Diccionario de Autoridades» (1734 )
afegeix a les precisions anteriors al -
tres notes més inequívoques : «malal-
tia contagiosa, generalment mortal ,
i que causa molts estralls en les vi -
des dels homes i de les bèsties. La
sol ocasionar la infecció de l'aire, i
s'acostuma a manifestar per un s
bonys que s'anomenen bubons o bu-
bes» . En altres diccionaris com el d e
Terreros y Pando (1788), el de Mari a
Moliner (1966) o en la darrera edi-
ció del de l'Acadèmia espanyola
(1984), s'observa una regressió res-
pecte a la finor i al rigor del prime r
diccionari d'aquesta Institució. La de-

finició s'adreça a advertir el lector cu -
riós sobre el caràcter contagiós, gre u
i habitualment mortal de la malaltia .
El seu origen etimològic, que els lin-
güistes fan procedir del llatí pestis
«ruïna, «destrucció», «flagell», «epi-
dèmia», marca de llarg a llarg del s
segles la significació sempre negati-
va del mot .

Aquesta vaguetat compta amb una
antiga tradició . Ja en el Corpus Hip-
pocraticum es fa referència a un ti -
pus de febre comuna a tots anome-
nada loimós, que es traduiria per l a
paraula llatina pestis . En la cèlebre
descripció de Tucídides de l'anome-
nada pesta d'Atenes, durant la gue-
rra del Peloponès (430-425 a C .), hom
usa també aquest vocable tan reite-
radament emprat pels autors clàs-
sics. El mateix Galè comentarà àm-
pliament les característiques de l a
constitució pestilencial (loimós katàs-
tasis) i a través de la seva autorita t
el terme grec traduït al llatí entrarà
plenament a la cultura mèdica occi-
dental . Idèntica imprecisió advertim
en el llenguatge dels metges àrab s
que durant l'Edat Mitjana contribuï-
ren d'una manera tan decisiva a l'as-
similació del pensament científic
clàssic per part del món occidenta l
i a la seva definitiva consolidació com
a saber oficial . En el Canon d'Avice-
na, el metge àrab més estudiat du-
rant tota l'Edat Mitjana i en bon a
part del Món Modern, el terme que
apareix és waba', que té un camp se-

màntic tan inespecífic com l'hel-lènic
loimós . Només a partir de l'epidèmi a
de pesta negra del 1347 es genera-
litzarà el vocable ta'un, per tal de de -
signar la pesta genuïna . Es evident ,
per tant, que ha estat molt lent e l
procés de decantació que ha porta t
a identificar el terme amb una malal-
tia de característiques clíniques i
d'evolució epidemiològica inconfusi-
bles . Curiosament, aquesta realitat ,
imprescindible per a la correcta cog-
nició del que ha estat la pesta a la
història, no s'ha analitzat en detall .
Ben al contrari, hi ha constància d'un
fet obvi que els estudiosos comenten
una i altra vegada : sota el nom de
«pesta» es designen afeccions de molt
diversa natura, que posseixen la ca-
racterística comuna d'alterar ràpida-
ment la salut en un nombre progres-
sivament més gran d'individus . E l
lexema inclou, per tant, una polise-
mia que enfosqueix la comprensió d e
molts textos i ha donat peu a equí-
vocs molt ostensibles, sobre tot en-
tre els autors fidels a criteris pura -
ment lingüístics .

Aquesta imprecisió queda accentua -
da per un altre problema íntimamen t
unit a les funestíssimes conseqüèn-
cies de la malaltia . Sovint, àdhuc da-
vant de l'evidència, metges i profan s
es resisteixen a identificar la pesta ,
i llavors recorren a l'eufemisme per
definir allò que a tots els desvetll a
patètics records . La pesta aleshore s
s'anomena com «el mal que corre» ,
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«el mal de seques», «la mortaldat, «e l
mal de bubes», «la pestilència« o s i
hom empra el llatí, com morbus con-
tagiosus, morbus malignus, lues, (e-
bris pestilenciales ; qualsevol termino -
logia és apropiada per tal de poder
eludir d'esmentar pel seu nom quel-
com que a tots terroritza . Un esque-
ma de conducta irracional, molt prò-
xim al recurs màgic que considera
que amb l'eliminació del nom desa -
pareix també la cosa designada . Pe-
rífrasis, eufemismes i sinònims pe r
a iniciats, que en realitat no enga-
nyen ningú però que són un testimo -
ni rotund d'aquella «peur du mot», en
la qual la historiografia francesa veu
una manifestació completa i termi-
nant dels sentiments de terror que l a
pesta ha suscitat secularment .*

Davant de tanta confusió sembla con-
venient recordar a través de quines
característiques etiològiques, clíni-
ques o epidemiològiques reconeixem ,
sota el nom de pesta, una malalti a
perfectament definida en el context
de la medicina del nostre temps. La
pesta és una malaltia infectoconta-
giosa produïda per un bacil, el Yer-
sinia pestis, aïllat per primera vega -
da en el 1894 durant una epidèmia
a Hong Kong pel microbiòleg suís
Alexander Yersin, que va identificar -
lo a les vísceres d'una rata morta de
pesta i en el pus contingut en u n
bubó humà . A la mateixa ciutat, per ò
de manera independent i gairebé si-
multània, el japonès Shibasaburo

Kitasato relitzava una troballa idèn-
tica. Com a cosa curiosa, en el des -
cobriment de l'agent productor de l a
pesta, la malaltia epidèmica tradicio-
nalment més temuda, van coincidi r
les dues orientacions metodològiques
que més han contribuït a la defini-
ció de la microbiologia com a una es-
pecialitat i a revolucionar decisiva -
ment la lluita contra les malaltie s
transmissibles : Yersin s'havia forma t
a París a l'Institut Pasteur, al costa t
de Roux, i Kitasato a Berlin al redós
de Koch . La Y. pestis és un bacil curt ,
petit i arrodonit, gramnegatiu, que
s'acoloreix especialment en els seu s
extrems, i això li dóna un aspect e
molt característic de vaixell . En e l
1967 es va establir el gènere Yersi-
nia amb les espècies Y. pestis, Y
pseudotuberculosis i Y. enterocoliti-
ca, mentre el primitiu gènere Pasteu-
rella quedava limitat a les espècies
1? multocida, P. hemolitica i P pneu-
motropica . Ajuden a comprendre
l'epidemiologia de la malaltia algu-
nes característiques de la biologia de
la Y. pestis, que és molt sensible a
la calor, a la llum i als antisèptics
més usuals. En canvi, en medis d e
cultiu conservats a les fosques i a
temperatures baixes, la seva vitali-
tat potencial es manté durant llarg
temps.

La infecció per Y. pestis és pròpia
dels rosegadors i en qualitat de ta l
es pot definir com una zoonosi; això
no obstant, en circumstàncies espe -

cials pot afectar l'home i alguns ma-
mífers com gossos, gats, simis, coiots
i fins i tot camells . Els rosegadors
susceptibles de patir la pesta só n
molt diversos . N'hi ha prou amb re-
marcar que d'entre les 1700 espècie s
conegudes poden sofrir la malalti a
al voltant de dues-centes . El reservori
permanent el constitueixen rosega -
dors silvestres relativament resis-
tents a la infecció . Es tracta de mar-
motes o tarbaganes del sud de l a
Xina, musaranyes i jerbus de la In -
dia i esquirols i el rosegaire, cone-
gut per gosset de les praderies, al s
E .U .A . En aquests animals la malal-
tia de vegades no presenta una pa-
tologia molt expressiva : es manté e n
un estat de latència que explica el s
llargs silencis de la pesta fins que cir-
cumstàncies especials desencadenen
la seva aparició. Avui també sabem
que quan desapareixen els animals
afectats per la malaltia, la Yersinia
es pot conservar llarg temps en el mi-
croclima del cau, el qual reuneix le s
condicions d'humitat, foscor i tempe-
ratura que el bacil necessita .

L'ocupació d'aquestes llars per nous
rosegadors manté la persistència
d'aquests focus inveterats de la ma -

Pels mateixos motius, també el català recorria a ter-
mes que permetessin eludir la paraula pesta. E Ribas
i Ponti, que ha estudiat els aspectes populars de l'epi-
dèmia a Catalunya, remarca el mot «glànula•, així co m
les referències que es troben en el Dietari de l'Antic Con-
sell Barceloní : «morbo«, «morbo del contagi., «morbo qu e
corre. i, com a variant ja més al .lusiva, «morbo pestí-
rer . . (N . del T. )
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laltia . L'enllaç més constan t
d'aquests reservoris salvatges am b
l'home l'exerceix la rata domèstica
en les seves variants negra (Rattus
rattus) i grisa (Rattus novergicus) ,
però de vegades també pot juga r
aquest paper la rata comuna (Mus
musculus) . La infecció produeix al s
rosegadors una afectació general del
seu estat, que els porta a un cami-
nar lent i a una pèrdua de la seva ca-
racterística vivacitat . Presenten tam-
bé una intensa inflamació ganglionar
amb esplenomegàlia i septicèmia qu e
els ocasiona la mort entre els tres i
sis dies . Tant l'alta mortalitat entre
la població de rosegadors com la
seva aparició inusitada fora del se u
hàbitat en condicions anormals ,
constitueixen un indici segur de ma-
laltia i tenen un gran valor epidemio-
lògic en permetre establir mesure s
preventives per a l'home.

Entre els rosegadors d'una banda, i
l'home i els mamífers superiors que
poden patir la malaltia, juga un pa -
per fonamental com a vector la puç a
de la rata . Algunes espècies dels gè-
neres Xenopsilla (X. cheopis, X.astia ,
X. brasiliensis) i Ceratophillus (No-
sopsyllus fasciatus) són les baules in -
termediàries en aquesta cadena de
contagi ; la X. cheopis es distribuei x
en una ampla faixa del planeta com-
presa entre les latituds 35 N i 35 S ,
amb una temperatura superior al s
20°, la X. astia afecta els rosegadors
del sudest asiàtic, mentre la X. bra -

siliensis s'estén per l'Amèrica del Su d
i l'Àfrica . Únicament la N. fasciatus
viu en territoris més freds : suporta
temperatures al voltant dels 15° C . ;
però el factor més determinant per
a la supervivència de la puça és l a
humitat, de manera que l'insecte mor
quan es produeixen descensos pe r
sota del 70 % .

La rata negra (Rattus rattus) i la grisa (Rattus novergi-
cus) ofereixen diferències en la constitució física i cos-
tums també diferents que s'han relacionat amb major s
possibilitats de contagi de la pesta per part de la negra .

Instaurada la malaltia en els hu-
mans, la puça de l'home (Pulex irri-
tans) pot transmetre la malaltia pi -
cant els individus sans i convertir-s e
en un factor decisiu en la difussió d e
la malaltia. La puça, quan pica el seu
hoste, ingereix sang amb bacils ,
aquests es desenrotllen espectacular-
ment i acaben per cloure una boss a
minúscula (proventricle) que prece-
deix el budell mitjà ; així es tanca el
trànsit intestinal i s'afavoreix que e n
noves picades l'insecte regurgiti bac-
tèries que pràcticament estan en cul-



tiu pur, puix es calcula que en cad a
una de les seves recerques de san g
introdueix 20 .000 microorganismes .
En circumstàncies normals la mitja-
na del temps de vida d'una puça é s
molt variable en funció de les condi -
cions ambientals i de la classe a qu è
pertanyi : osci l . la entre tres setmane s
i més d'un any. Quan està infectada
el tap de yersínies li produeix una
consumpció que ràpidament la por-
ta a la mort ; abans, però, pica un a
i altra vegada empesa per la fam e n
cerca d'aliment. Això no obstant, e l
seu paper con a reservori es poten-
cia quan està infectada sense haver-
se produït el bloqueig del proventri-
cle ; en aquest cas pot actuar diver-
sos mesos després que la yersíni a
s'hagi insta l . lat en el seu tub digestiu .

Un cop picat, es desenrotlla e n
l'home la forma clínica més freqüent ,
anomenada ganglionar o bubònica
per l'engruiximent molt evident de l
teixit limfàtic . Després d'una incuba -
ció de 2 a 12 dies la simptomatolo-
gia apareix d'una manera brusca . Fe-
bre, calfreds, prostració i delir i
precedeixen un parell de dies la in-
fartació dels ganglis, que es torne n
molt dolorosos. Com que les extre-
mitats inferiors i els braços són le s
zones on es produeixen més picade s
(les més pròximes al nivell en què l a
puça, insecte sense ales, es pot de-
senvolupar), els cordons ganglionars
inguinal i axi l . lar són els que més so -
vint s'infarten. Els noms de bubó o

buba designen aquests grans apilo-
taments tan ostensibles. Després de
la hiperplàsia inicial els ganglis evo-
lucionen vers la necrosi i supuraci ó
d'una abundant quantitat de yersí-
nies .

Per la via limfàtica o sanguínia el ba -
cil es desplaça als pulmons, on pro-
dueix una neumònia amb edema i
congestió que se sol associar a la in -
suficiència circulatòria per afectaci ó
del cor, seguida de cianosi i mort . De
vegades, la inhalació de gotes amb
bacils provoca l'aparició de la forma
pulmonar o neumònica primitiva ,
amb tos, sensació d'ofec i esputs an -
gonosos . Fins i tot ara, en plena era
antibiòtica, és la forma clínica que
presenta una major mortalitat .

Finalment, hem d'a l . ludir una form a
septicèmica, caracteritzada per un a
disseminació general de la yersíni a
amb intensa hemòlisi i aparició d'he -
morràgies cutànies per tot el cos ,
amb grans plaques d'extravasaci ó
que, pel seu color negre blavós do-
naren peu que la malaltia fos ano-
menada pesta negra. Molts autors
neguen la caracterització de forma
clínica específica a aquest quadr e
que més aviat consideren com l'es-
tadi terminal de les formes bubòni-
ca i neumònica ja descrites .

La malaltia evoluciona favorable -
ment en alguns casos i al cap de dues
setmanes s'observa la recuperació

del pacient . En altres casos la mor t
és l'habitual eixida de la malaltia ,
amb febre alta, diarrea, oligúria i in -
tensa afectació general . Les dades
que donen els estudis epidemiològics
per als malalts no sotmesos a trac-
tament antibiòtic ens permeten de
comprendre el pànic que es desen -
cadenava davant de la malaltia . En
la forma bubònica la mortalitat os -
cilla entre el 40 i 90 % dels casos ;
en la pulmonar entre el 90 i e l
100 %, i en la septicèmica la mort
és el desenllaç de tots el afectats . Ac -
tualment la pesta segueix essent un a
malaltia greu, si bé l'ús dels antibiò-
tics (estreptomicina, tetraciclina), so-
bre tot si s'apliquen en una fase pri-
merenca, assoleix evitar la funesta
evolució del procés.
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LES PRIMERE S
EPIDÈMIE S

La complexitat del cicle rosegador-
puça-home i el fet que aquesta da-
rrera baula de la cadena només en
circumstàncies realment excepcio-
nals pugui ésser infectada, plantej a
nombrosos problemes a l'hora de se-
guir l'evolució de la malaltia a tra-
vés del temps. L'ambivalència del ter-
me pesta en les diferents llengües,
com ja hem remarcat, no contribuei x
tampoc a aclarir els obscurs orígen s
d'aquesta afecció. En els darrers de-
cennis s'observa entre els historia -
dors que s'han encarat amb aques t
problema, una actitud molt més crí-
tica i reticent a l'hora d'admetre e l
valor de les descripcions clàssiques .
Així, una de les més concloents en
aparença, la de l'Antic Testament re -
ferida a l'epidèmia patida pels filis -
teus i en què no sols es descriuen su -
posadament els bubons, sinó qu e
també sembla que hi ha una referèn-
cia als rosegadors en la gènesi de l a
malaltia, avui no s'admet com un a
identificació real del procés . La tra-
ducció diferent que ofereixen altres
versions -com la castellana de Ca-
siodoro de Reina- apunta vers l a
possibilitat que es tractés d'una afec-
ció hemorroïdal, potser produïda pe r
la disenteria bacil . lar.

La traducció continguda a la Vulga-
ta fa referència a lesions a les «parts
vergonyoses» i parla de ratolins i n o
de rates . En realitat, l'equívoc en la
interpretació del text s'ha atribuït
que els traductors estaven molt sen-
sibilitzats pels efectes de l'epidèmi a
de pesta de Marsella del 1720 . Una
altra descripció clàssica, la que fa Tu -
cídides de la pesta d'Atenes a la sev a
Història de les guerres del Peloponès ,
s'identifica gairebé unànimemen t
amb un brot de tifus exantemàtic .
Més aparença de versemblança tin-
dria la descripció realitzada per Ru-
fus d'Efes, un metge grec que visqu é
en el segle I de la nostra era . Rufus
descriu una epidèmia esdevinguda a
Líbia, Egipte i Síria, en la qual es pro -
dueix, amb una febrada violenta i u n
estat general de prostració, l'erupció
de bubons . Això no obstant, l'obra d e
Rufus, que a la vegada esmenta el s
testimonis avui desapareguts d e
Dioscòrides Phakas i Posidònios, en s
és coneguda únicament a través d e
recopiladors bizantins com Oribasi i
Pau d'Egina, que no contribueixen
precisament a clarir una qüestió j a
tan fosca en si mateixa; així i tot e l
seu relat es reconeix com la prime-
ra descripció inequívoca de la pesta
bubònica . Atenent les diverses epidè -
mies que sota els termes de loimós
i pestis es descriuren en el Món An-
tic, sembla que la denominada d'An-
toní o de Galè (165-168) es pogu é
tractar de tifus exantemàtic, la de Ce -
brià (251-266) i la que esdevingué

cap el 312 probablement foren epi-
dèmies de verola especialment greus.

La identificació de la malaltia apa-
reix més clara durant l'Alta Edat Mit -
jana, període en el qual la diversita t
de fonts i la freqüència de la sev a
aparició ofereixen testimonis direc-
tes de la malaltia . Des del segle VI
i durant quelcom més de dos-cents
anys la pesta s'ensenyoreix de les vo-
res del Mediterrani . La primera ona -
da comença cap el 541 en el port
egipci de Pelusium al delta del Nil i
procediria, segons l'historiador con-
temporani Evagre, d'Etiòpia . Es trac-
ta de l'anomenada «gran pesta d e
Justinià», que durant tres anys, fin s
el 544, va caure sobre l'imperi bizant í
i que hauria produït, només a la ca-
pital, Constantinoble, una mortaldat
de 300 .000 persones . Àdhuc amb la
cautela que cal recollir sempre les xi-
fres sobre els efectes de les epidè-
mies anteriors a l'etapa estadística ,
no resulta inversemblant l'estimaci ó
que havia mort un terç de la pobla -
ció de la gran capital del Bòsfor. Aix í
es justificaria l'apreciació que molts
historiadors i cronistes posteriors
han fet d'aquesta epidèmia com un
factor determinant per explicar la de -
cadència que en va seguir a l'impe-
ri . Aquesta fou la primera d'una sè-
rie d'epidèmies que van entenebrir l a
vida del països riberencs de la Me-
diterrània durant dos segles i que els
cronistes, amb una intensa vincula-
ció a l'estament eclesiàstic (Gregor i
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de'Iburs, Joan de Biclara, el patriar-
ca Nicèfor), interpretaren com pro-
duïda pels pecats i esgarriaments
dels homes. Vint onades epidèmiques
fins la darrera, del 767, identifica Bi-
raben en aquesta etapa en què la via
fondamental d'entrada són els ports
del Mediterrani i la procedència d e
les diverses epidèmies es localitza e n
l'arc geogràfic delimitat per Constan-
tinoble al nord i Alexandria al sud .
Una presència tan constant havia d e
tenir indiscutiblement conseqüències
greus en la política bizantina . Ja ens
hem referit a la seva repercussió en
temps de Justinià, però alguns his-
toriadors consideren que l'alta mor-
talitat i la consegüent desmoralitza -
ció i pànic que es van produir entr e
la població com a conseqüència d e
tantes epidèmies fou un factor deci-
siu per explicar la debilitat de Bizanc i
enfront del perses sassànides, primer,
i els àrabs després.

Des de la darrera de les dates esmen-
tades es produeix a tot l'Occiden t
cristià un buit de gairebé cinc segles
i mig en què les poblacions estan lliu -
res del flagell, i una situació simila r
es produeix a l'Islam després de l'epi -
dèmia de l'any 745 . La utilitzaci ó
político-religiosa que es va fer
d'aquest fet s'ha remarcat repetida -
ment. L'assentament de la dinasti a
abbassí (749) es va presentar co m
una mostra del recolzament diví en -
front del degenerat poder omeia . La
propaganda de la nova classe diri -

gent va intentar de relacionar la de-
saparició de la pesta amb el favor
diví i la seva aprovació del nou or-
dre instituït . Transcorren així diver-
ses centúries sense que la pesta ge-
nuïna afecti el món islàmic i
únicament en ple període fatimita les
fonts àrabs fan referència a una epi-
dèmia que va assolar l'Egipte i Síri a
durant els anys 1056 i 1057 .

EL LLARG CAMI
DE LA PESTA
NEGRA

Una feliç concurrència de notícies en s
permet avui de reconstruir amb cer-
ta precisió l'evolució que la pesta va
seguir fins aparèixer a Europa en e l
segle XIV, com una malaltia de terri-
bles conseqüències, després d'aquei-
xa llarga absència de més de cinc -
cents anys . El procés es va iniciar a
l'Àsia segons una hipòtesi molt pro-
bable, quan els mongols tornaren de
la seva expedició al Yunnan, al su-
doest de la Xina, el 1253. En aques-
ta comarca hi havia un focus endè-
mic de la pesta que ha arribat fin s
els nostres dies . Avui sabem que l a
infecció pestosa no afecta únicamen t
la rata, puix un grup més ampli de
rosegadors salvatges pateixen la ma-
laltia. En els caus d'aquests rosegai-
res es constitueix un microclima que
permet la supervivència de les puces ,
que un cop ha mort l'hoste, passe n
al nou habitant del catau. A més, el s
paràsits d'aquests rosegadors e s
mostren molt més resistents davant
de condicions climàtiques rigoroses
que la puça de la rata. Es manté així
la pesta potencialment disposada a
contagiar rosegaires domèstics o
l'home quan les circumstàncies ho
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afavoreixin. El costum dels nòmades
de l'estepa de caçar les marmotes
per tal d'aprofitar-ne la pell hauria
contribuït al contagi humà de I'epi-
zoòtia . El comerç amb les pells i la
seva utilització en la vestimenta dels
qui s'aventuraven per les fredes re-
gions asiàtiques constituiria igual -
ment un mitjà idoni per al desenrot-
llament de la puça i el seu posterio r
transport . Està molt documentat e l
costum dels mongols de vestir-se
amb pells de marta, ermini o guine u
i l'ús de bolquers folrats de pell en
els nens. Marco Polo comenta la seva
afecció a les pells i a la caça espe-
cialment de les marmotes ; només
com a conseqüència de l'assimilaci ó
de la cultura xinesa es decidirien a
substituir les pells per la seda i les
teles.

En tornar al nord, el bacil es despla-
çaria vers l'interior. En aquest con -
text nou s'inscriuria la suposada epi-
dèmia que, cap el 1331, registren a
la Xina algunes fonts àrabs . Si fos
certa -si bé de moment no es comp-
ta amb dades que confirmin aques-
ta dubtosa informació-, suposaria
la primera aparició de la malaltia en
el segle XIV.

Encara que aquests fets es mouen e n
el terreny de la hipòtesi, els esdeve-
niments que segueixen estan perfec-
tament documentats . La transmissi ó
a Europa es veié impulsada pel no u
ordre imposat a l'Àsia amb la domi -

nació mongòlica . Entre els segles XI I
i XIII un cabdill mongol, que prendri a
el nom de Gengis Khan -senyor de
l'univers-, aconseguí d'unir sota l a
seva direcció nombroses tribus nò-
mades que des de temps immemoria l
recorrien l'estepa asiàtica amb irrup-
cions freqüents sobre els regne s
veins. A la seva mort, el 1227, dei-
xava constituït un imperi que s'exte-
nia des de la Mar Groga fins el Vol-
ga. Quan els seus successor s
s'estabilitzen imiten les fórmules de
govern de la societat xinesa que ha-
vien subjugat i es produeix un per-
feccionament de l'administració de
l'imperi . Les seves campanyes bèl . li-
ques són cada vegada més ambicio-
ses i els porten, en un intent de pe-
netració europea, a treure el cap a
les costes de l'Adriàtic . El procés
d'assimilació ateny el punt més al t
amb Kubilai (t1294) que inaugura
la dinastia dels Yuan i instaura sot a
la seva autoritat una pax mongolica ,
inestable però superior al desordre
precedent, que potencia notablemen t
l'intercanvi a les caravanes . La ruta
de la seda es converteix així en u n
poderós mitjà d'aproximació entr e
Orient i Occident a partir del segl e
XIII, de tal manera que es podia viat-
jar evitant els països de l'Islam, pe r
una via llarga, però segura. Al seu
voltant prosperaren petites agrupa-
cions urbanes que esdevinguere n
llocs molt favorables per al desenvo-
lupament de les malalties epidèmi-
ques .

Aquest mateix camí seguirà en el se-
gle XIV la pesta . En efecte, en e l
1338-1339 es detecta la malaltia a
l'altiplà central asiàtic, a la regió qu e
per la seva especial posició geogrà-
fica contribuirà decisivament a l'ex-
pansió de l'epidèmia . Allí, a les ro-
dalies del llac Issik Kul (URSS, prop
d'Alma Ata), l'arqueòleg rus D. A.
Cholson va observar, a finals del se-
gle passat, en dos cementiris nesto-
rians, una mortalitat anormalment
alta durant els anys esmentats ; en-
cara més, tingué la sort de trobar
tres inscripcions on s'indicava que le s
persones que hi eren inhumades ha-
vien mort de pesta . Sembla que la co-
munitat nestoriana formada per po-
bles del planell, cristianitzats, fo u
especialment delmada . La seva sub-
missió posterior, el 1347, a un sobi-
rà musulmà, cosa que era impensa -
ble mentre foren més nombrosos ,
s'ha interpretat com una de les pri-
meres conseqüències polítiques qu e
va produir la pesta .

Des d'un punt tan estratègic com e l
llac Issik Kul situat a la ruta de les
caravanes, l'epidèmia es desplaçari a
vers el sudoest a través de region s
molt més poblades, els habitants de
les quals ja estaven sedentaritzats a
ciutats estables. Pel nord de la mar
Càspia se segueix la cronologia de
la pesta a través de ciutats com Sa-
rai o Tana fins arribar a la Mar Ne -
gra (Crimea, 1346) . Les cròniques in -
formen del setge de la ciutat-factoria



genovesa de Caffa (Feodosija) per
l'exèrcit del khan Djanibeck, que fo u
delmat per l'epidèmia i que, en un
preludi de guerra bacteriològica ,
s'havia dedicat a catapultar cadàver s
a l'interior de la ciutat abans d'alçar -
ne el setge. Els genovesos, quan tor-
nen a la seva república, introdueixe n
a Europa la malaltia, que es decla-
ra a Constantinoble el 1347 . Inicia -
da l'expansió, la rata negra prendria
el relleu dels rosegadors salvatges i
en l'interval comprès entre 1347 (Cri -
mea, Constantinoble) i 1352 (Rússi a
europea) el mal es difondria per
Europa i els països mediterranis . En
el setembre de 1347 hi ha pesta a
Messina, el novembre a Génova i
Marsella, el desembre a Sardenya i
Còrsega. A partir del 1348 l'avanç é s
molt més ràpid i Pisa, Venècia, Luc-
ca, Arles, Avinyó, Montpeller es veue n
afectades en els dos primers meso s
de l'any. Pel març ja és a Florència ,
Bolonya, Perpinyà i Mallorca, i qua n
acaba l'any ja ha assolit l'extrem oc-
cidental europeu. El 1349 es dirigeix
cap el nord i el 1351 ha ocupat l a
part septentrional de Rússia .

Tampoc el món islàmic es manté ali è
a l'epidèmia que en el 1346 trobem
a Tabriz, al sud del Caspi, per apa-
rèixer en el 1347 a Alexandria i Tre-
bisonda (Trabzon) a la costa de la
Mar Negra . Les populoses ciutats del
nord africà i Al Andalus són afecta -
des en el 1348 . Les cròniques parlen
d'una epidèmia vers l'orient en els

anys de 1353 i 1354 amb una mor-
talitat altíssima, que resultà decisi-
va per posar fi a l'imperi mongol i
donà lloc a la instauració d'una nova
dinastia xinesa .

LA RESPOSTA
DELS METGE S

La pesta plantejava nombrosos pro-
blemes que calia resoldre . Els met-
ges medievals formats a les univer-
sitats i ensinistrats en el mètod e
escolàstic cercaren la resposta en el s
textos i confiaren un cop més en l a
seva capacitat raonadora per aïlla r
les incògnites que la malaltia provo -
cava . Seguint la tradició hipocràtic a
exposada en el llibre Sobre les ven-
tositats, s'afirmava que la causa de
la pestilència era l'aire. Entesa la
salut com una barreja ben proporcio-
nada dels humors (sang, còlera, ma-
lenconia, flegma), s'assoleix l'equili-
bri gràcies a la intervenció del calo r
innat que té la seu al cor, i l'aporta -
ció alimentària des de l'exterior. Una
de les formes que pot adoptar l'ali-
ment és la de l'aire circumdant, qu e
en el cor i els pulmons modera l'ac-
ció de la calor innata i que aireja o
pneumatitza la sang, essencial per -
què aquesta pugui acomplir la seva
funció nutrícia. El predomini de l'ele -
ment simple, aire, sobre el secunda-
ri o humor, sang, provoca l'alteració
d'aquest darrer en cas de pesta . Mol t
més sistematitzadament Galè, en e l
llibre primer del tractat De febrium
differentiis, havia advertit que la cau-
sa fonamental d'instaurar-se un a
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constitució pestilencial (loimós katás-
tasis) era l'aire inspirat . Aquest es co-
rrompria per l'abundància de cadà-
vers no incinerats, com s'esdevé e n
temps de guerra o pels vapors que
desprenen les llacunes i estanys a
l'hivern . La conseqüència de la inha-
lació d'aquest aire corrupte és la im-
mediata putrefacció de la sang, i pe r
això tenia plena indicació en aques t
moment l'evacuació forçada mitjan-
çant la sagnia .

Una reproducció gairebé literal de
l'exposició de Galè la fa Avicena qua n
sosté que «l'aire no es podreix degut
al seu estat simple, sinó per allò qu e
se li confon, com alguns vapors do -
lents que se li barregen i determinen
la mala propietat del conjunt ; potse r
la causa siguin vents que endegue n
cap el lloc bo fums dolents des d e
llocs llunyans on hi ha llacunes pu-
trefactes o cadàvers podrits dels qu e
moriren en combat o per pestes» . Si
es porten a les seves darreres con -
seqüències aquestes consideracion s
la sagnia és el remei preconitzat ,
però Avicena, empès per la rica far-
macopea oriental, afegeix una abun-
dosa sèrie de productes de procedèn -

Juan 7bmás Porcell (c . 1580), metge sard fincat a Sara -
gossa, va cercar en la realització d'autòpsies o •anato-
mies una resposta que pogués completar les limitade s
explicacions de la patología galénica . El gravat, que pro-
cedeix de la seva Información y curación de la peste de
Zaragoza (1565), el reprodueix en la pràctica de la dis-
secció.
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cia vegetal (murtres, aigua de roses ,
sàndal, càmfora, vinagre) que per le s
seves propietats odorífiques assoli-
rien l'objectiu d'assecar l'aire i
perfumar-lo per tal d'evitar la seva
putrefacció» . També en la mateixa lí -
nia seran eficaces les sufumigacion s
de fusta de sèver, ambre gris, encens ,
mesc, asafètida, clau d'espècia o
ametlles .

Sobre aquestes idees referides a
aquelles malalties caracteritzades
pel seu caràcter popular i la seva ele-
vada mortaldat o perniciositat, els
metges medievals construïren les se -
ves teories sobre la pesta . El procé s
morbós s'iniciaria quan aqueix hu-
mor alterat pertorba la bona barre -

ja que defineix la salut . Els bubons ,
les taques cutànies o els esputs ro-
gencs no són més que la concreció ,
en diverses estructures del cos humà ,
de l'humor pecant o excessiu -la
sang- que el cos procura eliminar.
Seguint fidelment l'esquema que hem
apuntat, s'explica així als ulls de Guy
de Chauliac o de Gentile de Foligno
la patologia de la pesta, i tesis pràc-
ticament idèntiques sostindran el s
metges àrabs -Ibn el Khatib, Ibn
Khatimah-, que begueren en les ma-
teixes fonts clàssiques . S'observa
realment poca diferència en les res-
pectives descripcions clíniques, le s
quals, donada la rotunditat del s
símptomes, a penes es presten a di-
gressions teòriques.

Entre els remeis recomenats de cara a la pesta, algun s
gaudien de gran prestigi per la seva escassedat i conse-
güent alt preu (pols de maragdes, de zafirs, banya d'uni-
corni, pedra de drac, aigües d'or). La pedra betzoar é s
una concreció que es troba en alguns remugants i el pol s
de la qual s'aconsellava per la seva eficàcia contra l a
pesta .

El cirurgià d'aquesta xilografia alemanya del 1482 obre
el bubó d'un empestat per tal de facilitar l'evacuació del s
humors corruptes.



La relació entre els astres i
I'home es va expressar grà -
ficament a través deis ano-
menats .homes zodiacals .
El que reproduïm ací per-
tany al Epílogo en medicina
y cirugía de Johanne s
Ketham (Burgos, 1495) .
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Atea aproximada de avance de la peste
a intervalos de seis reses
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LIBRES DE LA PEST E

L'alteració de l'aire es produiria pe r
causes diverses. Algunes ja les apun-
ten Galè i Avicena . Això no obstant ,
durant l'Edat Mitjana es van afegi r
nous matisos als suggeriments
d'aquests autors, així la conjunció de
certs planetes -Saturn, Júpiter i
Mart en el grau 14 de Piscis en l'any
1345- hauria estat determinant pe r
explicar aquesta corrupció de l'aire.
A més, els eclipsis, els cometes, el s
tremolors de terra o les tempeste s
provocarien pertorbacions de l'aire i
contribuirien a la seva alteració .

L'anàlisi de la cronologia i de l'itine-
rari •de l'epidèmia de pesta posa de
manifest un fet altament rellevant .
En un lapse de temps molt breu, de
menys de deu anys, la malaltia va
afectar països i gents molt diversos ,
de l'Atlàntic al Pacífic. Les conse-
qüències es repetiren a tot arreu ,
amb una mortalitat elevadíssima i el s
mateixos desastres econòmics, l a
mateixa ruptura de la trama socia l
i una resposta similar davant d'una
malaltia que tenia en la mort la seva
solució definitiva . El procés encara
és més sorprenent si tenim en comp -
te que durant ('Edat Mitjana les aglo -
meracions de les poblacions són es-
casses i els despoblats mol t
abundants, circumstància que dificul-
ta notablement la contaminació del s
rosegaires. Les limitacions del trans-
port terrestre, amb la xarxa roman a
de calçades transitables pràctica -
ment destruïda, i el comerç de mer -

caderies a llom de cavalleries o en
lentes i pesades carretes, feia mol t
difícil la difusió de la pesta . En can -
vi, les rutes marítimes hi jugaren u n
paper fonamental, ja que eren més
ràpides, més barates i, amb la nave-
gació de cabotatge, més segures qu e
les terrestres . Per això gairebé sem -
pre els ports són els llocs d'entrad a
de l'epidèmia que després es difo n
amb més lentitud terra endins . En -
cara que s'hagin fet nombrosos es-
tudis per tal de determinar la velo -
citat de desplaçament de l'epidèmia ,
ateses les dates en què es constata
la seva aparició, les xifres (entre 30
i 130 quilòmetres al mes) presenten
fortes oscial-lacions. Endemés, resul -

ta impossible d'analitzar els factor s
que en una determinada regió pogue-
ren retardar o accelerar la marxa d e
la malaltia (fauna de rosegadors, cli-
ma, mobilitat habitual en la zona ,
densitat demogràfica) .

La difusió de la Pesta Negra no fou immediata ; les re-
gions costaneres van ésser les més aviat afectades pe r
les possibilitats que oferien les comunicacions maríti-
mes per a la transmissió de les malalties infeccioses .
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Pero l'element que d'una manera més
determinant va impulsar la difusió de
la malaltia fou el pànic, ja que la po-
blació adoptava la fugida com l'únic
remei vàlid en presència d'una ma-
laltia que no oferia altra alternativa .
La gent d'Europa es trobà indefen-
sa davant d'una afecció de simpto-
matologia molt cridanera i per a l a
que mancaven remeis eficaços. Fugi r
con més aviat millor, lluny, i torna r
tard (o expressat amb el laconisme
del llatí : cito, longe, tarde) foren le s
mesures que es presentaren com a
eficients . Des de llavors i cada co p
que apareixia la pesta, es recorria a
aquest remei . La fugida, de vegades ,
s'adreçava a indrets on la malalti a
no havia arribat i en què hom podi a
esperar serenament la fi de l'epidè-
mia . Els joves que serveixen de pre-
text a Boccaccio per recollir els con-
tes que constitueixen el Decameró es
refugien a Fièsole vistos els estrall s
que s'estan produint a Florència i all í
creen un petit món, amable i diver-
tit, que poc té a veure amb les patè-
tiques descripcions que l'escriptor ha
deixat en el pròleg. Però no tots són
tan sortosos. Abunden molt més
aquells que sense rumb fix, mogut s
únicament pel rumor, es desplace n
d'un lloc a l'altre cercant un recer se -
gur davant de l'inexorable . Ells seran
els difusors involuntaris de la ma-
laltia .

TcmPora fi tacitc fugiunt Iabuntur & anni,,
~Sivita: fragilis funt vclut vmbra dics .



UNA SOCIETAT
EN CONVULSIO

És molt difícil d'avaluar la mortali-
tat total que l'epidèmia de pesta ne -
gra va produir, en no haver-hi censos
de població suficientment amplis i
fiables . Remarquem només la diver-
sitat d'estimacions sobre la poblaci ó
total dels països europeus que ofe-
reixen diferents autors . Determinar
a més el nombre d'habitants de qual-
sevol localitat esdevé una tasca com-
plicada quan l'investigador es trob a
amb una informació referida a «focs» ,
que ha de multiplicar per 4, 5 o 6 per
tal d'estimar el total de possibles ha-
bitants que allí vivien; és evident que
s'estableix un criteri igualitari que,
a desgrat de tots els esforços meto-
dològics, no pot contemplar les pe-
culiaritats de cada vila (permanèn-
cia de fills solters a la llar paterna ,
nombre de servents, solters emanci-
pats, clergues) . Per això sovint es re -
corre a la informació indirecta que
permeti de conjecturar una pèrdu a
considerable en vides humanes : és el
cas de la desaparició de molins o
forns, el significatiu augment en la
redacció de testaments i donacions ,

la pesta accentúa el sentiment de fugacitat de la vid a
reiteradament comentat per la literatura religiosa i ele-
ment fonamental de la iconografía fins el segle xvw .

la disminució en el nombre de reli-
giosos en els convents i monestirs, o
l'abandonament de terres de conre u
o haver interromput una deforesta -
ció . Els estudis demogràfics realit-
zats demostren que la mortalitat n o
fou la mateixa en totes les region s
i senyalen osci l . lacions entre una vui -
tena part i la meitat de la poblaci ó
existent segons les diverses locali-
tats . En qualsevol cas la depresió de-
mogràfica que es produeix després
de l'aparició de la pesta negra tin-
drà conseqüències durables en e l
continent europeu, que no assolirà
d'omplir el buit fins el segle XVI . Els
efectes catastròfics de l'epidèmia es-
devingueren més greus i prenguere n
una significació més llarga perquè a
l'episodi iniciat el 1346 van succeir
altres epidèmies de pesta a les dè-
cades següents. La pesta en succes-
sives onades va anar eliminant pe-
riòdicament els possibles excedent s
que haguessin pogut substituir la po-
blació desapareguda com a resulta t
de la primera epidèmia .

L'aparició de la pesta va accentua r
així la sensació de fugacitat de l a
vida . Els sentiments religiosos es
veieren així reforçats i els eclesiàs-
tics es van dedicar a predicar la ne-
cessitat de fer penitència per allunyar
del poble una desgràcia que hom veia
com un càstig de Déu . El moment era
especialment oportú, puix durant el
segle XIV es fa molt evident la cris i
del magisteri espiritual del papat en

conflicte amb les esglésies nacional s
i l'Imperi . El moviment dels deixupli -
nants o flagel . lants, que havia apa-
regut en el segle XIII, es va revitalit-
zar després de l'aparició de la pest a
negra . Despullats fins la cintura, e s
movien en cercle mentre els uns col-
pejaven els altres amb les seves dei-
xuplines ; d'aquesta manera tan es-
pectacular processons d'homes i d e
dones feien penitència pel centre
d'Europa . Menats per frares mendi-
cants, durant trenta-dos dies i mi g
havien de fer la seva peregrinaci ó
sense dormir dues nits seguides a l
mateix lloc. Allò que va començar per
ésser un moviment penitencial e s
convertí tot seguit en una doctrina
herètica en difondre's la creença que
només el vessament de la pròpia
sang tenia un valor sacramental i es
negava ensems el valor dels altres .
Els seus enfrontaments amb la jerar-
quia eclesiàstica contribuïren al seu
descrèdit, però aquesta gent és el mi-
llor testimoni de com la por va mo-
dificar la conducta de la població .

Però la pesta trenca els esquemes so-
bre els quals es basa la convivènci a
diària en una societat, com la de les
ciutats medievals, de composició
complexa . Així, les persecucions que
sofriren els jueus durant el 1348 i
1349 foren un altre element que ha-
gué de representar un paper fona -
mental en l'extensió de l'epidèmia .
L'agressivitat continguda de la gen t
que veia com els jueus acumulave n
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Per tant, no es pot parlar d'una ma-
nera general de remissions de la pes -
ta . Això no obstant, s'observa qu e
certes regions assoleixen de
mantenir-se al marge d'algunes de
les més violentes onades que irrom-
pen en territoris veïns . Es el cas de
Castella i la part més occidental de
la península Ibèrica després de l a
gran epidèmia del 1596-1602, qua n
las zones despoblades del planel l
central semblen oferir un obstacle als
embats epidèmics que sofreixen Ca -

talunya i Aragó, més properes a l a
costa que es converteix en la porta
habitual d'entrada de la malaltia . A
Itàlia, en canvi, la peculiar geogra-
fia de la península facilita, per la
seva proximitat als ports, que sigui n
molt nombroses les ciutats afectade s
de llarg a llarg de diversos segles . E l
comerç amb l'Orient, sobre tot a tra-
vés del port de Constantinoble, és u n
factor determinant per explicar tam-
bé la freqüència amb què apareixe n
epidèmies en el llevant mediterrani

(costa de Dalmàcia, Síria, illes d e
l'Egeu, Egipte) . Avui s'accepta que
després de la instauración de l'epi-
dèmia el paper fonamental en l a
transmissió i el contagi corre a cà-
rrec de l'home mitjançant el contac-
te directe o a través de gotes de
Pflügge que es troben a l'aire, pe r
això fora de les zones portuàries
sembla que les rates i puces exercei-
xen una funció menys determinants
del que passa a les etapes inicials de l
procés .
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Del Caflel di Piero nel Patrimonio .

A Sacra Congregatione della Sanits forpendc
col prefente Editto il Commercio al Calci!,'
di Picro, e fuo Territorio confinante con mel -
lo di Oruieto, dichiarando,chc eià frg.1,: cal-

le condicioni, e pene contenute particolarment e
nel Bandopublicato li to. Maggio del 1656 .

per occafione fimile . Dat. in Roma 31 . Octobre 16 57.

G. Card. Rofpiglio/i .

Cejsse Tta(pont Sccr.

Algunes epidèmies, això no obstant ,
han assolit per la seva especial viru-
lència destacar entre la interminabl e
sèrie d'episodis que fan de la pest a
un visitant habitual de les ciutat s
europees. En el segle XVI l'epidèmia
de Milà del 1527 fou comentada per
Maquiavel i es convertí en el teló d e
fons sobre el qual l'escriptor romàn-
tic Alessandro Manzoni fa transcó-
rrer les desventures dels seus perso-
natges en la nove l . la I promessi sposi
(Els promesos) . La Llombardia i e l
Vèneto sofreixen igualment una vio -
lenta epidèmia entre 1575 i 1577 qu e
en el segle següent té conseqüències
desastroses en l'epidèmia de 1630-
1631 . A Espanya té una significaci ó
decisiva l'epidèmia de pesta que de
nord a sud recorre la península en-
tre 1596 i 1602 i que junt amb al-
tres factors contribuí, més que per
les conseqüències immediates de l a
mortalitat, per la desmoralitzaci ó
que causà entre la gent, a la deca-
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dència del regne en el segle XVII . Ja
en aqueix segle, entre 1648 i 1652
la pesta va assolar Aragó, València
i nombroses localitats andaluses . A
Anglaterra l'epidèmia de més gra n
mortalitat fou la que va sofrir Lon-

dres entre 1664 i 1666 i que sembl a
haver produït 68 .596 morts en un a
població de 460 .000 persones . Da-
niel Defoe va fer d'aquest esdeveni-
ment una re-creació literària plena
de dramatisme en A Journal of the
Plague Year . Al continent europeu s e
succeeixen epidèmies durant el segl e
XVI ; entre les més significatives ca l
remarcar la que va flagel . lar el cen-

tre d'Europa entre 1562 i 1566 . En
el segle següent destaquen : la de Pa-

rís de 1606-1608, la que pateixen di -
verses localitats dels Països Baixo s
entre 1635 i 1637, i la que sofrei x
Rússia de 1654 a 1656 . La de 1720 -
1722 que va assolar Marsella i la
Provença és el darrer gran embat d e
la pesta, que a partir d'aquesta data
es pot considerar extingida en el con-
tinent europeu.

L'epidèmia de pesta que va assolar la península ibèrica
a partir del 1596 va donar peu a la publicació més es -
mentada sobre la malaltia, de la que en fou autor el met-
ge de cambra Luis Mercado (1611). Sense originalitat ,
però molt vàlida com a síntesi, s'havia de repartir en-
tre els procuradors de Corts de la corona de Castell a
amb la finalitat de divulgar les mesures més eficaces .

LIBRO, E N
QVE SE TRATA CO N
claridad la naturalrza,caufas,prouid'ccia ,
y verdadera orden y modo de curar la en-

fermedad vulgar , y pefte que en e1.
tos años fe ha diuulgado por

toda !~fpaira,

PVESTO POR FL DOeT®g Mg R
cada Proromedfco general ;~► Medico de Ca -
mara del podeyofi,fs,no1tOdoa Felipe Nt.e o
dogma qulgar,y traba:*del minoan_
tes au ta hecho en long« £stiaa,ei cofia

degrade imporranciA arcadas,das,
~ vn quinto Tratado.en eíia

Jegúáa i:nprefsié,

CON PI'' I VILEGI©.
E N ),.4PJ,ty.

En la Imprenta del Licene . Cafro.

Ano M. D. XC IX.
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No es pot oblidar que més enllà de l
seu paper com a factor importan t
d'una elevadíssima mortalitat, la pes -
ta va constituir un element de per -
torbació decisiu en la societat medie-
val i moderna . La divisió en
estaments (clerecia, noblesa, terce r
estat o poble pla) era especialmen t
rígida i immobilista, i s'hi feien es-
casses les possibilitats de modifica-
ció del status . Amb la mortalitat que
es produïa amb la pesta augmenta -
ven les opcions per als supervivents :
en l'estament nobiliari es desplaça -
va els hereus i algunes famílies acu-
mulaven per heretatge els privilegi s
d'altres; entre els eclesiàstics la pi-
ràmide jeràrquica s'omplia de buits ,
i entre el poble pla la desaparició de
professionals o artesans facilitava
l'ascens social dels més sortosos .
Després de l'epidèmia s'accentua e l
co l . lapse del comerç i l'empobriment ,
puix la demanda disminueix i la man-
ca de mà d'obra dificulta les collites .
A mig termini, i sempre que no apa -
regués una nova epidèmia, augmen-
taven no obstant les expectatives del s
supervivents que, en haver-hi més
poca competència, podian assoli r
més fàcilment les seves aspiracions .

La clerecía no desaprofitava l'ocasió
per presentar la malaltia com la con -
seqüència del pecat, i la immoralita t
dels costums era el tema fonamen-
tal sobre el qual els predicadors in-
sistien més. La imminència de l a
mort avivava el sentiment religiós

que es manifestava en pregueres pú-
bliques, ofrenes o prometences.
L'erecció d'esglésies (alguna tan es-
plèndida com Santa Maria Bella Sa-
lute alçada a Venècia por votació de l
Senat realitzada el 1630), la cons-
trucció de capelles, la donació de
béns, la institució de beneficis o l a
fundació de congregacions, foren al-
gunes de les manifestacions de més
durada en aquest desig de
reconciliar-se amb la divinitat . Més
espectacularitat tenien les proces-
sons o actes penitencials públics que
movien imponents masses de pobla -
ció, i que el seu antecedent més co-
negut havien estat els flagel . lants
medievals . Això no obstant, l'ambien t
tenebrós i al . lucinant que s'ensenyo-
ria de la ciutat on la pesta s'ins-
tal - lava produïa, molt sovint, un fe -
nomen contrari . En conseqüència el s
documents i les cròniques denuncie n
una vegada i una altra l'abandona -
ment dels parents més pròxims, el s
cònjuges se separen, pares i fills e s
distancien i es trenquen els vincle s
familiars íntims en un desesperat in-
tent de salvació personal . S'esquer-
den també les normes ètico-moral s
més generalment acceptades i e s
produeix una exacerbació de l'instint
sexual que escandalitza els cronistes .
L'angoixa amb què es viu l'epidèmi a
empeny molts homes i dones a
refugiar-se en el sexe en cerca d'ator -
diment i oblit .

El paper de les minories rectores da -

vant de l'epidèmia sofreix també con-
siderables modificacions. El patricia t
urbà abandona aviat la ciutat i so-
vintegen les notícies de la fugida d'al-
guns dels prohoms del govern muni-
cipal davant de la pesta. També entre
els metges s'observen conductes poc
exemplars i constantment es denun-
cia els qui defugen de prestar els
seus serveis o, d'una manera menys
equívoca, que s'allunyen immediata -
ment de la localitat empestada . En
aquesta situació solament la clere-
cía es sol mantenir al seu lloc, bal-
dament sigui molt desigual la mane-
ra en què realitza la seva funció entre
els malalts . Tots són factors que, en
una situació tan crítica com l'origi-
nada per l'epidèmia accentuen la in -
seguretat i la por.
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EL
REPLEGAMEN T
A LES CASERNE S
D'HIVERN

Han estat molts els motius que s'ha n
adduït per explicar l'extinció de l a
malatia . Per a alguns autors un ele -
ment decisiu hauria estat el despla-
çament i substitució de la rata negra
(Rattus rattus) per la grisa (Rattus
norvegicus) . La rata negra és molt se-
dentària ; acostuma a viure en la ime -
diatesa de l'habitatge de l'home i f a
els seus caus a l'interior de les ca-
ses, en els sostres i golfes o entre le s
parets de fang de les construccions .
A més, sovint està present en el s
ports i vaixells. No se sol desplaça r
del seu entorn habitual, i només pas -
sivament es trasllada a llargues dis-
tàncies en fardells o bolics de roba .
La rata grisa, en canvi, viu a les cla-
vegueres o al camp, és més agressi-
va i mòbil, i se sol mantenir distan-
ciada de l'home. En el segle XVII I
s'hauria produït la invasió per les ra-
tes grises que, d'acord amb l'anome-
nat principi de l'exclusió competiti-
va, haurien desplaçat les rates
negres del seu hàbitat natural . S'ha
suposat que l'arribada el 1716 d'una
flota russa a Copenhaguen en visita

de cortesia hauria introduït a Euro -
pa larata grisa . Procedent del cen-
tre d'Asia des de llavors de forma len -
ta, però imparable, s'hauria produït
la batalla silenciosa que ocasionaria
el replegament de la rata negra . La
rata grisa es trobaria pels seus hà-
bits més allunyada de l'home i n o
s'ocuparia en construir el seu habi-
tatge en els murs i les parets de le s
cases . Per altra part el seu paràsit,
la puça coneguda com a Ceratophi-
Ilus Fasciatus, tindria menys eficàcia
com a vector de la pesta que la puça
de la rata negra (Xenopsylla cheopis) .

Una altra teoria ha cridat l'atenció
sobre la immunitat creuada enfront
de la pesta que es produiria després
de la infecció per la Yersinia pseudo-
tuberculosis, que produeix un quadre
d'inflamació gastrointestinal carac-
teritzat per febre, diarrea, adenitis ,
dolors articulars i vòmits . Com sigu i
que la seva patologia és bastant ines-
pecífica i és recent la seva identifi-
cació com a productora d'un quadre
clínic, resulta pràcticament impossi-
ble demostrar la responsabilitat de
la Y. pseudotuberculosis en la regres-
sió de la pesta a Europa a partir de l
segle XVIII . Això no obstant, no é s
tan aventurat de suposar que la di -
fusió d'aquesta yersínia, molt abun-
dant actualment en la natura, po t
portar a una regresió definitiva de la
pesta bubònica . Amb tot, cal senya -
lar que els intents de produir artifi-
cialment epidèmies de Y. pseudotu-

berculosis en aquells llocs on la Y.

pestis és habitual han fracassat .

Un altre element al qua s'ha atribuït
un paper determinant en la regres-
sió de la pesta és el que es referei x
a les condicions dels habitacles, que
durant l'Antic Règim es modifique n
i hi dificulten 1'encauament de les ra -
tes. Tradicionalment la casa europe a
es dreça amb fang i fusta, el sostre
es cobreix amb palla, brancatge o
taulons de fusta; només els rics po-
den edificar amb pedra, i la teula en -
cara és un luxe en moltes regions e n
el segle XVIII . La conseqüència im-
mediata d'aquesta situació és la fre-
qüència amb què es produeixen in-
cendis catastròfics que destrueixen
barris sencers de moltes ciutats euro -
pees . Entre els segles XIII i XV, Rouen
crema divuit vegades, i alguns incen-
dis adquireixen fama durable, com el
que sofrí Valladolid en el 1561 o l'Es-
corial en el 1671 . El maó serà l'ele-
ment que singularitzarà algunes re-
gions dels Països Baixos i
d'Anglaterra enfront de la tova i l'ar-
gamassa emprats en el centre i sud
d'Europa . La inexistència d'una mí-
nima organització urbanística i la ne-
cessitat d'allotjar darrera de les mu-
ralles el major nombre d'habitants
porta a l'amuntegament i que s'en-
cavallin uns habitacles sobre els al -
tres en els carrers estrets i de traça t
arbitrari . A les ciutats es produir à
molt tardanament l'allunyament del s
animals que viuen amb els amos i
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que, com en el cas dels porcs o le s
gallines realitzen un inequívoc paper
d'eliminadors de les escombraries . Es
forma així un hàbitat totalment fa-
vorable per al desenrotllament del s
rosegadors i els seus paràsits que n o
troben dificultats per excavar el s
seus cataus en aquest medi on el so-
pluig és fàcil i abundosa l'alimen-
tació .

dres fou reconstruït, mentre que el s
suburbis, que foren la zona más afec-
tada per l'epidèmia, conservaven le s
seves velles construccions.

La progressiva construcció d'allotja-
ments a prova d'incendi es va impo -
sant de llarg a llarg del segle XVII
i troba el seu màxim exponent en u n
Londres nou, que es dreça després
de l'incendi del 1666 que va destrui r
la vella ciutat . L'epidèmia del 1664 ,
a partir de llavors, serà només un re -
cord i la capital anglesa no tornar à
a rebre la visita indesitjable de l a
pesta . El traçat urbanístic de les ciu -
tats, amb la Il-lustració esdevé racio-
nalista i cerca d'eliminar definitiva -
ment la distribució anàrquica de
palaus, esglésies o simples habitat -
ges. A favor d'aquesta teoria hi hau-
ria el testimoni d'haver-se mantingu t
la pesta en aquelles regions on a pe-
nes es va modificar el sistema de
construcció de les cases amb mate -
rials sòlids, com encara passava a
Rússia o als Balcans; el cas de Mos -
cou, on l'epidèmia de 1770 produ í
una elevadíssima mortalitat, fóra u n
exemple de les funestes conseqüèn-
cies de la pervivència de les cases de
fusta. En contra d'això argumenta-
ria el fet que només el centre de Lon -

amb la pesta les tesis que podríem
anomenar contagionistes es van di -
fondre molt aviat . Així, i ja en el se-
gle XIV, es començaren a disposa r
mesures dirigides a evitar la relaci ó
amb empestats, i en el 1374 Berna-
bò Visconti, duc de Milà, ordenav a
traslladar fora de la ciutat els empes-
tats i aïllar durant 14 dies els qui ha-
guessin atès un malalt o fossin sos-
pitosos de patir la malaltia . Per les
mateixes dates es prohibia l'entrada
a Venècia de viatgers, carros o navi-
lis sospitosos de procedir de llocs
amb pesta i poc després, en el 1377 ,
la ciutat de Ragusa (Dubrovnik) de-
cretava un període d'aïllament de 3 0
dies per a les persones procedents de
regions on la malaltia hagués apa-
regut. L'ampliació a 40 dies d'aques-
ta etapa d'aïllament donaria ocasi ó
a les quarentenes, de tan pregon a
significació a la història de la preven -
ció de les malalties contagioses. Les
mesures preventives se succeeixe n
durant els segles següents i a l'iso-
lament dels sospitosos s'hi afegeixe n
altres pràctiques com el tancamen t
dels ports i, des del segle XVII, l'es-
tabliment de cordons sanitaris que
bloquegen camins i co l . lapsen el trà -
fic entre ciutats. Alguns procedi-
ments que s'utilitzen tracten tamb é
de modificar la qualitat de l'aire co-
rromput, mitjançant l'ús de perfum s
i la cremada de fustes i substàncies
aromàtiques . També es recorre a me-
sures de desinfecció molt rudimentà -
ries, però que devien tenir alguna efi -

Les condicions higièniques de la po -
blació europea sofriren un canvi a l
que també s'ha atribuït un paper e n
la desaparició de la pesta . La difu-
sió del sabó, el costum de mudar l a
roba, l'ús habitual de roba íntima, no
solament haurien determinat la re-
gressió de la lepra, com habitual -
ment es repeteix, sinó que també
hauria contribuït a una desparasita-
ció de la gent: amb això els vector s
tindrien més dificultats per actua r
com agents en la cadena de trans-
missió.

Un paper més important, i per a al-
guns absolutament transcendental i
definitiu, portarien a terme les me-
sures higièniques generals que s'ana -
ren implantant paulatinament .
Aquestes pràctiques estaven relacio -
nades amb les teories contagioniste s
que molt aviat hom defensà, per ex-
plicar l'adquisició de la malaltia, pe r
la relació amb malalts o objectes que
havien estat en contacte amb empes-
tats . El pensament contagionista n o
estava en contradicció amb el corren t
tradicional miasmàtic que atribuïa a
l'aire un paper capital en la difusi ó
de l'epidèmia . Com hem vist abans ,
las idees sobre el contagi tenien un a
antiga tradició que enllaçava amb el
pensament màgic,, això no obstant
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càcia, con sotmetre els objecte s
susceptibles de vehicular la malalti a
(«fomites» en la interpretació de Fra -
castoro) als efectes de la calor. Lafilla-
ment i distanciament de l'empesta t
arribava als propis ministres de l'es-
glésia que de vegades es feien trans-
portar en cadires tancades de cuir
per oir la confessió dels moribund s
i, com en alguna epidèmia a Venècia ,
administraven la comunió per mitj à
d'una llarga perxa de plata que evi-
tava el contacte amb el pacient .

De manera lenta, pero sense retro-
cessos, es van imposant mesures
cada vegada més eficaces que eviten
la difusió de la malaltia . L'estat mo-
dern assumeix funcions que tradicio -
nalment estaven en mans de l'esglé-
sia, que s'havia ocupat dels aspectes
assistencials com una exigència d e
la seva missió terrenal . Potser el tes-
timoni més evident d'aquest canvi d e
mentalitat el constitueix el voluminó s
Tractatus de avertenga et profligan-
da peste politicus-legalis (Bolonya ,
1684) del cardenal Girolamo Gastal -
di . Hi exposa la seva experiència co m
a comisari d'hospitals i llatzarets en
el 1656 i de la sanitat general l'any
següent. Informa de les mesures qu e

L'hàbit amb el qual es recobreix el metge que represen -
ta aquest gravat es considerava molt eficaç per tal de
prevenir el contagi . El llarg bec del rostre contenia per-
fums que corregien la corrupció de l'aire; els guants i
la llarga vestimenta tenien també funcions protectores.
Estigué en ús des del segle xvn .
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s'han manifestat més adequades i re -
comana una vigilància acurada de l a
ciutat pel que fa al seu mantenimen t
i neteja. La seva labor en els Estat s
Pontificis, poc extensos i dominat s
per les famílies nobles de la cort ro -
mana, va afavorir l'èxit de les seve s
disposicions encaminades a assoli r
l'aïllament dels malalts i sospitosos .
Per això insisteix molt en la coordi-
nació entre les poblacions de la re-
gió per portar a la pràctica les me-
sures preventives dedicades sempre
a evitar el contagi . Gastaldi, a des -
grat de la seva condició eclesiàstic a
redueix gairebé a la insignificànci a
les reflexions de tipus religiós ; en
canvi, els 261 capítols en què divi-
deix la seva obra atenen a regular

disposicions autènticament eficaces ,
per això la condició político-legal, en
definitiva social, que pregona des de l
títol de les seves recomanacions.

La difusió d'aquestes mesures va
contribuir a la divisió del món en do s
àmbits geogràfics : mentre a l'Euro-
pa occidental i nòrdica es van divul-
gar aquestes pràctiques, el nor d
d'Africa, i els països europeus i asià-
tics que permanesqueren sota el do -
mini turc, van comptar únicamen t
amb mesures locals, sense que els es -
tats s'ocupessin de disposar cap de-
fensa . El resultat final serà que a
Europa les epidèmies regressen len-
tament i esdevenen progressivamen t
més localitzades, enfront del caràc -

ter endèmic que té la pesta a la re-
gió sudoriental mediterrània on fins
molt entrat el segle XIX sovintejaren
les epidèmies. Només quan aqueixe s
mesures assoleixin d'imposar-se ,
s'observarà a l'imperi Turc una re-
gressió de la pesta . En canvi, tot
apunta més bé que foren diversos
factors els que contribuïren conjun-
tament al retrocés d'una malalti a
que, amb els seus catastròfics efec-
tes, omplí de pànic la vida del mó n
occidental durant quatre-cents anys.

El 7hactatus del cardenal Gastaldi reprodueix planta i
alçat de diversos edificis, en la seva majoria religiosos ,
habilitats per recollir i afillar els malalts de pesta . E n
el gravat s'indiquen les habitacions per als malalts (A) ,
els accessos interceptats amb tanques (B) i el manteni-
ment d'una sola entrada practicable (C) .
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LES
«MALALTIES

NOVES»



L'EPIDÈMIA I
ELS HORRORS
DE LA GUERRA

A partir del segle xv, durant el pe-
ríode històric que anomenem Renai-
xement, assistim al desenrotllamen t
de diverses malalties infeccioses de
caràcter epidèmic. Són les conegudes
tradicionalment com «malalties no -
ves) per la historiografía mèdica, en -
cara que la seva pretesa Novetat si-
gui molt relativa, ja que més aviat e s
tracta de transformacions en l'epide-
miologia antiga que els canvis social s
van afavorir. Els moviments de tro -
pes, el setge i saqueig de les ciutats ,
la relaxació dels costums, la major
mobilitat de la gent foren factors que
modificaren els hàbits de la pobla -
ció europea i contribuïren a altera r
l'equilibri ecològic en què també le s
malalties es mantenen .

Per la seva aparició, la primera de le s
afeccions que podem individualitza r
en aquest epígraf és el tifus exante-
màtic, denominat en l'època pel s
apel . latius de febre lenticular, pete-
quial, purpúria o punticular per
1'exantema que produeix i conegu t
entre els autors espanyols amb el s
noms en castellà de «tabardillo) o «ta-
bardete pintado) i en català pulgó.

Ocasionada per una rickettsia (Ric-
kettsia prowazekii) s'introdueix a l'or-
ganisme humà gràcies a la interven -
ció d'un vector, el poll, que expuls a
en les seves dejeccions aquest mi-
croorganisme ; la gratada inevitabl e
que provoca la picada produeix un a
erosió minúscula a través de la qua l
penetra l'agent infecciós. Després
d'un període d'incubació de dues o
tres setmanes es manifesta el qua-
dre clínic amb febre alta, cefalea i do -
lors articulars ; els signes més carac-
terístics són embotornament amb
prostració, a què fa referència el ter-
me tifus (estupor o atordiment) i
1'exantema generalitzat que record a
gran part de la sinonímia històrica
amb la qual ha estat coneguda la ma-
laltia .

En realitat ens trobem davant d'un a
de les malalties epidèmiques clàssi-
ques, responsable d'una alta morta-
litat de llarg a llarg de la història . E l
seu desenrotllament està relacionat
d'una manera indisoluble amb situa-
cions d'amuntegament, fam i misè-
ria . La identificació expressa de l a
seva aparició històrica és difícil, amb
tot i que se l'ha creguda trobar sot a
qualsevulla de les descripcions clàs-
siques de les grans pestilències . E l
quadre clínic on més unànimement
sembla veure-se-la retratada corres-
pon a l'epidèmia descrita per Tucí-
dides durant el setge d'Atenes, qua n
la guerra del Peloponès (430-42 5
a.C) . A les peculiars condicions que

presentà la ciutat en aquest momen t
(alta concentració d'individus, man-
ca d'aliments), caldria afegir l'exis-
tència d'infeccions secundàries que
han contribuït a difuminar les seve s
manifestacions. En qualsevol cas ca l
advertir que la pesta d'Atenes ha es -
tat la primera epidèmia catastròfic a
de la història del món occidental so-
bre la que comptem amb una des-
cripció precisa i minuciosa, tant de
la seva clínica com de la seva evolu-
ció . La bibliografia que se'n pot ma-
nejar és molt abundosa, i cada autor,
sigui filòleg, historiador o metge, h a
fet el seu diagnòstic retrospectiu . La
pesta bubònica, la febre tifoide o l a
grip han estat alguns dels processo s
que hom ha cregut veure en les re-
ferències literàries que ens n'ha n
arribat .

El començament de la malaltia és im -
precís. Haeser reprodueix alguns tex-
tos que apunten vers la seva presèn-
cia en el continent europeu ja en e l
segle xi . Es ve afirmant reiterada -
ment que la primera manifestació de
la malaltia en els temps moderns e s
produí a Espanya, en el 1489, durant
les campanyes militars adreçades a
la conquesta del regne de Granada .
La seva aparició hauria ocasiona t
una mortalitat altíssima (hom repe-
teix la xifra inversemblant de 17 000
soldats morts) entre les tropes cris-
tianes afectades també per altres ca-
lamitats. Encara que aquesta refe-
rència gaudeix d'un crèdit unànime
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entre els historiadors, hauria d'ésse r
contrastada més rigorosament .

En el segle xvi es troben les prime -
res descripcions inequívoques d'un a
malaltia que, atenent el seu quadr e
clínic i les característiques epidemio-
lògiques que l'acompanyen, es pot
identificar amb el tifus exantemàtic .
Girolamo Cardano se n'ocupa en u n
dels seus escrits, el 1536, i discorr e
sobre les seves semblances i diferèn-
cies amb el xarampió, però és mol t
més exacte el capítol que li dedica
Fracastoro el 1546 en el seu llibre De
contagione et contagiosos morbis et
curatione . El metge de Verona situa
la febre lenticular o punticular entre
les febres contagioses, i avança que
és una malaltia de la que molts acon-
segueixen refer-se'n, pel que el se u
caràcter maligne o pestilencial no és

absolut. Fracastoro comenta tamb é
la tradició que sostenia d'ésser la ma-
laltia freqüent a Xipre i les illes d e
l'Egeu, i reconeix que a Itàlia s'ha-
vien produït epidèmies en el 1505 i
1528 .

Això no obstant, és a la segona mei-
tat del segle xvi quan el tifus exan-
temàtic esdevé una malaltia epidè-
mica que sovinteja en terres d'Europa .
Apareix amb la fam i la guerra com
una calamitat afegida a situacion s
extremes, i serà habitual la seva pre-
sència en ciutats assetjades i en con-
dicions de vida molt precàries . Es e l
cas de l'epidèmia que sofreix l'exèr-
cit de l'emperador Carles V en el set-
ge de Metz el 1552, que s'ha presen-
tat com el més alt exemple del nivel l
assolit per l'administració mèdica mi -
litar en el segle xvi ; malgrat les me -

sures dirigides a isolar els soldats
malalts i a mantenir la neteja del s
carrers la mortaldat, tant entre as-
setjats com entre assetjadors, fou
molt nombrosa . Poc després, en el
1557 i 1558 a Poitiers, La Rochell e
i Bordeus, com a conseqüència del s
successius enfrontaments durant les
guerres de religió, es produeixin tam-
bé epidèmies. 1 en el Nou Món es des-

El tifus exantemàtic ha acompanyat tradicionalment el s
conflictes bèl . lics . En aquest gravat de Goya titulat San s

malalts ., pertanyent a la sèrie d'aiguaforts de Els de-
sastres de la guerra, es reflecteix de manera molt clar a
l'atmosfera de penúria, abandonament i desolació afa-
vorida per l'aparició de l'epidèmia .



criu igualment una malaltia anome-
nada matlazahuatl que s'identifica
amb el tifus exantemàtic . Francisco
Bravo deixaria en la seva Opera me-
dicinalia apareguda a Mèxic en e l
1570 una descripció impressionant
de la malaltia . Uns anys abans, e l
1542, en l'enfrontament entre les tro-
pes de l'Imperi i l'exèrcit turc que pe-
netra per Centreuropa, es va mani-
festar una malaltia de caràcter
pestilencial a la que s'anomenà mor-
bus hungaricus o hungarica (ebris ,
que novament en el 1566 reaparei x
per a afectar l'exèrcit de l'emperado r
Maximilià en campanya contra els
turcs. Es caracteritzava per una ce-
falàlgia intensa, acompanyada de fe-
bre, prostració i taques per la super-
fície del cos. L'anomenada febre
hongaresa s'identifica amb el tifu s
exantemàtic que d'una manera mol t
violenta es manifesta a partir del se-
gle xvi, com a conseqüència de le s
guerres que ensangonaven Europa .
La seva pervivència durant diverse s
dècades donà peu que en territor i
d'Hongria se'l conegués pel «cemen-
tiri dels alemanys« per l'alta morta-
litat que s'hi produïa . Precisament a
un obscur metge bohemi, Tobies Co -
ber, s'atribueix la primera descripció
(1606) on es relaciona l'abundànci a
de polls amb la malaltia .

La relació establerta entre el tifu s
exantemàtic, identificat sota una si-
nonímia molt abundant, i els conflic -
tes bèl .lics, va donar peu que fos co-

neguda en alemany com a kriegpest ,
o pesta de guerra . La contracció de-
mogràfica que s'aprecia a l'Europa
Central com a conseqüència de le s
devastacions de la guerra dels Tren -
ta Anys, fou molt notable. Una zona
compresa entre l'Elba i el Rhin i tan -
cada al sud pels Alps, va sofrir pèr-
dues que oscil .laven entre un terç i
dos terços de la seva població total .
Als excessos dels soldats en els sa-
queigs i als incendis, cal afegir el s
efectes molt més calamitosos de les
epidèmies, i el tifus exantemàtic i l a
pesta bubònica contribuïren decisi-
vament a aquesta minva de la pobla -
ció que només a mitjans del xv n
aconseguirà d'ésser superada .

En el segle xvui no manquen nou s
episodis com les epidèmies que va n
assolar Irlanda entre 1708 i 1731, l a
que el 1757 a través de l'esquadra
francesa es va difondre des de Brest
a tota la Bretanya o les que sofriren
alemanys i anglesos durant la gue-
rra dels Set Anys . Els treballs de Joh n
Pringle, a mitjans de centúria, con-
tribuïren al coneixement d'aquelle s
mesures preventives que tant en el s
hospitals i presons com entre el s
exèrcits en campanya evitaven l'apa-
rició de la malaltia .

En el segle x[x les commocions so-
cials que van produir les campanye s
de Napoleó contribuïren decisiva -
ment a l'aparició de nous brots epi-
dèmics . Entre altres, destaquen l'epi -

dèmia de Viena del 1809, la soferta
per les tropes franceses a la retira -
da de l'exèrcit de Rússia, que es veié
agreujada per la cruesa de l'hivern ,
i la soferta per la ciutat de Danzi g
quan l'assetjà l'exèrcit rus . En aques-
ta mateixa centúria féu sentir nova -
ment els seus efectes durant la gue-
rra de Crimea (1854-1855) i duran t
la russo-turca (1877-1878). Això n o
obstant, cal remarcar que es va po-
der evitar la seva aparició en la gue-
rra de Secessió dels Estats Units
(1861-1865) i en la guerra franco-
prussiana (1870-1871) . Aquest fe t
està íntimament relacionat amb e l
desenvolupament de la medicina mi-
litar i la difusió de mesures higièni-
ques de caràcter preventiu .

Sota noms molt diversos el tifu s
exantemàtic ha estat responsabl e
d'una alta mortalitat . Ja ens hem re -
ferit a la seva gairebé segura identi-
ficació amb l'epidèmia anomenad a
matlazuhuatl, o amb la que es cone-
gué per febre hongaresa . A la histò-
ria de la malaltia destaquen les des-
cripcions dels metges espanyols Lui s
de Tbro, Luis Mercado i López de Co -
rella, ja que a la península fou un a
de les malalties pestilencials més fre-
qüents fins el punt que el 1606 va
passar als annals històrics com l'any
dels «tabardillos» . Quelcom de simi -
lar es pot dir de l'estranya afecció
apareguda a Cambridge el 1522, de-
senrotllada fonamentalment als tri-
bunals d'Oxford el 1557 i que es clou -
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ria a Exeter el 1586. La seva
predilecció per les corts de justícia
ha fet que la historiografia parli d e
les Black Assizes, ja que la mortali-
tat s'havia de rabejar en els qui, pe r
raó d'ofici o de conflicte legal, havien
de freqüentar aquests llocs . La ma-
laltia era introduïda als tribunal s
pels subjectes que els portaven de l a
pressó (Mil fever era un dels noms
amb què el tifus era conegut a la li-
teratura anglosaxona), on estar-ne
afectats, ateses les condicions de
vida, era habitual .

El descobriment en el 1910 per Char-
les Nicolle del paper que el poll (Pe-
diculus corporis) tenia en la transmis-
sió de la malaltia, i la troballa de
l'agent infecciós per part de Stanis-
las Prowazek el 1915 foren els fac-
tors decisius per donar un fonamen t
microbiològic a l'afecció i en conse-
qüència a les mesures sanitàrie s
adreçades a la seva prevenció .

Entre els autors espanyols que van estudiar l'anomenat
•tabardillo• destacà Luis de'1bro, metge de Plasènci a
(Càceres) que va assistir a les epidèmies sofertes pe r
la seva ciutat en el 1557 i el 1572 .
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LA SUOR
ANGLESA :
UNA MALALTIA
SELECTIVA

Entre les anomenadas «malalties no-
ves» que han donat peu a tan nom-
broses denominacions cap no té una
sinonímia tan rica com la conegud a
per suor anglesa . En un estudi sobre
la història de la malaltia, Bradford
Shaw recollia més de seixanta noms
per designar el procés. Els més di-
vulgats emfasitzaven les caracterís-
tiques clíniques més evidents, i l a
particular predilecció que la malal-
tia semblava sentir pels ciutadans de
les Illes Britàniques i així s'ha cone-
gut com aphemera, peste Brittanica,
morbus sudatorius, morbos anglicus,
sudor anglicus, english sweat, entre
molts altres no tan populars . La ma-
laltia es va presentar per primera ve-
gada en el 1485, i posteriorment rea -
paregué en el 1508, 1517, 1528 i
1551 . La millor descripció dels seu s
símptomes i evolució la va fer el met -
ge i humanista John Kaye (llatinitza t
Caius), en el 1552, com a resultat de
la seva experiència directa de la da-
rrera epidèmia . Es caracteritzava per
una sudoració profusa i pudent, do-
lor de braços i cames, molèsties al

fetge i estómac, cefalàlgia, deliri i
somnolència . L'evolució era molt rà-
pida i gairebé sempre cap a la mort :
en cosa d'hores s'arribava a la defun-
ció. En els casos més sortosos, el res-
tabliment s'assolia en el curs del dia .
Afectava preferentment la gent jove
del sexe masculí i pertanyent als
grups socials benestants ; a més,
semblava perseguir els anglesos i
rabejar-s'hi .

Itinerari de la suor anglesa en la primera epidèmia d e
1485 (segons M .B . Shaw).

La primera epidèmia es deuria inicia r
l'agost del 1485 i finiria el desembre
del mateix any. Tradicionalment se
l'ha relacionada amb l'expedició
d'Enric VII vers Anglaterra, acom-
panyat de mercenaris francesos ; des-
prés de la batalla de Bosworth derro-
tà les tropes de Ricard III i va accedir
al tron (guerra de les Dues Roses, en -
tronització dels Tudor) . La dispersió
de les seves hosts pel país hauri a
contribuït decisivament a estendre la
malaltia, que es desplegà sobre l a
Gran Bretanya d'oest a est, i arribà
també a la costa oriental d'Irlanda .
La segona epidèmia va afectar el cen-
tre de l'illa (Chester) i Londres ; fou
descrita per Polydoro Virgilio, un hu-
manista italià que havia acudit a la
cort d'Enric VII el 1501 . La malalti a
d'ara produí una mortalitat més bai-
xa, però amb tot, seguia sorprenen t
la rapidesa de la seva evolució clíni-
ca . La tercera epidèmia, del 1517, va
recaure bàsicament a Londres i a les
ciutats d'Oxford i Cambridge : se
li atribueix la més alta mortalitat
(10 .000 traspassats en 20 dies, se-
gons l'ambaixador francès, cardena l
Du Bellay), la seva activitat està mé s
ben documentada que les anteriors ,
puix la seva letalitat va cridar l'aten-
ció dels cronistes i ambaixadors que
donaven notícia del fet als seus go-
verns . El propi Wolsey, ministre de l
rei, que forneix de tanta informació
sobre l'epidèmia, a la fi va contreu-
re també la malaltia, si bé pogué fe-
liçment superar-la .
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El 1528 es produí la quarta onada ,
que per primera vegada a la histò-
ria de la malaltia aconseguí sortir de l
vedat insular. La literatura sobre
aquesta epidèmia és abundosa i e n
el continent va donar peu a l'apari-
ció de nombrosos pamflets i fulls vo -
landers donant-ne noves. Entre els
qui caigueren malalts hi havia Anna
Bolena, la que seria segona muller
d'Enric VIII, la qual aconseguí de
guarir. Els efectes foren tan devas-
tadors que es prohibí la celebraci ó
de festes i es va acordar retardar l'or-
ganització d'activitats públiques .
L'epidèmia saltà al continent : en el

mateix any 1528 aparegué a Calais ,
llavors sota el domini anglès, i l'any
següent a Hamburg, on durant 22
dies es produïren entre 40 i 60 de -
funcions diàries. D'una manera ràpi -
da, però irregular i erràtica, l'epidè-
mia es reproduí en diverses ciutat s
del nord d'Alemanya (Danzig, Bre-
men, Lübeck) i penetrà vers l'interior
(Frankfurt, Estrasburg, Augsburg ,
Colònia) fins arribar a Viena . A l'es-
tiu del 1530 arribava a diverses ciu-
tats de Polònia i de la Rússi a
europea .

La darrera epidèmia fou del 1551 i

va trobar en John Kaye, com he m
vist, el seu narrador modèlic . Va afec-
tar la meitat sud de la Gran Breta-
nya i la seva mortalitat va ésser no-
table, encara que no arribà a les
xifres de l'epidèmia del 1517 .

La suor anglesa cridà l'atenció del s
metges per concórrer en aquesta ma -
laltia algunes característiques singu-
lars. No es coneixien precedents n i
descripcions en els textos clàssics
que permetessin d'identificar-la; la
seva predilecció pels individus de
raça saxona va omplir de perplexi-
tat els coetanis, que comentaren qu e
seguia els anglessos allí on es trobes -
sin. Comparada amb altres pestilèn-
cies, no s'advertien bubons, ni exan-
temes, ni pústules, essent la suor e l
símptoma més cridaner, i a més eren
el rics i benestants els qui la patien
preferentment. 1 diferentment d'al-
tres malalties pestilencials eren les
localitats menys brutes i menys des-
curades les que més s'afectaven . En
els mesos més rigorosos de l'hivern
acabava l'epidèmia, que apareixia a
l'estiu o a finals de la primavera. La
concurrència d'aquests factors va
desvetllar en el seu temps l'interè s
dels metges que es va intensificar, pa -
radoxalment, quan en el transcur s
dels anys no es va advertir la seva
tornada .

Localitats del continent europeu afectades durant I'epi-
dèmla de suor anglesa de 1529 .
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Com en totes i cadascuna de les ano-
manades malalties noves, també de
la suor anglesa cada època ha pro -
curat un intent d'identificació amb un
procés nosològic similar. Es remar-
cà la seva similitud amb la suor mi -
liar, que també aparegué a la regi ó
francesa de la Picardia en el 171 2
(Hirsch sostenia que es veié per pri-
mera vegada a Leipzig el 1652) i que
durant els segles xvnl i xix va pro-
duir nombroses epidèmies (1718 ,
1782, 1821, 1832, 1841-42, 1849 ,
1887), en algunes coincidia amb al -
tres malalties contagioses d'alta mor-
talitat com el còlera o la verola . La
suor miliar va afectar també Itàli a
des de 1775 i no se n'alliberaren al -
tres països com Alemanya, Suïssa o
Bèlgica . La seva clínica es carac-
teritzava per una sudoració profu-
sa amb febre, prostració i sensació
d'opressió cardíaca ; l'aparició de ve-
sícules molt petites i pruriginoses di-
seminades pel cos va contribuir a de-
finir la malaltia . Diferentment de l a
suor anglesa la mortalitat era mol t
petita i l'evolució clínica més llarga ;
l'erupció vesicular també era una
dada nova. Això no obstant, de for-
ma bastant generalitzada els autors
del segle xix i de primers anys del x x
identifiquen la suor anglesa amb l a
suor picarda o miliar. Aquest és el cri -
teri d'historiadors com Hirsch i d e
clínics com Osler o el dermatòle g
Stelwagon. Es va pretendre relacio-
nar la major afectació de les regions
de Normandia i Picardia amb la pro -

cedència d'aquestes comarques del s
mercedaris francesos que havien
acompanyat Enric VII, als que tradi-
cionalment s'ha responsabilitzat de
la importació de la malaltia .

En els darrers setanta anys les espe-
culacions més aviat s'han adreçat a
establir la similitud del quadre clínic
de la suor anglesa amb altres pro-
cessos actuals identificats des del s
començos de la microbiologia del s
nostres temps. S'ha sostingut co m
una veritat incontrovertible que era
inversemblant la desaparició d'una
malaltia de la que se'n coneixia la clí-
nica, les característiques epidemio-
lògiques més específiques i, d'un a
manera aproximada, el seu grau de
mortalidad i morbilitat . En conse-
qüència, durant el segle xix hom cre-
gué identificar-la amb una gri p
especialment maligna, si bé cal re -
conèixer que són escasses les simili-
tude entre les dues entitats nosolò-
giques. Aquestes tesis es repetiren j a
en el nostre segle, puix sobre molt s
epidemiòlegs encara persistia el re-
cord de la grip espanyola del 1918 ,
que, a desgrat de les seves compli-
cacions encefalítiques, no oferei x
semblances amb la clínica de la suor
anglesa . Després de la Segona Gue-
rra Mundial, Merliss va rellançar l a
tesi (ja sostinguda per Gerster en e l
1916 durant la Gran Guerra) que feia
de la suor anglesa una forma de fe-
bre recurrent ; això no obstant, mal -
grat l'argumentació brillant a favor

d'aquest diagnòstic, hom passava pe r
alt la disparitat en el ritme estaciona l
(estiuenc en la suor anglesa, hiver-
nal en la febre recurrent) i l'aparici ó
de la febre recurrent en circumstàn-
cies especialment crítiques (fam, bru-
tícia, amuntegament) que no conco-
rrien en les epidèmies històriques d e
la suor anglesa . També ací sembla
que la immediatesa de les experièn-
cies bèl.liques, en què aquest tipus
d'infecció fou freqüent, va deformar
l'òptica dels autors.

Més recentment Patrick ha plantejat
una hipòtesi radicalment diferent de
les que fins llavors s'havien manejat .
Mentre tradicionalment s'ha presen-
tat la suor anglesa en el context d e
les malalties infeccioses que es van
veure potenciades per la modificació
de les condicions socials de la pobla -
ció durant els segles xv i xvi, aquest
autor ha apuntat la possibilitat qu e
la malaltia no fos més que una into-
xicació. En efecte, un enverinamen t
dels aliments per fongs o la conta-
minació dels cereals per alguna d e
les 200.000 espècies de floridura mi-
croscòpica existents hauria estat e l
responsable de l'afecció . Això no obs-
tant, a desgrat que aquesta conjec-
tura recolza en una interpretaci ó
molt suggestiva d'algunes dades co-
mentades pels cronistes, deixa a l
marge la consideració d'altres aspec-
tes, com els relacionats amb les di-
ferents condicions climàtiques del s
anys en què es van produir les epi -
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dèmies i de les que haurien de depen -
dre estretament les collites .

En una revisió més actual Wylie i Co -
llier, lligant la metodologia d'una his -
toriografia rigorosa amb els criteris
de la moderna microbiologia han re -
plantejat algunes de les velles qües-
tions. Sembla evident així que la ma -
laltia coneguda com la suor anglesa
ja era coneguda a les Illes abans
d'arribar-hi les tropes mercenàries
que van acompanyar Enric VII, puix
lord Stanley, un noble partidari de Ri -
card III, se li justifica per no acudir
al seu auxili a causa de sofrir la ma-
laltia, i això li ho comunica abans de l
desembarcament del rei . Tampoc no
es comenta en la documentació d'ar -
xiu conservada l'aparició de cap ma-
laltia epidèmica entre les tropes qu e
acompanyaren l'aspirant a la coro-
na abans de la batalla de Bosworth .

Possiblement la malaltia havia pene-
trat amb anterioritat a l'agost d e
1485 (la data tradicionalment asse-
nyalada com la de la seva presenta -
ció) a través de la costa oriental, amb
un origen inicial a Escandinàvia i
Rússia . Segons aquesta hipòtesi la
suor anglesa seria una afecció infec-
ciosa produïda per un arbovirus ,
transmesa per un artròpod i que tin-
dria el reservori habitual en les ra-
tes, rates mesqueres i porcs espins .
Els començaments d'estiu serien e l
moment en què les condicions de ca-
lor, humitat i possibilitats alimentà -

ries afavoreixen la màxima població
murina i en conseqüència el desen-
rotllament de la seva pròpia zoono-
si . El brot epidèmic tindria com a ori -
gen l'alta mortalitat entre els animal s
infectats : llavors els seus paràsits de -
sallotjarien els hostes i passarien a
l'espècie humana . La selecció d'eda t
i condicions socials a què la suor an -
glesa semblava adreçar-se concorda-
ria amb el comportament d'altres in-
feccions víriques, com el xarampió o
la poliomielitis, quan apareixen amb
caràcter nou en una comunitat .

Per tant, es tractaria d'alguna forma
de febre hemorràgica per arbovirus
com l'anomenada febre d'Omsk o
1'encefalitis estival russa . Les febres
hemorràgiques són processos molt
nombrosos i de gran versalitat en les
seves manifestacions clíniques, i això
planteja molt sovint problemes d e
diagnòstic diferencial . També la le-
talitat és diferent en cada procés ,
així en la febre d'Omsk és de 0,5-3 %
mentre que en la febre hemorràgica
de Crimea arriba al 30-50 %, i aquest
fet no está en contradicció amb la di-
ferent malignitat d'unes i altres epi-
dèmies de la suor anglesa . Aquesta
(plasticitat» que caracteritza les in-
feccions per arbovirus explicaria tant
la diferència entre elles de diverses
epidèmies de la suor anglesa, com la
seva aparent desaparició després de
l'onada del 1551 . Ensems permet de
superar un dels esculls tradicional s
en l'estudi de la història de les ma -

lalties que, com se sap, en moltes
ocasions s'han considerat com enti-
tats invariables, no subjectes a cap
tipus de modificació en la seva cons-
titució antigènica, ni en la seva clí-
nica, ni en la seva epidemiologia .
Això no obstant, no es pot silencia r
que l'atribució a un arbovirus de l a
responsabilitat de la suor anglesa
està també condicionada pel momen t
present dels metges i historiador s
que només en les quatre darreres dè -
cades han començat a posar ordre
en el món de les anomenades febres
hemorràgiques, nombrós, però mol t
localitzat en l'espai (febre del Riff, d e
Lassa, de Machupo, de Crimea, etc .) .
La vaguetat de gran part de les no-
tícies que ens han arribat sobre les
anomenades malalties noves perme t
d'aventurar que alguna altra de le s
descrites i de més baixa incidènci a
(com l'anomenat mal mazzuco, so-
pitesa, cast . «modorrilla») podrien
ésser formes actualment molt modi-
ficades d'aquestes febres per arbo-
virus.
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DEL
«GARROTILLO »
A LA DIFTÈRIA

Sens dubte la més poc «nova ' entre
les malalties que durant el segles xv
i xvi es van considerar com novelle s
fou la diftèria . Els metges li van do-
nar noms diversos que responien so-
bre tot al símptoma fonamental del
procés: l'asfíxia . Com és sabut, el
Corynebacteriun diphteriae habitual-
ment inhalat per les vies respiratò-
ries té escassa capacitat invasiva i
se situa preferentment a la faringe
i laringe ; molt ràpidament apareix u n
exudat, conseqüència de la inflama-
ció que produeix a les mucoses, amb
un alt contingut en fibrina que es
coagula i ofereix l'aspecte tan carac-
terístic d'una membrana blanquino-
sa, invasiva i fortament adherida qu e
dificulta greument la respiració. Els
noms amb què es va designar el pro-
cés, morbus strangulatorius i morbus
suffocans es refereixen precisament
a aquesta característica ; a la penín-
sula ibèrica, els castellans l'anome-
nen «garrotillo, o «garrotejo' que Co-
varrubias defineix molt gràficament
com «malaltia de la sang que afect a
la gorja i ataca la respiració, com si

al pacient li donessin garrot . En la
sinonímia coneguda altres noms em -
fatitzen en la seva perillositat i en le s
lesions faríngies : angina ulcerosa ,
carboncle ulcerós, esquinància mor-
tal, angina mortal . . . El nostre conei-
xement de les seves conseqüències
sobre la població és indirecte, ja que
resulta difícil singularitzar la malal-
tia d'altres processos infecciosos ,
però no hi ha dubte que les altes ta-
xes de mortalitat infantil en la socie-
tat de l'Antic Règim que observen els
demògrafs (la meitat de les defun-
cions totals) en gran part depenie n
de la presència gairebé quotidiana de
la diftèria .

Ja en alguns textos del Corpus Hip-
pocraticum és possible de reconèixe r
la malatia sense haver-ne de força r
la interpretació. La descripció més
evocadora del mal que comentem e s
conté en el llibre Epidèmies 11 i co-
rrespon a la negació que es fa de
l'anomenada «tos de Perint» . Littré ,
en el segle passat, va afirmar la iden-
titat entre els dos processos, i avui ,
encara que la crítica històrica con-
sideri que eren diverses les entitats
nosològiques que coincidien en aque-
lla epidèmia, s'accepta que entr e
aquelles afeccions hi havia la dif-
tèria .

Areteu de Capadòcia, que escriví en
el segle u de la nostra era, descri u
les ulceracions que apareixen al vol -
tant de l'úvula amb el nom d'aftes

i remarca la possibilitat que s'esten-
guin i profunditzin, i llavors s'anome -
nen escares . També es refereix a
l'olor desagradable que produeix l a
inflamació i a la paràlisi del vel de l
paladar que impedeix la deglució ; la
mort per asfíxia es produeix molt rà-
pidament . El procés devia ésser f re-
qüent a Egipte i Síria pel que es
coneix com úlcera de Síria . Aeci
d'Amida en el segle vi es referei x
també a les que ell anomena esca -
res i úlceres pestilencials de les amíg-
dales, que afecten preferentment el s
nens, encara que no són rars els ca -
sos d'adults que les han sofert . Des-
criu la destrucció de l'úvula per les
úlceres i l'existència de paràlisi de l
paladar que obliga a regurgitar pel
nas els líquids ingerits .

Les fonts escrites assenyalen que l a
diftèria, sota formes clíniques diver-
ses, ha tingut caràcter endèmic a l a
meitat oriental del Mediterrani i du-
rant l'Edat Mitjana es recullen diver-
sos testimonis en aquest sentit . Així ,
la Crònica de Sant Dionís assenyal a
que en l'any 580 una gran inundaci ó
es véu seguida d'una pestilència ano -
menada esquinància, i que en l'any
856 Baroni esmenta una epidèmia
d'úlceres a la gola . Es conserven al -
tres notícies de malalties de la ma-
teixa localització, amb caràcter epi-
dèmic, l'any 1004 a l'Imperi d e
Bizanci, o el 1034 a Roma . A parti r
del segle xlt són més freqüents el s
testimonis sobre aquestes epidèmies
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de squinantia que especialment du-
rant el segle xiv van afectar la po-
blació infantil de 'nombrosos països .
Es recorda especialment l'epidèmi a
que hi hagué a Holanda en el 1337
i la que durant el 1382 s'estengué per
Europa, especialment per Anglate-
rra, Alemanya i França .

En el Cinc-cents, i en companyia d'al -
tres entitats nosològiques fins ales -
hores emmascarades, es va produir
l'eclosió definitiva i espectacular de
la diftèria en el món de la ciència mè -
dica . Una malaltia caracteritzada per
una ràpida inflamació de la gorja i
sufocàció es va afegir a l'epidèmia d e
suor anglesa de 1517, i processos si-
milars es detecten a Alemanya i
França, de llarg a llarg del Rhin, e n
el 1544, 1545 i altre cop en el 1576 .
Les observacions dels metges cride n
l'atenció sobre tot en la paràlisi que
impedeix la deglució.

L'existència de testimonis tan dife-
rents fa irrellevant qualsevol dispu-
ta sobre la prioritat en la descripci ó
de la diftèria com pretengué la his-
toriografia del segle passat . Això no
obstant, cal reconèixer la vàlua d'al-
gunes contribucions en el camí vers
la singularització completa de la ma-
laltia i que tenen lloc entre 1550 i
1650. En la constitució epidèmica d e
l'any 1576 descriu Guillaume Baillou
les morts que en seguiren a París
com a conseqüència d'una afecció
maligna de la gola, esmenta l'exis -

tència de membranes i apunta, amb
tot i reconèixer la seva perillositat ,
que la secció de la laringe (traqueo-
tomia) podria ésser eficaç per ta l
d'evitar l'asfíxia dels malalts . Enca-
ra que aquest tipus d'intervenció j a
s'esmentava des de temps antic, no-
més amb motiu de l'epidèmia d'an-
gina sufocant patida a Nàpols en e l
1610, el cirurgià Marc Aureli Severi-
no es va atrevir a realitzar-la siste-
màticament . Les observacions de
Baillou (Epidemiorum et ephemeri-

dum libri duo) no aparegueren fins
1640, pel que es justifica l'atenció
que han dedicat, els que han estudiat
la història de la diftèria, al metge
d'Úbeda Juan de Villarreal, que com -
pongué en plena joventut el seu lli-
bre De signis, causis, essentia ,

Guillaume Baillou (1538-1616) va descriure agudamen t
alguns aspectes clínics de l'angina sufocant en les cons-
titucions epidèmiques de 1576, però aquest relat, con -
tingut en les seves Epidemiarum et ephemeridum libri
duo, no veié la llum fins el 1640, diversos anys després
de la seva mort.
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prognostico, et curatione morbi suF-
focantis (Alcalà, 1611) . Villarreal es-
criu quan a Espanya el garrotillo ha
esdevingut un mal freqüent que des -
vetlla l'interès dels metges . Poc des-
prés el procés epidèmic de 1613 do-
narà lloc que en les efemèride s
d'aquest any se'l recordi com el «dels
garrotillos' . En el llibre suara esmen -
tat es descriu amb gran exactitud la
naturalesa de les membranes, que n o
són de mena tumoral i que es distin-
geixen de les estructures orgànique s
on es fixen . Villarreal, que es mou e n
l'entorn ideològic del galenisme d'Al -
calà, arribà a realitzar autòpsies pe r
tal d'assolir un millor coneixemen t
del mal . Amb Alonso de los Ruice s
de Fontecha, Cristóbal Pérez de He-
rrera i Luis Mercado, entre altres, fa
l'aportació espanyola de més impor-
tància al coneixement de l'angina su-
focant .

Encara que no es pot oblidar que
destriar de les diferents afeccions fa-
ríngies la malaltia que, des de Bre-
tonneau (1826) anomenem diftèria ,
ha estat un procés molt llarg i tar-
dà, no sembla aventurat reconèixer-
ne la presència en el Nou Món en da-
tes relativament avançades (New En-
gland 1673, Virginia 1686, Connec-
ticut 1689) com una contribució mé s
a l'intercanvi entre els Mons Antic i
Nou en aquest terreny de la malal-
tia infecciosa . Existeixen certament
formes d'angina i complicacions de
malalties infeccioses (crup laringi per

virus paragripals o per Hemophilus
influenza, angina de Ludwig) que es
poden confondre, sobre tot quan n o
és molt precisa la informació, am b
la diftèria . Però algunes caracterís-
tiques epidemiològiques (afectació de
la població infantil, alta mortalitat )
i clíniques (paràlisi del vel del pala -
dar per afecció del glossofaringi) fa n
que no resulti aventurat sostenir l a
permanència de la diftèria . L'exacti-
tud de les descripcions clàssiques,
unànimement reconegudes com a
exemplars, argumenta també a favo r
de la permanència de la malaltia ,
que com se sap no té altre reservori
que l'home, i per tant ha hagut d e
mantenir la seva vigència a través
d'aquestes epidèmies .

Tot sembla indicar que se superpo-
saren les dues formes clíniques de l a
infecció . Al nostre entendre, la for-
ma maligna, caracteritzada per le s
complicacions que la toxina diftèri-
ca produeix a distància (miocarditis ,
paràlisi, lesions renals) i que se se-
gueixen ràpidament de mort, degu é
afectar amb més furor la població ;
i molt en segon lloc i amb efectes més
tardans, la forma membranosa des-
plaçaria la primera . Es significatiu
que la major part d'autors esmentin
les úlceres sanioses i fètides que apa-
reixen a la gargamella i que apenes
es consideri la significació de le s
membranes.

Rosen apunta la sospita que al llarg

del xvlll la virulència de la malalti a
s'havia atenuat i, en conseqüència ,
va declinar l'interès dels metges ; és
una hipòtesi que coincideix amb l a
nostra apreciació referent a la subs-
titució de la forma maligna per l a
membranosa des de finals del Cinc -
cents. Aquesta atenuació degué de
resultar decisiva, segons la nostra
opinió, perquè els metges il . lustrats
(John Fothergill, John Huxham, Fran -
cis Home, Samuel Bard) que assisti-
ren a nombroses epidèmies d'angine s
ulceroses, no fossin capaços de dis-
tingir entre l'entitat morbosa que
anomenem diftèria i l'escarlatina, a
desgrat dels seus progressos en la
identificació d'alguns dels més sig-
nificatius símptomes de la malaltia .
Únicament en el xIx, Bretonneau ,
des de la seva convicció que les ma-
lalties inflamatòries es diferenciaven ,
no sols per la naturalesa del teixi t
afectat, sinó també per la causa es-
pecífica que les produïa, pogué sin-
gularitzar d'una manera acabada la
malaltia que ell mateix anomenari a
diftèria .
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BUBES I MAL
FRANCÉS

Cap de les malalties que es van de-
senrotllar en el Renaixement ha des-
vetllat tanta curiositat i interès com
la sífilis . Aquest procés, davant de
qualsevol altre, ofereix unes conno-
tacions que li han donat una aura
màgica a la que no s'han sostret n i
metges ni profans . Així, mentre la
pesta es manifesta anònima, cega i
inevitable, la sífilis és una malaltia
adquirida amb plena consciència, en
un acte personal i voluntari . Per
tractar-se d'una malaltia adquirida
en la relació sexual, la tradició mo-
ral d'occident hi ha vist la materia-
lització del càstig diví per la trans-
gressió del precepte. Les seves
manifestacions clíniques, la forma e n
què es produí la seva irrupció a Euro -
pa, la seva incapacitat per a distin -
gir entre els diferents estaments so -
cials, han estat element s
determinants per explicar aquest in -
terès .

Plerre de Bretonneau (1778-1862) amb la singularitza -
ció clínica del procés 1 Emil von Behring (1854-1917) ,
amb l'ús de l'antitoxina continguda en el sèrum, fan l a
contribució més important del segle xix al coneixement
i curació de la diftèria .
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Per això és comprensible que qua n
van començar a manifestar-se am b
virulència els seus efectes ningú, e n
el món de les nacionalitats que s'es-
tava forjant a Europa, no accepté s
cap tipus d'ascendent o hipotètic a
responsabilitat sobre aquesta malu-
ra . Per als francesos era el «mal na-
polità» o el «mal espagnol», els ita-
lians parlaven d'un morbus gallicus
i els alemanys imputaren també al s
francesos la procedència de la ma-
laltia ; «sarna d'Espanya», «mal dels
alemanys», «mal dels portuguesos» ,
eren alguns dels múltiples apel . latius
amb què se l`anomenà . L'atribució a l
descobriment d'Amèrica i la seva con -
següent importació des d'aquell con-
tinent es va manifestar també en al-
gunes altres denominacions, no ta n
populars, amb les quals es referie n
els contemporanis a la malaltia que
fou així coneguda per «bubes» (o «glà -
nola»), «mal de les Índies» o «xaram -
pió de les Índies» .

L'aparició del mal francès se sol da-
tar després del setge i ocupació d e
Nàpols els primers mesos del 149 5
per les tropes al servei del rei d e
França Carles VIII, pretendent a l a
corona d'aquell regne. El saqueig a

Teodoric Ulseni, metge de Nürenberg va publicar en el
1496 un full volander on en un centenar d'hexàmetre s
atribuïa a la conjunció de Júpiter i Saturn del 1484 l'ori -
gen de la sífilis. En el centre del plec apareix aquest
gravat ('autor del qual alguns consideren que fou Du-
rer, que passa per ésser la primera representació gràfi-
ca d'un malalt de sífilis en els Temps Moderns .

què fou sotmesa la ciutat, els exces-
sos dels soldats invasors i el seu pos-
terior retorn cap al nord haurien es -
tat els factors determinants per a l a
difusió de la malaltia . Les circums-
tàncies que feren de terra italiana e l
lloc on es dirimien els interessos d'es -
panyols i francesos possibilitaren qu e
es concentrés a la península una ger-
nació procedent de tota Europa i que
de tornada als seus països d'orige n
hi portarien la malaltia .

En el 1496 apareixen les primere s
descripcions de la nova malaltia (Teo -
doricus Ulsenio, Joseph Grünpeck )
que es continuen amb els escrits qu e
ja són clàssics a la història de la sí -
filis de Niccolò Leonicano, Francis-
co López de Villalobos, Gaspar 7brre -
lla o Pere Pintor apareguts abans de l
1500 . Tots escriuen sobre la noveta t
de la malaltia i la seva curiosa clíni-
ca, que en el segle xvi serà object e
de l'atenció dels metges i donarà peu
a una copiosíssima literatura .

Els autors esmentats es mouen dins
d'una tradició que propugna l'orige n
europeu de la sífilis, que fóra una
més entre el bigarrat i difús panora-
ma de les «noves malalties». Però
molt aviat es comença a difondre una
altra opinió que sosté que la malal-
tia hauria vingut d'Amèrica, acaba -
des de descobrir les Índies després
del viatge de Colom . El testimoni fo-
namental sobre el qual recolz a
aquesta tesi, el constitueix l'obr a
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d'un cirurgià, Francisco Ruy Díaz de
Ysla, que ja molt vell va publicar e n
el 1539 el seu Tractado contra el ma l
serpentino on recull la seva experièn-
cia sobre la malaltia . En els texts
dóna la nova dels primers casos que
ell advertí a Barcelona en el 1493 ;
la data coincidia amb la presentaci ó
de Colom davant dels Reis Catòlic s
a la tornada del seu primer viatge .
L'origen del mal el localitza a l'illa Es -
panyola (Santo Domingo), on els ma-
riners l'haurien contret en les seve s
relacions sexuals amb les indígenes.
En el llarg viatge per terra des de Se -
villa fins Barcelona s'hauria inicia t
la difusió de la malaltia, i la seva es-
tada a la capital catalana, amb un a
elevada població, la facilitat de co-
municacions a través del port, i l a
proximitat de França, haurien fet l a
resta . El testimoni de Diaz de Ysla és

ratificat pels primers historiador s
d'Índies; especialment Fernández de
Oviedo i López de Gómara són molt
explícits sobre la freqüència de le s
bubes entre els indis i el seu contagi
per la relació sexual amb els espa-
nyols.

Aquells autors, representant s
d'aquest origen americà de la sífilis,
n'expliquen la difusió europea co m
a resultat de l'expedició a Itàlia d e
les tropes que acompanyaren el Gran
Capità a favor del rei de Nàpols i qu e
entrarien a la contesa contra les tro -
pes franceses de Carles VIII . El re -
plegament d'aquestes cap el nor d
hauria contribuït decisivament a l a
ràpida difusió de la malaltia per to t
Europa, encara que aquest fet està
en contradicció amb l'opinió d'algun s
autors coetanis que sostenen que la

difusió fou en direcció nord-sud .

Gairebé immediatament va arriba r
d'Amèrica el primer remei contra
la sífilis, el guaiac o «palo santo»
(Guaiacum officinale), del que s'ob-
tenia una infusió que es pretenia que
era d'un efecte curatiu segur. La dia-
foresi que es provocava amb les co-
pioses ingestions de la cocció elimi-
nava, en concordància amb les tesis
galèniques, els humors excessius res-
ponsables de la malaltia . El guaiac
molt aviat va tenir panegiristes co m
l'humanista germànic Ulrich von Hut -
ten (1519) o el clergue espanyol Fran -

Aquest cèlebre gravat de Jean Gelle reprodueix l'inte-
rior de l'habitatge d'un malalt amb sífilis . Mentre el pa -
cient ingereix la cocció, a l'estança veïna un criat fa es-
telles d'un tronc de guaiac, per tal de bullir-les a l a
caldera que hi ha damunt del foc.



cisco Delicado (1529). Per la seva
procedència americana el seu ús co m
a medicament específic va donar lloc
que s'hi especulés notablement ; gai -
rebé la totalidad del seu comerç es-
tava en mans dels banquers del mo-
ment, els Fugger, que obtenien gran s
beneficis del mercat de les drogues ,
en el qual hi tenien forts interessos .

En aquest període inicial de la sífilis
les seves manifestacions dermatolò-
giques van ésser molt aparatoses ,
cosa que motivà que en la sinonímia
amb què es coneix la malaltia es par -
li del mal de bubas entre els autors
castellans (bubes o glànola, en cata-
là) o que els alemanys en diguin die
Blattern o els francesos la grosse vé-
role . Precisament per això els met-
ges van recórrer molt aviat a tractar -
la amb preparats mercurials, sovin t
emprats en altres afeccions de l a
pell . Es va procurar d'usar-los en un-
güents, com el famós ideat pel cirur-
già Giovanni da Vigo, o en locions que
s'aplicaven d'acord a una dosificaci ó
molt diversa amb l'intent d'evitar l a
intoxicació mercurial d'efectes tan
perniciosos . Per tal d'afavorir la pe-
netració del mercuri es recorregué a
fumigacions i subfumigacions que es
portaven a terme posant el malat
dins d'una bóta o estufa del que no -
més en sobresortís el cap mentre a
l'interior cremaven el cinabri .

Però fóra el veronès Girolamo Fra-
castoro, qui assoliria fer d'una ma -

laltia de tan penosa condició un ele -
ment de reflexió poètica del més al t
nivell . Fracastoro publicà en el 153 0
la seva Syphilis, sive morbus gallicus,
on en 1.346 versos repartits en tres
llibres conta la història d'aquest ma l
i l'eficàcia del mercuri com a remei ;
en el llibre tercer evoca també la his-
tòria del pastor Syphilo, que habi a
substituït el culte al sol per la devo-
ció al rei Alcitoo, i per això fou cas-
tigat amb el sofriment de la lues . Des
de Fracastoro la malaltia tindrà u n
nom definitiu que desplaçarà tots el s
altres ja coneguts, però a més a mé s
en el seu text es reuniran les due s
tradicions, europea i americana, e n
una síntesi exemplar. Mentre en e l
primer llibre comenta la conjugaci ó
astral que va donar origen a la ma-
laltia i es lamenta de les desgràcie s
de la guerra d'Itàlia, en el tercer el s
espanyols se sorprenen de les nafres
dels indis americans . En contraposi -
ció de la tradició europea del mer-
curi ; una nimfa, a la que dóna el nom
significatiu d'Amèrica, farà néixer un
arbre, el guaiac, amb el qual s'asso-
lirà la curació .

Fracastoro comenta també en el seu
llibre De contagione sense, però ,
pronunciar-se per l'un o l'altre ori-
gen, la doble aparició de la sífilis a
Itàlia i al continent americà . Les se-
ves notícies referents a la forma d e
transmissió són sobre manera inte-
ressants, ja que no podem oblida r
que el gran doctrinari del contagi ha -

via necessàriament d'advertir algu-
nes de les característiques més sin-
gulars del procés. Així sostenia que
la sífilis només s'adquiria en un con -
tacte estret com el del coit, però que
no hi havia contagi per mitjà de l'ú s
dels per ells anomenats «formites» .
Tampoc no hi havia contagi a distàn-
cia, diferentment del que passava en
altres processos .

La relació entre l'adquisició de la ma -
laltia i les relacions sexuals s'esta-
blí molt aviat . L'aparició de les ine-
quívoques lesions en els òrgan s
genitals permeté ràpidament de com -
provar la relació causal . La difusió
d'aquesta malura fou rapidíssima i
generalitzada i només es pot enten-
dre des de la modificació dels hàbits
sexuals que es produeix durant el pe-
ríode anomenat Renaixement . A par-
tir del segle xiv canvià la vida sexua l
de l'home europeu i Petrarca anun-
ciava que en la seva època «havia co-
mençat la pesta dels adulteris» . Des-
prés de «les corts d'amor» del s
prínceps borgonyesos que col•locaven
la dona en lloc preferent, immedia-
tament es produeix la irrupció de no -
ves formes d'erotisme en què es de-
fensa abans que tot la recerca de l

Els establiments de banys eren molt freqüents en el se-
gle xv i tenien una funció que era tant higiènica co m
d'esbargiment . No tothom es dedicava a activitats ta n
innocents com les recollides en aquesta xilografia de Dü-
rer titulada »El bany dels homes, i per això se Is atri-
bueix un paper significatiu en la difusió de la sífilis .
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plaer. El retrocés del prestigi de l'Es-
glésia com a conseqüència del cisma
d'Occident facilita aquesta relaxaci ó
moral que en el segle xv s'accentua .
Hi ha una veritable febre d'aventu-
res i l'art de la seducció es conside-
ra el súmmum del refinament i ha-
bilitat del cortesà . A la cort del s
prínceps, els amants adquireixen ara
un prestigi que mai no havien tingu t
i entre la dona honesta i la prostitu-
ta sorgeix la cortesana, refinada i
culta, que ofereix a l'home satisfac-
cions que la muller legítima dedica -
da a la filiada no li pot donar. Imi-
tant el que passa entre els grans
senyors, també els burgesos de les
ciutats cerquen amants i entretingu-
des que pugen en consideració e n
aquesta nova relació entre homes i
dones . El testimoni que d'aquesta si-
tuació ofereix Francisco Delicado a
«La lozana andaluza» posa de mani-
fest com la nova prostituta és sol . li-
citada i hom en cerca els favors d'un a
manera més refinada i subtil que pe r
mitjà de la simple contribució mone-
tària. L'abundància de dones lliura -
des a l'amor venal és enorme sobr e
tot a Itàlia, i especialment a Roma ,
on encara en el 1600 es troben 1 7
prostitutes censades per cada 1000
dones . El moviment d'homes com a
conseqüència dels enfrontaments
que es produeixen en terra italiana
des de finals del segle xv i que con-
tinuarà en el xvi en diferents cam-
panyes militars facilita també un co-
merç sexual ràpid de caràcter venal,

que serà definitiu per a contribuir a
la difusió de la lues .

Un hàbit higiènic que en el baix mó n
medieval europeu va començar a es-
tendre's contribuí també a aquest a
difusió de la sífilis . Les cases de
banys passaren a ésser una institu-
ció habitual a les ciutats, a voltes ex-
plotades per particulars, però més
sovint per la pròpia municipalitat .
Aquesta situació es modifica en co-
mençar els anomenats temps Mo-
derns quan el bany públic esdevé u n
lloc de reunió, on es fa una intensa
vida social, s'hi practiquen jocs d'at-
zar i s'hi comenten els assumpte s
quotidians . La més poca susceptibi-
litat davant del nu, dels pobles ger-
mànics i la major tolerància per a l a
nuesa de l'art del Renaixement con-
tribueixen a explicar aquesta insòli-
ta situació. Però, naturalment, mol t
aviat el costum degenera . Els gravats
són molt més explícits i mostren quel -
com que la literatura de l'època ex -
pressa molt clarament : les cases de
banys esdevenen un punt de reunió
de prostitutes a la cerca de clients .
En altres casos serveixen per ta l
d'encobrir les trobades entre amants .
Certament que per la seva especia l
funció les cases de banys tinguere n
sempre una aparença quelcom am-
bigua (recordem alguns contes del
Decameró), però la relaxació mora l
dels nous temps, amb l'afluènci a
d'una població més nombrosa a le s
ciutats, va afavorir que aquestes ca -

ses es convertissin en llocs poc reco-
manables, de tal manera que en e l
baix anglès medieval la paraula swet
amb què es designa els banys pass a
a significar prostíbul . Sens dubte que
a les cases de banys la sífilis va
trobar un medi per difondre's a tra-
vés de la promiscuïtat sexual dels
seus visitants . En aquesta nova èpo-
ca aviat cal tancar-les. 'Frankfurt ,
que en el 1387 comptava amb 2 9
d'aquests establiments, el 1530 no -
més en tenia nou . Sense ignorar que
després del concili de Trento es pro-
duí una tornada a la pudibundesa i
una reprovació del nu, és innegable
també que la sífilis fou determinant
per a aquest retrocés en la higiene
privada que es produeix durant el s
segles xvi i xvn .
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òssies. La relació entre aquestes ma-
lalties i la sífilis venèria es va establi r
de manera definitiva en el nostre se-
gle quan identificaren Castellani i
Wellman un treponema, T. pertenue ,
com a responsable del pian, en e l
1905, i Sáenz, Grau Triana i Armen-
teros en el 1938 el T. carateum com
a l'agent productor del mal de pin-
to . Això no obstant, encara que es
tracti de malalties amb diferent fe-
nomenología clínica els treponemes
descoberts són morfològicamen t
idèntics, tenen la mateixa serologi a
que el T. pallidum i una idéntica sen -
sibilitat a la penicil . lina .
Aquest fet ha donat peu a opinion s
divergents sobre l'aparició i difusió
de la sífilis . Així, l'epidemiòleg Hud-
son ha sostingut que les treponema-
tosis són formes diferents de presen -
tació d'una malaltia única que es veu
modificada, no per mutacions del
germen, sinó per un canvi en el cli-
ma i per les condicions socials i cul-
turals en què viu l'hoste. En con-
seqüència, inicialment la malaltia
s'hauria manifestat sota la forma de
pian, encara que posteriorment un a
geografia àrida i la concentració ur-
bana de després del Neolític haurie n
condicionat una sífilis endèmica . E l
treponema, per la sequedat de l'am-
bient, s'hauria replegat a les muco-
ses dels orificis del cos . El desenrotl -
lament de les ciutats en la Baixa
Edat Mitjana i el procés d'urbanit-
zació haurien finalment propiciat
l'aparició de la sífilis venèria, que

s'hauria confós amb la lepra . A
l'Amèrica, la calor i humitat del trò-
pic haurien motivat que el trepone-
ma produís un tipus de lesions qu e
s'identifiquen amb el «mal de pinto »
o pinta . La tesi de Hudson concord a
amb el criteri de molts microbiòlegs
i higienistes que creuen que la dife-
rència entre els diversos treponemes
és artificial i que no es pot basar so-
bre els principis d'una microbiologi a
rigorosa . En una línia semblant Cock -
burn s'ha fixat, sobre tot, en les con-
dicions de l'hoste, i ha emfatitzat so-
bre la millora higiènica que es
produeix a partir del segle XI, amb
una modificació de la roba i del ves-
tit que va restringir les manifesta-
cions clíniques de la treponematos i
al sexe i així donà lloc a la sífilis ve-
nèria .

La teoria de Hackett manté la singu-
laritat de les quatre treponematosis
que procedirien d'un avantpassat
comú, un treponema sapròfit . La
pinta hauria estat la primera trepo-
nematosi en evolucionar des de l a
plataforma afroasiàtica i d'allí s'hau-
ria difós a tot el món per arrelar en-
tre els individus més poc afavorit s
d'América Central i del Sud on res-
taria confinada . En l'ambient humi t
del tròpic afroasiàtic, fa 12 .000 anys,
la pinta hauria evolucionat vers e l
pian amb lesions cutànies exuberants
molt abundoses en treponemes. Un
clima càlid i sec amb nits fredes i l'ús
de roba que dificultava el contacte

de pell a pell hauria evitat la difusió
de la malaltia ; només els treponemes
més aptes es replegarien a les mu-
coses determinant la sífilis endèmi-
ca . La sífilis venèria s'hauria desen-
rotllat des de l'endèmica a mesur a
que els canvis socials feren més difí-
cil un tipus de contagi superficial i
la transmissió entre els nens. El pro-
cés s'hauria iniciat fa uns 5 .000 anys
a la Mediterrània oriental i en e l
segle XV la sífilis venèria ja deuria es-
tar sobradament difosa per Europa .

Les tesis de Hackett han estat accep-
tades d'una manera molt general . En
gran part, Guerra les admet en un a
revisió sobre la història de la polè-
mica, i avançant des d'un examen de
la literatura clàssica que descriu el s
inicis de la malaltia, sosté que el Des -
cobriment va suposar la importació
de pian o frambèsia americana mol t
virulenta que es va adaptar a l'am-
bient urbà europeu. La sífilis venè-
ria estaria ja difosa a Europa, i a
l'Amèrica hi hauria implantades,
abans de l'arribada de Colom, le s
quatre treponematosis. En el curs d e
diverses generacions la coincidènci a
d'aquestes dues infeccions donari a
lloc a la sífilis venèria que es va im-
posar a Europa .
Des de fa més poc, Grmek ha retor-
nat a un origen americà de la sífilis .
Segons aquest autor hi hauria tres
gèrmens biològicament diferents, i
per tant, responsables de diferents
entitats nosològiques. La inexistèn-

56



cia, segons ell, de restes paleopato-
lògiques a Europa i Àsia que perme-
tin de confirmar les afirmacions
capitals tant de Hudson com de Hac-
kett, el fa apuntar vers altres orígens .
A més a més, troba contradictòria
l'atribució al «mal de pinto» de la ma -
jor antiguitat, amb la seva pretes a
localització inicial en el continen t
afroasiàtic, i en conseqüència avan-
ça una nova hipòtesi . Des d'un ini-
cial treponema patogen, T. pertenue ,
productor del pian . Allí, a l'Amèrica ,
s'hauria produït una evolució de l
T. pertenue vers dos nous gèrmens,
T. pallidum responsable de la sífili s
i T. carateum de la pinta o el carate.
Els mariners espanyols haurien intro -
duït a Europa el treponema respon -
sable de la sífilis venèria . Ja arriba-
da a Europa, les circumstàncies
socioculturals haurien donat lloc a
l'aparició de formes de sífilis endè-
mica que farien dels Balkans i la cos-
ta oriental de l'Adriàtic la seva lla r
en el món occidental .

Davant de tan diverses teories, l'úni-
ca cosa incontrovertible és que pel s
voltants del 1500 es va produir una
violenta irrupció d'una malaltia d e
transmissió sexual que els metges n o
reconeixien en la seva experiènci a
anterior ni en les seves lectures. La
revisió que Guerra va fer d'aquest as-
sumpte posa de manifest que entre
els americanistes (Bloch, Sigerist ,
Huard, Guthrie, Móeller Christensen ,
Crosby, Grmek) i els europeistes (Sud-

hoff, Singer, Laín, Shrewsbury, Jar-
cho, Ackerknecht) es troben els més
il . lustres noms de la història de l a
medicina fins el més immediat pre-
sent. Això no obstant, a l'estudiós de-
sapassionat no se li escapen tot e l
que tenen d'especulatiu unes tesis i
les altres. El recurs d'invocar le s
«condicions socioculturals», la cons-
tant referència a la modificació de l
clima, la versatilitat amb què I'espi-
roqueta sofreix mutacions en fun-
ció de les pressuposicions de cada
autor, posen en evidència la febles a
d'aquestes especulacions. No es po t
negar que unes i altres són atraients
i suggeridores, i aclareixen parcial -
ment algunes foscors, però la neces-
sitat de precisar temporal i geogrà-
ficament el moment en què aquest s
canvis es van produir afegeix unes
bones dosis d'elucubració al nostre
coneixement sobre l'origen de la sí -
filis.
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LA VEROLA



L`EXPANSIÓ DEL
VIRUS
DE LA VEROLA

L'activitat de l'home ha resultat de-
cisiva en la desaparició i el peril l
d'imminent extinció de nombrose s
espècies vegetals i animals sobre e l
planeta . Els efectes desastrosos que
provoca la capacitat humana per mo-
dificar el medi que l'envolta són ob-
jecte de permanent denúncia . Això
no obstant, si més no en un cas, i se-
gons sembla definitivament, ha as-
solit de suprimir una malaltia elimi-
nant del planeta el seu agent causal .
La verola ha estat el primer procés
infecciós en què s'ha aconsegui t
aquest ideal, somni d'alquimistes, an-
helat per la humanitat durant tota l a
seva història . Paradoxalment les ma-
teixes generacions que han assisti t
a aquest esdeveniment absolutament
espectacular, han hagut de presen-
ciar també impotents l'aparició d'un a
altra malaltia, la SIDA, que com l a
verola en altre temps esdevé el no u
flagell del segle i el més gran proble-
ma de la sanitat del final del segon
mil . leni .

L'agent causal de la verola és un vi-
rus, un poxvirus exactament (Vario -
la virus), de dimensions relativament

grans que sols es pot desenrotllar so-
bre l'espècie humana, puix no se' n
coneixen reservoris animals . Genèti-
cament està emparentat amb altres
poxvirus responsables d'infeccions
en alguns animals, com és el cas de l
virus de la vacuna (Cowpox virus) o
el productor de l'anomenada verol a
dels simis (Monkeypox virus) . Les
conseqüències que derivan de les cir -
cumstàncies abans exposades ha n
repercutit decisivament en la histò-
ria de la malaltia . En tractar-se d'una
infecció específica de l'home ha es -
tat possible, mitjançant una costosís-
sima campanya de prevenció, elimi-
nar tots els subjectes potencialmen t
susceptibles d'allotjar el virus, qu e
per ell mateix és incapaç de
mantenir-se fora de l'hoste . A més ,
mentre en altres virus la similitud an-
tigènica i morfològica (en alguns ,
idèntica mirat al microscopi electrò-
nic), no presuposa la manifestaci ó
d'una clínica semblant, en el cas del s
poxvirus esmentats la seva simpto-
matologia també és molt semblant ,
ensems que s'observa l'existènci a
d'una immunitat creuada entre els di -
ferents agents infectants . L'existèn-
cia d'una immunitat de cara a nove s
infeccions i l'evolució temporal, rela -
tivament breu, del quadre, han esta t
també factors decisius a l'hora de de-
cidir la seva erradicació.

La manifestació clínica de la infec-
ció variolosa ofereix una gran espec-
tacularitat . Després d'una etapa si -

lenciosa en què el virus parasita le s
cèl . lules i inicia el seu procés repro-
ductor (12 dies), es produeix la pri-
mera manifestació de trobar-se e l
subjecte greument afectat, amb fe-
bre, calfreds, vòmits i un dolor lum-
bar molt específic del procés . Un
exantema semblant al d'altres malal-
ties eruptives defineix aquest anome-
nat primer període (d'aproximada -
ment 4 dies de durada) . Després
d'una fase d'aparent regressió, s'ins-
taura l'anomenat segon període e n
què el cos es cobreix de pústules amb
un contingut purulent que s'ulcere n
i s'infecten sovint per bacteris de l a
pell Les pústules, de vegades, con -
flueixen i acaben per formar gran s
superfícies supurants . No és rar que
s'afecti la còrnia i la ceguesa ha es-
tat tradicionalment una de les seqüe-
les que feien especialment indesitja-
ble de patir la malaltia . Al voltant
dels dotze dies s'instaura un terce r
període amb la dessecació de les ve-
sícules i la posterior caiguda de le s
crostes que s'han format sobre les úl -
ceres. Hi ha també una forma hemo-
rràgica que afecta la conjuntiva i les
mucoses, amb una mortalitat qu e
ateny el 100 % dels casos. La letali-
tat entre els subjectes afectats és
també molt alta, i depèn de les for-
mes clíniques que adoptin les pústu-
les (30-60 % de mortalitat entre el s
no vacunats) . En els sortosos que so-
breviuen, l'estigma de les petites ci-
catrius que es formen sobre les úl-
ceres mai no desapareix : resta
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sempre com un record indeleble d e
la infecció.

La forma clínica descrita correspo n
a les manifestacions de la verol a
clàssica, la coneguda com a verola
maior responsable de tots els efec-
tes indesitjables (mortalitat, seqüe-
les) que n'han fet un mal paorós. I
a la vegada s'identifica una forma de
molt baixa letalitat (1 %), pràctica -
ment sense seqüeles i que evolucio-
na clínicament, sobre tot pel que fa
les vesícules, amb molt més gran ra-
pidesa : és la verola minor o alastrim .

Unànimement es reconeix un orige n
molt antic a la verola . Això no obs-
tant quan cal indicar el moment e n
què es constata la seva aparició les
opinions comencen a ésser contradic -
tòries. En un treball clàssic, el fun-
dador de la paleopatologia, Armand
Ruffer, cregué identificar la verola en
una mòmia de la xx dinastia (c.1 .200
a. C .) ; amb tot, el prestigi professio-
nal del dermatòleg George Unna, re-
ticent davant d'aquest diagnòstic, v a
posar en dubte aquesta opinió . Tam-
bé és dubtosa la suposada descrip-
ció continguda en textos clàssics
hindús com el Sushruta Samhita ;
sembla, però, més exacta la seva
identificació a la Xina durant el reg-
nat de Xien Wu vers l'any 49 de l a
nostra era : des de llavors la Xin a
hauria estat una de les llars tradicio-
nals de la malaltia .

En el món mediterrani s'ha cregut
haver-la identificada en la descripció
que Diodor Sículo, en la seva Biblio-
theca Historica, fa de l'epidèmia qu e
sofriren els cartaginesos mentre as-
setjaven Siracusa en l'any 395 a .C .
Però com sigui que Diodor ho escri u
tres-cents anys després d'aquests fets
i el rigor de moltes de les seves in -
formacions és problemàtic, ens ca l
advertir que el quadre descrit, din-
tre de la seva imprecisió, ofereix si-
milituds amb una epidèmia de vero-
la especialment maligna . L'opinió
més generalitzada ha sostingut sem-
pre que la verola no fou coneguda en
el món hel . lènic, si bé es mostra
menys concloent quan s'ha de refe-
rir a la seva existència a l'imper i
romà. Fóra el cas de la malaltia des-
crita per Eusebi de Cesarea a Síri a
en l'any 302, que alguns identifiquen
amb la verola . Això no obstant, é s
evident que a partir del segle VI de
la nostra era ja apareix com una ma-
laltia consolidada en el sud europeu .
Així Màrius, bisbe d'Avenches, des-
criu en la seva crònica l'aparició l'any
570, a la Gàl . lia i a Itàlia, d'una ma-
laltia molt violenta amb fluix de ven-
tre i verola (variola) . Fóra la prime-
ra vegada que s'empra aquesta
paraula per tal de designar la malal-
tia que popularment es coneixia co m
a pústula coral . Poc després, l'any
582, una segona epidèmia va asso-
lar la Gàl•lia, i en fou el seu cronista
Gregori de lburs, els dos fills del qua l
moriren de resultes de la malaltia . Ell

també en fou afectat i atribuí el se u
guariment a la intervenció de San t
Martí de lburs . També dos membre s
de la família reial, fills del rei Xilpe-
ric, moriren . Més comentada per l a
posteritat ha estat la mort d'Austre-
gilda, muller del rei de Borgonya, l a
qual, en veure's a les portes de l a
mort als seus 32 anys, quan sembl a
que considerava la seva vida reser-
vada per a grans destins, va ordenar
que els seus metges, Donat i Nicolau ,
d'una imperícia que cregué intolera-
ble, fossin decapitats per tal que
l'acompanyessin en el seu viatge sen-
se tornada .

També en la dècada compresa entr e
els anys 570 i 580 la verola devia
afectar la península d'Aràbia . El fo-
cus d'origen devia estar localitzat a
la costa africana de la Mar Roja, un a
regió que tradicionalment, encara
que sense proves, se l'ha considera -
da el lloc d'origen de la malaltia . La
verola devia arribar a Aràbia en u n
moment especialment oportú, qua n
la predicació de l'Islam per Mahom a
va portar a una de les grans convul-
sions de la història del món . La ra-
pidíssima expansió àrab vers Orien t
i Occident, a territoris que havien es -
tat regits des de segles pel poder po-
lític romà i que havien estat cristia-
nitzats aviat, va difondre la malaltia .
El virus es trobà excel . lentment afa-
vorit pel trànsit del desert vers re-
gions densament poblades, com ere n
les riberenques del Mare Nostrum ;
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només cal recordar que entre la mort
de Mahoma (632) i la batalla de Poi-
tiers (722) que marca el límit de l'ex-
pansió occidental de l'Islam a penes
transcorren cent anys. El desplaça -
ment cap Orient dels centres de de-
cisió política i religiosa tingué con -
seqüències decisives en l'establiment
de nous sistemes de relació comer-
cial i militar entre les comunitats, i
la verola, que per la seva etiologia
necessita incessantment d'un terreny
susceptible d'allotjar-la, va aprofita r
aquesta densitat i intensa motilita t
per al seu desenrotllament .

Un metge àrab, al-Razi llatinitzat
com Rhazes (860-932), que va exer-
cir a Bagdad, ens ha deixat una des-
cripció de la malaltia en una mono-
grafia que va dedicar a la verola i a l
xarampió i que sota el títol De vario-
lis et morbillis, va circular traduïda
al llatí durant unes centúries per
Europa. Rhazes, amb una lloable fi-
delitat a l'esperit hipocràtic, en allò
que aquest té d'observació de la rea-
litat, analitza minuciosament el qua-
dre clínic dels dos processos . S'estén
sobre les constitucions susceptibles
de sofrir la malaltia i sobre les esta-
cions de l'any en què l'epidèmia se
sol produir. No manquen les recoma -
nacions per tal d'induir l'erupció de
1'exantema, però on amb tota rotun -
ditat apareix el clínic eminent és e n
la seva descripció dels símptomes de
la malaltia . Rhazes remarca la simi-
litud de la verola i el xarampió, i ex -

posa els signes que permeten d'es-
tablir un diagnòstic diferencial .
Distingeix el metge àrab tots el s
símptomes que apareixen abans de
l'erupció ; recalca especialment el va-
lor del dolor a l'espatlla, tan signifi-
catiu en l'afecció, i enumera les eta -
pes que segueix el quadre . Pronostica
d'acord amb l'aparença de les vesí-
cules, si bé ignora que són de men a
contagiosa . Con remei recomana l a
sagnia, l'aplicació de ventoses i el re-
pòs del malalt en una habitaci ó
fresca .

Durant tota l'Edat Mitjana es cons-
tata l'existència de la verola i les des-
cripcions d'alguns il . lustres metges
àrabs, com Avicena, que en remarc a
la contagiositat, demostren que n o
era de cap manera desconeguda . E l
testimoni d'Avicena és important ,
perquè encara que a penes afegei x
res de nou a la descripció de Rhazes ,
la seva claredat expositiva i la trans-
cendència dels seus escrits durant
l'Edat Mitjana, permeteren d'establi r
uns conceptes que tingueren gra n
pervivència . Un dels seus seguidor s
cristià, el catedràtic de Montpeller
Bernat de Gordònius, presenta els co -
neixements dels àrabs sota una ves-
timenta escolàstica . La verola es pro-
dueix, creu ell, com conseqüènci a
dels humors corromputs i especial-
ment de la sang menstrual amb qu e
es nodreix el nen; també dels aire s
emmetzinats que apareixen en temp s
de pestilència . El pronòstic és dolent

quan les pústules són de color viole -
ta i hi ha ulceracions purulentes .

Igualment les Croades, com en altres
malalties epidèmiques, foren un fac-
tor que va afavorir la difusió de l a
verola, i així tenim diverses epidè-
mies entre 1241 i 1258, però és mol t
difícil d'establir diferències amb al -
tres processos que es descriuen de
manera imprecisa com pestes o pes-
tilències. Això no obstant, és a par -
tir del Renaixement quan la verol a
esdevingué una malura de conse-
qüències desastroses . Durant les cen -
túries que defineixen la categoria his -
tòrica coneguda com Món Modern el s
moviments migratoris afavoriren l'ex -
pansió de la malaltia . A Europa le s
guerres de religió que sorgiren co m
a seqüela de la Reforma protestant ,
van produir un notable trafegamen t
de persones que la constitució de na -
cions i els canvis de fronteres va n
aguditzar i que ni tant sols la pau de
Westfàlia en el 1649 va assolir de
suspendre. Per altra banda, el des -
cobriment d'Amèrica va desplaça r
vers les Índies Occidentals, en un a
campanya de colonització intensíssi-
ma, els espanyols i portuguesos pri-
mer, i molt aviat gent de tota Euro-
pa . 1 el que és més important :
l'arribada d'individus del vell conti-
nent es va produir en unes terres -
gairebé una illa colossal des d'Alas-
ka a Terra de Foc- que des de fei a
10.000 anys, de quan s'obrí per da-
rrera vegada l'estret de Bering, vivie n
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en un ecosistema molt diferent de l
que d'una manera ininterrompuda
s'havia unificat a Euràsia .

L'arribada de la verola es va produir
a l'illa de L'Espanyola (Santo Domin-
go) el 1516 com a conseqüència d e
la infecció dels esclaus negres d'u n
vaixell portuguès que arribà a l'illa .
A partir de llavors prosseguí el des -
plegament de la malaltia cap el con-
tinent : arriba a Mèxic amb les tro -
pes que van a socórrer Cortés en e l
1520, i després a l'Amèrica Centra l
per continuar vers el Sud del conti-
nent . En el 1525 penetra al regne de
l'Inca amb l'expedició de Pizarro a l
Perú. Al 1558-1560 arriba a Río d e
Plata, el 1562 al Brasil, però ni es-
panyols ni portuguesos en queden
afectats. La verola (que els asteques
anomenaren cocoliztli) fou, doncs ,
una de les malalties epidèmiques
que, com la grip, el tifus exantemà-
tic, o el xarampió, produí en el pri-
mer moment la terrible catàstrofe de -
mogràtica que va segar la poblaci ó
americana aborigen . Mentre les es-
timacions més prudents munten a
200.000 persones els peninsular s
que de llarg a llarg del segle xvi va n
arribar a América, la població indí-
gena sofria una minva sense parió en
la història de la humanitat. Els
18.000.000 d'habitants amb què
comptava Mèxic en el moment d e
l'arribada dels espanyols, en el 1600
es convertiren en poc més d'un mi -
lió . Es evident que ni les guerres, ni

la violència d'algunes formes d'explo -
tació podien produir una caiguda ta n
forta . Àdhuc admetent que la desmo -
ralització per la derrota i les depor-
tacions tingueren conseqüències e n
la recensió demogràfica, el paper de
les malalties epidèmiques va resul-
tar decisiu. En el cas de la verola, l a
forma com la malura respectava el s
conqueridors, la majoria immune s
per haver passat en la seva infànci a
o joventut la malaltia, necessària -
ment havia de produir entre els in-
dis, atrets a formes creencials de l a
malaltia, un sentiment d'inferioritat
i de lliurament davant dels seus con-
queridors .

La difusió de la verola en el planeta está insolublemen t
unida als descobriments geográfics que es produeixen
durant l'Etapa Moderna .
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A Europa la verola no causà les con -
seqüències funestíssimes que va pro-
duir a l'Amèrica . Fracastoro, en e l
seu llibre tan llegit De contagione e t
contagiosis morbis et curatione, apa-
regut el 1546, la inclou entre les ma-
lalties contagioses, però nega que si-
gui pestífera ; al contrari, considera
que se sol superar sense gaire difi-
cultats. De la lectura del seu comen-
tari es dedueix que no conegué e n
realitat la forma maligna de la ma-
laltia, i més aviat sembla que la con -
fon amb la varicel .la o la forma dita
varioloide . Es la mateixa imprecisió
que s'observa en un altre comenta-
rista habitualment exacte, el cirurgi à
francès Ambroise Paré . El segle xv l
es caracteritzà a Europa per una va-
guetat i desdibuixament pel que fa
a la identificació de la malaltia, qu e
hom pot atribuir a l'aparició d'altres
afeccions amb manifestacions cutà-
nies molt polimorfes . La conseqüèn-
cia més notable d'aquest fet és l a
nova designació amb què es conei x
la malaltia, que passa a anomenar-
se a França petite vérole, en contra -
posició a la sífilis o grosse vérole ;
una situació equivalent la trobem a
Anglaterra, on s'imposa el terme
smallpox, que tradueix la paraula
francesa. Testimoni d'aquesta ambi-
güitat ho és també el fet que el mo t
alemany Blattern designi la sífilis fin s
que en el segle xvm es restringeix e l
seu ús per anomenar la verola . Tota
aquesta confusió terminològica indi -
ca la lentitud amb què s'imposa un

coneixement definitiu de l'entita t
morbosa descrita per Rhazes i qu e
s'engloba dins del grup variat i dis-
pers de les malalties pestilencials .

Durant el segle xvu l'espansió de la
verola fou molt intensa . S'atribueix
als holandesos que la introduïssin a
Ceilan al sudest asiàtic i colònies ho-
landeses de l'Àfrica austral ; també
el Canadà, Groenlàndia i els països
escandinaus reberen en el curs
d'aquesta centúria una visita que j a
no els abandonà més.

Durant el segle xvii la verola causa
epidèmies que tenen conseqüències
cada vegada més desastroses sobre
la població. Les que sofriren entre
1667 i 1672 algunes ciutats angle -
ses permeteren al clínic Thomas
Sydenham descriure les seves expe-
riències amb els malalts . La postura
terapèutica de Syndenham trencav a
amb la que sostenien tradicional -
ment els seus col . legues, i fou llar-
gament discutida : segons ell creia l a
verola era una febre inflamatòria i
contemplava cada pústula com u n
flemó. Propugnava una conduct a
conservadora en què el pacient se l i
administrava una purga, un emèti c
i una sagnia, d'acord amb l'atribució
que hom feia de la sang a la malal-
tia . Després prescrivia un règimen en
què el malalt, amb les finestres ober-
tes i una abundosa administració de
begudes, es reposaria del seu pati -
ment ; era una tornada a les oblida -

des recomanacions de Rhazes. La
fama de l'autor anglès i l'alta esti-
mació que tenien de la seva obra
Boerhaave i els seus seguidors, aju-
daren a difondre aquest mètode qu e
s'oposava al tradicional a base de su-
dorífics i que defensava entre altres
Richard Morton, rival de Sydeham i
un dels autors clàssics sobre la ve -
rola .
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UN REMEI PER
AL SEGLE DE
LES LLUMS

Les primeres mesures preventives efi-
caces en el món occidental s'intro-
dueixen a començos del XVIII mitjan-
çant la pràctica de la variolització .
Aquest mètode ja feia molt de temp s
que era conegut, sobre tot a l'Extrem
Orient, on segons sembla s'emprav a
com un ritu secret a la Xina des de l
segle x, mitjançant la insuflació a la
cavitat nasal de crostes polvoritza -
des de pústules varioloses . A parti r
del segle xvu, amb l'emperador
K'ang Hsi, s'aplica una variolització
molt més intensa als soldats i al s
nens. La continuació d'aquesta tèc-
nica inhalatòria està documentada
en algunes regions de Xina encara en
el segle xx, ja que fins després de l a
introducció de la vacuna en el 1805
no va començar a difondre's la vario -
lització cutània . També a I'India e s
practicava des de l'antigor, si bé no -
més es documenta el seu ús a partir
del segle xvl . Els indis feien múlti-
ples picadures amb una agulla mol t
fina mullada amb pus de vesícule s
madures a la part distal del deltoi-
de. La tradició oral testimonia qu e
també aquesta pràctica s'usava e n
algunes regions de l'imperi turc . Les

dones del Caucas, molt preuades pe r
la seva bellesa, acostumaven inocu-
lar-se per així no sofrir l'efecte inde-
sitjable de les cicatrius sobre el ros-
tre. Elles l'haurien difós a Estambul ,
on moltes dones d'aquella procedèn-
cia s'incorporaven al serrall del sol-
dà . El coneixement d'aquests proce-
diments arribà a Anglaterra en e l
segle xvIII . Així, en el 1700 es co-
menten a la Royal Society de Londres
dos informes de sengles metges, el s
doctors Martin Lister i Clopton Ha -
vers, que exposaven la pràctica xine-
sa que coneixien a través de corres-
ponsals a l'Orient .

Més gran transcendència tingué e n
canvi la informació que sobre le s
pràctiques d'inoculació o Turquia va
arribar a Europa a la segona dèca-
da del Set-cents . Després de la pa u
de Karlovitz el 1699 es va iniciar una
etapa de normalització de relacion s
amb la Sublim Porta . Es potenciare n
els contactes diplomàtics i es produí
una permeabilització más fàcil de le s
fronteres orientals. Així, el 1714 es
va publicar una comunicació que re -
cullen les Philosophical Thansactions
d'un metge grec format a Pàdua i Ox-
ford, però amb residència a Estam-
bul, Emmanuel Timonis, en les quals
comentava el procediment de la ino-
culació i presentava les seves pròpies
experiències: de 50 persones inocu-
lades, 46 sofriren una forma atenua -
da i la resta, dubtosa, però cap d'ell s
no morí . Gairebé simultàniament es

publica en llatí a Estambul, el 1715 ,
una monografia de Jacob Pylarinos ,
també format a Pàdua i amb llarga
experiència en altres ciutats italia-
nes, on comenta igualment el mèto-
de. Però aquestes descripcions, a des -
grat de les possibilitats terapèutique s
que demostren, no cridaren l'atenci ó
de la comunitat científica, i l'únic ca s
practicat a Europa, en un nen d'u n
orfelinat es va realitzar en secret i
només molts anys després es va fe r
públic . Es possible que la informa -
ció inicial de Timonis i Pylarinos
(dues dones que es dedicaven, a l a
capital turca a la pràctica de la ino-
culació, i de les que aprengueren e l
mètode), fes desconfiar els metges
d'un suposat remei que procedi a
d'una nació que hom considerava re -
tardada i decadent .

És llavors quan es produeix la inter-
venció decisiva de lady Mary Wortley
Montagu que havia arribat a Turqui a
el 1717 ; acompanyava el seu marit ,
que hi anava com a ambaixador en -
carregat d'una missió diplomàtica d e
pacificació entre Àustria i l'Imperi .
Molt sensible davant dels estralls de
la malaltia, que havia sofert po c
abans de traslladar-se a Turquia i de
la que havia mort un germà seu, es-
devindria la gran propagandista de l
mètode de la inoculació. En el seu
propi rostre picat de verola i en el s
seus ulls sense pestanyes veia diària -
ment els efectes de la malaltia . De-
cidida que la seva família no sofrí s
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aquests mals, tan aviat com va teni r
coneixement d'aquella pràctica es de-
cidí a portar-la a terme amb el se u
mateix fill, al que va inocular el 1718 .
D'aquesta decisió no en fou aliè Em -
manuel Timonis, que estava al seu
servei . De la inoculació se'n va enca-
rregar inicialment una de les done s
que a Estambul se n'ocupaven, però
davant de les queixes i planys del nen
la inoculació a l'altre braç la féu el
cirurgià de l'ambaixada, Maintland .
En una carta a una seva amiga ,
l'aristòcrata descriu el mètode : s'in-
troduïa en diversos llocs d'una vena
una agulla amb matèria pustulosa
d'un malalt, i després es cobria la na -
fra amb un embenament .

El 1721 l'ambaixador va cessar en

el seu càrrec i el matrimoni tornà a
la Gran Bretanya . Allí lady Montagu
va desplegar una intensíssima labo r
de persuasió i propaganda per tal de
difondre la inoculació, ja que el con -
curs de diverses circumstàncies ha -
via posat en el punt de mira dels seus
contemporanis la vella malaltia erup-
tiva .

Es en el segle xvm, en efecte, qua n
la verola es manifesta en tota la seva
perniciositat davant del canvi que e s
produeix en l'equilibri de les malal-
ties contagioses. Leliminació de l a

En aquest retrat lady Mary Wortley Montagu (1689 .
1762) apareix amb un abillament oriental evocador d e
la seva estada com ambaixadora a Turquia, on conegué
la pràctica de la inoculació .

pesta bubònica ja no permetia d'em-
mascarar l'un quadre clínic amb l'al-
tre, ni atribuir la mortalitat a una ma-
laltia que després de l'epidèmia de
Marsella del 1720 desapareix de l a
geografia europea . Durant el segle
xvui, i fonamentalment en la seva
segona meitat, s'inicia un creixemen t
rotund de la població, el comença -
ment d'una clara revolució demogrà-
fica . Simultàniament la revolució in-
dustrial concentra a les ciutats gran s
generacions que es veuen obligade s
a viure en condicions insuportable s
d'amuntegament i precarietat . La ve -
rola, que es manté només a travé s
del contagi interpersonal, pot comp-
tar així amb un terreny molt afavo-
ridor per al seu desplegament. Una
forma nova d'encarar la malaltia
amb uns criteris tipificadors i el pro -
pòsit d'identificar els diferents pati -
ments entesos com espècies morbo -
ses, va conduir en definitiva a un
millor coneixement de la verola .

Allò que la pesta havia estat a le s
centúries anteriors, ara serà la vero-
la . Ningú no es lliurarà de passar-la .
L'=Herodes dels nens= l'anomena u n
autor il . lustrat, i un altre la definei x
com «la dalla verinosa que sega sen-
se distinció de clima, rang ni edad ,
la quarta part del gènere humà .
Però si bé en les centúries anterior s
la pesta s'havia mostrat bastant res-
pectuosa amb els grups privilegiats ,
la verola en canvi atacarà sense pie -
tat a les famílies reials europees que



veuen com es desfan els seus projec-
tes d'aliances i com trontollen el s
principis successoris que estintole n
la institució. Lluís XV, el duc de Char-
tres, Guillem II d'Orange, Lluís I d'Es -
panya, el tsar Pere II, l'emperadriu
Maria Josefa d'Austria, la reina Ma-
ria d'Anglaterra són algunes de les
víctimes mortals. De vegades la ma-
laltia va interferir expectatives polí-
tiques que haurien modificat la tra-
jectòria d'alguns pobles, i podríem
adduir alguns exemples com a testi -
monis del paper imprevisible que re-
presenten certs esdeveniments, apa-
rentment fortuïts, en els destin s
generals . Així, la mort contagiat pe r
la verola, sense hereus de l'empera-
dor Josep 1 d'Austria el 1711 va por-
tar al tron el seu germà l'arxiduc Car -
les, aspirant a la corona d'Espanya ,
que es veié des d'aquest moment pri -
vat que el recolzessin països com Ho -
landa o Anglaterra, que fins llavor s
s'havien oposat a la possibilitat que
un príncep francès, Felip Vè, ocupé s
al tron de Madrid . A la Gran Bretan-
ya la mort igualment por verola de l
duc de Gloucester (1700), fill de la
reina Anna, hereu del tron, va elimi-
nar la dinastia Estuard ; la desapa-
rició del príncep era particularmen t
greu, a penes restaurada la monar-
quia després de la dictadura del s
Cronwell i encara recent la revoluci ó
del 1688. D'aquesta manera s'obri a
el camí als Hannover, la nova dinas-
tia que impulsà definitivament les re-
formes constitucionals que van aca-

bar amb la monarquia absoluta i que ,
molt decisivament, contribuïren a
l'auge i desenvolupament de l'impe-
ri britànic.

Així doncs, el país on va arribar l'an-
tiga ambaixadora estava especial -
ment receptiu per tal de recollir qual -
sevol remei que 1i presentessin . El
1719 la verola s'havia endut 3 .229
londinencs ; i no es va interrompre
l'epidèmia, que l'any següent va cau-
sar 1 .440 morts i 2 .375 en el 1721 .
A la centúria anterior, s'avalua en un s
30.000 els qui moriren durant els di -
nou anys compresos entre 1670 i
1689 . En el seu entorn familiar tam-
bé s'hi produïen defuncions, així é s
que no va dubtar a inocular la seva
pròpia filla, que no havia estat sot -
mesa a tractament a Estambul per-
què la seva dida no havia passat la
malaltia . Lady Montagu estava mol t
ben relacionada a la cort de San t
Jaume i gaudia del favor dels monar-
ques ; els seus salons, on rebia in-
tel . lectuals i polítics, foren un focus
de difusió d'aquesta pràctica . La
princesa de Ga l . les informà el rei de l
seu propòsit d'inocular els seus fill s
després d'haver sofert amb angoix a
la malaltia d'una de les nenes. Hom
prengué totes les precaucions per ta l
d'evitar cap contratemps als i l . lustres
pacients ; no endebades Jordi 1, pri-
mer monarca de la dinastia Hanno-
ver, coneixia molt bé el paper que l a
verola havia jugat en el seu sortós as -
cens . De la presó de Newgate es van

escollir sis condemnats a mort i se I s
oferí l'oportunitat de salvar la vida
a canvi a sotmetre's a l'experiència .
Van acceptar i la inoculació (agost de
1721) es veié coronada amb l'èxit ,
puix la malaltia va cursar en una for-
ma benigna . Hom repetí l'experièn-
cia amb cinc lactants de la inclusa
de Saint James, a Westminster, que
també emmalaltiren de manera mol t
atenuada. A l'abril del 1722 inocu-
laren els petits prínceps i, per efec-
te imitatiu, els fills d'alguns nobles .
Els més prestigiosos metges de Lon-
dres, Sloane, Mead, Harris, Maitlan d
-el cirugà de l'ambaixadora-, ino-
cularen centenars de persones, si bé
no mancà algun malaurat accident
que va enfosquir una tècnica que es
presentava com d'efectes meravello -
sos. Diversos motius, que unes vega -
des foren médics, i en altres els con-
dicionava una visió religiosa de la
malaltia i de la moralitat de la seva
inducció desencadenaren les prime -
res controvèrsies sobre la seva ido-
neïtat . James Jurin, secretari de la
Royal Society, s'encarregà de demos-
trar, mitjançant un seguiment esta -
dístic dels resultats, la utilitat de l
procediment . Mentre en els casos qu e
la verola s'havia contret per contag i
natural, les defuncions eren d'un ca s
per cada sis, i entre els inoculats, se' n
produia entre un per 40 i un per 60 .

El 1721 es fan les primeres inocula-
cions a Amèrica, on un clergue, el re -
verent Cotton Mather, havia senti t
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parlar de la tècnica de la inoculació
als seus esclaus vinguts de l'Àfrica ,
on l'empraven empíricament . Des-
prés de llegir les comunicacions apa-
regudes en les Philosophical Transac-
tions, va recordar velles notícies i
convencé un metge local perquè co-
mencés a emprar el nou mètode . Els
resultats no admetien rèplica : mori -
ren el 2,5 % dels inoculats, enfron t
el 14,1 % dels que contreien la ma-
laltia d'una manera natural .

A partir del 1730 la pràctica de la
inoculació sofreix cert alentiment i
algun historiador ha pogut parla r
d'una «travessada del desert» . Però
a la segona meitat del segle es tor-
na a imposar amb força com a me-
sura terapèutica útil . La sensibilita t
de les corts europees on se succeïe n
les morts dels joves prínceps fou u n
factor decisiu per comprendre l'inte-
rès que des dels centres del poder e s
va prestar a la inoculación . L'apari-
ció d'una premsa periòdica de notí-
cies, com a setmanaris i gasetes ,
informava sovint tant d'aquests tras -
passos com de les mesures preventi-
ves o guaridores que s'havien em -
prat . Així es fa conèixer la inoculació
de l'emperadriu Maria Teresa i els
seus fills, de Caterina II de Rússia ,
dels fills del duc d'Orleans i, la mé s
cèlebre de totes, la de Lluís xvI i el s
seus germans .

Aquest caràcter nobiliari mai n o
abandonà la pràctica de la inocula -

ció, que vist el cost de l'operació v a
portar molt aviat a l'aparició d'esta-
bliments especialitzats . I així, al cos -
tat de metges que actuaven amb cri-
teris altruistes molt aviat aparegu é
gent moguda per interessos mercan-
tils, com la família Sutton que va
crear un negoci florent i molt imitat .
A més, hi havia una gran hostilita t
de les classes populars per conviure
amb un subjecte a qui s'havia inocu-
lat una malaltia que es considerav a
tan perillosa . D'aquesta manera en -
cara en el 1745 alguns inoculadors
feien la intervenció de nit, i de nit
igualment, acabada la malaltia ,
abandonaven el London Smallpox
and Inoculation Hospital, fundat e l
1746, aquells subjectes que havien
estat inoculats .
La pràctica de la inoculació tingué
una acceptació desigual a Europa i
es fa molt difícil d'avançar xifres so-
bre el nombre de subjectes inoculats .

S'estima que entre 1766 i la fi de se-
gle 200 .000 persones foren inocula -
des a la Gran Bretanya ; més escas-
ses són les notícies sobre altres llocs
d'Europa on, al costat d'inoculacions
massives en algunes comarques, al -
tres a penes en van rebre . Potser a
Espanya és on es mostraren més re -
ticències davant del nou descobri-
ment. En un primer moment es va
prohibir la publicació de la memòri a
de La Condamine, apareguda a Pa-
rís en el 1754; és un dels millors tex-
tos sobre el tema, i que no va apa -

rèixer fins el 1767 . Encara que a
partir del 1768 la pràctica tingué cer-
ta difusió cal esperar la darrera dè-
cada del xvm, que prácticament se
solaparà amb el descobriment de l a
vacuna, perquè les inoculacions si-
guin numèricament significatives . A
més, crida molt l'atenció el fet que
els tres màxims propagadors de la
inoculación, en aquesta època, sigui n
dos irlandesos, Timoteu O'Scalan i
Bartomeu O'Sullivan, i l'espanyol Mi-
guel Gorman, format a Londres a l
costat de l'inoculador «comercial »
Daniel Sutton . Malgrat les reticèncie s
incials, ni tan sols la cort es va re-
sistir a la pràctica de la inoculació,
i així els cirurgians Gimbernat i La-
caba, el 1798 la practicaren als fill s
de Carles IV, el príncep d'Astúries i
els infants Carlos i Francisco .
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EL TRIOMF
DE LA VACUNA

En aquesta situació es produeix l a
irrupció en la lluita contra la verol a
d'Edward Jenner, un cirurgià nascu t
a Berkeley, comtat de Gloucester, e l
1749. Com a cirurgià s'havia forma t
a Londres al costat del cèlebre Joh n
Hunter, però tornà aviat a la seva lo-
calitat natal . Allí es va donar a co-
nèixer com a brillant observador de
la natura amb una brillant comuni-
cació a les Philosophical 7ransac-
tions sobre la vida d'un ocell, el cu -
cut, però molt aviat les seves
observacions s'adreçaren al proble-
ma epidèmic habitual de les illes : la
verola. A través de la seva experièn-
cia com a inoculador va advertir qu e
aquells individus que havien sofert la
verola de les vaques quan rebien e l
pus d'un variolós no manifestave n
cap símptoma o, com a màxim no-
més un lleuger enrojolament. Això en
va impulsar a comprovar d'una ma-
nera rigorosa la creença popular se-
gons la qual haver sofert la malalti a
de les vaques preservava de la vero-
la : ho va constatar en un seguimen t
rigorós que va fer en més de seixan-
ta casos. A la fi el 14 de maig de
Vers 1800, al cimalt de la seva fama, hom data aquest
célebre retrat d'Edward Jenner (1749-1823), del que és
autor J.R . Smith . El pintor ha col . locat en el fons algu-
nes vaques que pasturen, com a record del descobrimen t
de la vacuna .
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1796 es va decidir a verificar expe-
rimentalment aquesta tradició . En
aqueixa data va agafar una gota de
pus d'una munyidora que s'havia in-
fectat de la verola vacuna en una es-
corxadura que tenia en una mà . Amb
aquest exudat va inocular un nen d e
vuit anys, el nom del qual, James
Phipps, ha passat a la petita histò-
ria; la malaltia va seguir el seu cur s
amb rubor, vesícules i pústules, i a l
desè dia ja estava totalment resta-
blert. Jenner va decidir inocular-lo
amb verola per comprobar així si ha -
via quedat immunitzat, i el 1r de ju-
liol realitzà la prova, però sense re-
sultat ; tampoc no l'obtingué en
repetir la variolització uns mesos més
tard .

via realitzada el 1791, molt abans de
les seves experiències amb la vacu -
na . Més greu fou la comprovació que
la vacuna no preservava indefinida -
ment contra la verola . Per a alguns
era la demostració evident de la su-
perxeria que s'amagava darrera de l
nou remei i també ací, a desgrat seu ,
el relleu social dels seus pacients tin-
gué conseqüències que afavoriren l a
ràpida difusió del fracàs. El fill de
lord Grosvenor, a qui Jenner havia va -
cunat deu anys abans es contagià de
verola . La ignorància sobre totes le s
qüestions relacionades amb la immu-
nitat va portat els metges, i el prop i
Jenner, a especulacions inconsisten s
per donar una explicació que conven -
cés sobre aquest fet aparentment in -
comprensible. Desgràcies familiars i
desenganys professionals el portare n
en els darrers anys de la seva vid a
a retraure's al seu país natal . A la
seva mort, el 1823, quan els metges
de Gloucester obriren una suscripci ó
per tal d'erigir un monument a l a
seva memòria, només els co l . legis de
metges i de cirurgians d'Edimburg
respongueren a la col . lecta amb una
quantitat insignificant .

prendre una determinació persona l
al marge de les institucions cultural s
més solvents . A càrrec seu va publi-
car el 1798, a Londres : An Inquiry
op to the Causes and Effects of Va-
riolae Vaccinae. A Disease Discove-
red in some of the Westhern Coun-
tríes of England . Decidit a acaba r
amb l'escepticisme que les seves te -
sis suscitaven, va continuar, en el s
anys següents, publicant noves me-
mòries en què demostrava, amb no -
ves experiències, l'exactitud de les se-
ves observacions. A la fi es va
imposar la inoculació amb verola va-
cuna, l'autèntica «vacunació» en sen-
tit estricte . Sobre Jenner van ploure
els premis, les recompenses i grati-
ficacions econòmiques. En el 1803
s'instal . la a Londres, però no supor-
ta la vida de la gran ciutat i als tre s
mesos retorna a Berkeley . El reconei -
xement internacional Ii arriba avia t
i en un moment de conflagració a
Europa es conta, com a màxim tes-
timoni d'aquest prestigi, que les se -
ves peticions humanitàries a favor
dels presoners britànics són escolta -
des per Napoleó, pel ,rei d'Espanya
o per l'emperador d'Austria .

Durant dos anys hagué d'esperar a
continuar els seus experiments, j a
que havia desaparegut la verola va -
cuna entre els animals . Quan el fe-
brer de 1798 reaparegué la malaltia ,
Jenner portà a terme noves experièn-
cies en diversos nens i joves (que ma i
no havien patit ni la vacuna ni la ve -
rola) mitjançant una tècnica de bra ç
a braç. Amb proves d'innoculació de
verola pogué comprovar ara ja en un
nombre significatiu de pacients l'efi-
càcia del remei . Era el moment de di -
vulgar el seu descobriment, i el nos-
tre autor redactà una memòria que
va trametre a la ja tantes vegades es-
mentades Philosophical 7ransac-
tions, però ningú no ho va conside-
rar creïble, i Jenner es véu obligat a

El descobriment de Jenner s'ha pre-
sentat tradicionalment com a una d e
les aportacions que més han revolu-
cionat les condicions de vida de la
humanitat . Ja en el seu temps no
mancaren els primers detractors que
van veure en la vacuna un fals remei ,
ni els qui desestimaren per princip i

Això no obstant, és a Anglaterra on
troba més permanents detractors
mèdics envejosos de la fama d'un
metge rural, antics inoculadors que
feren fallida en el seu negoci . . . N o
manquen les insídies, com l'acusaci ó
d'haver variolitzat el seu fill secreta -
ment, encara que aquesta prova l'ha -
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un procediment terapèutic que s'ob-

	

rus, com a remei per prevenir la ve -
tenia d'un animal . Anys després es

	

rola . Els dubtes van sorgir a parti r
qüestionà més críticament la valide-

	

de l'incident esdevingut en el Londo n
sa de la inoculació amb Cowpox vi-

	

Small Pox and Inoculation Hospital

El descobriment de la vacuna va enfrontar els partida -
ris i els detractors de la troballa de Jenner. El grava t
expressa per mitjà de la caricatura les reticències da-
vant d'un recurs terapèutic basat en la inoculació d'un a
malaltia d'origen animal .
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el gener de 1799 quan el metge
Woodville inocula amb limfa proce-
dent d'una establa a més 500 pa-
cients en dues sèries . D'una manera
sorpresiva es va produir un nombr e
extraordinari d'erupcions generalit-
zades i una mort . La conclusió de l
metge fou rotunda : no valia la pena
d'introduir la vacuna quan els resul-
tats mitjançant la variolització ere n
superiors . En el seu dia Jenner va re -
batre aquesta tesi, assegurant que
Woodville havia variolitzat com a
conseqüència d'emprar llancetes con -
taminades de Variola virus . Fa poc
un investigador, Peter Razell, ha tor-
nat sobre el vell esdeveniment per as -
segurar que el pretès gran èxit de l a
vacuna va ésser en el fons un mite
mèdic. En realitat no s'hauria produït

pròpiament «vacunació» (inoculació
amb cow-pox), sinó una «variolitza-
ció» (inoculació amb verola) amb for-
mes atenuades de la verola genuïna ,
que a través de successius passos de
malalt a sa havien atenuat la sev a
patogenitat . Aquesta hipòtesi no se
sosté a la llum dels nostres coneixe-
ments sobre la biologia dels poxvi-
rus, encara que persisteix el nostre
desconeixement sobre la gènesi dels
tipus de virus de la vacuna utilitzats
de llarg a llarg del segle xix . En
aquest sentit un microbiòleg i histo-
riador de la vacuna, Derrick Baxby ,
ha suggerit en contra de la hipótes i
de Razzell, que la verola equina (hor-
sepox), desapareguda des de final s
del segle xtx, fóra l'antecedent de l
virus vacunal (Vaccinia virus)

Això no obstant, Jenner assistí e n
vida a la difusió del seu descobri-
ment . El març del 1799 es practique n
inoculacions a Viena amb la limfa de
la vacuna tramesa des de Londre s
per correu al doctor Peschier, qu e
realitza la prova amb èxit en algun s
nens. Uns mesos després, a l'agos t
del mateix any, comencen les prime -
res vacunacions a França (Baix
Rhin) . En el 1800 les inoculacions
amb vacuna es practiquen a Centreu -
ropa : Ginebra, Hannover, Franckfurt ,
Leipzig són algunes de les ciutats e n
què més d'hora s'introdueix la nova
pràctica . També el mediterrani euro-
peu sabé del nou remei i en el 180 0
els metges de la guarnició militar va-
cunen a Gibraltar els fills del gober-
nador i els soldats que hi eren aquar-
terats; la inoculació de la vacun a
s'estén per les illes (Balears, Sicília ,
Malta) i Itàlia. En el desembre d e
1800 Francesc Piguillem vacuna cinc
nens a Puigcerdà, i es fan vacuna-
cions molt intenses a Catalunya . Tota
Europa en els anys primers del se-
gle rep els beneficis descoberts pe r

El llibre de Peter Razell aparegut el 1977, la coberta
del qual reproduïm, ja s'ha incorporat per dret propi a
la historiografia més radicalment iconoclasta en la sev a
pretensió de desfer l'esquema estereotipat que presen-
ta la vacunació com la fita fundacional d'una medicina
de caràcter preventiu .
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Jenner. Suècia, Dinamarca, el vas t
imperi rus són, al nord, els països al s
que arriba el nou remei . Un altre co p
la vacunació d'alguns il . lustres pa-
cients jugarà un fort paper propa-
gandístic en el seu favor . Es el cas
dels fills de l'emperador d'Àustria, els
hereus del rei de Prússia, nombrosos
prínceps alemanys o, alguns anys
després, el rei de Roma, fill de Na-
poleó 1. Des de Viena i cap a l'est l a
vacuna arriba a l'imperi turc, on són
vacunats els cristians, però n'és re-
ticent la població musulmana, que
només es decidirà pel nou remei
quan .mori, en el 1825, el germà de l
soldà. La vacuna arriba a Bagdad en
el 1802, i aquest mateix any es di -

fon per l'Índia a través del port de
Bombai .

El continent americà també rep molt
aviat els beneficis d'aquest remei re-
volucionari . El juny del 1800 la va -
cuna és a Boston i es difon per al-
guns estats de la costa est ; els fill s
del president Jefferson es compte n
entre els vacunats en aquest primer
moment . Però molt aviat s'ensopega
amb el problema de la manca de lim-
fa . En els territoris sota sobirania es-
panyola la vacuna es difon amb més
rapidesa i eficàcia per mitjà d'un a
iniciativa, la Reial Expedició Filan-
tròpica de la Vacuna, que fou l'epí-
leg de les empreses d'ambició uni -

versal planejades per la Corona
Espanyola .

Les funestes conseqüències de la ve -
rola entre la població americana fo-
ren una i altra vegada denunciades
a la metròpoli . L'epidèmia declarada
el 1802 al virregnat de Nova Grana -
da fou el detonant per trametre una
expedició que portés a les terre s
americanes la limfa vacuna, nova pa-
nacea, feia poc descoberta a Euro -

En aquesta làmina de la traducció castellana de la mo-
nografia de J .L. Moreau de la Sarthe (1803) es repro-
dueixen amb una indiscutible finalitat didàctica, les fa -
ses d'evolució de la vacuna després de la seva inoculació.



pa . Després d'estudiar diverses pro -
postes es va nomenar el cirurgi à
Francesc Xavier de Balmis, que ha -
via passat onze anys de la seva vida
exercint a Mèxic, director de l'expe-
dició. La seva Memòria d'itinerari i
les seves recomanacions, tant per a
la conservació de la vacuna com pe r
procedir a la inoculació, eren les mé s
encertades i recolzaven en el seu co-
neixement d'aquesta pràctica . Com
a propagadista del nou remei desta-
cava la seva traducció del Tratado
histórico y práctico de la vacuna (Ma-
drid, 1803) del francès J . L . Moreau
de la Sarthe que esdevindria el ma-
nual d'ús que es repartiria en terre s
americanes. L'expedició sortí de La
Corunya amb Balmis com a director,
Josep Salvany i Lleopart com a sub-
director i dos ajudants, a més de do s
practicants i quatre infermers ; por-
taven també termòmetres i baròme-
tres per fer determinacions meteoro -
lògiques, cristalls per conservar l a
limfa i una màquina pneumàtica per
conseguir el buit i mantenir l'eficà-
cia de la vacuna . Com sigui que e l
problema fonamental era precisa -
ment la conservació de la virulènci a
del pus vacú, es van escollir acura -

L'expedició de Balmis per portar la vacuna a les pos-
sessions d'ultramar va durar gairebé tres anys i va aca-
bar després de donar la volta al món amb el seu desem-
barcament a l'agost del 1806 a Lisboa . Aquesta tornada
no suposa el final d'una iniciativa sanitària, ja que Sal-
vany va continuar la seva missió fins el 1809 en el su d
del continent americà .

dament vint-i-dos nens expòsits de l a
borderia de La Corunya, sota la di-
recció d'una rectora, nens que no ha -
vien sofert mai ni vacuna ni verol a
i a través dels quals s'anava passant ,
a mida que avançaven les singlades ,
la malaltia per tal de mantenir e n
arribar a l'Amèrica la vacuna en to t
el seu potencial patogen . A la fi i des -
prés de moltes dificultats, fruit de l a
gasiveria amb què es proporcionare n
els mitjans econòmics, el 30 de no-
vembre de 1803 salpava l'expedici ó
amb la vacuna vers Amèrica .

El 6 de febrer de 1804, després d'una
escala a Canàries, l'expedició va arri-
bar a Puerto Rico . Ací toparen am b
les primeres incomprensions i amb

un problema freqüent en el seu llar g
viatge : la utilització d'altres limfe s
vacunes que féu que en molts lloc s
es discutís, no solament el seu caràc-
ter innovador sinó també la seva efi-
càcia . De Puerto Rico a Puerto Ca-
bello (Veneçuela), on arribaren el 2 0
de març, quan la imprevisió els fé u
córer el risc de fracassar, ja que no -
més hi havia un nen amb vacuna i
aquesta en condicions d'ésser empra -
da el mateix dia . A La Guaira l'ex-
pedició es dividí : el subdirector Sal-
vany es dirigí cap a Cartagen a
d'Índies des d'on penetraria vers e l
sud del continent, i Balmis, després
de passar per La Havana, s'adreça-
ria a Mèxic . La campanya mexican a
no estigué exempta d'enutjosos con -
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tratemps per a Balmis que en desem-
barcar a Veracruz es trobà que la va -
cuna l'havia precedit, igual com li va
passar a Puerto Rico, si bé ací fou
amb més èxit . Els malentesos amb
el virrei no van contribuir a fer agra -
dable la tasca d'un home molt geló s
de la seva vàlua i obsessionat per qu è
ningú no Ii escatimés el mèrit d'ha-
ver portat a l'Amèrica el gran reme i
contra la verola . Al marge de rancú-
nies, a les poblacions del nord de l a
capital de Nova Espanya, fou on l i
feren la rebuda més agraïda i on ,
sense cap entrebanc, podria portar
a terme les seves funcions sanitàrie s
espècífiques.

Des del port d'Acapulco, a la cost a
del Pacífic, Balmis partí vers les Fi-
lipines el febrer de 1805, acompa-
nyat d'uns altres vint-i-sis nens . Des-
prés d'un viatge de mes de dos meso s
arribaren a les illes, on novament e s
van produir tibantors amb les auto-
ritats, motivades, en gran part, per
la intransigència de Balmis . L'expe-
dició s'adreçà a la colònia portugue-
sa de Macao i a Canton, a la Xina ,
on sembla que els anglesos aconse-
guiren de trobar vacuna que, segon s
digué Balmis havien estat incapaço s
de portar amb els seus mitjans . Ja
a la Xina, els britànics utilitzarien l a
inoculació amb vacuna com un ele -
ment de favor i prestigi entre la po-
blació. De Macao i en una darrera
singladura partía Balmis vers la pe-
nínsula, per arribar a Lisboa a l'agost

de 1806 i ésser rebut per Carles IV
a Sant Ildefons el 7 de setembre de l
mateix any. Mentrestant Salvany
prosseguia la seva campanya de va-
cunacions cada cop més cap al Sud ,
des de Cartagena per Bogotà, Qui -
to, Lima, Arequipa, fins La Paz, o n
mor el 1809, quan a la metròpoli l a
invasió francesa havia desencadena t
la guerra i el darrer dels expedicio-
naris ja no comptava amb autoritat s
a qui sol . licitar favors o demana r
ajut .

L'expedició de la vacuna va constitui r
el més ambiciós projecte sanitari por -
tat a terme fins llavors, puix s'acon-
seguí de fer beneficiaris de la vacu-
na milers de pobladors del continen t
americà . Les xifres que en els diver-
sos informes proporcionaren tan t
Balmis com els seus ajudants han po -
gut ésser exagerades, però molta més
transcendència que els vacunats im-
mediatament després de l'arribad a
de l'expedició, la té el nombre d'im-
munitzats a través de les diferents
Juntes Centrals de la Vacuna esta-
blertes en diferents punts de l'itine-
rari . D'aquesta manera la verola po-
gué deixar d'ésser un flagell d'alta
mortaldat tradicional en el continen t
americà .

Els efectes de la vacunació (un ter-
me que amb Pasteur passaria a de-
signar qualsevol forma d'immunitza-
ció activa) es van observar tot segui t
en la vida europea . Així, mentre a

França l'esperança de vida en el mo-
ment de néixer era de 25 anys en e l
1795, cap el 1830 havia passat a 42
anys . Els perills d'introducció d'altre s
malalties com la sífilis, que origina -
va el sistema d'inoculació de la va -
cuna d'home a home, es van superar
a partir del 1845, que es començà a
obtenir la limfa directament dels ve-
dells . Aquesta tècnica va passa r
d'Itàlia a França el 1866 i es difon-
gué per altres països del món am b
bastanta rapidesa . Robert Koch va
preconitzar l'ús de glicerina estèri l
per a la preservació de la limfa i
d'aquesta manera es va superar e l
greu problema de l'estabilitat del pro -
ducte. La difusió de la pràctica de l a
vacunació va ésser a Europa i a
molts països del continent americà ,
constant al llarg del segle xix, enca-
ra que no mancaren algunes reticèn-
cies que eren els cops de cua de ve-
lles polèmiques, però amb nova
vestimenta. Durant el segle xix la
vacunació es féu obligatòria, per pre -
cepte legal, a la majoria de les na-
cions d'Europa, molt aviat en alguns
països (Noruega, 1810 ; Suècia, 1815 )
i amb relativa lentitud en altres (a l a
Gran Bretanya, pàtria de Jenner, n o
es va imposar fins el 1867) . A l'exèr-
cit fou on amb major rigor es pogue-
ren portar a terme les inoculacions
amb vacuna i els resultats obtingut s
foren, per la seva evidència, la millo r
propaganda del mètode. Així, men-
tre a Viena es produïen 875 defun-
cions per verola, a Berlín només mo -
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rien 5 persones en el mateix any. En
tot l'imperi austríac on la vacunaci ó
no era obligatòria, el nombre d'afec-
tats era molt alt, mentre que a Ale -
manya, on era preceptiva, a penes e s
produïen morts . En el segle xx s'im-
posà definitivament la vacunaci ó
obligatòria des de la primera infàn-
cia i es va repetir la pràctica en és -
ser cridats els joves a files, mesura
amb la qual s'aconseguí tallar de ma-
nera considerable el desenrotllamen t
de la malaltia .

Malgrat l'eficàcia de la vacunació, la verola seguí vigent
a l'Europa del segle xix . Les il . lustracions que repro-
duïm procedeixen del Hendatlas der Hautkranheiten
(1898-1900) del dermatòleg vienès Moritz Kaposi .

LA BATALLA
DE
L'ERADICACIÓ

En el 1959 la xx Assemblea d e
1'OMS adoptava la resolució introduï-
da pel ministre de Salut de 1'URSS
per procedir a l'eradicació de la ve -
rola . La proposta, per descomptat ,
tenia una important significació po-
lítica. Cal advertir que des de la de-
núncia, el 1956, dels errors i crim s
de l'estalinisme, la Unió Soviètica ini-
ciava una nova política de coexistèn-
cia i d'apropament vers els païso s
que havien assolit la independènci a
o que es trobaven en una fase de con -
secució immediata del seu autogo-
vern. La verola havia estat eradica -
da d'Europa (Portugal, 1953) i
hemisferi nord del continent ameri-
cà (Mèxic 1951, Hondures 1952) ; i ,
en canvi, era en els països del Ter-
cer Món on revestia una més alta gra-
vetat . El model sanitari soviètic, di-
rigit vers la prevenció abans que a
la curació de malalties, oferia a més
experiències d'èxit en campanye s
d'eradicació que es podien presenta r
com a exemple .

El programa d'eradicació de la verola
es va iniciar el 1967, quan es consi-
derava que la malaltia encara era en -

dèmica (5 casos o més per 100 .000
habitants) en més de trenta països .
Aquestes condicions les reunien les
nacions del subcontinent hindú, In-
donèsia, diversos països de l'Àfric a
subsahariana i equatorial, i a l'Amè-
rica, en el límit de l'endemicitat, e l
Brasil . Aquesta localització consti-
tuïa, endemés, un perill potencial per
a una altra dotzena de nacions que
periódicament declaraven casos im-
portats. Les dades que es posseïe n
no eren fiables i posteriorment es po -
gué comprovar que només es decla-
raven al volant de 1'1 % dels casos
existents. En conseqüència, el proble-
ma era molt més greu del que les es-
tadístiques indicaven en un principi ,
puix s'estima que en el 1967 la xi-
fra real de casos en el món es man-
tingué entre 10 i 15 milions de per-
sones, quan la informació oficial d e
la OMS ho limitava a 131 .418 .

En els anys inicials la campanya de-
mostrà molt ràpidament resultats fa-
vorables, encara que hom topà am b
el problema, només superat a la dè-
cada del setanta, dels països que n o
eren membres de 1'OMS i, en conse -
qüència, a penes es posseïa informa -
ció sobre el seu estat sanitari . En al-
guns d'ells (República Popular de
Xina, Vietnam i Corea del Nord) la
verola tenia una incidència mol t
gran .

El 1975 s'assolí eradicar la malaltia
de la franja compresa entre la Mar
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Índica i 1'Himalaia, que en els seus
extrems laterals atenyia de Bangl a
Desh a Pakistan ; es tractava de la
zona del continent asiàtic on la ve -
rola estava més fermament establer-
ta. Les circumstàncies havien estat
especialment entrebancadores pe r
aconseguir aquell propòsit, ja que el s
enfrontaments entre països (guerr a
indopakistanesa, secessió del Pakis-
tan oriental o Bangla Desh) no faci-
litaren la tasca dels epidemiòlegs. Als
moviments massius de població co m
a conseqüència dels conflictes s'h i
havia d'afegir unes condicions climà-
tiques que les pluges monzóniques fe -
ren particularment difícils, ja que les
males collites i la fam impulsaren l a
població a traslladar-se en cerca d e
millors perspectives . Les campanyes
d'eradicació feren molt evident qu e
només es podien assolir resultats efi-
caços si les campanyes d'informació
i detecció arribaven als llocs més re-
còndits : era llavors possible d'esta-
blir barreres eficaces, amb la vacu-
nació massiva, per tal de detenir l a
difusió de la malaltia . Aquesta polí-
tica va portar en alguns moments a
resultats paradoxals que de vegades
foren presentats com testimoni de l
fracàs de la política d'eradicació. En
efecte, a la primera meitat dels any s
setanta es pogué verificar que e l
nombre de casos experimentava u n
creixement molt espectacular en re-
lació a la dècada anterior. Aquest fe -
nomen era el resultat de portar a ter -
me una detecció molt més fina i

rigorosa dels pacients infectats, pe r
així establir immediatament la barre-
ra que deturés el desplegament de l a
malaltia .

A l'oest de l'Àfrica fou on l'eradica -
ció de la verola va lliurar la seva da-
rrera batalla . Era una regió del mó n
que per les seves característiques
feia especialment difícil la realitza -
ció d'una campanya sanitària míni-
mament eficaç. A Etiopia, amb 2 5
milions d'habitants i una extensi ó
d'1,2 milions de quilòmetres qua-
drats, coexistien 10 grups ètnics i e s
parlaven 70 llengües i dialectes . La
monarquia feudal que es mantingu é
fins el 1974 era especialment arcai-
ca en la seva administració i l'es-
cassa estructura administrativa e s
concentrava a Adis Abeba . Les carre -
teres eran escasses i s'estimava que
el 80 % de la població vivia a més
de trenta quilòmetres d'una carrete-
ra que fos transitable en el bo n
temps. En el període de les pluge s
(juny-setembre) extenses àrees de l
país quedaven incomunicades. Les re -
ticències inicials foren molt intense s
i durant tres anys el govern imperia l
es va mostrar del tot oposat a un a
campanya d'eradicació que nomé s
fou acceptada amb moltes traves a
partir del 1971 . Els enfrontaments
militars que es produïren a la regi ó
entre somalis i etíops foren un ele -
ment pertorbador més, on no hi man -
cà el segrestament de funcionaris in-
ternacionals relacionats amb la

campanya. A l'agost del 1976 e s
diagnosticava el darrer cas en terri-
tori etíop.

Somàlia fou l'ültim país del món e n
què es va detectar un cas de verola .
Amb una població de quelcom mé s
de tres milions d'habitants, aquest s
es concentren en les zones nord i su d
del país mentre en el centre del te-
rritori la densitat a penes si és d' 1
a 2 habitants per quilòmetre qua-
drat . La població en la seva majoria
és nòmada i s'ha anat desplaçant des
de temps immemorial als estats veïns
d'Etiòpia, Kènia o Djibuti, empesos
per la necessitat de pastures . Aquests
moviments en la majoria d'ocasion s
són imprevisibles i s'hi desplacen 3
o 4 famílies que competeixen per un a
vegetació escassa . De vegades só n
molt amplis i es realitzen en un
temps molt breu . Uns altres factors
dificultaren també la campanya
d'eradicació de la verola : les neces-
sitats de mà d'obra en els conreus de
plàtans i de canya de sucre porte n
a desplaçaments estacionals de l a
població de l'interior. A més a mé s
la sequera durant els anys 1974-7 5
va empènyer del desert d'Ogaden, a
Etiòpia, entre 200 .000 y 300 .000
persones als camps de refugiats de
la Somàlia i al llavors encara anome-
nat Territori Francès dels Afar i del s
Issa (Djibuti) . La guerra entre etíop s
i somalis augmentà el nombre de re-
fugiats i la precarietat de les condi-
cions de vida . Els programes d'assen -
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tament de la població nòmada en
nuclis urbans programats des del go-
vern foren també un altre elemen t
pertorbador per assolir el fi que de-
sitjava la campanya .

Els darrers casos declarats es pro-
duïren en el 1974, a l'extrem nord de
l'anomenat Banya de l'Àfrica, qu e
comprenia l'esmentat Territori dels

Àfar i dels Issa . A la Somàlia, en can -
vi, va persistir la identificació de ma-
lalts de verola durant els anys pos-
teriors, importats d'Etiòpia a travé s
dels moviments de nòmades . L'ocu-
pació, de llarg a llarg del 1976 i
1977, d'una part del territori etío p
del desert d'Ogaden, on la verola e s
trobava acantonada, per la guerrill a
del Front d'Alliberament de la Somà -

lia va impedir que els funcionaris d e
l'OMS poguessin accedir a aquesta
extensa regió. La vigilància epidemio-
lògica només la podien continuar
d'una manera indirecta i des de ba-
ses somalis . Durant el 1976 i el 1977
es van produir brots epidèmics a l a
Somàlia . L'esclat més important tin-
gué lloc entre els mesos de març i oc-
tubre del 1977 amb més de tres mi l
casos declarats . Es va plantejar l a
necessitat d'adoptar noves mesures ,
ja que la situació podia retardar en -
cara més els objectius del pla d'era-
dicació mundial de la malaltia . Hom
aïllà els nòmades infectats a les se -
ves pròpies cabanes i, amb fons pro-
cedents de l'OMS, se'ls indemnitzà
per tal que romanguessin quiets fins
que el seu procés eruptiu es resol-
gués. A la fi es pogué arribar a la da-
rrera baula de la cadena de transmis-
sió de la verola, l'últim home del mó n
que pel contacte directe d'un altre
home ha sofert la malaltia, el soma-
lí Ali Maow Maalin, a qui se li desen-
rotllà una erupció de «verola minor»
el 26 d'octubre de 1977 .

El darrer cas de transmissió humana de virus km el cui-
ner somali Ali Maow Mealin, que desenrotllà l'erupció
el 26 d'octubre del 1977 .



A partir d'aquesta data es va inicia r
l'espera d'un període de dos anys que
es considerava segura per declara r
eradicada la verola del món . No es
suspengué de cap manera la investi-
gació de casos sospitosos i a més e s
va incentivar la recerca de possible s
individus afectats amb l'oferta de re -
compenses . L'OMS oferia 1 .000 dò-
lars a la primera persona que assen-
yalés un cas de verola activa que fo s
el resultat de la transmissió d'un és-
ser humà a un altre. Durant les cam-
panyes d'eradicació s'havia acudit a l
procediment d'excitar l'interès eco-
nòmic de possibles informadors, si bé
mai no amb una recompensa tan
alta, i els resultats havien estat pro-
fitosos . A la fi el 8 de maig de 1980
una resolució de la xxxm Assemble a
de l'Organització Mundial de la Sa-
lut declarava solemnement l'eradica -
ció mundial de la verola .

L'eradicació de la verola constituí u n
èxit sense precedents a la història d e
la humanitat, ja que per primera ve-
gada s'assolia l'eliminació d'una ma-
lura que d'una manera tan brutal ha -
via condicionat la vida del gèner e
humà. Però nombrosos problemes
generats per la nova situació exigien
ara una resposta que també havi a

1 :oferta d'una recompensa elevada es va manifestar co m
la manera millor per detectar l'existència de casos ocult s
de verola . El 1978 POMS oferia 1 000 dòlars a la pri-
mera persona que informés sobre algun cas actual de
verola per contagi .
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d'ésser global, sense concessions al s
interessos dels estats. Calia reorga-
nitzar les disponibilitats mundials d e
vacuna antivariòlica de cara a l a
nova situació i es va recomanar des
de 1'OMS la conservació de dosis d e
vacuna suficient com per vacuna r
200 milions de persones. Aquesta va -
cuna s'havia de mantenir en dipòsits
refrigerats a -200 ; periòdicament
es verificaria la seva eficàcia profi-
làctica i el seu dipòsit estaria repar-
tit entre dos països. Igualment e s
conservaria un nombre suficien t
d'agulles bifurcades per tal de prac-
ticar les puncions . Les dificultats per
conservar en una de les ciutats, Nov a
Dehli, les dosis de vacuna portaren
a concentrar a Ginebra i Lausana les
disponibilitats que té I'OMS de vacu -
na antivariòlica . Uns altres 22 paï-
sos del món conserven al voltant d e
100 milions de dosi més per a una
possible emergència . També el segui -
ment permanent de rumors sobre l a
possible detecció de nous casos d e
verola ha estat un mitjà per verifica r
en tot moment l'exactitud i pertinèn -
cia de l'eradicació de la malaltia .

L'eradicació mundial de la verola va constituir per a l a
OMS no solament un gran èxit científic sinó també u n
element publicitari de primer ordre. Per mitjà d'aquest
cartell que commemorava els dos anys sense verola e n
el món, s'advertia a les institucions i als particulars de
les possibilitats de lluitar en un front comú contra l a
malaltia .
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cina de la universitat d'aquesta ciu-
tat britànica va desenrotllar un a
erupció diagnosticada de verol a
major, que fou confirmada per iden-
tificació del virus . lievolució fou molt
ràpida i els primers de setembre l a
malalta va traspassar. La investiga-
ció epidemiològica consegüent va
portar a la vacunació de 290 perso-
nes amb les quals havia tingut con -
tacte . Únicament la seva mare va de-
senrotllar durant el període de
quarentena a què estigué sotmesa ,
un quadre igualment identificat pe l
laboratori como a verola . Es pogué
comprovar que en les proximitats de
l'estudi on treballava la fotògrafa h i
havia un laboratori de microbiologia
dedicat a la investigació amb viru s
de la verola, i aquesta fou la font
d'infecció. La defunció gairebé imme-
diata a la declaració de contagi de l
cap del departament de l'esmenta t
servei de Microbiologia (defunció qu e
de moment es considerà un intent d e
suïcidi), fou un elemet més d'aquest
tràgic accident .

En una primera etapa centres d'in-
vestigació de sis països (Xina, Holan-
da, Sudáfrica, URSS, EE.UU., Gran
Bretanya) conservaren races de virus
de la verola . Des del 1984, després
de la destrucció o el trasllat als dos
centres autoritzats, únicament a
Atlanta (EE.UU.) i Moscou (URSS) e s
manté una quantitat significativa de
virus . Aquests laboratoris reuneixe n
una sèrie de condicions de seguretat

que l'OMS estima suficients com per
evitar el perill d'una fuita i, per tant ,
un retorn indesitjable i desastrós d e
la verola. L'accés està restringit a un
limitadíssim nombre de persones, h i
ha un control permanent de l'aire per
mitjá d'un sistema de pressió nega-
tiva a l'interior i es fa la depuraci ó
i esterilització de tots els producte s
de rebutjall a través de l'autoclau . E l
virus de la verola conservat en refri-
geradors de nitrogen líquid està, s i
més no teòricament, preservat d e
sortir de forma accidental a l'exterior.

L'eradicació de la verola es va plani-
ficar de manera que en el 1976 l a
malaltia, segons el projecte, hauri a
d'haver desaparegut del planeta . Per
a això calgué solucionar el greu pro-
blema de les vacunes, ja que el se u
cost desbordava àmpliament les dis-
ponibilitats totals per a tota la cam-
panya i fou precís sol .licitar dona-
cions altruistes. Diversos estats
contribuïren de manera generosa ,
així 1'URSS va proporcionar entre
1958 i 1979, 1400 milions de dosis ;
i 190 milions els Estats Units. A par -
tir de 1970 els països més directa -
ment involucrats en la campanya pro -
duïren la seva pròpia vacuna . Durant
l'etapa específicament dedicada a
l'eradicació s'empraren 360 milion s
de dosis, de les quals 15-20 milions
per any en el període 1967-1969, que
es va duplicar a 30-45 milions, en
l'etapa final de lluita entre 1970 i
1975 . También la indústria farmacèu -

tica hi va col . laborar i la companyia
dissenyadora d'una agulla bifurcada ,
que es mostrà òptima per vacuna r
per l'estalvi de limfa i la facilitat
d'aplicació, renuncià als seus dret s
de patent en els casos que s'utilitzés
per al programa d'eradicació de
1'OMS .
El finançament de la campanya en
l'etapa compresa entre 1967, quan
va començar, i el 1979 en què es pot
considerar clausurada, va muntar a
gairebé 100 milions de dòlar s
(97 .969.737 exactament segons le s
estimacions de 1'0MS) . Una tercera
part d'aquesta quantitat es va finan-
çar amb càrrec als pressupostos d e
la pròpia Organització Mundial de l a
Salut, quelcom més d'un altre terç va
córrer a càrrec de donacions volun-
tàries i pressupostos especials per a
la eradicació de la verola, i la resta
correspongué a contribucions d'un s
quaranta països i organismes inter-
nacionals. El seu cost fou realment
ridícul si es tenen en compte les im-
plicacions econòmiques de la malal-
tia . Es evident que per la seva alt a
mortalitat qualsevol desembós esta-
ria de sobres justificat davant d'u n
patiment que tant de dolor ha oca-
sionat al gènere humà i que no pot
ésser valorat amb paràmetres exclu-
sivament monetaris . Això no obstant,
cenyint la valoració al cost que oca-
siona haver d'atendre acuradamen t
un variolós en un país com l'Índia ,
amb una endèmia tradicional, s'h a
estimat en 12 milions dòlars el cost ,
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en el 1967, d'aquesta assistència als
seus malalts . Una extrapolació
d'aquestes xifres als restants païso s
del món susceptibles de sofrir la ma-
laltia (tenint en compte que l'Índia
declarava el 64 % dels casos del pla-
neta) suposa per al mateix any un a
quantitat superior a 20 milions d e
dòlars. La mateixa anàlisi, referida
a les pèrdues en la productivitat eco -
nòmica del país com a conseqüènci a
de la morbilitat infecciosa, eleva les
xifres a 700 milions de dòlars per a
l'Índia i a més de 1000 milions pe r
a la resta del món. En la seva des -
carnada simplicitat aquestes quan-
titats referides a un sol any no resis-
teixen la comparació amb el cost de
tota la campanya 1967-1979 .

L'eradicació de la verola ha estat pos -
sible per les especials circumstàncies
de la malaltia : absència de reservo-
ri animal, necessitat de la presènci a
humana per al manteniment del vi -
rus i manifestació de la infecció per
una clínica molt significativa . Això no
obstant, és un esdeveniment que t é
una importància de molt difícil pon-
deració, ja que per primera vegad a
en una malaltia de distribució mun-
dial s'ha assolit l'extinció de l'agent
que causava el procés infecciós . S i
comparem una def inició tan restric-
tiva com l'anterior amb altres elabo-
rades per alguns epidemiòlegs, qu e
consideren que s'ateny l'eradicació
quan la densitat d'infeccions descen-
deix a un nivell que ja no és un pro-

blema per a la salut pública, podrem
valorar l'esforç que una tal gesta h a
suposat en la història de la malaltia .

Aquest èxit ha replantejat les possi-
bilitats d'assolir una idèntica fi e n
altres processos infecciosos . El xa-
rampió, la poliomielitits, el pian o
frambèsia, poden ésser les pròximes
malalties de les quals s'aconseguei-
xi l'eliminació en un futur no mol t
llunyà .
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LA SIDA



UNA
COL•LECCIO D E
PERPLEXITATS

El juny de 1981, i després d'un del s
múltiples exàmens rutinaris als quals
se sotmet la documentació que pro-
cedent de tots els estats arriba a l a
institució, els CDC (Centens for Disea-
se Control) d'Atlanta (Georgia ,
EE.UU.) feren públic un informe so-
bre un estrany tipus de neumònia qu e
s'havia diagnosticat en el curs dels
vuit mesos anteriors . L'informe sen-
yalava que l'afecció s'havia detectat
en tres hospitals de Los Angeles en
cinc homes joves, de raça blanca ,
sense cap altre tipus de patologia i
que, a més, tenien en comú la seva
condició d'homosexuals . Es tractava
d'una infecció per un protozou, e l
Pneumocystiis carinii, raríssim en la
patologia humana on només se l'ob-
serva com a responsable oportunis-
ta d'infeccions en malalts amb un a
minva brutal de les seves defenses ,
gairebé sempre consecutiva a u n
tractament llarg amb immunodepres-
sors o en la fase terminal d'algun s
càncers . El producte terapèutic con-
siderat d'elecció davant de la infec-
ció per Pneumocystiis era I'isotionat
de pentamidina, considerat alesho-
res un fàrmac en experimentació,

molt tòxic, i que solament subminis-
trava el propi centre d'Atlanta, a l
marge dels circuits comercials ; això
pot donar una idea de l'excepciona l
que era en aquell moment aquest ti -
pus de neumònia . La perplexitat ini-
cial augmentava en comprovar que
de llarg a llarg dels dotze anys com -
presos entre el novembre de 1967 i
el desembre de 1979 només s'havi a
necessitat el medicament en dues
ocasions per tal de tractar malalt s
que, com en el casos comentats, n o
presentaven cap altra infecció col . la-
teral .

Gairebé simultàniament, tant a Ca-
lifòrnia com a Nova York, es va de-
tectar un creixement anormal en la
declaració de casos diagnosticats
com a sarcoma de Kaposi, un tumo r
maligne dels capil . lars, d'evolució len -
ta i propi de malalts masculins d e
més de seixanta anys. Els pacients
eren també homosexuals, d'uns tren -
ta anys i amb una evolució letal mol t
ràpida (1 o 2 anys) ; molts d'ells so-
frien al mateix temps una neumòni a
concomitant per P. carinii . La nece-
sitat de dur a terme un seguiment ri-
gorós dels casos que es poguessin de-
tectar en el futur va accentuar
l'atenció dels epidemiòlegs sobre un
procés que presentava nombrosos
elements estranys . Així, hom pogu é
observar en els mesos immediats de
1981 i els inicials de l'any següent ,
l'aparició d'una síndrome caracterit-
zada per la instauració de malalties

habitualment considerades oportu-
nistes en pacients amb una baixa res-
posta immunitària . A l'estiu del 1982
hom l'anomenà AIDS (Adquired Im-
mune Deficiency Syndrome) o SIDA
(Síndrome de la Immunodeficiència
Adquirida) i l'imprecís de la denomi-
nació, que ha fet fortuna, evidenci a
en la seva vaguetat la confusió ini-
cial dels metges davant d'un procé s
desconegut . S'abandonaven així al-
guns dels noms que la malaltia tin-
gué en un primer moment com gay
cancer o GRID (Gay-Related Immu-
ne Deficiency) massa inexactes i cul-
pabilitzadors. El quadre clínic pre-
sentava uns antecedents bastan t
inespecífics amb adenopaties i febre
en els mesos precedents que, qua n
la deficiència era segura, oferia un a
clínica molt variada en funció d e
l'agent infecciós responsable de
l'afecció . Junt amb la neumònia per
P. carinii, es va observar sovint l'apa-
rició de diarrees produïdes pe r
Cryptosporidium muris o lsospora
belli, meningitis per Crytococus neo-
formans i encefalitis per lbxoplasma
gondii, tots ells processos no gens
freqüents i que, com en les infeccions
intestinals per criptosporidis, posa -
va els metges davant d'un agent l a
patogenitat humana del qual acaba -
va d'ésser coneguda en el 1976 i d e
la que, en el 1982, només se n'havie n
descrit 7 casos . No mancaven infec-
cions més ben conegudes com le s
produïdes per les diferents espècie s
de Candida, o alguns casos d'histo -
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plasmosi diseminada ; els virus de
l'herpes zòster o els citomegalovirus
contribuïen també a donar a la sín-
drome la seva més polimòrifica apa-
rença clínica .

La rapidesa amb què es va estendre
el procés (l'any de l'aparició del pri-
mer informe dels CDC hi havia decla -
rats als EE.UU . 514 casos i durant el
1982 es duplicaven els coneguts cada
cinc mesos) i una mortalitat assimi-
lable al 100 % dels pacients, va com -
mocionar les autoritats sanitàries
americanes que promogueren estu-
dis epidemiològics per tal de fer al-
guna llum davant d'una malaltia ta n
estranya . Així es va manifestar que
eren habituals les pràctiques homo -
sexuals entre els primers afectats i ,
quan la comparació amb grups d e
control amb activitats homòfiles es
va fer més finament, es pogué com -
provar que aquells que més sovin t
canviaven de companys sexuals eren
els que proporcionaven el més gra n
nombre d'afectats .

Durant el 1982 es va poder compro -
var, això no obstant, que no solamen t
la població homosexual era l'afecta -
da . Els hemofílics i els drogadicte s
per via venosa aparegueren com a
inesperats pacients d'un procés que
es començava a perfilar com a pro-
duït per algun element transmès per
via hemàtica . En efecte, els factors
vut i tx, la carència dels quals defi-
neix les hemofílies A i B, s'obtenen

de la sang de donadors i s'adminis-
tren per cohibir hemorràgies i tierna -
tomes que sovint sofreixen els afec-
tats per aquesta coagulopatia . En e l
cas dels drogadictes era habitual l'in -
tercanvi de xeringues usades, sigu i
per la indigència i marginació en qu è
es mouen aquests individus, o bé pe r
un desig d'expressar tàcitament, pe r
mitjà de l'ús comú del vehicle de l a
droga, la seva identificació amb u n
grup deliberadament apartat dels hà -
bits de la societat més convencional .
L'existència d'una transmissió de l a
mare al fill posava en entredit la in-
terpretació més simplista que lliga-
va el patiment i l'adquisició de la ma -
laltia a pràctiques homosexuals . En
conseqüència es va pensar que a tra-
vés de la sang o d'hemoderivats ad-
ministrats als hemofílics es transme-
tia algún germen responsable de la
síndrome ; el fet que els factors vic i
i ix s'obtinguessin després de com-
plexos processos en què grans quan-
titats de sang es filtraven i depura -
ven va fer suposar que l'agent
infectant era capaç de creuar aques-
tes barreres i, per tant, s'havia de
tractar d'un virus.

Aquesta hipòtesi semblava estar mé s
d'acord amb l'experiència microbio -
lògica general i va desplaçar mol t
aviat les hipòtesis inicials que sos-
tenien que el contacte amb el seme n
podia donar lloc a un tipus de reac-
ció immunitària -cosa que sem-
blava contradir l'existència d'una

tradició homosexual tan antiga gai -
rebé com la pròpia conducta hete-
reosexual- responsable de l a
immunodeficiència advertida . Les in -
vestigacions epidemiològiques porta -
des a terme en aquest primer mo-
ment amb tota la minuciositat sobre
les pràctiques i els costums dels ma-
lalts, afegien un nou factor de con -
fusió en posar de manifest la uti-
lització de fàrmacs per alguns
homosexuals en el curs de les seve s
relacions íntimes . Es tractava fona -
mentalment d'un vasodilatador coro -
nari, el nitrit d'amil, conegut antian-
ginós d'acció ràpida que inhala t
produeix, amb una sensació de be-
nestar i eufòria deguda a la seva ac-
ció cardiovascular, una relaxació d e
la musculatura llisa que facilita la pe-
netració anal i maniobres que e s
troben entre els hàbits de compor-
tament eròtic de la població homo -
sexual . Això féu que se suposés e n
un primer moment que aquests pop-
pers o «detonants sexuals« podien te-
nir algun efecte tòxic que deprimís
la resposta immunològica de l'orga-
nisme.

Els citomegalovirus, el virus d'Epstein -
Barr i el de l'hepatitis B foren els pri -
mers candidats a qui se'ls va supo-
sar responsables de l'afecció, però
molt aviat s'hagué de descarta r
aquesta atribució per les caracterís-
tiques absolutament noves de la ma-
laltia .
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Representació esquemàtica de l'estructura molecular de l
Virus de la Immunodeficièncla Humana .



LA
IDENTIFICACIÓ
DEL
RETROVIRUS

Durant la dècada dels setanta s'ha-
vien produït progressos en el terren y
de la virologia que resultaren deci-
sius a l'hora d'obrir una pista eficaç
per al descobriment de l'agent res-
ponsable de la SIDA. Des del 1911 es
coneixia, gràcies als experiments d e
Francis Peyton Rous, l'existència d'un
virus que podia produir un sarcoma
a les gallines ; les investigacions en
aquesta línia de treball descobriren
altres virus responsables de leucè-
mies o sarcomes en el pollet, rata ,
conill o hàmster. La seva capacita t
per produir tumors malignes i l'exis-
tènica en el seu nucleoide interior d e
RNA féu que durant molt de temp s
se'ls denominés oncornavirus . El des -
cobriment en el 1970 per H.M. Tem-
kin i S . Mitzutani de la transcripta -
sa inversa en el virus del sarcoma de
Rous, va posar de manifest l'impor-
tant paper d'aquest enzim en trans-
formar el RNA del virus en DNA du-
rant el procés conegut com a
replicació, a través del qual l'àcid nu -
cleic del virus orienta el metabolis-
me de la cèl . lula vers la formació dels

diversos components del virus, qu e
se sintetitzen d'una manera indepen-
dent i després, per integració, formen
un virió nou . El nom de retrovirus
s'ha imposat, entre altres motius,
perquè en el cicle de replicació la in -
formació genètica flueix del RNA a l
DNA, en una direcció inversa a l'ha-
bitual .

Els retrovirus es transmeten entre el s
animals per línia horitzontal (saliva ,
femta) i vertical (mare-fill), però n o
s'havia assolit de detectar-ne cap
com a responsable d'alguna patolo-
gia humana. Això no obstant, en e l
1980, Robert Gallo, que venia treba-
llant de llarg a llarg de la dècada pre-
cedent en l'elaboració de tècnique s
tan capaces de detectar la transcrip-
tasa com d'obtenir cultius cel . lulars
hemàtics que permetessin la multi-
plicació de retrovirus, identificava e l
primer d'ells responsable d'una afec-
ció en l'home. Es tractava del HTLV-
I (Human T Cell Leukemia Virus) cau-
sant de la leucèmia aguda de le s
cèl . lules T (limfòcits amb intensa ac-
tivitat immunitària en produir subs-
tàncies que faciliten l'acció dels ma-
cròfags) i regularment difós pe r
l'Àfrica, el Carib i Japó ; aquest des -
cobriment era seguit en el 1982 d e
la troballa d'un altre retrovirus pa-
togen en l'home, el HTLV-II, produc-
tor de la leucèmia de cèl . lules pilo -
ses i que es transmetia per la sang,
el contacte sexual i de la mare al nen .

La conjunció de diverses circumstàn-
cies va induir a suposar que un re-
trovirus devia d'ésser l'agent produc-
tor de la SIDA. Era indubtable que
es tractava d'una malaltia transmis-
sible que es podia adquirir per con-
tacte sexual, transmissió materna i
transfusió de sang i hemoderivats . A
més, s'observava en aquests malalts,
una afectació molt selectiva de lim-
fòcits T, co l . laboradors com en les in -
feccions per HTLV-I i HTLV-II . La in -
fecció per un altre retrovirus
productor de la leucèmia felina i co-
negut com FeLV (Feline Leukemia Vi -
rus), s'acompanyava també d'una im-
munodepressió i de la proliferació
d'infeccions oportunistes . Simultània -
ment diversos investigadors (Gallo i
Myron Essex a EE.UU . i Luc Montag -
nier a França) iniciaren els seus tre-
balls en aquesta línia .

El descobriment final del virus cau-
sal de la SIDA ha estat un esdeveni-
ment voltat d'expectació per les cir-
cumstàncies que han acompanyat
aquesta anomenada pesta del segle
xx. En efecte, a les apassionants in-
cidències intrínseques de la troballa ,
plenes d'ensenyaments per a qualse-
vol estudiós de la sociologia científi-
ca i de la lògica dels descobriments ,
s'hi ha afegit una polèmica de prio-
ritat tenyida de nacionalisme i pre-
sentada a voltes com un enfronta -
ment de la ciència europea amb e l
colós americà . La seqüència tempo-
ral de la troballa pot, molt esquemà -
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ticament, evocar-se així : a França e l
viròleg de l'Institut Pasteur Luc Mon -
tagnier i un equip de col .laboradors
en què intervenien també diversos clí -
nics, dissenyaven una estratègia qu e
molt aviat els portaria a resultats ob-
jectius . D'un cas jove, masculí, homo -
sexual, sense altra patologia qu e
unes adenopaties, esmicolaren en e l
gener del 1983 un nòdul limfàtic in-
fartat i en el consegüent cultiu cel . lu-
lar van detectar, a les dues setmanes,
la presència de la retrotranscripta-
sa. Això no obstant, el possible re-
trovirus no reaccionava davant dels
reactius específics HTLV-I i HTLV-Il .
La immediata constatació que tam-
poc no creixia en els limfòcits T4 al s
que destruïa o n'impedia el creixe-
ment, així com les imatges obtingue s
a través del microscopi electrònic, di-
ferents de les conegudes del HTLV-
I, portaren els investigadors france-
sos a identificar, el maig del 1983 ,
el virus com LAV (Lymphadenopathy
Associated Virus) i a sostenir que no
pertanyia a la sèrie de retrovirus hu-
mans sobre els quals es venia treba-
llant .

celebració del congrés sobre el HTLV
al Cold Spring Arbor, que consistí e n
la presentació del virus davant de l a
comunitat científica internacional ,
només detectaven anticossos LAV e n
un 40 % dels malalts clínicamen t
diagnosticats de SIDA. La comunica -
ció de Monatgnier fou escoltada amb
escepticisme i Gallo especialment
mantingué una actitud claramen t
desmenjada .

reactius, comprovar l'existència d'u n
agent distint com habitual infectan t
dels malalts amb SIDA, al que va
identificar com HTLV-III i que fou
presentat el maig de 1984 a la revis-
ta Science com el responsable de la
SIDA. La confusió augmentava quan ,
també en el 1984, Levy i els seus
col . laboradors van isolar un altre vi -
rus al que denominaren ARV (AIDS
Related Virus), com a responsable d e
la SIDA i que es tractava del ja des -
crit per Montagnier i Gallo.

La més gran dificultat amb què en-
sopegà el grup de Montagnier per-
què el seu descobriment fos accep-
tat, i per tant reconeguda la relació
causa-efecte, consistia en obteni r
reactius suficientment sensibles co m
per identificar la presència de LAV
en malalts de SIDA . Encara a l'octu-
bre del 1983, un mes després de la

En la fase immediata als recíprocs
descobriments es va desencadenar la
polèmica . Gallo i Essex van expres-
sar abruptament el seu desacord
amb el Comitè de Taxonomia de Vi -
rus que en el 1986 va proposar la de-
nominació HIV (Human Inmunodefi-
ciency Virus) o VIH (Virus de l a
Immunodeficiència Humana) enfron t
de LAV o HTLV-III, i que acceptad a
per l'OMS s'ha imposat . La premsa
presentava un Gallo crispat per l'es-
camoteig de la glòria d'un descobri-
ment que considerava que Ii perta-
nyia per la seva trajectòria i treballs.
li investigador americà havia submi-
nistrat a Montagnier els primer s
reactius per al HTLV-I i HTLV-II i e l
seu disseny experimental havia esta t
més rigorós. Un historiador recent de
la SIDA, Grmek ha afirmat que si Ga-
llo no hagués identificat el HTLV hau -
ria pogut ésser el primer descobrido r
del veritable virus de la SIDA; sem-
bla evident que els seus propis pre -

Mentrestant, Gallo i els seus col . le-
gues americans adreçaven la seva in-
vestigació vers la cerca d'un virus e n
la línia del HTLV-I que es va detec-
tar en pacients amb SIDA i al que e n
un primer moment van atribuir l a
responsabilitat de la malaltia ; només
posteriorment es va veure que en al-
guns malalts es presentava una in-
fecció suplementària per aquest vi -
rus . L'estratègia investigadora d e
Gallo va reproduir la metodologia se-
guida per l'investigador americà e n
els seus estudis sobre altres retrovi-
rus : cultiu de l'agent patogen a par -
tir de sang de malalts, ús del facto r
de creixement de les cèl . lules T o
interleucina-2 (IL-2) per tal d'estimu-
lar el creixement dels elements lim-
foides i obtenir línies cel . lulars con-
tínues que permetessin el cultiu de l
virus en gran quantitat . Així assolí ,
a finals de 1983, identificar diverse s
línies cel . lulars -diferents dels lim-
fòcits T que morien- en què es de-
senrotllava el virus i a partir de le s
quals fou possible, mitjançant l'ús d e
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judicis li privaren de la llibertat d'es-
perit necessària per intuir l'estratègia
idònia que duia a la gran troballa .
La discrepància s'accentuava en re-
lacionar els americans el HTVL-II I
amb els oncovirus en contra del pa-
rer, avui ja acceptat, dels invetiga-
dors francesos que opinaven que el
LAV estava més emparentat amb el s
lentivirus . A la fi l'evidència i el seny
s'han imposat i ambdós grups d'in-
vestigadors han reconegut la par t
que corresponia ais uns i als altre s
en la identificació del VIH. Obscurs
interessos econòmics al voltant del s
mètodes serològics d'identificaci ó
dels subjectes infectats han contri-
buït també que finalment Gallo i
Montagnier hagin arribat a l'acord de
renunciar a introduir cap element de
controvèrsia en la versió definitiva de
les troballes . Els dos autors han sig-
nat un article on s'estableix la cro-
nologia de la «història oficial» del

descobriment i del que han eliminat
els aspectes més delicats i han silen-
ciat les greus discrepàncies inicials.
De la transcendència de les implica-
cions d'aquest gentlemen agreemen t
en dóna idea que fos anunciat a Was-
hington en una declaració conjunta
del president Reagan i del primer mi-
nistre francés Chirac .

Robert Gallo i Luc Montagnier arribaren finalment a u n
acord, sobre les seves respectives prioritats pel que fa
al descobriment del retrovirus de la SIDA . Un article sig-
nat pels dos ofereix la versió ad usum Delphini de la
seva aventura intel .lectual .

LA INFECCIÓ
SILENCIOSA

L'aïllament del virus refermà que l a
SIDA, encara que aparegués com e l
quadre clínic de tot un espectre d e
malalties, era un procés amb carac-
terístiques singulars i nou per a l a
població del món occidental . En e l
primer moment es va observar un a
incidència notable entre ciutadan s
procedents d'Haití (hom parlà de le s
quatre hacs : homosexuals, heroïnò-
mans, hemofílics i haitians) però
aviat s'hagué de descartar aquesta
conjectura en advertir que en els sub-
jectes d'aqueix origen coincidien al-
gunes de les pautes de conducta co-
munes a altres sectors de la poblaci ó
amb factors de risc . L'origen africà
del HTLV, que des de l'Àfrica s'hau-
ria difós al Carib i al Japó com con -
seqüència del mercat d'esclaus i e l
comerç oriental mantingut pels por-
tuguesos, apuntava a un origen simi-
lar per part del HIV. Es va arribar a
aquesta opinió quan, després de des-
cobrir en el 1982 l'existència d'un re-
trovirus que produïa en els simis un a
leucèmia de les cè l . lules T, anomenat
STLV (Simian T Cell Leukemia Virus) ,
es va advertir en els virus procedents
de simis africans un parentiu nota -
ble amb el HTLV. Aleshores les inves -
tigacions es dirigiren a identificar en -
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tre els primats un quadre que
presentés alguna similitud amb l a
SIDA i així s'arribà a detectar un vi -
rus conegut com SIV, que produei x
una afecció similar a la SIDA entre
els simis asiàtics (anomenada SIDAS
o SIDA dels simis) . S'ha pogut com-
provar que el SIV contamina un a
gran part de la població de simi s
verds africants i, cosa que ha resul-
tat més significativa, s'ha verificat l a
semblança entre proteïnes del SIV i
el HIV. Això no obstant, els simis afri -
cans contaminats en una gran pro -
porció per SIV no fan en estat sal-
vatge un quadre d'immunodepressió
com passa amb els seus congèneres
procedents d'Àsia . Segons l'opinió
dels viròlegs, els simis verds african s
haurien desenvolupat en el curs de
la seva evolució unes defenses immu-
nitàries que els prevenen dels efec-
tes patògens del SIV. Els simis asià-
tics s'haurien contaminat molt mé s
recentment, segurament de manera
accidental en els centres on estave n
en captivitat amb fins experimental s
i, en faltar-los defenses per la seva
manca de contacte previ, haurien de -
senrotllat la malaltia, ja que el viru s
conservaria tot el seu poder patogen .
El descobriment en el 1985 entr e
prostitutes de l'Àfrica occidental d'un
nou virus, anomenat HIV-2, que pre -
senta una gran semblança en la seva
estructura antigènica amb el SIV, h a
afegit noves incògnites a l'origen dels
retrovirus humans . Els efectes patò-
gens del HIV-2 no resulten tan greus

com els produïts per la infecció am b
HIV-I, per tant no sembla aventurat
suposar que en el curs del temps al-
gunes poblacions han anat desenrot-
llant defenses especifiques com en e l
cas dels simis verds enfront del SIV .
Això no obstant, establir el momen t
i la manera com es van produir el s
primers contagis cap a l'home resul-
ta aventurat, si bé segons l'opinió d e
Gallo fa més de vint anys que s'hau-
rien produït els primers contagi s
d'humans amb HIV. La hipòtesi de M .
Essex que Gallo accepta, suposa qu e
en algun moment fa com a míni m
vint anys l'home es contaminà de SIV
i aquest virus va sofrir una sèrie d e
mutacions fins a convertir-se en e l
HIV-2 . Resta a la foscor el paper d'al -
tres retrovirus a través dels qual s
s'ha pogut produir l'evolució del vi -
rus de la immunodeficiència huma-
na i de les formes com, des d'un pri-
mitiu hàbitat africà, ha irromput en
la població occidental . En qualsevo l
cas cal reconèixer que encara que
l'origen africà del HIV es presenta
com el més probable no es pot sos -
tenir que l'evolució epidèmica de l a
SIDA hagi començat a l'Àfrica aban s
que en els altres països occidentals .

Dels molts problemes que la SIDA h a
plantejat a la ciència mèdica, el més
apassionant és el relacionat amb e l
seà origen i amb la possibilita t
d'identificar el quadre sindròmic e n
dates anteriors a 1981 . Les investi-
gacions en aquest sentit s'han diri -

git de seguida a revisar la literatur a
científica per tal de rastrejar proces-
sos descrits en el passat que perme-
tin d'establir algun tipus de relaci ó
amb la patologia actual . La utilitza -
ció dels més coneguts repertoris bi-
bliogràfics com 1'Index Medicus o Ex-
cerpta Medica ensopega amb
l'inconvenient de basar-se en els ter-
mes amb els quals foren titulats el s
articles per la manca, per a etapes
una mica antigues, d'un tractament
informàtic que permetés una fiable
recuperació de la documentació con -
servada ; a més, queda fora de l'ac-
cés dels investigadors la literatura
científica no recollida en aquests re-
pertoris, i la incalculable sèrie d'his-
tòries clíniques que per peresa, de-
sinterès o inadvertència dels metge s
que assistiren aqueixos malalts no
eixiren de l'infern dels arxius hospi-
talaris. Seguint aquest mètode de re -
visió s'ha advertit l'existència de di -
versos casos, tots amb posteriorita t
a 1952, que l'existència d'infecció per
1? carinii, altres infeccions oportunis -
tes i el diagnòstic de sarcoma de Ka-
posi, es considera, juntament amb el
predomini en la població masculina ,
un indici conjectural suficient . El cas
més inquietador, pels problemes qu e
plantejaria si fos exacte, és el de Ro-
bert R., un minyó de raça negra de
15 anys, mort en el maig del 1969 ,
que va ingressar en un hospital de
la ciutat americana de Saint Loui s
(Missouri) patint d'un quadre clínic
molt complicat, amb una infecció pe r
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Chlamidia trachomatis que coexisti a
amb un sarcoma de Kaposi . A
l'autòpsia es detectaren a les mar -
ges de ('anus lesions que provaven
una intensa activitat homosexual .
Per ésser el quadre sorprenent i anò-
mal, hom va congelar la sang i la lim-
fa del pacient amb vista a estudis i
comparacions posteriors ; i així, en
una revisió posterior, en el 1987 ,
l'aplicació de reactius sobre aqueixes
mostres conservades va mostrar
l'existència d'anticossos específics
per al HIV. No ha estat l'únic cas en
què s'ha pogut detectar amb aquest
diagnòstic a través del temps la in-
fecció amb el retrovirus : també en sè -
rums congelats de toxicòmans reco -
llits entre 1971 i 1972 en diversos
estats de l'Amèrica del Nord s'ha ad-
vertit, mitjançant les proves serolò-
giques conegudes com ELISA i Wes-
tern bloc, positivitat per al HIV. Les
revisions bibliogràfiques semblen evi -
denciar també a Europa, durant l a
dècada deis seixanta, l'existènci a
d'alguns casos la clínica dels qual s
és similar a la que presenten els pa-
cients amb SIDA. Es obvi que ni la
presència d'una clínica comuna ni l a
constatació d'haver patit infeccions
oportunistes pot ésser suficient per

La defunció per la SIDA de l'actor cinematogràfic Rock
Hudson va donar gran publicitat a l'afecció ; el seu viat-
ge deis Estats Units a França en cerca d'un remei, quan
el seu procés estava ja molt avançat, fou àmpliament
comentat pels mitjans de comunicació. La popularitat
del personatge va fer encara més patètic el deteriora -
ment físic que provoca la malaltia .
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establir un diagnòstic de certesa . N o
hi ha raons per no aplicar a un diag-
nòstic retrospectiu les mateixes exi-
gències de rigor que hom emprari a
en un malalt actual . Per això moltes
de les afirmacions sobre la presèn-
cia de la SIDA en dates anteriors al s
primers casos descrits en el 1981 les
hem de mirar amb escepticisme . En
canvi, la situació és diferent quan a
l'examen atent de la documentació
clínica conservada es pot afegir l a
possibilitat de realitzar anàlisis se-
rològiques en mostres de sèrums con -
servats amb garanties suficients d e
fiabilitat . Així també s'han pogut
identificar a Europa casos de pa-
cients ja difunts, en el seu dia con-
templats com a pacients-problema
de patologia imprecisa i en els qu i
les proves ELISA i Western bloc han
mostrat una positivitat concloent .
Per mitjà d'aquest mètode podem ad -
metre que al menys des del 1976, en
el continent europeu hi ha hagut pa-
cients amb processos que es pode n
identificar com a SIDA ; i si més no
en un cas, el d'un família noruega
tres membres de la qual van morir
en el curs del 1976, es va produir u n
doble contagi vertical i horizontal .
El descobriment de l'agent causal en -
cara ha fet més urgent la necessita t
de trobar un remei contra la malal-
tia . S'ha demostrat que els malalt s
no constitueixen més que la part su-
perior d'un iceberg, inquietantmen t
extens en la seva oculta porció infe-
rior, constituïda per un gran nombre

d'individus que presenten una sero-
positivitat amb el virus i que en un
moment indeterminat poden desen-
rotllar la malaltia . Els retrovirus te -
nen un període de latència notable -
ment llarg, la malaltia és molt nova
i els mètodes de diagnòstic serològi c
s'han imposat a penes fa un lustre ,
de tal manera que ens manquen ele-
ments de judici contrastats pel temps
com per poder pronosticar l'evoluci ó
dels individus infectats pel HIV. Això
no obstant, l'opinió general dels ex-
perts és bastant pessimista quan
apunta, fins i tot amb la cautela que
cal establir des d'aquesta manc a
d'experiència, vers un ulterior desple -
gament per tots els infectats de les
formes clínicament identificades com
SIDA .

Producció de partícules del Virus de la Immunodeficièn-
cia Humana en cultiu cel fular infectat . Imatge d'un tal l
ultrafí obtinguda en un microscopi electrònic de trans-
missió, a 80 KV. (M .I . Herrera, L . Cuevas, I . Santa Ma -
ría, Centro Nacional de Biología Celular y Retrovirus ,
Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda) .
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El tractament de la SIDA s'ha adre-
çat fonamentalment a detenir el curs
de les infeccions oportunistes que ,
com a resultat de la immunodepres-
sió, presenten els afectats . Això no
obstant, tan aviat com s'ha identifi-
cat l'agent causal s'ha cercat un fàr-
mac específic que pugui oferir pos-
sibilitats reals de curació . D'entre el s
que en un principi es va considerar
que podien interferir el desenrotlla -
ment del HIV (se n'havien assajat a l
voltant de 300, a la primavera de l
1985), un anàleg dels nucleòsis co-
negut com AZT (azidodidesoxitimidi -
na) o zidovudina, es va mostrar en
el laboratori com el més eficaç . In-
hibidor de la replicació del HIV, té en
l'organisme una vida curta, mol t
breu, pel que cal associar-lo amb al -
tres fàrmacs que retardin la seva eli-
minació . El febrer del 1986, despré s
de les experiències realitzades bàsi-
cament en el National Center Insti-
tute de Bethesda l'any anterior, es va
iniciar una prova controlada am b
placebo en dotze hospitals del s
EE.UU . : van participar a l'estudi 280
pacients, i pel setembre del matei x
any davant dels espectaculars resul-
tats (dels 20 morts, 19 corresponien
al grup tractat amb placebo), un co-
mitè independent que seguia l'expe-
riència va considerar l'estudi acaba t
i acordà subministrar a tots els ma-
lalts AZT. Feta l'oferta, als pacients
a qui s'havia administrat el placebo
la seva mortalitat als 9 mesos era del
39,3 %, enfront a un 6,2 % entre els

qui des d'un principi reberen el fàr-
mac. Des de llavors l'AZT s'ha impo -
sat com el tractament preferent pel s
malalts amb SIDA . Certament, no
guareix el procés, però produeix evi -
dents millores immunològiques, allar -
ga la supervivència, contribueix a l a
desaparició de les anomalies neuro-
lògiques i modifica favorablement l a
qualitat de vida dels malalts . La seva
toxicitat sobre la médul . la òssia i e l
seu alt cost han fet que es desesti-
més el seu ús en els subjectes am b
seropositivitat HIV i sense cap altra
simptomatologia . Les dificultats per
elaborar una vacuna eficaç, davan t
de la gran heterogeneïtat dels cultiu s

. de HIV, enfosqueix les possibilitat s
de donar una resposta adequadaal
major repte de la medicina actual .

Els aspectes fins ara comentats n o
són més que una part dels nombro -
sos problemes que la SIDA, com a so-
frença nova, ha plantejat a la socie-
tat que es dirigeix a encetar un nou
mil .leni . S'estima que en el 199 1
s'hauran diagnosticat, solament al s
EE .UU . 270.000 casos de SIDA y
molt prop de dos milions de subjec-
tes estaran infectats pel HIV. Les da-
rreres estadístiques que coneixem ,
procedents de l'Organització Mundia l
de la Salut, senyalen que a primer s
de juny de 1990, el nombre de caso s
de SIDA acumulats i declarats sume n
263 .051 . D'ells més de la meitat ,
132 .436, corresponen als EE .UU .
mentre que a Europa, les xifres són

inferiors (França 9178 casos, Itàli a
6068, Alemanya Federal 4749, Es-
panya 5295) . Als països industrialit-
zats s'observa un predomini mascu-
lí entre els afectats de la SIDA, que
la majoria són homosexuals o droga -
dictes, si bé s'observa una creixen t
afectació d'heterosexuals . En els paï-
sos africans, en canvi, la relació
home-dona és pràcticament d'u a u
i predomina el contagi heterosexua l
o perinatal . Les sospites que hi pu-
gui haver en tot el món prop de de u
milions de subjectes infectats pe r
HIV resulten forçosament alarmants
davant del funest pronòstic de la ma-
laltia ; per això s'han estudiat amb
atenció aquells factors que poden
contribuir a parar la difusió explos-
siva d'aquesta infecció.

Expressió de I'antigen p24 del virus de la Immunodefi-
ciència Humana en un linfocit de sang periférica d'una
malalta de SIDA . La immunomarcada indirecta amb o r
coloïdal, permet la detecció específica de lantigen e n
cètlules infectades . Imatge obtinguda en un microscop i
electrònic de rastreig i transmissió, a 120 KV, utilitzan t
un detector d'electrons retrodispersats. (M .I, Herrera ,
L . Cuevas i 1 . Santa María, del .Centro Nacional de Bio-
logía Celular y Retrovirus>, Instituto de Salud Carlos III ,
Majadahonda .)
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ELS LIMITS
DE LA
PERMISSIBILITAT

La tolerància que en qüestions de
conducta sexual hi hagué durant les
dues dècades anteriors a l'aparició
de la SIDA, i d'una manera molt evi-
dent en els setanta, qualificats com
the permissive years, va dur com a
conseqüència un comportament di-
ferent del que corresponia a la tra-
dició de la societat occidental . Per
una banda, es va produir una accep-
tació creixent dels homosexuals, que
fins llavors quedaven relegats en am-
bients marginals ; i que si no volien
topar-se amb un rebuig ostensibl e
per la seva condició l'havien de man-
tenir en l'esfera d'una intimitat clan-
destina . La difusió de l'obra d'algun s
destacats homosexuals (Tenesse Wi-
lliams, William Burroughs, Jack Ke-
rouac, Allen Ginsberg) o l'arrogànci a
pròpia de l'anomenat «orgull gay»
amb el qual altres es dedicaren a ex-
hibir la seva condició (Jean Genet ,
Roger Peyrefitte, Gore Vidal), contri-
buí decisivament a aquesta eixida de l
ghetto . Els enquestadors que en di-
versos països van realitzar una recer -
ca acurada dels subjectes que tingue-
ren contacte amb els primers
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individus diagnosticats de SIDA en
alguns casos aconseguiren identifi-
car l'anomenat «pacient zero« . Es
tractava del primer subjecte a par -
tir del qual es formà la xarxa de con -
tagis que es traduí estadísticamen t
en la manifestació epidèmica . El pa-
ciente zero localitat als EE. UU . era
un empleat d'una companyia aèria ,
homosexual, viatger permanent pe r
raons de traball, que amb un terme
mitjà de 250 companys sexuals pe r
any havia difós la malaltia entre les
dues costes americanes. Una simila r
situació de promiscuïtat i mobilita t
vivien els pacients zero d'altres paisos .

En la societat heterosexual es va pro -
duir igualment el mateix fenomen ,
amb la ràpida ensulsiada d'allò qu e
havien estat tabús tradicionals de l a
cultura judeocristiana . N'hi ha prou
amb comparar la modificació de con -
ductes que revelen els resultats d e
l'informe Kinsey apareguts als EE .
UU . en el 1948 i 1953 (en el seu di a

Els homosexuals han estat la comunitat més sensibilit-
zada davant del problema dé la SIDA . Després d'un mo-
ment inicial de reticéncia i escepticisme han recapta t
insistentment dels governs més ajuts en la lluita contr a
la malaltia i des de les seves associacions han difós les
mesures preventives que poden evitar el contagi .

considerats escandalosos), i els apa-
reguts a partir de la dècada dels se -
tanta, per constatar la difusió d e
formes de relació sexuals que públi-
cament una majoria de la poblaci ó
qualificava de perverses, encara que
fos una altra l'estimació que en feie n
en la seva intimitat . Com a conse-
qüència d'això s'ha produït l'apoge u
d'una societat obsessionada per l a
recerca del plaer i decidida a pres-
cindir de qualsevol norma moral de
caràcter prohibitiu . La civilització del
consum ha reproduït una volta i al-
tra aquestes conductes a través de l
cinema, la televisió o la premsa dià-
ria i l'home del nostre temps, empè s
pel seu mimetisme acrític ha repeti t
a la vegada d'una manera cada co p
més constant aquestes conductes . A
l'esfera sanitària aquest canvi s'ha
seguit d'un augment de malalties ve-
nèries (herpes genital, condilome s
acuminats, uretritis per clamídies )
que han estat una porta d'entrada fà-
cil del HIV vers el torrent circulator i
per la fractura de la barrera dèrmi-
ca que ocasionen .

Ha estat precís, doncs, modifica r
moltes de les regles preventives que ,
com a malaltia de transmissió se-
xual, s'han donat per tal d'evitar el
contagi . Si en un primer moment la
SIDA es pogué presentar com una
malura molt circumscrita a homose-
xuals especialment promiscus, ha
calgut reconèixer que, encara que en
aquest grup es trobin els subjectes
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amb més possibilitats de contraur e
la infecció no es pot restringir a ell s
el problema . S'ha imposat l'evidèn-
cia que molts individus mantenen a l
costat d'una conducta heterosexual ,
relacions més o menys esporàdique s
de caràcter homosexual . Com sigu i
que molts d'aquests contactes es rea-
litzen a través de subjectes dedicats
a una forma masculina de prostitu-
ció (homosexuals, travestis), els riscs
de proliferació de noves infeccions
progressen considerablement . Per al-
tra banda, en la conducta homose-
xual i heterosexual s'han anat difo-
nent activitats que augmenten les
possibilitats de penetració del HIV,
per això al costat dels anoments
grups de risc ha calgut advertir l'exis-
tència de pràctiques de risc . En efec-
te, el coit anal, l'estimulació mano-
rectal (fist-fucking) o mano-vaginal ,
l'ús d'enemes, de vibradors o algu-
nes pràctiques sadomassoquistes són
factors de risc sobre els que una i al-
tra vegada adverteixen les autoritats
sanitàries per tal d'aturar, si més n o
fins que es descobreixi una vacuna
o un medicament eficaços. El desen-
volupament de la SIDA . La freqüèn-
cia d'una transmissió per mitjà de re-
lacions heterosexuals s'ha anat fen t
cada vegada més intensa i ja no e s
poden sostenir avui els criteris de pri-
mera hora. En el 1987, el secretar i
de Salut i Serveis socials dels Estat s
Units, Otis R. Bowen, va declarar
amb expressió molt dramàtica qu e
«quan una persona realitza l'acte se -

llatins correspon a la droga (Itàli a
aporta un 62 % de droladictes en-
tre els casos de SIDA) . Adhuc reco-
neixent la poca fiabilitat de moltes
d'aquestes estadístiques, que es con-
tradiuen amb altres xifres que apun-
ten a percentatges més alts pel que
fa als drogaddictes que han desen-
rotllat la malaltia, no deixen d'ésser
significatives .

xual amb una altra, no ho fa única -
ment amb ella, sinó amb tots els qu e
ho van fer amb ella durant els da-
rrers deu anys» . Per això cada vega -
da amb més reiteració es recoman a
l'adopció de precaucions que eviti n
un contagi no desitjat, des de la pros -
cripció de qualsevol relació sexual (l a
masturbació fóra segons alguns ex-
tremistes, l'única activitat segura) a
l'ús sistemàtic de preservatius i al -
tres mitjans de protecció químic a
sempre que hi hagi alguna sospit a
sobre els antecedents del company
o companya .

El paper dels drogaddictes en l a
transmissió del virus cada cop és
més important. No es pot oblidar qu e
pels seus hàbits sexuals actuen com
els més clars responsables de l a
transmissió de la malaltia per vi a
vertical (mare-fill) . La proporció dels
sexes entre els drogaddictes és, am b
lleugeres variacions, de tres homes
per una dona. Això significa que u n
nombre potencialment molt alt d'ho -
mes manté relació sexual amb dones
que contreuen la malaltia i la trans-
meten a la descendència . Alguns
càlculs realitzats en ciutats america-
nes apunten que més de la meitat de
la població masculina amb drogode-
pendència té relacions estables am b
dones que no són drogaddictes . La
dependència del drogaddicte de l a
seva companya, independentment de
l'estricta relació sexual, és molt alta ,
ja que aquesta Ii proporciona recer,
ajut i sovint, diners .

Mentre la conducta sexual d'homo-
sexuals i heterosexuals ha experi-
mentat canvis en adoptar les mesu-
res profilàctiques necessàries per ta l
de dificultar el contagi, la situació pe l
que fa als addictes a drogues per vi a
endovenosa no ofereix resultats gai -
re afalagadors . Crida l'atenció la de-
sigual proporció de malalts am b
SIDA en relació a l'origen de la in-
fecció, entre els diferents països . Així,
mentre en el 1987 als EE . UU., e l
65 % eren homosexuals i la mitj a
europea atenyia el 67 %, en alguns
països com Espanya la situació s'in-
vertia, ja que solament el 22 % del s
malalts es manifestaven homose-
xuals, davant d'un 51 % que perta-
nyien al grup dels drogaddictes . La
significació d'aquests grups al s
EE . UU. (16 %) i altres països de l'en -
torn europeu (6 %), senyala inequí-
vocament el paper que en els països

Amb dependència o no, moltes dones
es prostitueixen per tal d'obtenir di-
ners que en uns casos destinen a ad-
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quirir la droga per al propi consum ,
o bé en altres ocasions serveix pe r
proveir un company d'una substàn-
cia que ja li és imprescindible. Els ca -
sos de prostitució masculina per par t
d'un drogaddicte no són rars i expli-
ca la proporció d'individus en què se
superposen dues conductes oberta-
ment considerades d'alt risc .

La lluita contra la SIDA en l'àmbit
dels drogaddictes és particularment
frustradora pel desconeixement que
hom té de les pautes culturals d'u n
grup integrat en una autèntica sub -
cultura, amb uns valors diferents, u n
llenguatge crític i una organitzaci ó
social obligada per la fustigació de
la policia a reforçar els mitjans que
tendeixen a mantenir la seva clandes-
tinitat. La imperiosa necessitat d'ob-
tenir droga, i la manca de disponi-
bilitats econòmiques, fan que els
drogaddictes s'hagin de proveir d e
les xeringues que se'ls proporcion a
en carrerons, passatges o solars pro -
pers als llocs ons se situen els vene-
dors, llocs anomenats, en argot cas-
tellà «galerías de chute» . Altres ve-
gades la xeringa s'amaga en pape-
reres o en estratègics racons buit s
dels monuments o fonts que hi ha al s
jardins públics on acudeixen els ad -
dictes per tal d'administrar-se la dro-
ga . Quan l'adquisició es fa en estat -
ges, el subministrador o «camell», per
una petita quantitat addicional, so l
proveir-los d'una xeringa que pass a
de mà en mà i de client en client .

Com que habitualment el drogaddic-
te adquireix la droga quan començ a
a sentir els primers símptomes de l a
síndrome d'abstinència, és il-lusori de
creure que es podrà esperar uns mi-
nuts més per tal d'aconseguir en un a
farmàcia un instrument asèptic . La
necessitat d'informació sobre llocs de
venda, arribada de nova mercaderia ,
grau de puresa, preus i noves formes
d'administració, estableix vincles en-
tre els drogaddictes que potencie n
així les seves possibilitats per a l'ad-
quisició de la droga i troben socis pe r
a les seves activitats delictives. La
utilització conjunta de la xeringa re -
força l'estructura del grup com a ma-
nifestació de companyia i solidaritat ,
com a element també d'identitat da-
vant dels estranys. Finalment no e s
pot oblidar que el drogadicte intra-
venós no ignora els perills específic s
a què l'ús de la droga l'exposa (mor t
per sobredosi, «cavall adulterat am b
productes tòxics, candidiasi, tètanus ,
hepatitis) ; així i tot resulta molt di-
fícil de motivar-lo perquè es decidei-
xi per a l'ús personal de la xeringa .

LES
CONTRADICCION S
D'UNA
SOCIETAT
INSOLIDARIA

Els treballs d'epidemiòlegs i internis -
tes ens han il . lustrat amb detalls su-
ficients com per proveir d'informació
el més exigent dels pornògrafs . No
ha estat solament, però, la conduc-
ta sexual de l'home del segle allò qu e
s'ha posat sota els focus . No es po t
silenciar que altres aspectes mol t
més sòrdids, i sobre tot injustos, d e
la societat industrialitzada també
han sortit a la llum. La difusió de la
malaltia entre els primers hemofílic s
va posar de manifest que gran par t
de la sang de la qual s'obtenien el s
factors VIII i IX, s'assolia per mitjans
èticament reprobables . Com que ca l
una gran quantitat de sang per ta l
d'aconseguir els susdits factors, i
també hi ha una gran comanda d'im -
munoglobulines, albúmina i proteïne s

Els jardins i places amb fonts pròximes es troben entr e
els llocs més freqüentats pels heroïnòmans . Les xerin-
gues queden abandonades o es col . loquen en llocs quel-
com apartats per tal de facilitar el seu ús a altres ad -
dictes : el rentat amb aigua és l'única mesura higiénica
emprada .
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plasmàtiques, les companyies comer-
cials han recorregut a donadors in-
teressats procedents de grups social s
mancats de mitjans econòmics. No
era insòlit que molts d'aquests do-
nants retribuïts fossin addictes a le s
drogues. La intensa comanda (cal n o
oblidar que moltes d'aquestes empre -
ses proveïen dels hemoderivats altres
països fora dels EE . UU.) exigí l'ob-
tenció de sang de donants de païso s
subdesenvolupats on era factible d e
trobar abundós proveïment. Diversos
països de l'Àfrica negra, i diverses re -
públiques de l'Amèrica del Centre i
del Sud foren els proveïdors que s'em -
praren fins que el contagi, a través
de transfusions i tractaments am b
antihemorràgics va obligar a replan-
tejar-se la forma d'obtenir sang am b
més garanties. Però això arribà des-
prés que uns quants milers d'hemo-
fílics a tot el món haguessin rebut e l
virus a través de la més innocent de
les vies, quan un terç d'hemofílic s
europeus i dos terços d'americans
s'estima que es troben infectats . Els
factors de la coagulació s'obtenen
tractant sang procedent de diverso s
milers de donants ; n'hi ha hagut prou
amb la introducció de líquid hemà-
tic procedent d'algun subjecte infec-
tat perquè la dilució del virus hag i
disparat les possibilitats de contagi
per aquet procediment . Fins el 1985
no va començar la sistemàtica detec-
ció de seropositivitat en els donadors
de sang i durant diversos anys la po-
blació hemofílica ha estat sotmesa,

més que cap altra i sense mitjans a
la seva disposició per prevenir-se, al s
riscs de contreure la malaltia .

Com en els casos de transmissió se-
xual també ací s'han difós mesure s
per tal d'impedir que el contacte am b
sang contaminada pugui produir a
l'individu sa un contagi no desitjat .
Disortadament totes aquestes mesu-
res han arribat massa tard, puix n i
tan sols en les dates immediates a l
descobriment de la capacitat infeci-
va del plasma, aquest fou destruït o
sotmès a esterilització. Els criteri s
per a la donació de sang s'han fe t
molt més restrictius : s'ha elimina t
com a potencial donador qualsevol
subjecte amb activitat homosexual o
drogaddicció, els subjectes proce-
dents de l'Àfrica Central i el Carib,
i els seus companys sexuals . El pà-
nic que entre la població ha desen-
cadenat la SIDA ha portat a una des-
confiança vers les transfussions d e
sang i l'administració de qualsevol
hemoderivat, encara que les possibi-
litats de transmissió de HIV per im-
munoglobulines, albúmines o plasm a
són nul-les atesa la forma en què
s'obtenen de la sang. Un testimoni de
la manera com s'ha combinat la por
dels uns amb la picardia dels altre s
ha estat la creació d'empreses que
ofereixen la possibilitt d'emmagatze -
mar la pròpia sang per a una emer-
gència . La improbabilitat que aques-
ta sang pugui estar disponible en e l
lloc que la requereixi el seu donador

per a una urgència inexcusable, i l a
més que dubtosa eficàcia d'aquests
ultracongelats al cap de cert temps ,
no sembla haver deturat els organit-
zadors d'aquests anomenats magat-
zems «especulatius» de sang autó-
toga .

Les implicacions socials de la SIDA
han afectat molts altres camps de l a
vida diària . La por a la malaltia h a
accentuat els trets més insolidaris d e
l'home contemporani ; les manifesta-
cions clíniques de la SIDA, molt evi-
dents, i una por exagerada a la seva
contagiositat, han portat al rebuig de
molts d'aquests malalts en el se u
medi familiar. Aquesta marginació és
especialment injusta en el cas de
nens als que s'ha diagnosticat un a
seropositivitat i en l'entorn dels qual s
creix tot seguit la desconfiança i e l
rebuig social . El malalt de la SIDA
passa al voltant d'un 50 % del temps
posterior al diagnòstic en el med i
hospitalari i entre el personal sani -
tari s'han desencadenat molt avia t
tensions a l'hora d'establir les seve s
pautes de conducta amb aquests ma-
lalts. Encara que no molt nombrosos ,
s'han produït casos de contagi del vi -
rus en el curs de l'acte mèdic i el greu
problema de les indemnitzacions da-
vant d'una malaltia adquirida en e l
curs de l'activitat laboral, s'hi afegeix
el reconeixement clar per part d e
metges, infermeres i personal auxi-
liat del risc que corren en tracta r
aquests malalts, a desgrat de totes
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les mesures preventives recomanades
per les autoritats sanitàries. Els va-
lors ètics tradicionals sobre els quals
s'ha mantingut l'activitat del metg e
s'han posat també aquí en entredit .
El malalt té dret a una assistència ,
però també el personal sanitari t é
drets i deures extensius als seus pro -
pis familiars que obliguen a un re -
plantejament dels límits morals de la
seva actuació. Els mecanismes d'ad-
quisició de la SIDA, fonamentalmen t
en el cas dels drogaddictes i homo -
sexuals, han estat en moltes ocasion s
un factor determinant a l'hora de cul -
pabilitzar el pacient per l'adquisici ó
de la malaltia . Encara que una ve-
gada i un altra es faci expressa de-
claració que aquests sentiments n o
poden influir en l'atenció a aquests
malalts, i s'admeti el dret de cad a
persona a viure la seva sexualitat de
la manera que consideri més gratifi-
cant, en les consideracions sobre l a
malaltia bateguen subterràniamen t
aquests sentiments, tan vells en tota
cultura . El cost elevat de 1'AZT o zi -
dovudina, l'ocupació hospitalària i
les pobres perspectiva d'èxit terapèu -
tic, plantegen igualment un repte a
les autoritats sanitàries que es veuen
obligades a encarar-se als alts cos -
tos de la sanitat i, d'una manera gai -
rebé repentina, es veuen obligats a
satisfer aquesta nova necessitat . E l
criteri mèdic que recomana de man-
tenir indefinidament sota tractamen t
els individus que han estat guarits
d'una malaltia oportunista, afegeix

noves implicacions econòmiques i so-
cials a la malura . Per tant, no té re s
d'exagerada l'afirmació repetida pe l
Director General de I'OMS segons l a
qual la SIDA constitueix el més gre u
problema sanitari d'avui en el món .
Aquesta situació s'accentua e n
aquells països que amb uns pressu-
postos per a salut per persona i any
de cinc dòlars, presenten unes taxe s
d'incidència notablement altes, com
és el cas de moltes nacions de l'Àfri -
ca equatorial .

Als començos de la dècada dels vui-
tanta, una publicació auspiciada per
1'OMS advertia, en aparent contradic-
ció amb l'estratègia oficial, que la sa-
lut de l'any 2000 estava en perill .
L'amenaça tenia el seu origen en l a
societat industrialitzada del nostre
temps que accentua les desigualtats
entre els homes, genera desequilibris
psíquics, empeny a la recerca de pa-
radisos artificials i crea, en definiti-
va, la seva pròpia patologia . A més
a més, és incapaç de sostenir el cos t
econòmic de la tecnologia sanitàri a
actual . En la denúncia no es deia res
de la SIDA, aleshores a penes en el s
seus inicis. Això no obstant, avui l a
humanitat es troba plena de temor
i d'inquietud davant d'un patimen t
que el lector pot percebre que conti-
nua ple d'enigmes . Després del seu
aparent triomf sobre el món de les
malalties infeccioses, a l'home de l
nostre temps se li ofereix corn a su-
prem remei enfront de la SIDA

l'adopció de mesures preventives .
Potser, com algun metge dels que f a
cinc-cents anys s'encarava amb l a
pesta, el tecnificat professiona l
d'avui pugui repetir encara que la
prevenció ja és una forma de cura .
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