
Qui ens anava a dir que després de cent anys d’avanços mèdics, de millores en els hàbits d’higiene i d’activitats saluda-
bles, la humanitat hauria de patir una epidèmia com la de 1918 (Grip espanyol), comparable a les que assolaren Europa entre 
l’Edat Mitjana i la Moderna. Quan ja creiem que pels temps que corren això era impossible, la COVID-19 ha inserint les seues 
urpes verinoses sense cap mirament. 

Permeteu-me que aprofite el maleït context per a endinsar-los en el coneixement de les malalties contagioses que Bétera 
ha patit al llarg de la història. Pense que això servirà de perfecta excusa per a fer-nos reflexionar sobre l’asseveració de què: 
“la humanitat no és ama del seu destí”. 

PESTA. La Pesta Negra, feu acte de presència entre els anys de 1348 a 1352, aniquilant a més d’una terça part de la po-
blació europea. Episodis posterior de pesta es repetirien fins el segle XVII, amb una periodicitat aproximada d’una cada 10 
anys, sobretot durant les tres primeres centúries. La infecció causava un estat febril i l’eixida de bubons per diferents parts 
del cos, degut a un bacil en les puces de les que eren portadores i transmissores les rates negres. 

 

Soterrament de víctimes de la Pesta Negra a Tournai (Bèlgica)

Difícilment es pot quantificar la mortaldat provocada per les pestes en el nostre municipi. No obstant, les dades dels 
registres del Morabatí, del Coronatge i del Maridatge dels segles XIV-XVI, ens permeten correlacionar amb èxit el nombre de 
veïns que hi havia abans i després d’una epidèmia. Així es comprova per al segle XIV que entre 1373 a 1379 es reduí la po-
blació en 90 habitants. En el transcurs de 48 anys del segle XV (1439-1487), els set brots pestífers feren que Bétera passara 
de tindre 510 habitants a 265, és a dir, una reducció poblacional entorn al 50%. 

Al segle XVI, les nombroses sèries de pesta sembla que no van ser massa significatives, excepció feta de la del 
1530, que ocasionà una baixada del 14% dels habitants. Cal dir que entre les mesures que es prenien per a impedir la 
introducció del contagi en la vila, estava la de tancar les entrades i eixides construint portals als extrems dels carrers. 
Així seria manant fer pel senyor de Bétera, En Ramon Vives de Boïl, a mitjans d’aquell segle, quan ja s’havia superat el 
perímetre mural anterior. 

A jutjar pels índex dels llibres de defunció de la rectoria parroquial, dels dos períodes què hi va haver onades de pesta 
durant el segle XVII (1647-1652 i 1676-1685), coneixem que el darrer fou molt mortífer a Bétera, per haver-se anotat més del 
doble de difunts, respecte als que figuren en el llibre precedent. 

Era molt freqüent que la ciutat de València, davant la sospita de contagis en algunes poblacions pròximes, els enviara 
metges per a fer un reconeixement sanitari. D’esta manera tenim que, en 1635, sonà l’alarma en València 
per una infecció contagiosa apareguda en Bétera. Serien enviats per a reconèixer la seua naturalesa els 
metges, Gabriel Cabanes i Miquel Carbonell, acompanyats d’un cirurgià. Desconeixem els resultats, com 
també els de la inspecció de 1697 realitzada pel metge Roque Soler, suscitada per idèntica circumstància. 

(per Joan M. Pons Campos) CELB

UN RECORREGUT HISTÒRIC PER LES 
MALALTIES CONTAGIOSES DE BÉTERA



Gravat de que representa un metge de la pesta  [Paul Fürst, 1656]

FEBRE TERÇANA. Al llarg del segle XVIII seran les febres terçanes (també malària o paludisme), les que reemplaçaran a 
les anteriors epidèmies. Consistia en un estat febril infecciós produït per la picadura de certs insectes que habiten en aigües 
estancades. 

 Tot i que es van produir casos greus els anys 1765 i 1775, sobretot en la zona litoral, a Bétera no va arribar la malaltia. Però 
sí ho faria l’any 1784: un informe realitzat pel rector, mossèn Miquel Ballester, parla de quatre-centes persones afectades, és a 
dir, poc menys d’una quarta part dels habitants, de les quals haurien de perdre la vida una vintena. Al mateix informe es declara 
la causa: “las aguas corrompidas de la parte poniente”, en al·lusió a les estancades a l’actual Jonqueral, o Devesa en aquells 
temps. També adverteix l’informe que en temps anteriors Bétera no havia “experimentado jamás semejante epidemia”.

 Fenòmens d’esta malaltia estarien presents en el municipi entre els segles XIX i XX. Es tractava de casos importats per tre-
balladors del poble que acudien a la sega i a la recol·lecció de l’arròs. Als pocs dies de tornar a Bétera, els contagis s’estenien 
entre els familiars i entre els habitadors de cases més properes. 

Dibuix al·legòric al paludisme o febre terçana 



FEBRE GROGA. A principis del segle XIX va introduir-se, provinent d’Amèrica i d’Àfrica, la febre groga, originada per un virus que 
passava als mosquits i d’este a l’home produint febres altes, dolor de fetge i lumbar, vòmits, etc. A Espanya arribà pel port de Cadis 
(1801) i al regne de València el 1804 estenent-se fins tocar la capital. No sabem res de la repercussió d’esta febre groga a Bétera, però 
si de les mesures que va adoptar la Junta General de Sanitat del Regne per a que no s’introduís. Es tractava d’un control en Bétera 
i demés llocs del terme general de la Capital per a què “no se done entrada a cap persona que vinguera del seu terme sense dur la 
Patent, Passaport, o Butlletí de Sanitat amb especificació de les mercaderies, gènere i cavalleries que du”. El Cordó Sanitari funcionava 
sempre quan es produïa una alerta per contagi, almenys sabem de la seua existència des del 1721.

 La febra groga de l’any 1870, tampoc pareix que repercutí en Bétera, però... per molt poc va estar a punt d’originar una gran 
tragèdia. Llegim en la premsa d’aquell any (Las Provincias, 27 d’octubre) que, feia quatre dies, carruatges amb famílies pobres 
de contagiats procedents del barri de pescadors de València, estaven travessant el poble per a ser traslladades forçosament a 
Porta-coeli –cal recordar que la carretera, en aquells temps, s’iniciava al carrer Morvedre–. Inclús les dos primeres nits, gent 
afectada era allotjada en cases de veïns sense conèixer estos la malaltia que patien. El dia 26, el poble començà a alarmar-se 
per la presència constant “de tales personas y objetos hasta repugnantes”, queixant-se públicament davant l’autoritat local per 
exigir que prenguera mesures dràstiques, “y tal vez no se haga ya porque existen bastantes causas para que venga aquí la epi-
demia, que si no se desarrolla será porque Dios no quiera”, acaba dient el redactor. 

La febre groga, una de les epidèmies més letals del segle XIX. 

[Imatge: Wikimedia Commons]

CÒLERA. El còlera-mòrbid asiàtic estava ocasionada per una bactèria provinent del delta del Ganges (Índia). Es transmetia 
per contagi directe, o per aliments contaminats. Allotjada a l’instí prim, s’incubava entre poques hores i cinc dies com a màxim. 
Els símptomes eren: diarrees, vòmits violents, una severa deshidratació, rampes, febre intens, taques blaves pel cos i alteracions 
facials. La major part de la població afectada, de ser inoculada o bé per una evacuació de forma natural, arribava a lliurar-se’n, 
encara que la reguera de morts que deixava al seu pas era considerable. 

En la nostra Comunitat, la primera epidèmia de còlera s’inicià en juliol de 1834 deixant 7.144, de la qual no tenim notícia del 
seu pas per Bétera. La segona, entre1854 i 1855, ocasionà 12.474 morts en la Província. En el primer any, Bétera es veuria molt 
poc afectada, morint d’octubre a novembre sols quatre persones. En canvi, durant els mesos de juliol i d’agost de 1855, l’epi-
dèmia resultaria altament perjudicadora per haver ocasionat 69 morts. El tercer episodi d’epidèmia es donà entre 1859-1860, 
considerat un rebrot de l’anterior, aniquilant 570 persones en la Capital, sense afectar al nostre poble. La de juliol de 1865, que 
tingué com a precís focus d’expansió peninsular el port de València, provocà la mort de 16.000 persones a la Província, desco-
neixent la repercussió sobre Bétera.

Ferrán vacunant en Alzira. La Ilustración Nacional, 1885.



 Pel mes d’octubre de l’any 1884, faria novament acte de presència a les nostres terres pel port d’Alacant. Al iniciar-se el 
següent any, quan ja es pensava que s’havia aplacat, va reproduir-se amb gran força i a l’abril arribava a les portes de València. 
A mida que el còlera s’introduïa a la Capital, les classes socials poderoses fugien a refugiar-se a les seues cases de camp, com 
va ocórrer a les heretats que l’aristocràcia i la burgesia valenciana tenia al nostre municipi. 

 El mes de maig va ser molt esperançador per a Bétera; la premsa es feia ressò de què era una de les poques poblacions que 
no patia la infecció. L’autoritat local, en unió a la Junta de Sanitat, pressentint un al·luvió de gent cap la vila, ordenà que tot veí 
donés compte de les persones forasteres que n’acollien per a comprovar la procedència, l’estat de salut i per adoptar precau-
cions donat cada cas. Tot i això, al segon dia de juny va sorgir una espurna de la malaltia quan un veí, desatenent l’ordenança, 
va acollir una dona infectada procedent de Burjassot. Encara que es va poder controlar la infecció de la dona, no així la del seu 
amfitrió que va emmalaltir fins morir. 

 Per tal que no es propagués el còlera, s’adoptaren severes mesures de desinfecció: desallotjada la casa, es van fer 
cremar les robes i els llits i, tot seguit, tapiar portes i finestres. Després de dues setmanes de calma, el 21 de juny el cò-
lera s’havia instal·lat en la vila. El ràpid desenvolupament de la malaltia se degué al fet d’haver rentat la roba d’un colèric 
a la font pública. Passats dos o tres dies, es presentava l’epidèmia a les cases del barri de la Font i d’ací, en poc temps, 
s’expandia per la resta el poblat. 

El dia 26 de juny, el governador de València va dictar una ordre que establia el funcionament d’un hospital a la vila, del que 
també podien servir-se els pobles limítrofs. L’edifici designat com més adequat per este menester seria la Casa-castell, que 
també hauria de funcionar com Farmàcia de pobres, asistit, a part dels metges, per monges de la Caritat. També s’anomenà 
un Delegat Sanitari per a coordinar totes las tasques i transmetre informació de l’estat sanitari, càrrec que recauria en el ric 
capitalista Josep Caruana. De dita persona i de l’alcalde, Lluís Inglés, el poble va fer grans elogis pels seus esforços i el compor-
tament cívic demostrats. Per la seua part, el Marqués de Dos Aguas no va perdre l’ocasió de demostrar l’estima cap el seu poble 
i aportava 500 pessetes per als més desfavorits, quantitat realment important en aquella època.

Pasqual Dasí Puigmoltó (1851-1886), vescomte de Bétera, qui concebí la idea de què el Castell continuara com Hospital, a 
més de funcionar com Asil de pàrvuls, idea que mai no pogué veure plasmada per trobar la mort l’any següent a l’epidèmia, 

però que duria endavant son pare, el marqués de Dos Aguas. 

En resumides comptes: al mes de juny el número de persones envaïdes foren 117, de les quals moriren 65; en juliol s’infec-
taren 48, morint 29; mitjans d’agost s’enregistrà la darrera invasió comptabilitzant-ne cinc invasions amb tres defuncions. En 
total va durar 75 dies, infectant a 170 persones i matant a 97 (el 57,06 % dels contagiats). Una de les primeres víctimes hauria 
de ser el coadjutor de l’església parroquial, Pare Camilo Aviñón, qui va trobar la mort el 24 de juny degut a la seua exposició al 
contagi quan assistia a la cura espiritual dels malalts. 

Una pràctica determinant per atallar els brots colèrics, consistí en la inoculació sistemàtica. En el nostre cas, a la població li 
seria dispensada la nova i eficaç vacuna del doctor Ferran, tasca a la que es dedicarien de manera intensiva, 
encara que arriscant les seues vides, els doctors Daniel Torres i Àngel Manzanera. 



 Per fi, el 8 de setembre tenia lloc l’Acció de Gràcies per haver acabat una pandèmia que, durant algunes generacions, esde-
vindria com un referent en la vida dels veïns de Bétera. 

PIGOTA (cast.: Viruela). La pigota, constituí entre el segle XVII al XIX altra pandèmia de caràcter mòrbid, tot i que de menor 
consideració. Afectava especialment als més xicotets amb d’irrupció de postules i un estat febrils intens. El descobriment d’un 
mètode profilàctic molt eficaç el 1798, i la seua ràpida propagació, va fer possible que la malaltia deixa’s de ser mortífera a 
Espanya a la fi del segle XIX. 

 En l’epidèmia de pigota de l’any 1862, s’assegurava en la premsa que estava descendint la que afligia als pobles de Carlet 
i Bétera, “cuyos habitantes se han visto rudamente atacados por las viruelas que han ocasionado bastantes desgracias, en es-
pecial entre las personas de avanzada edad, aunque respetando mucho a los niños, que al parecer debieran haber sufrido más 
por la índole de la enfermedad” (Las Provincias, 07/09/1862).

Més endavant en el temps, la malaltia no revestí cap problema per a la població de Bétera, que “puede vanagloriarse de 
poseer un elevado grado de cultura social, como lo demuestra en este caso el hecho de la gran facilidad con que se presta a 
la vacunación y revacunación antivariolosa”, com afirma José M. de Castells en 1931 (Topografía médica de Bétera, pàg. 269). 
L’èxit era degut principalment a labor encomiable de l’Ajuntament, que costejava anualment certa quantitat de vacunes per a ser 
dispensada gratuïtament als veïns.

Inoculació de pus de vaca [Hospital de Xiquets Pobres de Barcelona, c. 1890]

 GRIP. Al segle XX, l’epidèmia més estesa va ser la del grip, d’etiologia viral que causa febre, esgarrifança, mal de cap, abstè-
mia, miàlgies i símptomes d’afecció de les vies respiratòries. 

Ja es coneixien els seus efectes a l’anterior segle, puix s’havia mostrat a les nostres terres el 1837 i el 1847, però cap d’estes 
superaria la que hi va aparèixer l’any 1918. A Bétera faria acte de presència pel mes de maig. Però va ser a l’octubre i novembre 
quan la malaltia es tornà realment agressiva afectant a la major part de la població, coincidint en un moment que no hi havia 
suficients medicaments en la farmàcia, fent que la labor dels metges fora molt precària. En definitiva, l’epidèmia va passar ha-
vent causat a Bétera més d’una vintena de morts, les cases dels quals haurien de ser desinfectades a consciència pel veí Miguel 
Asensi Aloy en catorze jornades. Al mateix temps, era pagada al farmacèutic, Manuel Aloy Ranch la quantitat de 135’50 pessetes 
pels desinfectants facilitats. 

 

Família californiana (EUA) protegida del grip en 1918, una imatge molt similar a la que em viscut durant 
el COVID-19. [Fotografia: Dublin Heritage and Mark Museum]



 L’any 1921 es reproduí l’epidèmia sense assolir, ni molt menys, les proporcions anteriors. Deu anys més tard tornà aparèixer 
caracteritzant-se per un gran radi d’acció en la població, però també per la seua extrema benignitat, causant un número redu-
íssim de defuncions.

FEBRE TIFOIDE. La febre tifoide era provocada pel germen Salmonella Thyphi, que es trobava disseminat en aigües estan-
cades, en aigües per al consum o en vegetals netejats amb aigua prèviament contaminada. La darrera pandèmia que es va 
propagar a Bétera d’este tipus va ser durant els mesos de novembre a febrer de 1927-1928, en ocasió d’una pertinaç sequera.

 Varen patir la malaltia contagiosa unes tres-centes persones i, el que és pitjor, en morí un deu per cent d’estes. El metge José 
M. de Castells ens comenta els detalls de cóm es va produir l’epidèmia: “la part més castigada de la població fou precisament 
aquella en la que la influencia de la sequera era apercebuda més directament. En efecte, la part baixa de Bétera es caracteritza 
per l’abundància de pous en les cases particulars, on es troba l’aigua al mateix nivell, senyal indubtable de que tots tenen per 
origen un mateix brollador [...] per haver-se infectat l’aigua de l’Ullal i davant la impossibilitat de proveir-se d’aigua ni d’utilitzar 
els llavadors públics, per trobar-se exhaust, la gent tingué necessitat de fer consum exagerat de l’aigua del seus pous, amb el 
mateixos resultats fatals”(Topofrafía médica de Bétera, pàg. 257).

DIFTÈRIA. La diftèria és una infecció bacteriana greu que sol afectar les membranes mucoses del nas i la gola. Hui dia, és 
molt poc freqüent en els països desenvolupats gràcies a la vacunació generalitzada contra la malaltia. En etapes avançades la 
diftèria pot danyar el cor, els ronyons i el sistema nerviós. Fins i tot amb tractament, pot ser mortal, sobretot en els xiquets. 

 D’esta malaltia sabem que en 1884 es va presentar a Bétera, encarregant-se el vocal de l’Escola de metges, doctor D. Amalio, 
de redactar una circular fixant les regles per a combatre-la i evitar el contagi en el poble i en altres llocs en cas de propagar-se. 

 Però, tal vegada, l’episodi epidemiològic més greu de diftèria es va donar l’any 1914. Aparegué desprès d’una altra de pallola 
(castellà: Sarampión), que es repetia cada tres o quatre anys (entre 1924 i 1929, es produïren 9 defuncions). La Diftèria va anar 
estenent-se amb rapidesa per tot el poble, resultant en un primer instant inútil els mitjos per a combatre-la. Sols va cessar, i de 
manera brusca, quan s’ordenà esterilitzar terminantment la roba dels malats per ebullició i procurant la no afluència de la gent 
al llavadors públics de l’Albereda, quan ja s’havia practicat en sis xiquets i xiquetes una traqueotomia, però sense lamentar cap 
defunció.

Estimats lectors, heu arribat al darrer paràgraf de l’estudi de les malalties contagioses patides en Bétera. Seria desitjable que 
tothom prenguera consciència del que ha significat trobar-nos en esta situació, extremant les precaucions per bé de sí mateixos, 
de la família i de la societat. Únicament així podrem despertar del mal son i dir sense vacil·lació que: AIXÒ SOLS ERA POSSIBLE EN 
L’ANTIGUITAT!! 

 Joan M. Pons Campos


