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determinants del descens de la mortalitat a la Universitat Jaume I de Castelló que alguna 
de les seves conclusions he intentat plasmar en aquest estudi.   

A totes les universitats estrangeres per la seva bona rebuda i per tot el que hi he 
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Michigan en el ICPSR al Dr. Myron Gutmann i al Dr. George Alter.  
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No puc deixar de mencionar a tots els arxivers, bibliotecaris i auxiliars dels 
diferents centres de documentació allà on he investigat però la llista seria molt llarga. 
Per això únicament citaré el nom de les seves institucions: l’Arxiu Municipal de Palma, 
l’Arxiu Capitular, l’Arxiu Diocesà, l’Arxiu del Regne de Mallorca, l’Arxiu del Consell 
de Mallorca, el Registre Civil de Palma, la Biblioteca Lluís Alemany i la Biblioteca 
Fundación Bartolomé March. Sense els seus tresors aquesta tesi no s’hagués pogut 
portar a terme! 

And the last but not the least (ja ho se Dra. Moll, aquesta és la seva marca!!) 
agrair i dedicar aquesta tesi al meu equip invisible, la meva família. Invisible perquè ben 
segur que ells no seran reconeguts per la tasca acadèmica però sense ells aquesta tesi no 
hagués estat possible. No sols pel suport moral sinó per les hores dedicades a la seva 
construcció. Sense ells no soc ningú!!. De la meva família en particular a la meva mare 
pels milions de papers de burocràcia que li ha tocat entendre, presentar, enviar, etc... 
Algú se n’havia d’encarregar amb les meves constants anades i tornades. Al meu pare 
per totes les hores d’arxiu que va fer en el buidatge de les fonts demogràfiques, un 
historiador en potència!!. A la meva Memé, la meva padrina de les rondalles .... per la 
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seva línia directa amb aquell d’allà dalt!. A la tia Paca, pels millors entrepans, quartos,... 
i totes les exquisideses culinàries que és capaç d’imaginar per alimentar el meu 
estómac!. A Jordi, sí Jordi Gumà el company del MTEP 2000, el meu Peter (i ja no 
explico més!!) amb qui a més de caminar plegats per la Demografia també passegem 
per la vida. Ànim!, ara et toca a tu!!  

Per tot plegat, gràcies i mil vegades gràcies!!        
 
PD: Segurament em deixo algú, no m’ho tingueu en compte!!, en el meu arxiu 

mental hi sou tots presents però ara mateix ................ 
 

    I qui no ho vulgui creure que ho vagi a veure. 
Bellaterra – Sabadell, maig de 2009 
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1. Introducció. 
 

 El Demographic Yearbook 20061 de Nacions Unides publicat l’any 2008 

estimava que en el període 2005-2010 les regions del món amb major mortalitat infantil 

serien Serra Lleona (Àfrica) i Afganistan (Àsia); la primera amb una taxa del 160,3 

defuncions de menors d’1 any d’edat per cada mil nascuts vius i la segona amb 157. Es 

tracta de xifres que corresponen a l’Espanya de les primeres dècades del segle XX 

(Dopico, 1985 – 1986) i que a l’actualitat es troben en torn al 4,2‰. És una diferència 

que suposa una reducció de més del 90%, que es produeix al llarg de 150 anys i que es 

pot considerar com a producte de les anomenades Transició Demogràfica, 

Epidemiològica i Sanitària. La manca d’homogenització de les xifres entre els diferents 

països mostren diferents ritmes de transició amb diferents determinants de descens la 

qual cosa no significa que els països africans o asiàtics mencionats hagin de seguir 

l’evolució demogràfica europea com llargament s’ha criticat a la formulació clàssica de 

la Transició Demogràfica. Els alts nivells de la mortalitat infantil a l’Espanya del segle 

XIX i principis del segle XX feren que s’encunyés l’expressió ‘el problema de la 

infancia’ (Barona Vilar, 2007) que suposà la mobilització social i institucional en pro de 

la supervivència dels infants. Amb un parangó ansincrònic cal entendre que un dels vuit 

objectius de desenvolupament del mil·lenni presentats en l’últim Human Devolpment 

Report 2007/2008 és la reducció d’aquesta mortalitat junt a d’altres com l’eradicació de 

la pobresa i de la fam, millorar la salut materna o promoure la igualtat entre els gèneres i 

l’autonomia de la dona. Un mateix ‘problema’ amb dues situacions històriques 

diferents. 

 La mortalitat en la infància en clau històrica és un tema que en els darrers 30 

anys ha tingut un espai considerable en la recerca demogràfica, però seria reduccionista 

sinó tinguéssim en compte les valuoses aportacions des de la història de la població, la 

història social, la història de la medicina o fins i tot la història de la pedagogia. Tot un 

grapat de tendències historiogràfiques que han anat definint-se i reformulant-se i que la 

‘Història Contemporània’ ha sabut integrar, de vegades en major o menor èxit, en la 

seva disciplina. Una història que l’entenem com “[...] una conjunción de procesos 

múltiples que identifican modos de comportamiento social, prácticas de acción política, 

formas de organización económica” (Moll Blanes, 2002 b: 42) que recull l’essència de 

                                                 
1 La versió electrònica es troba disponible a:  
http://unstats.un.org/unsd/Demographic/ Products/dyb/dyb2006.htm. [Consulta: 15 d’abril de 2009] 
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l’Escola dels Annals i no com una successió d’esdeveniments en un període concret que 

recorda al positivisme de Ranke. Una conceptualització que he rebut de la mà de la Dra. 

Isabel Moll en les seves classes de llicenciatura de l’assignatura de ‘Tendències 

Historiogràfiques Actuals’ i en els seus cursos de doctorat: ‘Història social i qualitat de 

vida’ (2001 – 2002) i ‘Noves perspectives i nous problemes en el marc de la Història 

Contemporània’ (2002 – 2003) i que m’ajudaren a entendre que la història no era 

monolítica sinó que la confluència de processos era el perquè de tot plegat.  

A més, els principals processos que configuren l’època contemporània poden ser 

estudiats a partir de l’origen i el desenvolupament de l’Estat de Dret o Estat Liberal, la 

formació i l’evolució del procés d’industrialització i l’expansió i universalització de la 

cultura europea. L’Estat és un “[...] conjunto de organizaciones que, por un lado, pone 

en marcha estrategias que inciden directamente sobre la sociedad y, por otro, influye 

sobre la creación de culturas políticas, la formación de grupos y su acción pública.” 

(Moll Blanes, 2002 b: 49). La institucionalització d’aquest nou model d’estat s’observa 

per un reforçament de l’Administració pública a partir de la racionalització de la seva 

estructura que es transmeté en la preocupació per saber la composició de la població o 

les fonts de producció de riquesa, la qual cosa implicà la creació de tot un aparell 

estadístic per quantificar-los.  

 L’afany racionalitzador de l’Estat Liberal ha proporcionat per a l’estudi de la 

població un ventall de fonts que permeten resseguir l’estructura i dinàmica de la 

població, que en el cas espanyol es remunta a mitjans del segle XIX quan es consolidà la 

pràctica de l’estadística iniciada per a la confecció del cens de 1857 amb la creació de la 

Comisión de Estadística General del Reino pel Reial Decret de 3 de novembre de 1856. 

Una època que venia precedida d’un període anomenat preestadístic en què la vocació 

del recompte poblacional en les seves diferents facetes tenia finalitats molt diverses –

religioses, fiscals, militars– exceptuant els censos d’Aranda (1768), de Floridablanca 

(1787) i de Godoy (1797) per la seva finalitat demogràfica. No obstant això, la finalitat 

de recompte proporciona la validesa de la seva utilització per a finalitats d’estudis de 

població en el passat encara que el seu propòsit últim no fos el purament demogràfic. La 

disposició de fonts estadístiques i preestadístiques que conformen una part important de 

la informació per a l’estudi de la història de la població, com per exemple els registres 

d’events demogràfics o els censos i padrons, fan que per a la seva explotació sigui 

necessari l’aplicació de les tècniques de l’anàlisi demogràfic convertint-se així la 

història de la població en demografia històrica.  
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L’interès envers els estudis de la població se’m despertà com fruit de la meva 

participació en qualitat d’alumna col·laboradora en el darrer any de la llicenciatura 

d’història (2001) de la mà de la Dra. Isabel Moll en el projecte Mortalidad infantil y 

condiciones de vida en Baleares (1876 – 1936) on vaig descobrir tot un grapat de fonts 

històriques sobre el comportament demogràfic. Les possibilitats que des de la meva 

inexperiència en investigació se’n mostraren en aquell projecte i seguint el consell 

experimentat de la meva tutora feren que acudís al Centre d’Estudis Demogràfics de la 

Universitat Autònoma de Barcelona per poder començar a adquirir els coneixements 

tècnics en matèria demogràfica, necessaris per a iniciar qualsevol treball en aquesta 

línea. 

 El juny de 2002 vaig iniciar el postgrau en ‘Mètodes i Tècniques per a l’Estudi 

de la Població’ (MTEP) de l’esmentat centre. Una de les primeres assignatures fou la 

d’Anàlisi Demogràfica impartida per la Dra. Anna Cabré, qui ens féu entendre que la 

població era “[...] una mena d’hotel, l’ocupació del qual variava segons la freqüència 

de les entrades i l’estada mitjana dels seus residents; el manteniment dels nivells 

d’ocupació depenia de tots dos factors, no solament de les entrades.” (Cabré Pla, 1999: 

16). I de forma sintètica aquesta realitat podia ser representada amb un instrument 

d’anàlisi anomenat piràmide de població, la qual no sols era una “fotografia fixa” de la 

població sinó que l’estructura per edats d’una població explicava ‘la història’ d’aquella 

població. Recordo una piràmide de població d’Espanya a 1960 on s’hi podien explicar 

demogràficament els efectes de la Guerra Civil, la pandèmia de grip, etc. Per tant, la 

confluència de processos històrics que m’havien ensenyat per a abordar la història era 

representable en un histograma propi de la demografia. 

La conjugació entre història de la població i demografia històrica per T. H. 

Hollingsworth (1969) ha estat entesa com la dicotomia entre Historical Demography i 

Demographic History a partir de la distinció entre l’ús o no de tècniques demogràfiques 

(Vann, 1979). Aquesta vessant quantitativa suposà “[...] a motor force in the 

development and transformation of social history, as well as one of the main vectors for 

the introduction of quantitative methods. It was a pioneering discipline, consistent with 

the ambition of the Annales school to write the history of ‘ordinary people’.” 

(Rosenthal, 1997: 216) en la seva vessant més purament descriptiva (Willigan i Lynch, 

1982). Els mètodes quantitatius han proporcionat a la història social la valoració 

numèrica de les condicions de vida de la població a partir de l’ús de la mortalitat i 

sobretot envers la història de la salut de la població com una aplicació particular de la 
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història de la medicina. Aquesta pel seu costat ha desenvolupat un apropament estadístic 

a través l’epidemiologia.  

Totes les tendències historiogràfiques esmentades han ajudat a configurar aquest 

estudi. Encara que el procés ha anat acompanyat d’algunes constatacions prèvies que 

han estat fonamentals per la gestació de l’estudi. La primera d’aquestes correspon a 

l’existència de tota una sèrie d’estudis anteriors que qualifiquen la transició de la 

mortalitat a les Illes Balears d’avançada en relació, sobretot, a les províncies interiors 

d’Espanya (Arbelo: 1962; Bujosa et al, 2000; Cabré, 1998; Garcia i Gil, 2007; Gómez 

Redondo, 1992; Muñoz Pradas: 2005 a; Nadal, 1984; Nicolau Nos: 1991; Pascua: 

1934). Era aquesta una transició avançada? pel fet de què cronològicament la transició a 

les Illes Balears inicià el procés que després fou seguit per la resta de províncies. O fou 

precoç en relació a la seva singularitat en comparació a la resta de transicions 

desenvolupades per la resta de províncies. Eren la singularitat o l’avançament 

conseqüències d’una mala praxis registral? La segona s’hauria d’entendre a partir de la 

voluntat d’establir la caracterització del model de transició demogràfica urbana envers 

la mortalitat i fonamentalment com es podia descriure el urban penalty. I la tercera i 

última com un intent d’explicar la direcció de les causes del descens de la mortalitat a 

partir de la valoració del discurs mèdic en la creació d’un estat d’opinió qualificat i 

hegemònic.  

La qualificació d’avançada o precoç de la Transició Demogràfica balear, i 

particularment de la seva capital, la ciutat de Palma, per part d’estudis de caire general 

crea la necessitat de fixar la cronologia del procés local per tal de proporcionar un 

element clau en l’explicació de la regionalització del fenomen. L’aproximació local 

permet la utilització de fonts primàries que possibiliten la caracterització particular del 

procés a més de l’observació directe de les pràctiques registrals per poder determinar 

l’existència o no d’una mala praxis. La varietat de fonts locals faculten la validació de la 

seva informació a partir de fonts amb les mateixes finalitats però amb orígens diferents. 

D’aquí la importància que es confereix en el present estudi als registres d’inhumacions 

del cementiris municipals com a font complementària o substitutòria dels registres 

comunament utilitzats per a l’estudi de la mortalitat, sobretot del registre sacramental de 

defuncions.  

La transició de la mortalitat en la infància com a objecte d’estudi partint de la 

reconstrucció de sèries demogràfiques locals en la historiografia espanyola ha rebut una 

major atenció en les localitzacions rurals que urbanes com mostren tres tesis recents: La 
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primera d’aquestes fou presenta a 1997 per part d’Alberto Sanz Gimeno denominada La 

transición de la mortalidad infantil y juvenil en el Madrid rural. Siglos XIX y XX , de 

Diego Ramiro Fariñas: La evolución de la mortalidad en la infancia en la España 

Interior, 1785 – 1960 (1998) i la tercera per part de Elena Robles González: La 

transición de la mortalidad infantil y juvenil en las comarcas meridionales valencianas, 

1838 – 1960 defensada a 2002. A més de tota una sèrie d’articles en revistes com el 

Boletín de la Asociación de Demografía Histórica després Revista de Demografía 

Histórica, d’altres de tall antropològic o d’història de la medicina. Totes aquestes 

recerques tenen en comú la reconstrucció de les sèries a partir dels registres 

sacramentals de baptismes i defuncions o del Registre Civil de naixements i defuncions.  

En canvi, la mortalitat urbana ha estat habitualment estimada a partir del 

Moviment Natural de la Població a causa de l’estructura territorial de la pròpia font que 

diferencia capital de província i província. Alguns exemples d’aquesta aproximació, 

sense ànim d’exhaustivitat, són les següents publicacions: La mortalidad infantil en 

España de Marcelino Pascua (1934)2, La Mortalidad de la infancia en España : 1901-

1950 d’Antonio Arbelo (1962)3, Desarrollo económico y social y mortalidad infantil. 

Diferencias regionales (1860-1950) de Fausto Dopico (1985 – 1986)4, La mortalidad 

infantil española en el siglo XX de Rosa Gómez Redondo (1992)5 , In search of the 

urban penalty: exploring urban and rural mortality in Spain during the demographic 

transition de David Reher (2001).6 Aquests estudis assimilen amb món urbà, les capitals 

de província i amb el rural, la província menys la capital. D’aquesta manera, aquesta 

font permet reconstruir els nivells de mortalitat per a tot l’estat i pel que fa a la 

reconstrucció de les sèries de mortalitat de manera continuada a partir de 1900.  

Per contra, l’estudi presentat planteja la reconstrucció de la sèries de mortalitat 

en la infància d’un centre urbà – la ciutat de Palma– des d’una aproximació local per tal 

de poder tenir major nombre de variables explicatives del procés de transició. Així, es 

compte amb l’estacionalitat de la defunció, el sexe i la causa de mort. Variables que el 

Moviment Natural de la Població recull però que no identifica amb el període d’edat de 

la infància. Amb les mateixes característiques estructurals del present estudi cal citar la 

                                                 
2 Publicat a Madrid pel Departamento de Estadísticas Sanitarias/ Dirección General de Sanidad. 
3 Publicat per l’Instituto Balmes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
4 Correspon a un dels articles de la revista Dynamis, volum 5 – 6, p. 381-396.  
5 Fou editat a Madrid pel Centro de Investigaciones Sociológicas.  
6 Fou publicat a la revista International Journal of Population Geography, volum 7, número 2, p. 105-
127.  
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tesi doctoral de Sagrario Anaut Bravo (1997) titulada Mortalidad y política sanitaria y 

urbana en Pamplona: La mortalitdad infantil y juvenil y sus causas (1880 – 1935). Tot i 

que el seu abast cronològic és menor que l’utilitzat en el present estudi (1840 – 1960) o 

en les tesis apuntades amb anterioritat a més de tenir en comú un dels punts de 

referència temporal, la Reial Ordre d’1 de desembre de 1837 per l’obligatorietat de la 

recollida de les causa de defunció en les partides sacramentals. No obstant això, com a 

conseqüència de la suavització de les corbes de mortalitat les sèries de mortalitat en la 

infància de la ciutat de Palma seran presentades a partir de 1840.  

La reconstrucció de les sèries locals de mortalitat ha permès observar la 

influència de la institució benèfica per excel·lència d’acollida de la població 

abandonada en la infància exclusivament de localització urbana que donava cobertura a 

la resta de l’illa de Mallorca, la Real Casa de Expósitos o comunament coneguda com la 

Inclusa, en els nivells de mortalitat de la ciutat. D’aquesta manera, s’ha procedit a 

identificar i a explicar el urban penalty com a conseqüència de l’existència de la 

institució a la ciutat. Alhora, la institució concebuda com una subpoblació ha permès la 

configuració d’una aproximació pròpia de la demografia diferencial.  

L’explicació de la penalització urbana, tot i partir de la quantificació en termes 

de mortalitat en la infància per entendre de manera completa el seu significat, s’ha 

d’entendre com a conseqüència de la industrialització i urbanització. Són conseqüències 

que s’han pautat a través del discurs mèdic de denúncia dels problemes higiènics que 

ajudaren a construir un estat d’opinió que posteriorment transcendiria en l’aplicació de 

mesures de Salut Pública per part de l’Administració local. El requeriment mèdic no 

únicament es limità a la reforma ambiental sinó també a combatre les pràctiques 

populars envers la cura dels infants sobretot en termes de nutrició (a tall d’exemple: 

Rodríguez Ocaña, 1996).  

El procés de denúncia mèdica anà acompanyat de l’ús de càlculs demogràfics i 

epidemiològics, una pràctica que a les acaballes del segle XIX s’anà incorporant 

paulatinament al discurs de la classe mèdica mallorquina, que serví de justificació de 

l’estat sanitari de la població (Pujadas Mora, 2008). Un estat que fou presentat com a 

deplorable i que com a tal s’hi entenia la intervenció dels metges o dels higienistes en 

general. D’aquesta manera, s’identificaren les malalties de major incidència i 

prevalença, quasi sempre en termes de mortalitat donada la pràctica inexistència de 

registres de morbilitat, que gràcies a la medicina de laboratori s’anaven identificant la 

seva etiologia. I d’aquí, la importància que es conferí als problemes higiènics en relació 
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a les malalties infectocontagioses sobretot de transmissió hídrica que s’observà en la 

denúncia de l’estat de les canalitzacions i del clavegueram. Malgrat això, no es deixaren 

de banda a d’altres problemes com l’amuntegament o la presència de les murades 

(Escartín Bisbal, 2001). Tota aquesta acció social de la medicina es veié associada amb 

un procés de medicalització de la infància sobretot en relació a les pràctiques de nutrició 

a través de la configuració de la Puericultura a més de la creació i enfortiment de la 

Pediatria (Rodríguez Ocaña, 1998).  

Per tant, la denúncia mèdica configura la base dels determinants del descens de 

la mortalitat identificats en la dicotomia de millores en la nutrició o en la intervenció 

mèdica, la qual en el present estudi s’assimila a la Salut Pública. Així, el paper de la 

classe mèdica en la lluita contra la mortalitat s’observaria a partir de les següents pautes:  

1) Un ús d’instruments estadístics de tall demogràfic i epidemiològic. 

2) Presentació de l’estat de salut i/o sanitari. 

3) Inferència de les causes ambientals o de conducta. 

4) Propostes d’esmenes, tant privades com públiques.  

Aquest estudi no pretén atorgar un paper central a la classe mèdica sinó que proposa 

l’avaluació de la seva actuació en el terreny de la construcció de l’ideari popular sanitari 

a més de la seva influència en l’administració pública com a última responsable del 

sanejament de les poblacions. Un paper que compartiren amb altres professionals però 

la seva configuració com a classe professional hegemònica gràcies a tot un 

reconeixement legal per part de l’estat demostren la seva centralitat en la configuració 

dels determinants del descens de la mortalitat des d’una dimensió sanitària.  

 La integració de la mesura de l’event de la defunció en la infància a la ciutat de 

Palma entre 1840 i 1960 amb el discurs mèdic envers la millora de l’estat de salut de la 

classe mèdica mallorquina que es constituí al voltant de la Reial Acadèmia de Medicina 

i Cirurgia de Palma i del Col·legi Mèdico-farmacèutic configuren la base de 

desenvolupament de la present tesi doctoral. La quantificació i la qualificació que 

provoquen ambdós tipus de materials permeten delimitar el procés de Transició 

Demogràfica, Epidemiològica i Sanitària a la ciutat de Palma com explicarem 

seguidament amb la seva definició com a problema d’estudi a partir de la consideració 

de les sèries de mortalitat com a objectivació del fet demogràfic i epidemiològic usat 

com a instrument de crítica de la situació sanitària per part dels agents sanitaris.  
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2. Definició del problema. 

 
 

“Infant mortality rates became what 
grain price statistics were for historians 
and economists: general but sufficiently 
sensitive measures of the health and wealth 
of a nation.” (Van der Veen, 2001: 14). 

 
 Roger Schofield i David Reher (1991) en el primer capítol del llibre The decline 

of mortality in Europe – capítol amb el mateix títol del llibre- presentaren la transició de 

la mortalitat a partir de la caracterització en grans períodes segons el tipus de prevalença 

etiològica. D’aquesta manera: 

 “Pre-decline patterns typical of most Ancien Régime societies were 
characterized by high overall levels, punctuated by periodic bouts with epidemics 
caused by infectious diseases (plague, smallpox, typhus, etc.). During the eighteenth 
century, and chiefly thanks to ever more efficient government intervention, the 
incidence of crisis mortality diminished drastically in most of Europe. It was the 
‘stabilisation of mortality’ as Michael Flinn called it, and was essential to the 
subsequent spurt in European growth rates. With the reduction of epidemics, endemic 
infectious diseases became relatively more important and gains in life expectancy 
slowed considerably. It was not until the latter part of nineteenth century that mortality 
once again declined sharply in most areas of Europe. Child mortality and, somewhat 
later, infant mortality were responsible for much of this decline, thought gains in life 
affected all age groups. Mortality improvement was due mostly to the decline in 
diseases began after World War II, spread throughout the world, and seems 
inextricably, though not exclusively, linked to the discovery and use of sulpha drugs and 
antibiotics.” (p. 1).  

 
 Aquesta cita resumiria el marc general que ajuda a mostrar les convergències i/o 

les divergències cronològiques, estructurals o de patró epidemiològic amb estudis de 

casos més delimitats geogràficament. Així, Espanya, dins el marc europeu, suposa la 

referència per a l’estudi de la mortalitat infantil i juvenil de la ciutat de Palma com a 

capital de província dins l’estructura administrativa de l’estat, estructura configurada a 

partir de l’establiment de l’Estat Liberal. Es tracta d’un procés que es veié acompanyat 

del creixement de la població com a conseqüència de la Transició Demogràfica, el 

deteriorament de les condicions de l’hàbitat urbà per la industrialització i la forta 

urbanització, l’aparició d’un nou cicle de malalties de comportament epidèmic - 

sobretot el còlera i la febre groga -, la creixent participació en les decisions públiques de 

sectors socials que fins llavors no havien tingut cap paper fonamental, l’existència d’una 

consciència higienista d’àmbit europeu i la modificació de la composició de les élites 

governamentals (Moll Blanes, 2000: 221 - 223).  
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 El model espanyol de transició demogràfica ha estat presentat com un model 

tardà en comparació al d’altres països europeus com Suècia, Anglaterra o França i que 

Chesnais (1992) en la seva classificació del tipus de transició el situà dins el grup 

denominat Southern Europe referint-se també a Portugal, Itàlia, Grècia on també 

inclogué al Japó. La tipologia general es caracteritza per:  

“Crude mortality rate in the south of Europe differ relatively little from 
those of the west and centre, either in starting dates or persistently downward 
trends. But fertility declined more slowly over a long period, the length of which 
increased in proportion to more general delays in development” (p. 240).  

 

Com a característica especial d’Espanya o com a anomalia, en paraules de l’autor, i 

comú al Portugal de Salazar (1889 – 1970) esmenta “[...] an interruption in its natality 

decline lasting over 30 years, as if the process had been put to sleep under Franco” (p. 

240).7  

Alhora, no totes les províncies espanyoles presentaren els mateixos ritmes de 

descens de la mortalitat i fecunditat. Pel que fa a la mortalitat a grans trets s’han 

establerts dos models de transició, un qualificat d’avançat que encabia a les províncies 

costaneres i les illenques i un de més endarrerit per a les de l’interior peninsular (Arbelo 

Curbelo, 1962; Bujosa et al, 2000; Cabré, 1998; Gómez Redondo, 1992; Muñoz Pradas, 

2005; Nicolau Nos, 1991; Pascua, 1934). A més, aquesta configuració de diferents 

ritmes de transició explica el també diferent comportament de la mortalitat en la 

infància donat el seu paper dinamitzador del procés de canvi demogràfic. Cal afegir que 

indicadors de qualitat de benestar que encabeixen no únicament variables purament 

demogràfiques han dibuixat aquesta mateixa diferenciació (Domínguez Martín, 2000).  

 L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar el procés de transició de la 

mortalitat infantil i juvenil de la ciutat de Palma per aprofundir en el coneixement del 

model qualificat d’avançat en el període que va entre 1840 i 1960. D’aquesta manera, es 

pretén establir les característiques que defineix el model a partir de: 

- La fixació de la cronologia d’inici i fi de la transició de mortalitat en la infància. 

- El patró estructural i epidemiològic que defineix l’esmentat procés.  

- Les causes del descens de la mortalitat. 

- La caracterització del model de transició urbana a partir de la influència d’una 

institució benèfica dirigida exclusivament a l’atenció de la infància, les anomenades 

                                                 
7 Cal tenir present que aquesta caracterització proposada per Chenais es refereix a un model general que 
es correspon amb la delimitació geogràfica dels estats sense tenir en compte les variacions regionals.   
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Incluses, que conformen un dels elements del que historiogràficament s’ha vingut 

en denominar Urban Penalty.  

Així, es persegueix determinar la cronologia del pas d’un règim demogràfic 

antic marcat per contínues crisis de mortalitat a un de modern que es caracteritza pel 

descens de la mortalitat. Crisis de mortalitat8 que corresponen a males collites, a 

condicions climatològiques extremes o a brots epidèmics. Causes que no especificarem 

donada la pretensió demogràfica i epidemiològica que es confereix a l’estudi, encara 

que s’entén la seva interrelació causal. Pel que fa les epidèmies que sofrí la ciutat de 

Palma durant el segle XIX, tot i l’existència de cicles epidèmics prou delimitats que 

afectaren de manera general a Espanya i fins i tot a Europa, únicament s’hi produïren 

dos rebrots epidèmics de febre groga a 1821 i 1870 i un de còlera a 1865 (Pujadas 

Mora, 2005). Pel cas del còlera en particular, Espanya es veié sotmesa a diferents 

onades, 1832 – 34; 1854 – 55, 1884 – 85 i 1890 i la corresponent de 1865 que fou 

soferta per la ciutat de Palma. D’aquí que s’hagi d’entendre la singularitat epidèmica de 

la ciutat de Palma que s’hauria de cercar en un reforçament de l’aïllament natural que 

suposa la insularitat (Pujadas Mora, 2005) a partir de l’ús continuat de cordons sanitaris 

en el litoral (Salas Vives, 2002) i el paper de catalitzador en matèria de Salut Pública 

que tingué la pesta de 1820 que afectà a diferents municipis del llevant mallorquí 

(Canaleta Safont i Pujadas Mora, 2006; Pujadas Mora, 2005; Salas Vives, 2002;). 

 La substitució del model demogràfic provocà tota una sèrie de canvis 

estructurals que afectaren a l’edat i el sexe, tot i que d’alguna manera s’hi podria cercar 

un component per gènere a més d’un nou patró epidemiològic que suposà la substitució 

del predomini de malalties infectocontagioses per d’altres de cròniques i degeneratives. 

Aquests canvis dinàmics que mostren el procés de transició foren motivats per tota una 

sèrie de determinants que poden ser enunciats en quatre grans factors: el social i de 

comportament individual, el polític i institucional, l’econòmic i l’ambiental (Williams i 

Galley, 1995). Així, aquests factors encabeixen molt diversa informació però s’ha 

d’especificar el paper central de la mare en la supervivència de l’infant (a tall 

d’exemple: Robles i Pozzi: 1997; Millward i Bell, 2001; Willian i Galley, 1995).  

Tot i els possibles determinants que interactuaren en el descens de la mortalitat en 

la infància, que just han estat enunciats, la historiografia relativa a la demografia i la 

                                                 
8 Una referència del tot interessant sobre el càlcul de les crisis de mortalitat pot ser trobada a: Ortega 
Osona, J. A. (2000): Determinants of Mortality Variability in Historical Populations and Its Behavioural 
and Aggregate Consequences. A T. Bengtsson, i O. Saito (eds.), Population and the Economy: From 
Hunger to Modern Economic Growth. Oxford: Oxford University Press, pp. 279-300.  
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història de la medicina dels darrers 30 anys els ha reduït en la dicotomia entre les 

millores envers la nutrició com una millora en el nivell de vida (living standards) i les 

mesures de Salut Pública. Un debat controvertit que s’ha personificat fonamentalment 

en dues postures: l’anomenada McKeown thesis presentada en el llibre de l’autor titulat 

The modern rise of the population (1976) on s’argumenta en favor de la hipòtesi 

alimentària; i l’opció intervencionista de l’administració pública en matèria de Salut 

Pública presentada per Simon Srzreter (1988) en el seu article, The Importance of Social 

Intervention in Britain’s Mortality Decline c. 1850 – 1914: a Re – interpretation of the 

Role of Public Health. 

Les preguntes que orienten la present investigació incideixen en primer lloc en la 

potencialitat de la mortalitat infantil, i per extensió la mortalitat en la infància, com un 

indicador de salut de la població i en general com un indicador de qualitat de vida a 

partir d’una aproximació quantitativa. Un procés de millora tant de la salut com de la 

qualitat de vida com a conseqüència del descens de la mortalitat i que està determinat 

per un conjunt de factors que passen per la valoració d’aquella dicotomia apuntada entre 

determinants de tall econòmic i mèdic. Aquests últims determinants foren fruit del 

procés de medicalització de la població observable a través del discurs mèdico-social.  

 

2.1 La mortalitat en la infància com a indicador de qualitat de vida. 
 
La utilitat de l’indicador de la mortalitat infantil s’entén “for comparing the 

health status of a population over time, or between populations at a single point in 

time” (Reidpath i Allotey, 2003: 344). Alhora W. J. Van der Veen (2001) esmenta que 

les “Pational statistics about mortality in the early years have always been employed as 

a sensitive measure of the state a society is in and about the availability and allocation 

of resources towards the health of children.” (p. 14). També han estat utilitzades com a 

la justificació de l’èxit d’un determinat sistema econòmic, és a dir, capitalisme versus 

comunisme en l’entorn de la Guerra Freda (Van der Veen, 2001). Per tant, la 

consideració de la mortalitat en la infància, encara que a vegades amb un ús partidista, 

s’ha entès i s’entén sota una utilitat pública la qual es reafirma en les poblacions 

històriques davant la manca de fonts adients que permetin la construcció d’indicadors 

més refinats com explicarem seguidament. Així, Masuy-Stroobant i Gourbin (1995) 

afirmen que: “The infant mortality rate [...] is known to be one of the most sensitive and 
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commonly used indicators of the social and economic development of a population.” (p. 

63). 

Cal a dir que la mortalitat infantil (tant la seva taxa com la probabilitat de morir 

en el primer any de vida) ha estat acusada de ser una mesura un tan simple juntament a 

l’esperança de vida perquè són “[...] measures of the quality of health in a society, not 

the goodness of health [...]” (Brock, 2002: 116). Alhora el càlcul de la mortalitat infantil 

fa referència a una petita porció de la població que podria no ser representativa i no fa 

cap consideració als problemes de salut no fatals/mortals -non-fatal health outcomes-, 

és a dir a la morbilitat (Reidpath i Allotey, 2003: 344). La representativitat de la 

població infantil, i a més també si és contempla la juvenil, en poblacions històriques 

vindrà garantida pel pes específic que té en l’estructura per edats. És a dir, són 

poblacions pretransicionals o transicionals en què per definició la seva estructura per 

edats és jove. 

 La utilitat dels indicador de non-fatal health conjuntament amb la mortalitat 

s’ha mostrat en les anomenades summary measures of population health que poden ser 

dividides en dues famílies. La primera es refereix als indicadors que utilitzen 

l’esperança de vida com a base del seu càlcul però tenint en compte els períodes de 

bona/mala salut. Un exemple d’aquest tipus és el DALE (Disability adjusted life 

expectancy). La segona es centra en la possibilitat de fixar les desigualtat en relació a un 

estàndard de salut (Murray et al, 2000). El requeriment de dades d’aquests indicadors 

impossibilita la seva aplicació a poblacions històriques on gairebé la única variable de 

caire quantitatiu referida a l’estat de salut és l’anàlisi de la mortalitat mitjançant els 

registres sacramentals de defuncions o de caire civil, els d’inhumacions corresponents 

als cementiris o el propi Registre Civil. Els primers tenen una llarga tradició que a la 

major part dels indrets procedeixen del segle XVI, mentre que els d’altres són més 

producte del segle XIX com a part del reforçament de l’administració pública i de la seva 

racionalització per part de l’Estat liberal (Wolf, 1989 i Moll Blanes, 2002). A més, la 

consignació de les causes de mort en els registres de defuncions fou una realitat tàcita a 

partir del segon terç del segle XIX pel que fa als registres sacramentals i des de la seva 

creació en els registres civils.   

Aquests indicadors complexos sobre l’estat de la salut entronquen amb els que 

s’havien establert per a la medició de qualitat de vida com a conseqüència d’abandonar 

la idea de què el desenvolupament, i en conseqüència el nivell de vida, era el reflex de 

l’augment del producte interior brut (PIB) per càpita. D’aquí que a petició del Club de 
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Roma, l’Overseas Development Council presentés per part de M. D. Morris a 1979 el 

Physical Quality of Life Index –Índex Físic de Qualitat de Vida (IFCV)- (Morris, 1979; 

Larson i Wilford, 1979). El valor d’aquest índex és la integració en un sol número el 

resum de la taxa d’alfabetització adulta, la mortalitat infantil i l’esperança de vida a 

l’edat d’1 any on les tres variables tenen el mateix pes i en conseqüència suposa la 

medició del grau de satisfacció de les necessitats fonamentals de la població (Escudero i 

Simón, 2003). Aquest indicador ha estat vist com “[...] una de las medidas más útiles 

del binestar en términos senianos [relatiu a Amartya Sen]” (Domínguez Martín i 

Guijarro Garvi, 2001: 158). 

El premi nobel d’Economia, el Professor Amartya Sen parteix de la idea que el 

desenvolupament no és conseqüència de l’agument del PIB, axioma que ja es perseguia 

en la construcció de l’IFCV, sinó de la conjugació entre els entitlements (habilitacions) i 

les capabilities (capacitats) individuals. És a dir, entre els drets d’accés i les capacitats 

que generen aquests drets (Sen, 1981; 2001). Però les habilitacions i les capacitats no 

s’entenen sinó s’interrelacionen amb els functionings que es tradueixen amb el que un 

individu fa o que gràcies a les habilitacions pot fer (Sen, 1982; 1984; 1985). Per tant, 

“[...] la calidad de vida depende de lo que el sujeto sea capaz de conseguir, de las 

maneras en que sea capaz de vivir, y no de su renta, disponibilidad de servicios sociales 

o satisfacción de necesidades básicas.” (Cejudo Córdoba, 2007: 11). A més per Sen 

(1998) la utilització de la informació proporcionada per la mortalitat té: 

1. Intrisic importance (since a longer life is valued in itself). 
2. Enabling significance (since being alive is a necessary condition fou our 

capabilities. 
3. Associate relevance (since many other valuable achievements relate – 

negatively- to mortality rate). (p. 22) 
A més d’informar de les diferencies socials, per gènere i per raça.  

 El concepte integral de qualitat de vida d’Amartya Sen fou la base de la creació 

del Human Development Index –Índex de Desenvolupament Humà (IDH)- per part de 

l’economista paskistaní Mahbub ul Haq (1934 – 1998) dins el Programa de les Nacions 

Unides pel Desenvolupament (PNUD); a més se li ha reconegut la seva tasca ja que ha 

anat “dando forma a la evolución del Informe sobre el Desarrollo Humano9 a lo largo 

de los años” (PNUD, 2005: VIII)10, del qual s’inicià la seva publicació a 1990.  

                                                 
9 Els diferents informes poden ser trobats a: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990/ [Consulta:12 
d’abril de 2009] 
10 Citat a la pàgina 17 de Cejudo Córdoba, R. (2007): Capacidades y libertada. Una aproximación a la 
teoría de Amartya Sen. Revista Internacional de Sociología, vol 65, núm. 47, p. 9 – 22. 
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L’IDH descriu la distància a recòrrer per arribar a un nivell màxim de 

desenvolupament (Escudero i Simón, 2003). Està composat per tres dimensions: viure 

una vida llarga i saludable, que s’estima a partir de l’esperança de vida al néixer, l’accés 

a l’educació que es mesura amb la taxa d’alfabetització i la taxa bruta combinada de 

matriculació per diferents nivells acadèmics i gaudir d’un nivell de vida digne que 

s’obté a partir del PIB per càpita. Des de la seva creació s’ha complementat amb altres 

indicadors com l’Índex de Pobresa Humana (IPH), l’Índex de desenvolupament relatiu 

al gènere (IDG) o l’índex de potenciació de gènere (IPG)11, els dos darrers sota l’òptica 

de què la distribució entre sexes és important alhora de mesurar el benestar d’una 

població (Sen, 1999).  

Els diferents indicadors de benestar presentats han tingut la seva parcel·la en els 

estudis de tall històric, sobretot des de la Història econòmica des de mitjans dels anys 

90 del segle XX. Així, cal destacar les aportacions de Crafts (1997) o Easterlin (2000) i 

per Espanya, Escudero i Simon (2003) amb el seu article, El bienestar en España: una 

perspectiva de largo plazo, 1850 – 1991 on utilitza els dos indicadors anteriors a més de 

l’estatura mitja de la població. Les estimacions de l’IFCV per a províncies espanyoles 

cal que es cerquin en diferents publicacions de l’economista Rafael Domínguez Martín i 

que a tall d’exemple es poden citar dos dels seus estudis realitzats conjuntament amb 

Marta Guijarro sota el títol de Evolución de las disparidades espaciales del bienestar en 

España, 1860 – 1930. El Índice Físico de Calidad de Vida publicat el 2000 i Hacia una 

reconstrucción normativa del bienestar: evolución del Índice Físico de Calidad de Vida 

en España, 1900 – 1960 de 2001.  

Les aproximacions esmentades cobreixen àrees geogràfiques àmplies que 

corresponen a les distribucions utilitzades en les estadístiques oficials donada 

l’organització territorial administrativa en províncies, a on sovint es tracta 

d’estadístiques que sols contemplen la distinció entre capital i província. Per tant, les 

variables necessàries per al càlcul dels diferents índexs de benestar o si més no les dades 

necessàries per a la construcció d’aquestes únicament poden ser obtingudes en 

poblacions històriques a través de la reconstrucció individual quan la localització 

territorial no coincideix amb les esmentades en les fonts oficials. La reconstrucció 

individual de caire local i d’època preestadística sembla ser més factible per a les 

variables demogràfiques que per a la resta de variables donada la llarga tradició que 

                                                 
11 En el cos del text hem destacat els indicadors que han tingut més èxit en la literatura de la història 
econòmica, però cal esmentar que amb anterioritat existiren altres índexs amb pretensions semblants.   
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esmentàvem dels registres sacramentals. D’aquí que les estimacions del nivell de vida i 

benestar per a les acaballes de l’Antic Règim (1750 – 1840) s’hagin centrat en les 

estimacions dels salaris reals i la nutrició, de l’estatura i indicadors de pobresa, de la 

mortalitat infantil i el control de la fecunditat i del consum de luxe (Domínguez Martín, 

2003). D’aquesta manera l’estimació de la mortalitat infantil i per extensió la mortalitat 

juvenil, donat el seu pes específic en la població en la infància del patró mediterrani 

servirà com aproximació de caire local no sols de l’estat de salut de la població com 

havíem esmentat sinó també per a avaluar la qualitat de vida.  

Les avantatges de l’ús de la mortalitat en la infància com a proxy de la qualitat 

de vida d’una població rau en la disponibilitat de les dades a partir de la reconstrucció 

amb relativa facilitat de les sèries de defuncions i naixements de llarga durada 

corresponents a poblacions urbanes o rurals i no exclusivament per època estadística. En 

canvi, les altres variables implicades en el càlcul dels índexs sintètics de benestar 

únicament poden ser recollides o calculades a partir de les estadístiques oficials com els 

censos, el Moviment Natural de la Població, etc. Per exemple, pel càlcul de l’esperança 

de vida és necessari disposar de les defuncions i l’estructura per edats de la població en 

qüestió, dades que són de fàcil obtenció quan la data a estudiar coincideix amb un any 

censal i sobretot quan correspon a una capital o una província en general i també 

s’utilitza el Moviment Natural de la Població. Però pel món rural s’hauria de recórrer 

als padrons municipals del segle XIX per emular l’estructura per edats que ofereix els 

censos per les capitals o províncies i una reconstrucció dels naixements i les defuncions 

a partir dels registres eclesiàstics o civils tradicionals. I així successivament amb la resta 

de variables que no fossin recollides a nivell local en les estadístiques oficials o que la 

cronologia d’estudi volgués ser anterior a l’època contemporània o època estadística, és 

a dir a partir de 1857 amb la publicació del primer cens modern, tot i l’excepcionalitat 

del cens de Floridablanca (1787).   

Alhora, la mortalitat en la infància des d’una perspectiva de llarga durada 

representa un indicador de resultat, és a dir, mesura numèricament el progrés o millora 

de la salut a través de la seva reducció. Cal a dir, que la salut representa un dels 

components fonamentals del benestar, nivell de vida i qualitat de vida d’una població. 

Fins el moment, fonamentalment hem esmentat únicament l’expressió de qualitat de 

vida entenent aquesta com l’Organització Mundial de la Salut la defineix: 

 “Quality of life must be considered in the context of local development and 
human needs. It is a subjective evaluation of the situation of a person or group of 
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people and is affected by a range of factors such as those determining health and 
happiness (including comfort in the physical environment and a satisfactory 
occupation); education; social and intellectual fulfilment; freedom of action; justice; 
and freedom from oppression. This concept is the composite measure of physical, 
mental and social well-being as perceived by each individual or group of 
individuals.”12 

 
Aquesta definició pressuposa la integració entre les condicions materials que referiren 

pròpiament al nivell de vida a més de les condicions subjectives que suposen felicitat, 

satisfacció i realització personal. Així, Setién (1993) afirmava que la qualitat de vida és 

un “concepto inclusivo, que cubre todos los aspectos de la vida, tal y como son 

experimentados para los individuos. Comprende tanto la satisfacción material de las 

necesidades como los aspectos de la vida relacionados con el desarrollo personal, la 

autorrealización y un ecosistema equilibrado” (p. 59).13   

 En conclusió, l’indicador de la mortalitat en la infància junt al de l’esperança de 

vida:  

“[...] parecen unos buenos indicadores de la calidad de vida a lo largo del 
proceso de transición a una sociedad desarrollada, al menos si las comparamos con 
las variables más utilizadas habitualmente. Reflejan el estado de morbilidad de la 
totalidad de las poblaciones, evitando los sesgos que con frecuencia presentan otras 
fuentes, como la estatura o los salarios reales, y facilitan las comparaciones 
transversales. Además sintetizan no sólo el bienestar material, sino también la 
reacción del organismo humano frente al entorno ecológico y cultural. La mortalidad 
en la infancia es muy sensible al estado de salud y la cultura de las madres y la 
coyuntura socioeconómica y ambiental. La esperanza de vida recoge aspectos 
referidos tanto a la coyuntura como a la evolución de las generaciones presentes.” 
(Dopico i Losada, 2007). 

 
 

2.2 La dicotomia entre la millora de la nutrició i les mesures de Salut 
Pública en el descens de la mortalitat en la infància. 

 
La quantificació de la qualitat de vida necessita de l’explicació del seus 

determinants que per a l’estudi s’ha identificat en el descens de la mortalitat en la 

infància i les causes que el provocaren. Una casuística que ha estat llargament debatuda 

i centrada en la dicotomia entre factors econòmics i mèdics en matèria de responsabilitat 

                                                 
12 Aquesta definició ha estat extreta d’una de les publicacions de l’Organització Mundial de la Salut 
publicada al 2003 al Cairo sota el títol de Concepts and Methods of Community – Based Iniciatives. 
Disponible a: http://www.emro.who.int/dsaf/dsa338.pdf. [Consulta: 12 d’abril de 2009] 
13 Citat en la tesi doctoral d’Antonio David Cámara Hueso titulada Piveles de vida en el mundo rural de 
Andalucía Oriental (1750 – 1950) dirigida per Miguel C. Gómez Oliver i Manuel Martínez Martín i 
presentada a la Universidad de Granada al 2007, p. 79.  
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del descens. En un intent de profunditzar en aquests factors s’advoca per “[...] superar 

el vell prejudici reduccionista amplament estès, que consisteix a identificar la medicina 

i l’acció sanitària amb l’activitat de laboratori, l’eficàcia de la tecnologia mèdica 

orientada a la prevenció (vacunes, sèrums,..) i a la lluita contra les malalties 

infeccioses.” (Barona Vilar, 2002: 224). Així, ‘els factors mèdics’ passarien a ser 

explicats a partir de l’acció social de la medicina com un concepte global de Salut 

Pública entès en els termes que proposa Ch. Winslow a 1920, el qual queda definit com 

segueix: 

 “[…] the science and the art of preventing disease, prolonging life, and 
promoting physical health and efficiency through organized community efforts for the 
sanitation of the environment, the control of community infections, the education of 
the individual in principles of personal hygiene, the organization of medical and 
nursing services for the early diagnosis and preventive treatment of disease, and the 
development of the social machinery which will ensure to every individual in the 
community a standard of living adequate for the maintenance of health”. 

 
 La història de la Salut Pública emergí després de la Segona Guerra Mundial en 

el marc del món acadèmic anglosaxó. El concepte de Salut Pública que oferiren els 

historiadors dels anys cinquanta del segle XX “[...] was largely equated with the 

nineteenth-century “sanitary idea” of environmental reform and methods of preventive 

medicine, such as vaccination.” (Porter, 1999: 9) i sobretot entorn a la figura d’Edwin 

Chadwick, com a exponent del moviment sanitarista anglès de mitjans dels vuit-cents. 

Centraren les seves explicacions en què l’actuació de la Salut Pública es reduïa a 

modificar les condicions mediambientals i en regulacions mèdiques preventives, gràcies 

a l’avanç tecnològic de la ciència i de la medicina, que havien proporcionat els mitjans 

per combatre les malalties endèmiques i epidèmiques (Porter, 1999:9 – 10). 

 L’alternativa a aquesta visió es començà a formular a partir dels anys seixanta 

de la centúria passada per part de la Història Social situant a les malalties epidèmiques 

com a fonaments de la transformació social del segle XIX, moment en què es varen 

realitzar molts estudis sobre el còlera, talment com els de M. Pelling, de Rosenberg, etc. 

Així, les malalties infectocontagioses de comportament epidèmic pròpies del segle XIX, 

sobretot el còlera, tingueren un paper de “[...] catalitzadors d’importants canvis, fins i 

tot al punt de situar-les, sovint, en el centre del canvi polític i social en l’Europa liberal 

vuitcentista.“(Grabuleda Teixidor, 2002: 242). Fou un poderós motor de la Higiene 

Pública i de la Medicina Social a càrrec de l’Estat, sota “[...] la necesidad de tomar 

medidas colectivas y obligatorias que abarcaran a toda la ciudad, para combatir el 

riesgo del contagio generalizado” (De Swaan, 1992: 148). La consecució d’aquestes 
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mesures inclouen la lluita contra els grans problemes higiènics, sobretot de les ciutats, 

com a conseqüència de la urbanització i de la industrialització talment com la millora de 

les canalitzacions d’aigua i del clavegueram, la insalubritat en les vivendes, etc. A més 

dins aquest gran programa de reformes urbanes s’hi afegí el problema de la mortalitat 

infantil (Rodríguez Ocaña, 1996).  

La preocupació envers de la mortalitat infantil al llarg del segle XIX s’entenia per 

“[...] la necesidad de frenar la pérdida de aquella forma de “riqueza nacional” que 

eran los obreros del mañana” (Rodríguez Ocaña, 1996: 149) dins un estat que a 1898 

perdé les seves últimes colònies i que es colpia en un ‘Regenaracionisme’ d’ampli 

espectre (Barona Vilar, 2008). A més permeté el procés de formació de l’especialitat 

mèdica de Pediatria/Puericultura (Medina Doménech i Rodríguez Ocaña, 1994). Així, la 

Puericultura partia de la finalitat de reglar la criança infantil sobretot en referència a la 

nutrició –lactància- (Rodríguez Ocaña, 1996; Rodríguez Ocaña i Perdiguero Gil, 2006) i 

suposà “[...] la expresión profesional de la campaña de prevención de la mortalidad 

infantil” (Rodríguez Ocaña, 1998: 24).  

En tot aquest procés cal entendre la substitució de la mentalitat ambientalista i 

miasmàtica per la medicina de laboratori que anà proporcionant l’etiologia de moltes 

malalties junt al triomf de la medicina anatomoclínica que centrà l’aproximació a les 

malalties a partir de les lesions o alteracions de les formes anatòmiques i no 

exclusivament a través dels seus símptomes (Sánchez González, 1999). Alhora la 

promulgació de tota una sèrie de lleis que reforçaren les campanyes sanitàries com és 

l’exemple de la Ley de Protecció a la Infancia de 1904 (Palacio Lis, 2003 i Ruiz 

Rodrigo, 2003; Perdiguero Gil (compilador), 2004; Ramas Varo, 2001; Rodríguez 

Ocaña, 1998) però també d’altres que s’havien promulgat amb anterioritat envers al 

treball femení i infantil (Ramas Varo, 2001). Tot aquest procés proteccionista, amb un 

cert retràs en el cas espanyol, fou fidel al moviment internacional que s’anà configurant 

entorn a la infància. 

 Dins el procés de la configuració de la Salut Pública i de la Medicina Social cal 

entendre el paper del denominat professional sector per part de Kleinman (1980) com a 

part del sistema de salut que respon al sector en el qual els practicants han estat 

professionalment formats i reconeguts per l’Estat. És a dir, agrupa les professions 

mèdiques i paramèdiques emparades des de la legalitat i que constitueixen el sistema 

mèdic hegemònic. Junt a l’esmentat sector s’hi entén el popular sector que correspon al 

coneixement mèdic profà de la societat i el folk sector que refereix als sanadors 
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considerats no professionals i que es troben fora del sistema mèdic. La consolidació del 

sector professional s’entendria dins el procés de professionalització i hegemonia que 

s’observa en el segle XIX (Panadero Díaz, 2006). Un procés que passa per la justificació 

del sector en la intervenció en els problemes sanitaris producte de la industrialització i la 

urbanització que s’entén dins el fenomen de la medicalització. 

 El procés de medicalització que viuen les societats occidentals europees a partir 

del segle XVIII per part de Foucault ha estat entès com a la resposta a la ‘noso – 

política’, que representaria la intervenció sobre la salut de la població. L’organització i 

control d’aquesta política no pertany exclusivament als aparells de l’Estat, sinó que la 

gestió dels problemes mèdics ha correspost en determinades èpoques històriques a grups 

religiosos, associacions de socors i de beneficència,... etc. No obstant això, l’Estat ha 

anat distribuint les seves actuacions, des d’una intervenció directe a la delegació de 

gestió en organisme de l’Administració Pública. Per tant, el que s’estaria descrivint és la 

creació de l’administració sanitària pública. Pel cas espanyol, la configuració de l’Estat 

Liberal explicaria aquest creixent intervencionisme. Tot i així, no es pot descriure la 

noso - política com el resultat d’una intervenció uniforme de l’Estat ni qualificar-la 

d’iniciativa vertical que apareix al segle XVIII, sinó que “[...] la salud de todos como 

urgencia de todos; el estado de la salud de una población como objetivo general.” 

(Foucault, 1985: 91).  

Aquest tipus d’intervenció política que neix al segle XVIII es fonamentà en la 

infància, la medicalització de la família, en la higiene i el funcionament de la medicina 

com a control social, que cercà: “[...] la desaparición de las grandes tempestades 

epidémicas, la baja de las tasa de morbilidad, la prolongación de la duración media de 

vida y la reducción de la mortalidad para cada edad.” (Foucault, 1985: 99). La ciutat 

apareixeria com a un espai de medicalització, instaurant aquest procés en intervencions 

urbanes: clavegueram, situació dels cementiris i escorxadors, ubicació dels diferents 

barris, airejar la ciutat, distribuir espais de reclusió o d’assistència: presons, hospitals 

generals i es divulgarà a la ciutadania amb l’ensenyament del precepte d’higiene en 

l’alimentació i en l’hàbitat.  

Per tant, “[...] la medicina tanto que técnica general de salud más que como 

servicio de las enfermedades y arte de curar ocupará cada vez más un lugar importante 

en el interior de las estructuras administrativas y en esta maquinaria del poder que no 

cesa de extenderse y de afirmarse a lo largo del siglo XVIII.” (Foucault, 1985: 100). 

Això suposarà que es constitueixi “un dominio político – médico sobre una población 
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que se ve encuadrar por toda una serie de prescripciones concernientes no sólo a la 

enfermedad sino también a las formas generales de la existencia y del comportamiento 

(alimentación y bebida, sexualidad y fecundidad, vestimenta, tipo del hábitat).” 

(Foucault, 1985: 100 – 101). Aquesta configuració set-centista, juntament amb la 

creació de l’Estat Liberal, serà la responsable durant el segle XIX de l’establiment d’una 

estructura administrativa sanitària permanent. Així per l’autor, “la puesta en práctica 

progresiva de la gran medicina del siglo XIX no puede ser disociada de la organización, 

en la misma época, de una política de salud y de la consideración de las enfermedades 

en tanto que problema político y económico planteado a las colectividades que deben 

intentar resolver a través de decisiones globales” (Foucault, 1985: 90). 

 Foucault (1990 b), alhora de presentar la medicalització, descriu la formació de 

la medicina social a partir de tres vies i cronologies diferents que permeteren el seu 

desenvolupament a Europa. Per un costat, el que anomena ‘medicina d’Estat’, 

desenvolupada a Alemanya a començaments del segle XVIII, que suposaria la 

institucionalització del saber i de la pràctica mèdica; en el primer cas a les universitats 

(l’autor anomena aquest procés com a normalització) i pel segon en la creació d’una 

organització administrativa per controlar l’activitat dels metges i el nomenament 

d’aquests com a funcionaris públics.  

La segona construcció titulada ‘medicina urbana’, s’exemplifica amb la França 

de finals del segle XVIII impulsada pel fenomen de la urbanització i no per l’estructura 

de l’estat, la qual cosa no representa que aquest no intervingui en els problemes de la 

ciutat inherents al fenomen originari d’aquest tipus de socialització de la medicina, 

talment com l’amuntegament de la població o la lluita contra les epidèmies, aquest 

darrer fet és hereu de l’Edat Mitja. Aquest tipus de medicina és la conseqüència del 

perfeccionament de l’esquema político – mèdic de la quarantena que s’havia iniciat a 

finals de l’Edat Mitja i la consolidació de la higiene pública (Foucault, 1990 b).  

Els objectius d’aquesta medicina urbana foren: 

1) Analitzar els llocs de l’espai urbà que podien provocar malalties. 

D’aquí que es produeixi el desplaçament dels cementiris i dels 

escorxadors cap a l’exterior de les poblacions. 

2) Controlar la circulació de les coses i dels elements, talment com 

l’aigua i l’aire. Aquest objectiu seria conseqüència de la teoria 

miasmàtica. D’aquí les grans reformes urbanes, amb l’obertura 

d’avingudes. 
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3) Ubicació d’elements públics: fonts, rentadors, etc. per evitar la 

contaminació de les aigües de consum humà.  

També es produeix la connexió entre la professió mèdica i altres ciències, talment com 

la química i la concepció de la medicina com a medicina de les condicions de vida. 

La tercera proposta de Foucault és ‘la medicina de la fuerza de trabajo’, 

identificada amb l’exemple anglès. Cronològicament és la darrera via que es 

desenvolupa i serà l’única que gaudirà de continuïtat. La gènesi d’aquesta 

medicalització vendria determinada pels següents factors: la nova consideració de la 

pobresa com un problema per la salut de la població, la concepció de la població més 

necessitada com una força política capaç de revelar-se o de participar en les revoltes,  la 

pèrdua d’utilitat dels pobres dins la dinàmica urbana - institucionalització de 

determinats serveis -(Foucault, 1990 b). 

Així, la medicalització vista com un desenvolupament de la intervenció sobre la 

salut de la població es pot entendre com la conseqüència del discurs professional del 

sector mèdic que configurava l’estat d’opinió envers els problemes sanitaris. Aquesta 

funció generadora de coneixement tindria una doble vessant justificadora. Per un costat, 

la que es refereix a la seva pròpia identitat com a classe professional i per l’altra la que 

conferiria legitimitat científica a la intervenció pública en la salut col·lectiva. El discurs 

mèdic del segle XIX estigué tenyit d’una intencionalitat social producte de l’anomenada 

‘Medicina Social’ que es vehiculà a través de les associacions científiques, bàsicament 

de les Reials Acadèmies de Medicina i Cirurgia i el Col·legis Mèdico-farmacèutics, més 

per part d’aquests darrers (Moll Blanes i Canaleta Safont, 2006). La funció del discurs 

mèdic era la de denunciar la situació sanitària per tal de modificar la realitat. Aquesta es 

podia referir a la conducta individual o a la necessitat de mudar l’entorn que constituïa 

una responsabilitat de l’Administració pública. La modificació de la conducta individual 

per exemple per minorar la mortalitat infantil, es preveia a través de l’educació 

sanitària, entesa aquesta com el “[...] suministro a la población de conocimientos 

médicos actualizados, es decir, algo similar a la popularización o divulgación 

sanitaria” (Rodríguez Ocaña i Perdiguero Gil, 2006: 305). En canvi, la denúncia 

ambiental, al igual que es féu per a la mortalitat infantil, suposà la presentació d’una 

situació sanitària amb la intenció de forjar una consciència col·lectiva envers la 

problemàtica sanitària que incloïa als individus de la població a més de les esferes 

públiques amb potestat d’actuació. 
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Així, la divulgació sanitària en matèria de salut, tant infantil com a nivell 

general, i de les actuacions directes en matèria de Salut Pública, sota el concepte global 

i integrador que hem presentat anteriorment, es constituïren en factors directes del 

descens de la mortalitat una vegada la mortalitat en la infància i els problemes higiènics 

foren formulats com a problemes socials. Aquesta formulació no únicament 

correspongué als metges sinó que el moviment higienista es veié integrat per un ampli 

ventall de professionals com mestres, pedagogs, arquitectes, etc. Però la dimensió 

sanitària del moviment correspon a la classe mèdica a partir d’un discurs que es 

fonamentà en la quantificació de la mortalitat i en la enumeració dels problemes 

higiènics, sobretot de les ciutats, amb la finalitat de denúncia i la proposta de tota una 

sèrie de solucions. Unes solucions que més que terapèutiques, tot i que cal entendre les 

campanyes locals de vacunació14, foren de transformació de la conducta individual o de 

l’entorn. Per tant, s’hauria d’entendre un doble ritme per a les mesures en Salut Pública: 

un de discursiu i un d’aplicatiu. 

Aquest ritme discursiu imposat per part de la classe mèdica representa el 

catalitzador de l’estat d’opinió general sobre l’estat de salut d’una població i de quins 

elements, sobretot en relació a la supervivència infantil i a les infraestructures urbanes, 

cal que siguin modificats per millorar aquell estat. El discurs per Foucault (1969) 

s’entén com una pràctica social el qual no únicament és: 

 “[...] un fenómeno de expresión, la traducción verbal de una síntesis efectuada 
por otra parte; se buscará en él más bien un campo de regularidad para diversas 
posiciones de subjetividad. El discurso concebido así, no es la manifestación, 
majestuosamente desarrollada, de un sujeto que piensa, que conoce y que lo dice: es, 
por el contrario, un conjunto donde pueden determinarse la dispersión del sujeto y su 
discontinuidad consigo mismo. Es un espacio de exterioridad donde se despliega una 
red de ámbitos distintos.” (p. 90).  

 
El discurs, i en particular el mèdic com és el cas, té un context de producció que suposa 

una plataforma estratègica per formular un determinats postulats en detriment d’uns 

altres. L’exemple paradigmàtic envers la lluita contra la mortalitat infantil fou la 

denúncia per part de la classe mèdica de les pràctiques populars envers la cura i 

                                                 
14 Per a aprofundir sobre les campanyes de vacunació local veure: Perdiguero Gil et al. (2004): Una 
práctica inconstante: la vacunación contra la viruela en el Alicante del siglo XIX. Asclepio, vol.  LVI, 
núm. 11, p. 111-144. Per a una visió més general de la vacunació a Espanya es poden consultar la resta 
d’articles del mateix número de la revista esmentada que conformen el monogràfic titulat: La vacunación 
antivariólica en España durante el siglo XIX. 
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alimentació dels infants (com a exemples: Bernabeu Mestre, 2002; Perdiguero Gil, 

1993; Rodríguez Ocaña, 1996).   

L’estratègia mèdica utilitzada a través del discurs aconseguiria el seu propòsit en 

el ritme aplicatiu. Per tant, la seva eficàcia implicaria una correlació positiva entre el 

pensament mèdic hegemònic i les actuacions de l’administració pública en matèria de 

Salut Pública. Una relació del tot interessant i que es pot avançar com a hipòtesi de 

futures investigacions donat que en el present estudi únicament es plantejaran els 

ancoratges estratègics de la classe mèdica que s’usaren per construir i modelar la 

consciència social envers la salut.   

Per a concloure introduïren el sonet Le Bonheur en ce Monde de Christophe 

Plantin (1520 – 1589) que fou el paradigma de la qualitat de vida pels burgesos 

d’Antwerpen (Amberes) a mitjans del segle XVI que ja mostrava la globalitat del 

concepte com s’ha explicat al llarg del capítol: 

 

Avoir une maison commode, propre et belle, 
Un jardin tapissé d’espaliers odorants, 

Des fruits, d’excellents vins, peu de train, peu d’enfants, 
Posséder seul, sans bruit, une femme fidèle, 
P’avoir dette, amour, ni procès ni querelles, 

Pi de partages à faire avec ses parents, 
Se contenter de peu, n’avoir rien de grand, 
Régler tous ses desseins sur un juste modèle, 

Vivre avec franchise et sans ambition, 
S’adonner sans scrupule à la dévotion, 

Dompter ses passions, les rendre obéissantes 
Conserver l’esprit libre et le jugement fort, 
Dire son chapelet en cultivant les plantes, 

C’est attendre chez soi bien doucement la mort. 
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3. Marc teòric. 
 
Les referències teòriques que emmarquen el descens de la mortalitat com a 

element d’estudi de les condicions de vida de les poblacions són diverses però totalment 

justificables a causa de la naturalesa del problema que s’està presentant. El punt inicial 

es troba en la categoria de la Transició Demogràfica en què únicament les variables 

demogràfiques (mortalitat i fecunditat) constitueixen les bases del marc conceptual. A 

continuació la Transició Epidemiològica que parteix del bescanvi del patró 

epidemiològic, seguida de la Transició Sanitària que integra les dues categories 

anteriors a més de tenir en compte els determinants que provoquen el bescanvi 

esmentat. Un altra referència es la de Transició Urbana, degut al marc geogràfic de 

l’estudi, entesa com una extensió de la Transició Demogràfica que permet introduir 

l’explicació de l’anomenat urban penalty a més del que s’ha convingut en denominar 

com a institution penalty per la presència d’institucions benèfiques a les ciutats, com 

explicarem seguidament. Per últim es tracta el col·lectiu institucionalitzat com un grup 

homogeni i vulnerable, i d’aquí que la perspectiva de la Vulnerabilitat també 

s’introdueix com a part del marc teòric del present treball.  

 
Il·lustració 1: Esquema de les categories historiogràfiques utilitzades com a marc teòric. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Transició Demogràfica 
  
 La primera de les categories emprades, la Transició Demogràfica, apareix cap a 

mitjans del segle XX com una grand theory amb la finalitat de predir el comportament 

demogràfic a l’acabament de la Segona Guerra Mundial (1939 – 1945) per tot una sèrie 
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d’arguments geopolítics (Caldwell, 2006) la qual conformà una de les referències claus 

d’una nova disciplina acadèmica, la Demografia Històrica. 

 Aquesta formulació explica el pas d’un règim d’alta fecunditat i mortalitat a un 

de baixa a partir de tota una sèrie d’estadis d’equilibri i desequilibri entre aquelles 

variables demogràfiques i la conseqüència d’un important creixement de la població 

sense parangó anterior que s’ha vingut a denominar, el ‘creixement modern de la 

població’ usant el títol del ja clàssic llibre de T. McKeown (1976). Així, F. Notestein 

(1945) considerat com el pare d’aquesta conceptualització interpretà el procés a partir 

de tres estadis de creixement: 

1. Creixement gairebé nul com a conseqüència d’altes taxes de mortalitat i 

natalitat.  

2. Ràpid creixement pel descens de la mortalitat amb el manteniment de la 

fecunditat a nivells alts. En aquest estadi s’hi produí l’anomenada ‘explosió de la 

població’ pel desfasament entre ambdues variables. 

3. La fase estigué marcada pel control de la fecunditat per arribar a un equilibri 

amb els baixos nivells de mortalitat.  

Així, el ràpid creixement o el creixement modern de la població fou vist des de 

l’experiència històrica europea com a la conseqüència del descens de la mortalitat en: 

 “[...] an era of peace and domestic order began to restore the raveged 
continent during the seventeenth century. Then shortly afterward there followed a 
series of agricultural innovations that greatly increased the food supply, which was 
further augmented by the vast resources of the Pew World. Industrial innovations 
began to bring spectacular increase in product. Finally, sanitary and medical 
advances brought control over the ravaging disease of childhood and young adult 
life. In sort, the whole process of modernization in Europe and Europe overseas 
brought rising levels of living, new controls over disease, and reduced mortality.” 
(Notestein, 1945: 39). 

 
L’altra variable en joc, la fecunditat fou:  

“[...] much less responsive to the process of modernization. So far as we can tell 
from available evidence, no substantial part of the modern population growth has 
come from a rise in fertility. On the other hand, neither did fertility decline with 
mortality. The reason why fertility failed to decline with mortality are clear enough in 
general terms. Any society having to face the heavy mortality characteristic of the 
premodern era must have high fertility to survive. (Notestein, 1945: 39).  

 
Així la formulació de la Transició Demogràfica era explicada a través de la teoria de la 

modernització com a paradigma dominant en les Ciències Socials després de la Segona 

Guerra Mundial (1939 – 1945). D’aquí que la transició fos entesa com el producte del 
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canvi econòmic i social propiciat per la Revolució Industrial. Així es produí una 

successió de fases: 

- Fase primera: Caracteritzada per les societats pre-industrials, societats agràries, 

on la mortalitat i la fecunditat eren altes i fluctuants en conseqüència l’estructura de la 

població era jove. 

- Fase segona: Correspon a països en desenvolupament en els quals la mortalitat 

decreix per millores sanitàries d’ampli espectre, fet que no es correspon amb un descens 

de la fecunditat la qual cosa implica que la població creixi de manera important.  

- Fase tercera: Es refereix als països d’ingrés mig en què la fecunditat cau, el 

creixement de la població s’estabilitza i en conseqüència existeix un gradual procés 

d’envelliment de l’estructura de la població. 

- Fase quarta: Els països industrialitzats presenten alhora baixa mortalitat i 

fecunditat.     

 Prèviament a la tasca desenvolupada a la Princeton University’s Office of 

Population Research, de la qual Notestein n’era el seu director cal tenir en compte els 

treballs de W. S. Thompson (1929) i de A. Landry (1934) envers el canvi poblacional 

(Szreter, 1993; Kirk, 1996) (veure Taula 1). Aquest canvi per Thompson (1929) 

esdevenia a partir de tres models de comportament demogràfic i que s’agrupaven 

geogràficament en tres grups. El grup A considerava l’Europa Occidental a més del 

nord d’Espanya i Itàlia i tots aquells països transoceànic que havien rebut els migrants 

europeus. El grup B es trobava composat per Espanya, Itàlia i tots els països eslaus 

centroeuropeus. L’últim grup, l’anomenat C incloïa Rússica, Japó, Índia i la resta de 

països d’Àssia, Àfrica i Sud-americà que no haguessin estat inclosos en el grup A. El 

primer grup es caracteritzava per unes taxes de mortalitat baixes i un ràpid descens de la 

fecunditat suposen que les taxes de creixement descendissin i fins i tot la població 

pogués entrar en fase de recessió. El segon grup el descens de la mortalitat s’havia 

produït abans que el descens de la fecunditat en conseqüència s’havia produït un 

creixement ràpid de la població. L’últim grup presentava taxes de mortalitat i natalitat 

incontrolades talment com una població malthusiana. Aquests tres grups s’entengueren 

com una evolució dinàmica per la qual s’observaria que el grup C passaria al Grup B i 

aquest al Grup A a mesura que els països s’anessin industrialitzant. La formulació de 

Landry amb la seva ‘revolució demogràfica’ s’entenia per la por a la despoblació en 

l’ideari francès després de la derrota francesa en l’anomena Guerra Franco-Prussiana 

(1870 – 1871) per la qual perdé Alsàcia i Lorena i el país que durant la seva revolució 
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havia estat el més poblat de l’Europa observava com la resta de països veïns i sobretot la 

nova Alemanya mostrava un creixement important de la seva població i la fecunditat 

francesa descendia de cada vegada més (Vallin, 2002). 

Taula 1: Les fases del canvi poblacional en els estudis de Thompson (1929) i Landry (1934). 

 
 
 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Vera Bolaños (1999) i Vallin (2002) 

 
La conceptualització d’aquest procés a través de la mortalitat, menys atesa que la 

fecunditat com a conseqüència de la pròpia formulació de Notestein i del context dient-

ne històric i poblacional en què la teoria de la Transició Demogràfica naixé, fou 

realitzada per part de l’anomenada Transició Epidemiològica a principis dels anys 70 

del segle XX, com explicarem posteriorment. Es partia de què: “The reduction of 

mortality is a universally acceptable goal and faces no substancial social obstacles. But 

the reduction of fertility requires a shift in social goals from those directed toward the 

survival of the group to those directed toward the welfare and development of the 

individual” (Notestein, 1945: 41). A més: 

 “Europe (excluding European Russia) has already ceased to grow relatively to 
the rest of the world. In fact it has been loosing ground since 1910. At that time the 
European population amounted to about 340 million out of an estimated 1,685 
million, or about 20 per cent. Largely as a result of the war in 1914 – 1918, Europe’s 
share of the world’s population declined in the decade 1910-1920. Then a cumulative 
product of declining growth in Europe and rapid increase elsewhere, Europe’s part 
of the total fell to about 18 per cent in 1940. Thus, before the outbreak of World War 
II, it was apparent that Europe had a dwindling proportion of the world’s 
population.” (Notestein, 1944: 47).  

 
La pèrdua de pes específic d’Europa després d’una guerra que l’havia deixat 

assolada preocupava en front de: 

 “[...] large non-European populations of Asia, Africa, and South America have 
reached a demographic stage comparable to that of Europe at the beginning of the 
period of her most rapid growth. Death rates are declining through the application of 
modern medicine and the control of famine, but birth rates continue high. Only a war 
of unheard destruction could wipe out all the gains of modern sanitation and 
transportation. At the same time, birth rates in many sections of the globe are not 
likely to fall speedily enough to prevent a very rapid population growth for at leat a 
generation” (Notestein, 1944: 47).  

 

Warrem Thompson (1929) -
Grup A La fecunditat descendí més ràpidament que la mortalitat
Grup B La mortalitat descendí més ràpidament que la fecunditat
Grup C La fecunditat i la mortalitat no estigueren sota control
Landry (1934) Revolució Demogràfica

Primitiu La població s'ajusta a les subsistències disponibles per la mortalitat. 
Intermedi Retriccions en el matrimoni i control de la reproducció fora del matrimoni impliquen el manteniment de la població a un nivell
Contemporani Universal pràctica de la contracepció i de l'abortament provoquen nivells molt baixos de fecunditat
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A més, amb el clímax polític mundial al final de la Segona Guerra Mundial en el que 

Estats Units s’instituí com el “[...] watch dog of world order [la qual cosa] may explain 

the American preocupation with demographic transition and population growth in the 

devoloping countries” (Friedlander et al., 1991: 495) feu que l’agenda demogràfica del 

moment passés a ser part de l’agenda política i el seu objectiu es centrés en l’estudi de 

la fecunditat (Friedlander et al., 1991). D’aquí grans projectes com l’European Fertility 

Project15 i tota una sèrie de formulacions moltes d’elles des de l’economia per trobar els 

determinants que possibilitaren el pas d’una alta a una baixa fecunditat. Tema que no 

examinarem donat l’objectiu final de l’estudi en descriure el procés de descens de la 

mortalitat, i sobretot en la infància.  

Existeix tot un debat per la consideració com a teoria o conceptualització de la 

formulació de Notestein (1945). Per aquest motiu Kirk (1996) començà el seu article 

titulat Demographic Transition Theory afirmant que: “Demography is a science short 

on theory, but rich in quantification. In spite of this it has produced one of the best-

documented generalizations in the social sciences: the demographic transition” (p. 

361). Generalització o teoria, la formulació ha servit de marc de referència per a 

l’explicació del canvi poblacional. Aquesta discrepància ve determinada per la manca 

d’universalització de la transició clàssica de Notestein, pel seu tall europeista que ha fet 

fallida alhora d’explicar el procés en els països en vies de desenvolupament. Per tant, la 

pretensió inicial de la teoria en predir el comportament futur perdia valor explicatiu en 

front del comportament demogràfic en els continents d’Àfrica, Amèrica o Àsia que 

mostraren ja des de mitjans del segle XX una forta explosió demogràfica pel 

manteniment de la fecunditat a nivells alts.16  

No sols aquells països s’adequaren al patró teòric de la Transició Demogràfica 

sinó també alguns països de l’Europa Occidental en clau històrica com per exemple 

França que observà un descens de la fecunditat anterior al de mortalitat a diferència per 

                                                 
15 D’aquest projecte cal destacar tota un sèrie de publicacions que configuraren la finalitat d’explicar la 
Transició de la Fecunditat Europea a través de la recerca del seus mecanismos causals: Livi Bacci, M. 
(1971):. A Century of Portuguese Fertility. Princeton: University Press;  Knodel, J. E. (1974): The 
Decline of Fertility in Germany, 1871-1939. Princeton: University Press; Van der Walle (1974): The 
Female Population of France in the Pineteenth Century Princeton: University Press; Lesthaeghe, R. J. 
(1977): The Decline of Belgian Fertility, 1800-1970. Princeton: University Press; Coale, A. J. et al. 
(1979): Human Fertility in Russia since the 19th Century. Princeton: University Press; Teitelbaum, M. S. 
(1984): The British Fertility Decline: Demographic Transition in the Crucible of the Industrial 
Revolution. Princeton: University Press; Coale, A. J.; Watkins, S. C. (1986): The Decline of Fertility in 
Europe: the Revised Proceedings of a Conference on the Princeton European Fertility Project. Princeton: 
University Press, 1986. A més de tota una sèrie d’articles també sobre el projecte de cabdal importància. 
16 Un resum molt aclaridor del procés de la Transició Demogràfica a Amèrica Llatina pot ser trobat a: 
Brea, J. A. (2003): Population dynamics in Latin America. Population Bulletin, vol 58 (1), pp. 3 – 36.  
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exemple de Suècia. Per tant, el segon i tercer estadi no coincidiren. En canvi, el descens 

de la mortalitat a Anglaterra s’inicià a principis del segle XIX mentre que la fecunditat 

estava en continu augment (Schofield, 1984). Fenomen que va determinar un canvi de 

plantejament força important: el creixement de la població no es produí pel descens de 

la mortalitat sinó per l’augment de la fecunditat (Wrigley i Schofield, 1981) contradient 

un dels principals arguments de T. McKeown en el seu ja clàssic llibre The modern rise 

of the population (1976), que tornarem a mencionar per la seva influència en la 

configuració del corpus dels factors determinants del descens de la mortalitat. Per tant, 

part de la construcció de la crítica a la teoria de la Transició Demogràfica fou la 

conseqüència del desenvolupament de la Demografia històrica en molts de  països 

europeus (Arango, 1980). 

La disciplina acadèmica de la demografia històrica emergí amb força a partir de 

1950 de la mà Louis Henry amb el seu mètode de reconstrucció de famílies a partir de la 

recollida, mitjançant informació nominal, dels events demogràfics localitzats en els 

registres sacramentals. Posteriorment el Cambridge Group for the History of Population 

and Social Structure (1964) seguí la mateixa metodologia d’Henry però seguint el 

sistema de les sèries temporals de les mateixes variables demogràfiques en forma 

agregada. Aquestes sèries relacionades amb l’estructura de la població proporcionada 

pels grans censos nacionals (en el cas anglés el de 1871) varen generar una nova 

tècnica, la back projection, com a mètode de recompte de les poblacions en el passat 

(Reher, 2000; Rosental, 2006; Saito, 1996 i 1997). Ambdós grans projectes 

configuraren una àmplia aproximació a l’estudi de l’època pre-transicional europea i 

facilitaren als “[...] demographers to link the concept of ‘demographic transition’ to 

historical evidence. Ironically, however, the same progress has made the classical 

theory of demographic transition virtually untenable” (Saito, 1996: 543). 

D’altres crítiques a la teoria corresponen a la manca de concreció cronològica en 

la successió dels estadis per la qual cosa Loschky et al. (1974) afirmen que la teoria 

clàssica no responia a la pregunta de “[...] when a society will move from one stage to 

another or whether such a move will ever be made, then no amount of effort devoted to 

defining terms of empirical testing will ever prove useful.” (p. 216) La seva proposició 

parteix de la idea que a través del concepte de la ‘difusió’ s’explica el perquè del 

descens de les taxes de natalitat i mortalitat. A més, la formulació clàssica de la teoria 

no tingué tampoc en compte la funció reguladora de les migracions en el procés 

transicional com a conseqüència del creixement de la població pel decalaix entre el 
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primerenc descens de la mortalitat i el posterior corresponent a la fecunditat (Chesnais, 

1992). 

Tot i la proliferació de crítiques a la teoria de la Transició Demogràfica s’ha 

d’esmentar la seva validesa com a marc conceptual del procés de canvi poblacional pel 

que refereix al pas d’un règim d’alta a baixa mortalitat (Wrigley, 1994). Tot i així, el 

que podríem anomenar una reconciliació amb la teoria pot ser trobada en l’article de 

Reher (2004) en el qual afirma que la transició demogràfica vista com un procés global i 

observada a començament del segle XXI mostra un procés homogeni en tots els països 

d’arreu del món tot i que els ritmes de descens hagin estat diferents. Aquest procés 

global s’explica per la compartimentació de tota una sèrie de característiques que fan 

que: “There is much to be learned from recent transitions, for understanding the 

general process, and developing nations continues to have much to learn from the 

experience of the forerunners [països que iniciaren la transició cronològicament 

primer], who are several decades ahead of them along the cycle of transition” (Reher, 

2004: 23 - 24).  

 

La Transició Epidemiològica i els factors determinants del descens de la 
mortalitat. 
  
 La teoria de la Transició Epidemiològica formulada per A. B. Omran a 1971 

explicità els mecanismes de canvi de la mortalitat en el procés de transició demogràfica 

partint de la base què la “[...] mortality is a fundamental factor in population dynamics” 

(Omram, 1971: 511) seguint el principi de Notestein que afirmava que el descens de la 

mortalitat era el preàmbul del descens de la fecunditat.  D’aquesta manera confirmava la 

utilitat de la formulació clàssica de la teoria de la Transició Demogràfica però 

proposava un apropament més ampli i multidisciplinar al canvi demogràfic (Gómez 

Arias, 2001) des de l’Epidemiologia, entesa com l’estudi de la distribució de les 

malalties i les defuncions en la població (Omran, 1971). Així novament a partir de la 

centralitat del creixement esmentava que:  

“Po secular downward trend in mortality is apparent in any country before the 
middle of the eighteenth century, about the same time that population growth began 
to demonstrate an exponential curve. This initial period of sustained population 
growth is nearly every country for which reliable data are available [Suècia i 
exemples locals d’Anglaterra] corresponds with at least two decisive changes in the 
death rate. First, the fluctuations in mortality became less frequent and less dramatic. 
Second, the initial, slow – sometimes imperceptible- decline in mortality gradually 
gained momentum and eventually stabilized at relatively low levels in the twentieth 
century. Thus steady rises in life expectancy, progressively diminishing death rates 
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and more stable and predictable mortality patterns have accompanied the persistent 
increments in world population.” (Omran, 1971: 513 – 514).     

 
 Aquesta teoria “[...] focuses on the complex change in patterns of health and 

disease and on the interactions between these patterns and their demographic, 

economoic and sociologic determinants and consequences.” (Omran, 1971: ????). Per 

tant, la mortalitat adoptava un paper central en el canvi poblacional i per l’autor era la 

proposition one de la seva teoria, la qual anava seguida per fins a quatre propostes més 

que passarem seguidament a enunciar: 

- Proposition two: During the transition, a long tern shift occurs in mortality and 
disease patterns whereby pandemics of infection are gradually displaced by 
degenerative and man-made diseases as the chief form of morbidity and primary 
cause of death. (p. 516). 

- Proposition three: During the epidemiological transition the most profund changes 
in health and disease patterns obtain among children and young women. 

- Proposition four: The shifts in health and disease patterns that characterize the 
epidemiologic transition are closely associated with the demographic and 
socioeconomic transition that constitute the modernization complex. 

- Proposition five: Peculiar variations in the pattern, the pace, the determinants and 
the consequences of population change differentiate three basic models of the 
epidemiologic transition. (p. 532).  

 
El canvi de patrons de salut i malaltia que s’enunciava a la segona proposta ha 

estat presentat a partir de la successió d’estadis mesurats a partir de la intensitat del 

fenomen de la mortalitat i/o de la seva etiologia. D’aquesta manera foren formulades 

tres fases: 

1. L’edat de la pestilència i de la fam. 

2. L’edat de descens i desaparició de les pandèmies. 

3. L’edat de les malalties degeneratives i produïdes per l’home.   

La primera fase suposa una mortalitat alta i fluctuant amb una esperança de vida 

baixa i també fluctuant (l’esperança de vida al néixer podia variar entre els 20 i els 40 

anys). Els determinants d’aquest règim foren les epidèmies, fams i guerres que 

corresponen als frens positius malthusians. D’aquí la principal similitud de la teoria 

d’Omran amb l’Assaig sobre el principi de la població de Malthus publicat per primera 

vegada a 1789 a més de que “Omran postulated a number of propositions, which were 

only sparingly spelled out and buttressed by limited references. Also, he republished the 

paper several times limited to applying the thesis to the United States and suggesting a 

fourth stage.” (Caldwell, 2001: 159). En la següent fase la mortalitat descendí 

progressivament, l’esperança de vida augmentà situant-se entre els 30 i 50 anys. El 

creixement de la població fou substancial i començà a mostrar una tendència 
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exponencial positiva. A la darrera fase, la mortalitat continuà disminuint i s’estabilitzà a 

nivells baixos. L’esperança de vida va mantenir el seu increment fins a superar els 50 

anys. Aquestes fases han mantingut la seva vigència tot i que diferents autors o el propi 

Omran han anat afegint noves fases en un intent d’actualitzar i adequar la teoria a 

l’evolució dels patrons de mortalitat i morbilitat de finals del segle XX, preludi del 

comportament propi del segle XXI. Olshansky i Ault a 1986 proposaren una quarta fase, 

la de les malalties degeneratives tardanes, per tal d’explicar el procés d’envelliment de 

la població conseqüència de la Transició Demogràfica que s’observa per l’augment de 

l’esperança de vida amb un benefici clar en les edats més avançades. I així, s’observa un 

retràs en el calendari de la mortalitat de les malalties degeneratives. D’aquí que el propi 

Omran a 1998 formulés dues etapes més a la Transició Epidemiològica que queden 

resumides de la següent manera: 

4. L’etapa del decliu de la mortalitat cardiovascular, l’envelliment, la 

modificació dels estils de vida i les malalties emergents.   

5. L’etapa de la qualitat de vida esperada    

 Per Omran existiren tres models bàsics de Transició Epidemiològica que 

corresponen a variacions en el patró, el ritme, els determinants del canvi poblacional: 

- Model clàssic o occidental: caracteritzat per un progressiu descens en la 

mortalitat i la fecunditat determinat pel que anomenà factors ecobiològics i 

millores socioeconòmiques. És un model propi de l’Europa Occidental. 

- Model accelerat: resumeix el comportament demogràfic observat al Japó i a 

l’Europa de l’Est. Suposa un inici posterior del descens de la mortalitat que 

en el model anterior i s’explica per factors socioeconòmics i pel 

desenvolupament de la tecnologia mèdica. 

- Model tardà: es refereix majoritàriament als països en vies de 

desenvolupament on la mortalitat començà a descendir com a conseqüència 

d’intervencions en matèria mèdica i de Salut Pública i el procés transicional 

no es donava per acabat.   

Les principals crítiques a la formulació d’Omran (com també ja havien observat 

en la teoria de la Transició Demogràfica) vingueren per una manca de concreció 

cronològica de les etapes per la qual cosa Mackenbach (1994) afirmava que les 

característiques definitòries de fluctuació de la població de la primera etapa corresponen 

al comportament de la població no sols des del segle XVII –com Omran manifestava a 

partir de l’ús de l’estudi de Graunt pel cas d’Anglaterra- sinó des de la Prehistòria. A 
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més, estudis empírics d’Anglaterra, França i Escandinàvia han mostrat l’existència de 

reduccions en la mortalitat abans de 1800 (Vera Bolaños, 1999).  Per tant, l’inici de la 

Transició Epidemiològica s’hauria de situar entre la primera i segona etapa. Alhora, 

l’augment del nombre d’etapes pot ser un símptoma del forçament del model enlloc de 

la construcció de dues teories epidemiològiques com s’ha fet en el cas de l’anomenada 

Segona Transició Demogràfica. A més, la teoria d’Omram tracta breument les 

variacions del patró etari i de sexes vers la mortalitat o morbilitat i que empíricament ha 

estat demostrada la seva variació al llarg del procés transicional. Per aquest motiu, 

Salomon et al. (2002) afirmen que: “ The epidemiologic transition is not simply the 

result of changing age structure in the population but a real transition in the cause 

composition of age-specific mortality.” (p. 223).  

La disparitat dels comportaments demogràfics dels països en vies de 

desenvolupament en part determinades per les intervencions dels països occidentals que 

Omran (1971) havia encabit en el model tardà, i que havien estat motiu de discrepància 

també en la teoria clàssica de la Transició Demogràfica, portaren al propi investigador a 

afegir tres models. Així a 1998 publicà l’article, The epidemiologic transition theory 

revisited thirty years later per a adequar la seva teoria inicial a les noves realitats 

demogràfiques. Així, el model tardà s’hauria de dividir en: 

a) Model de transició ràpida en països d’industrialització ràpida com 

Taiwan, Xina, Hong Kong, etc. que amb una via diferent de canvi 

poblacional han arribat als nivells del model occidental. 

b) Model de transició intermèdia correspon a països bàsicament de 

l’Amèrica Llatina com Colombia, Mèxic, Brasil, etc o Egipte i el 

Marroc del continent africà o de l’asiàtic com la Índia o Tailandia on 

conviuen la malnutrició o les malalties infeccioses amb una 

increment de les malalties cròniques.  

c) Model de transició lenta que es descriu als països africans i asiàtics. 

 

Des de la Demografia Històrica s’ha qüestionat la centralitat de la mortalitat pel 

desenvolupament de la població (Wrigley i Schofield, 1981) o fins i tot que l’atenuació 

de les crisis de mortalitat fos el desencadenant de la Transició Epidemiològica. Tot i 

així, cal esmentar la transcendència de la teoria de la Transició Epidemiològica 

formulada per part d’Omran pel que suposà la visibilització de la mortalitat com a factor 

determinant de la dinàmica de la població en els estudis demogràfics ja que s’havia 
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privilegiat, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, l’explicació de les causes i la 

naturalesa del descens de la fecunditat. D’aquí també la importància de les aportacions 

de Thomas McKeown (Caldwell, 2001) que esmentarem per la delimitació de les causes 

del descens de la mortalitat.        

La unidireccionalitat del procés de Transició Epidemiològica, de la qual també 

havia estat acusada la Transició Demogràfica, és a dir la successió d’estadis que 

representen el pas d’altes a baixes taxes de mortalitat fa que no tingui explicació per la 

re-emergència d’algunes malalties. D’aquí que Frenk et al. (1989) proposessin el 

concepte de counter-transition que signifiquen llargues transicions epidemiològiques 

pel component dinàmic de retrocés en el patró de mortalitat i morbilitat. Aquest tipus de 

transició és comú en països d’ingrés mig en què s’observa un patró epidemiològic 

combinat, que pel model occidental correspon al període pre-transicional i que alhora 

s’observen malalties pròpies d’un moment post-transicional per exemple amb la 

prevalença de malalties degeneratives. Per tant, es parlaria d’una polarització 

epidemiològica. Alhora, la SIDA com a malaltia infecciosa, nova i emergent 

correspondria a aquest procés.  

Una altra de les crítiques a la teoria de la Transició Epidemiològica és 

l’assimilació entre el patró epidemiològic de la mortalitat amb el de la morbilitat tot i 

que en la “[...] Omran’s theory proposes to include morbidity (“health and disease”), 

but treats morbidity merely in terms of prevaling causes of death and leading diseases 

associated with epidemics” (Riley i Alter, 1989: 201). Així, Riley i Alter (1989) 

proposen examinar la incidència i la prevalença de les malalties, conceptes propis de 

l’epidemiologia en la seva funció d’explicar la freqüència de les malalties en la 

població. Malauradament els registres de morbilitat són massa recents per a poder 

determinar com emmalaltia la població en el passat tot i que els esmentats autors ho 

resolen emprant el registres de companyies d’assegurança. D’aquesta manera, proposen 

com a aproximació a la morbilitat del passat la investigació de la documentació de les 

asseguradores per tal d’examinar la durada de la malaltia la qual podia acabar en la 

restitució del malalt o amb la seva mort.  

 En aquesta teoria també se li ha criticat la identificació del determinants de la 

transició amb el que Omram (1971) anomenà ecobiological and socioeconomic factors. 

Aquests últims foren identificats per T. McKeown (1978) en el seu llibre The modern 

rise of the population per una millora en la nutrició (Caldwell, 2001) amb la 

consideració que la “[...] scientific medicine had had remarkably little to do with most of 
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the improvement in Britain’s health recorded since 1850.” (Szreter, 2000: 119) perquè 

demostrà que “[...] almost every major cause of death in the mid-nineteenth century 

(such as tuberculosis, measles, scarlet fever, whooping cough, typhoid, typhus and 

cholera) ha all but disappeared before medical science had devised effective cures and 

preventive methods. The sulphonamides, antibiotics, vaccination and so on, all arrived 

between the 1930sand the 1950s. Yet the national average expectation of life had 

already risen from 40 years to 60 years between 1850 and 1931” (Szreter, 2000: 119).  

El que anomenà com a millores en el nivell de vida “in his earlist papers he used this 

term in a fairly general sense and referred to a range of improvements in 

socioeconomic conditions; later he came to emphasize in particular improvements in 

nutrition conseqüent on the success of the Agricultural Revolution in increasin food 

supplies. This, he argued, increased host resistance to airbone infectious diseases, 

especially tuberculosis.” (Grundy, 2004: 529).  

 D’aquí que moltes de les crítiques hagin vingut per no tenir en prou consideració 

factors com la millora en la higiene personal i domèstica o la intervenció mèdica, 

aquesta entesa a través de la revolució sanitària de la segona meitat del segle XIX. Els 

exemples concrets d’aquestes crítiques es poden resumir com un “[...] overemphasis on 

the role of tuberculosis led him to overstate the role of changing living standars and 

nutrition” (Grundy, 2004) com recalcava Szreter en el seu article de 1988. 17 Aquest 

últim autor ha estat un dels màxims crítics de les McKeown thesis sobretot pel fet 

d’emfatitzar la importància de les mesures públiques de prevenció i la importància de 

les respostes de les autoritats locals en el fenomen de la urbanització, com a procés 

inherent de la modernització. D’aquesta manera, Szreter justificant la seva aportació 

enfront a la de McKeown afirma que: “The public health movement working through 

local government, rather tan nutritional improvements through rising living standards, 

should be seen as the true moving force behind the decline of mortality” (1988). 

L’argumentació de McKeown envers la manca d’efectivitat de la medicina per la 

inexistència d’una terapèutica concreta, com esmentàvem anteriorment, també 

s’explicava perquè les malalties infeccioses que havien contribuït de manera més 

important al descens de la mortalitat eren les transmeses per l’aire i no les de 

transmissió hídrica o alimentària. Precisament el moviment higieniste desplegà tot un 

                                                 
17 Aquest autor rebatí les tesis de McKeown en: Szreter, S. (1988): The Importance of Social Intervention 
in Britain’s Mortality Decline c. 1850 – 1914: a re – interpretation of the Role of Public Health. The 
Society for the Social History of Medicine, vol 1, núm.1, p. 1 – 37.   
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programa d’actuacions a través del control del cicle de l’aigua, etc. per prevenir i/o 

evitar les esmentades malalties infeccioses. Per aquest motiu, seguint a McKeown, la 

medicina no tingué cap tipus de paper dominant en el descens de la mortalitat, com ja 

citàvem anteriorment. Però com Szreter (2000) li esmena, cal tenir en compte tota una 

sèrie de mesures desenvolupades per les administracions locals, com serien –entre 

altres- les regulacions envers els habitatges de finals del segle XIX a més del 

desenvolupament dels procediments d’aïllament.  

 Aquí cal entroncar amb la valoració que ofereix Szreter sobre la funció de les 

autoritats locals en temes de Salut Pública, al temps de potenciar estudis que revisin “un 

concepte tan ambigu com el de medicalització per explicar la influència que el saber 

mèdic i les seves estratègies socials van aportar a la transició sanitària i demogràfica, 

hauríem de considerar el paper mediador que sovint van desenvolupar nombrosos 

agents sanitaris entre els problemes de salut de la població i les decisions polítiques, i 

pense, en aquest cas, en els inspectors municipals d’higiene, en les juntes de sanitat, en 

els instituts municipals i provincials de química, bacteriologia o higiene” (Barona 

Vilar, 2002: 224).  

Pel que fa al paper de l’administració pública envers la lluita contra la mortalitat 

i sobretot com a factor influent en el descens de la mortalitat no únicament fou Szreter 

qui mostrà la seva importància sinó també cal citar a Newman (1969) o Palloni (1975). 

Un exemple concret d’aquests actuacions foren les millores en el transport i distribució 

de l’aigua potables sobretot a les grans ciutat, realitzacions que coincidiren 

cronològicament amb el moment en que McKeown situà l’inici del descens de la 

mortalitat (Woods, 1990 i 1991). Però també s’hi ha de mencionar les mesures envers la 

modificació de la conducta individual, sobretot programes de pedagogia sanitària 

destinats a les dones, és a dir les futures mares (a tall d’exemple: Ewbank i Preston 

(1990); Caldwell et al. (1988); Cleland i Van Ginneken (1989); Cleland (1990) o 

Condran y Preston (1994)).  

Una crítica més que s’afegeix al discurs fou que algunes mesures terapèutiques 

existents tingueren més eficiència que la McKeown els conferí com per exemple la 

inoculació de la verola com a mesura terapèutica a més de la lluita contra el còlera i la 

febre groga (Razell (1965 i 1974) i Mercer (1986 i 1990). La centralitat que ofereix 

l’autor a les malalties transmeses per aire en el descens de la mortalitat sobretot pel 

tema de la millora dels nivells de vida ha estat qüestionada per Szreter (1988) pel fet de 

què la bronquitis, la pneumònia o la grip entre 1848-1854 i 1901 augmentaren un 20%. 
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Alhora l’èmfasi que posà en el paper de la tuberculosi en el descens únicament pot ser 

entès en el context anglès per la seva alta prevalença a diferència d’altres països 

europeus (Woods y Woodward, 1984: 32).  

També s’ha d’esmentar la posició contrària a la hipòtesi alimentària de 

McKeown per la qual Livi Bacci (1988) afirmava que el vincle entre el nivell de 

nutrició i la mortalitat infecciosa passava per la consideració de que els infants amb 

major malnutrició tenen major probabilitats de morir però que la relació no es presenta 

de manera tan clara quan la malnutrició és més moderada. A més de què la malnutrició 

podria limitar el efectes de les infeccions.   

 Les aportacions de Mckeown no únicament s’han referit als determinants del 

descens de la mortalitat sinó que la seva hipòtesi primera que ja es troba en el seu article 

publicat a 1955 a la revista Populatation Studies juntament amb R. G. Brown amb el 

títol de Medical issues in historical demography que entrava en el debat de les causes 

del creixement de la població durant el segle XVIII pel fet de què la població anglesa 

entorn a 1750 es xifrava en 5,9 milions, a 1801 era de 8,7 milions i a 1851, 16,7 

milions. Així, l’autor (1976) acabà afirmant que “[...] the initial rise in population in 

this period was driven by rising fertility, rather than reduced mortality, but disminissed 

it on the grounds that higher fertility would have meant higher mortality of infants due 

to more births to high-risk high parity mother and so could not have accounted for such 

a high rate of growth.” (Grundy, 2004: 529). Però en el motiu del segon període 

d’augment de la població s’hauria de cercar en el descens de la mortalitat. Un descens 

que ja explicàvem com era vist per a l’autor. Tema que desenvoluparem donada la 

pretensió exclusiva de presentar els factors que determinaren el descens de la mortalitat.  

 En el total desenvolupament de les tesis de McKeown hi cal entendre la seva 

formació inicial de metge per la qual cosa: 

 “he seems to have been convinced that a medical training was necessary to 
investigate what he considered a medical problem. [...] he takes issue with Peter 
Razzell’s argument that smallpox inoculation had a large effect on mortality partly by 
challenging Razzell’s credentials and expressing amazement that ‘an economic 
historian has not hesitated to debate this issue with a distinguished virologist. 
McKeown himself, however was quite prepared to take issue with historical 
demographer whose work on the causes of the modern rise in population ran counter 
to his ideas. His dismissal of fertility rise, rather than mortality fall, as a driver of 
population growth was perhaps understandable in his early work, but his reiteration 
of this creed in his later publications, which post-dated publication of the Cambridge 
Group results, is less excusable. (Grundy, 2004: 531 – 532). 
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 Així com esmentàvem a Simon Szreter com el principal crític de les tesis de 

McKeown també n’han sortit d’altres en la seva defensa. Afagant les seves conclusions 

s’han anat refinant les anàlisis i ampliant els factors responsables del descens de la 

mortalitat com per exemple en l’article de Bernard Harris, Public Health, Putrition, and 

the Decline of Mortality: The Mckweon Thesis Revisited publicat a 2004 a la revista 

Social History of Medicine. Hi ha altres detractors i partidaris de les seves tesis, com 

James Colgrove en el seu The McKeown Thesis: A Historical Controversy and Its 

Enduring Influence (2002) a la revista American Journal of Public Health.   

  
La Transició sanitària, Transició de riscos i Transició de l’atenció sanitària 

 
La Transició Sanitària (Health Transition) formulada per part de Frenk et al. 

(1991) refereix que l’estudi de la salut de la població ha de perseguir dos objectius. El 

primer  correspon a “the health conditions of the population” i el segon a, “the response 

to those conditions”. Aquesta dicotomia queda explicada per “[...] the epidemiologic 

transition strictly speaking, which is defined as the long-term process of change in the 

health conditions of a society, including changes in the patterns of disease, disability, 

and death” (Frenk et al., 1991: 23) i per “[...] the health care transition, refers to the 

change in the patterns of the organized social response to health conditions.” (Frenk et 

al., 1991: 23). Per tant, aquesta transició refereix al canvi que s’ha produït en les 

condicions de salut i malaltia al llarg del temps per tota una sèrie de determinants que 

“[...] han hecho posible, a través de su modificación, control o reducción, el descenso 

de la mortalitat” (Bernabeu Mestre, 1998: 17). Aquests determinants pressuposen una 

dimensió social, cultural i de comportament a més de la dicotomia ja clàssica de 

millores socioeconòmiques versus mesures en Salut Pública del debat McKeown - 

Szreter.  

 Així doncs, la Transició Sanitària relaciona els determinants culturals, socials i 

de comportament en el procés d’elevació de l’esperança de vida al néixer (Transició 

Demogràfica o més en concret Transició de la Mortalitat) amb el descens de la 

mortalitat per causa infecciosa (Transició Epidemiològica). Però no únicament descriu 

els canvis en els perfils de mortalitat i morbilitat sinó que explica les transformacions 

socials, culturals i de comportament que han ocorreguts paral·lels al bescanvi 

epidemiològic (Robles González et al., 2000).  

Cal a dir que aquest enfocament no fou l’únic que intentà explicar l’evolució 

temporal del binomi salut – malaltia, però aquesta formulació ha estat la que ha tingut 
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millor acceptació en la literatura mèdica i encara presenta plena vigència (Robles 

González et. al, 1996).  Aquesta transició fou producte de l’evolució de tota una sèrie de 

‘transicions’ de les condicions de salut de les poblacions que anaren sorgint com a 

resposta a les mancances de les teories de la Transició Demogràfica i de la Transició 

Epidemiològica amb les denominacions de ‘Transició dels estils de vida’, ‘Transició de 

l’atenció sanitària’, ‘Transició tecnològica’ o ‘Transició Ecològica’ (Gómez Arias, 

2001). Lenner (1973) gairebé simultàniament a la formulació de la Transició 

Epidemiològica d’Omram introduí per primera vegada el concepte de Transició en Salut 

(Frenk et al, 1991b).  

La Transició Sanitària s’explica per la concepció de la transició com un procés 

dinàmic de transformacions en què els patrons de salut i malaltia apareixen, 

desapareixen o reemergeixen producte de tota una sèrie de determinants, que apuntàvem 

anteriorment (Gómez Arias, 2001). En termes històrics aquest canvis s’han centrat en el 

procés de modernització a partir del pas d’una societat tradicional en què el seu sistema 

de producció era de base agrària a una societat industrial (Bernabeu Mestre, 1998). 

Encara que el procés modernitzador comportà tota una sèrie de penalitzacions com la 

descrita baix el concepte de Urban Penalty.  

A més aquesta transició ha comportat una reformulació de la Transició 

Epidemiològica per la qual la transformació epidemiològica s’explica per una 

disminució de la mortalitat per causa infecciosa, el desplaçament de la càrrega de la 

malaltia des dels grups d’edat més joves als d’edat més avançades i la substitució de la 

mortalitat per la morbilitat en el perfil epidemiològic (Frenk et al., 1991). El bon estat 

de salut de la població “[...] depende de los recursos, valores y comportamiento de los 

individuos, las familias y las comunidades”, alhora s’observa “[...] un cambio desde la 

preponderancia de las intervenciones médicas al examen y consideración de los 

determinantes de la salud en general (nutrición, higiene, etc.)” (Robles González et. al, 

1996: 128). 

Els determinants de la salut entesos en un escenari multicausal s’estableixen a 

partir d’una relació entre la població i l’entorn físic. Aquesta relació s’estableix a partir 

de l’organització social i del genoma (veure Il·lustració 2). L’organització social respon 

a l’estructura econòmica, les institucions polítiques, la ciència i tecnologia i la cultura i 

ideologia. El genoma “[...] which transforms the deepest constitution of human 

populations in response to changes in the environment” (Frenk et al., 1991: 26). Cal 

tenir en compte que l’estructura d’ocupació i els mecanismes de redistribució de l’Estat 
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determinaran l’accés al wealth pool. Així, aquests determinants poden ser entesos com 

els determinants del descens de la mortalitat que abans explicàvem a partir del debat 

entre els partidaris de la tesis de McKeown i els detractors com per exemple Simon 

Szreter amb el seu plantejament de la intervenció de l’administració local com un dels 

factors responsables.  

 
 

Il·lustració 2: Simplificació dels determinants de salut proposat per Frenk et al. (1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la formulació d’aquests determinants per part de Frenk et al. (1991) hi té un 

paper central la categoria de ‘risc’. A partir d’aquesta s’ha formulat la Transició de riscs 

que suposa el reemplaçament de riscos ‘tradicionals’ en salut per altres de ‘moderns’: 

“Los riesgos tradicionales, propios de la etapa pre-industrial, tanto 
ambientales – agua contaminada, escaso saneamiento de las viviendas, mal estado de 
los alimentos-, como laborales – los accidentes en la agricultura y pesca-. Son 
reemplazados (en los países desarrollados) ó se superponen (en los países en 
desarrollo) a los riegos modernos: entre otros, la contaminación atmosférica, el uso 
de pesticidas, el consumo de tabaco, los accidentes de tráfico, así como riesgos 
laborales derivados de las nuevas industrias” (Robles et al., 1996: 134 – 135). 

 
 Una altra de les extensions de la Transició Sanitària ha estat la Transició de 

l’Atenció Sanitària que es refereix al canvi de les característiques de la resposta social 

organitzada per a les condicions de salut (Frenk et al.,1991).  

 Vist la interacció de les diferents teories Robles González et al. (1996) 

proposaren el següent esquema que marca la direccionalitat dels diferents canvis que 

afecten a la salut de la població: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Població
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Organització
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Il·lustració 3: La interrelació de les teories transicionals en matèria de salut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Transició Urbana, el Urban Penalty – Intitutional Penalty i la Vulnerabilitat 
 

Una extensió de la Transició Demogràfica es pot entendre en la Transició 

Urbana, categoria definida per De Vries (1990) com el pas d’un baix a un alt nivell 

d’urbanització –sense entrar en consideracions de les funcions administratives o 

religioses de la ciutat com esmenta Charles Tilly18- com a conseqüència del creixement 

de la població per la interacció amb la revolució vital (Transició Demogràfica) i de 

mobilitat (una transició de baixa a alta migració). La naturalesa del creixement de les 

ciutats ha estat àmpliament abordat sobretot des de què Allan Sharlin (1978) en el seu 

article Patural decrease in early modern cities plantegés que els fluxos constants de 

migrants rurals havien permès a les ciutats d’època moderna créixer i com a 

conseqüència s’havia produït el procés d’urbanització. Distingeix el comportament 

demogràfic dels que anomena ‘residents permanents’ i ‘migrants temporals’ que en 

conjunt formaven l’univers urbà. En els primers com a grup independent s’hi observà 

un creixement natural, és a dir n’hi neixen més que s’hi morien. Per tant, el residents 

permanents que sovint ha estat assimilat als nadius es reemplaçaríem a sí mateixos. En 

canvi, els segons molts dels quals eren fadrins ajudaren a què la fecunditat i la 

                                                 
18 Es refereix a l’estudi de Charles Tilly La Vendée citat per Jan de Vries al seu estudi dedicat als 
Problems in the Measurament, Description, and Análisis of Historical Urbanization en el llibre editat per 
Van der Woude baix el títol d’Urbanization in History. A process of Dynamic Interaction publicat per 
Clarendon Press a Oxford el 1990.  

Transició Demogràfica

Mortalitat

Transició Sanitària

Transició Epidemiològica

Transició de l’Atenció Sanitària
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nupcialitat de les ciutats fossin inferiors a les del món rural. A més, serien aquests 

migrants els que observarien un excés de mortalitat.  

Així com Wrigley (1990) esmentava, les ciutats fagocitaven els excedents rurals 

a través del mercat laboral amb la conclusió de què les males condicions de salubritat de 

les ciutats juntament a les laborals, la manca de vincles familiars, etc. situava als 

migrants en condicions més desfavorables a les dels residents i en conseqüència es 

traduïa en una major mortalitat que era considerada com a part de la mortalitat urbana ja 

que en els sistemes de registre de les defuncions prevalia el lloc d’ocurrència de l’event 

i no el de residència habitual o del lloc d’origen. Però sense la presència d’aquests les 

ciutats no haurien pogut créixer.      

 Per tant, el debat sobre el creixement urbà es centrà en sí les ciutats creixien per 

un increment natural o per una migració rural – urbana. Així, Nathan Keyfitz (1980) per 

d’explorar aquest binomi apuntà tota una sèrie de condicions hipotètiques que 

explicarien la naturalesa d’aquest creixement. Així, si s’observa un creixement natural 

constant tant a la ciutat com al camp, la ciutat creixeria en principi per migració fins el 

moment en què començaria a créixer pel seu propi increment natural. Aquest canvi es 

produiria quan el camp s’hagués, en part, urbanitzat. La seva conclusió acabà mostrant 

que ambdues vies de creixement són possibles si s’explica la relació entre el 

comportament demogràfic i el desenvolupament econòmic. D’aquesta manera, “[...] the 

more it [investment] is concentrated in the cities the more these will grow by in-

migration; the more it takes place in the countryside, the more the growth of cities will 

be limited to their own natural increase.” (p. 156).  

Aquest debat fou del tot candent durant els anys 80 del nou-cents amb les 

propostes o contrapropostes de diferents autors. 19 La primera seria la de Finlay (1981) 

qui amb el càlcul dels supervivents a l’edat de 15 anys amb l’exemple de diferents 

parròquies londinenques a les acaballes del segle XVI i per diferents grups socials a 

mitjans segle XVII a Ginebra arribà a la conclusió de què “[...] insufficient native-born 

children survived to an age at which the could marry and replace themselves in urban 

areas, so that city populations were unable to maintain their numbers without migration 

from the countryside.” (p. 172 – 173). La contraproposta de Finlay va ser formulada pel 

propi Sharlin en el mateix número de la revista, matisant o acceptant algunes de les 

                                                 
19 Un bon recull crític d’aquests treballs es troba a Jan de Vries (1984): European Urbanization, 1500 – 
1800 Cambridge: Harvard University Press. Especialment el capitol tipulat: Demography of the early 
modern city 
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crítiques que li féu Finlay. A més, la contesta de Sharlin serví per establir tota una sèrie 

de preguntes que han constituït la base de moltes recerques que s’han desenvolupat fins 

a l’actualitat. Aquestes foren les següents: 

1. How did migration change with fluctuations in bread prices and the economy? 

2. What proportion of residents of cities were migrants, both temporary and permanent? 

3. Within the cities it is also necessary to investigate the constituent elements of the 

population patterns – nupciality, fertility and mortality. 

La resposta a dites preguntes procedía del comportament demogràfic a partir del 

plantejament de noves qüestions: Who married in the cities, at what ages, and how 

many children did they have?, What were levels of life expectancy? Davant aquest debat 

Van der Woude (1982) en el seu article Population developments in the northern 

Petherlands (1500 – 1800) and the validity of the “urban graveyard” effect concloïa 

que no existia una llei universal de decreixement natural urbà tot i que des de mitjans 

del segle XVII i tot el segle XVIII fou la regla general en els Països Baixos i també de la 

resta d’Europa. Així, l’explicació del desequilibri en el creixement natural de les ciutats 

s’explicaria per la baixa fecunditat urbana.  

La demografia urbana suposa una tendència historiogràfica que en part s’ha anat 

construint per la contraposició del binomi urbà-rural. Les investigacions al volant del 

món rural es configuren com una primera línia d’aproximació a l’anàlisi del 

comportament demogràfic de l’Antic Règim. Principalment pels treballs que seguiren 

l’estudi d’Henry sobre la parròquia de Crulai que suposà uns dels mètodes – la 

reconstrucció de famílies-, com ja mencionàvem anteriorment, de major rellevància per 

l’estudi de la demografia europea; mètode encara en vigència rera tota una sèrie de 

millores tècniques i metodològiques a indrets com a Canadà, Espanya o Portugal (Pérez 

García, 2000). La laboriositat d’aquest mètode per la reconstrucció dels principals 

events demogràfics ha fet que les parròquies reconstruïdes hagin estat de grandària 

reduïda, motiu per el que s’escollissin parròquies rurals. D’aquí una de les seves grans 

crítiques dirigides a la manca de representitivat dels seus resultats (Reher, 2000)  

 Però el que realment ha proporcionat la construcció de la demografia històrica 

urbana com a contraposició a la rural a Espanya i referida a les acaballes del segle XIX i 

primera meitat del segle XX ha estat la utilització i explotació del que es poden 

anomenar estadístiques oficials. Ens referim sobre tot al Moviment Natural de la 

Població, conjunt d’estadístiques que per raons d’estructura formal de la font 

determinen la divisió de la variable territorial en capital i província per la qual cosa 
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s’assimila amb món urbà, la capital i la resta com món rural. Una distribució que ha 

estat utilitzada llargament en la historiografia espanyola i que ja es troba en els estudis 

sobre mortalitat infantil de Pascua (1934) o Arbelo (1962). A diferència dels tipus de 

mètodes abans esmentats aquests estudis han produït uns resultats més generals i de 

major cobertura espacial. Aquest tipus d’aproximació pot ser trobada en el llibre El 

declive de la mortalidad en España, 1860 – 1930 de Dopico i Reher (1998) la 

culminació dels arguments de divisió territorial, especialment al capítol dedicat 

exclusivament al comportament diferencial territorial, Mortalidad rural y mortalidad 

urbana: un paseo por la transición demogràfica en España. Aquest estudi suposa 

complir una de les propostes de Sharlin (1981) abans citades; aquella que es centra en el 

càlcul de l’esperança de vida diferenciant món urbà que assimilen amb les capitals de 

província.  

Una aproximació recent a l’estudi demogràfic del món urbà espanyol és la de 

Reher i Moreda (2003) en el seu article Hacia una definición de la demografía urbana: 

España en 1787 que complia la darrera de les propostes de Sharlin (1981). A l’article 

s’esmenta que: “La fecundidad, tanto la matrimonial como la general, eran inferiores 

en el mundo urbano. Con una fecundidad inferior y una mortalidad superior, las 

ciudades dependían de los aportes migratorios para asegurar el crecimiento de sus 

poblaciones.” (p. 129 – 130); esquema de comportament demogràfic que pels autors es 

mantingué a Espanya fins el període anomenat de la Restauració (1874 – 1923). Encara 

que David Reher (1986) ja havia establert les raons dient-ne demogràfiques que 

explicaven la sobremortalitat urbana per un ritme diferent de descens de la mortalitat i la 

fecunditat en les ciutats en relació al de les poblacions rurals:   

“El período que va desde 1900 a 1915 se caracteriza por un descenso modesto 
en la mortalidad de párvulos y recién nacidos, mayor en el campo que en las 
ciudades, que acaba con un alza transitoria al final de la década. A partir de 1920 el 
descenso será dramático, por encima del 15 por 100 entre 1920 y 1930, y afecta 
menos al campo que a las ciudades. Sólo a partir de ese momento cae claramente la 
fecundidad en las áreas urbanas. El conocimiento de los medios de control de la 
fecundidad, que posiblemente ya existía en ellas, podía convertirse en un mecanismo 
de ajuste efectivo. Las áreas rurales, sin experiencia en este control, ajustaron su 
población enviando emigrantes a las ciudades durante toda la década, y fue mucho 
más tarde cuando la contracepción llegó a ellas.” (p. 65).  

  
Tot aquest debat entorn la naturalesa del creixement de les ciutats serveix per 

constatar que les ciutats presentaven una major mortalitat que les zones rurals. Fenomen 

que ja havia estat observat per Graunt, Petty, Weber o Malthus (Galley, 1981) com 

també féu el metge eivissenc Enric Fajarnés a les acaballes del segle XIX en les pàgines 
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de la Revista Balear de Ciencias Médicas. Fenomen que ha estat anomenat amb el 

terme de Urban Penalty o Urban Graveyard effect com es troba als estudis de G. 

Kearns i sobretot el que publicà a 1988 sota el títol de The urban penalty and the 

population history of England. La diferència ha estat explicada per la contraposició 

entre el comportament demogràfic de nadius versus migrants (a tall d’exemple: Sharlin, 

1978), per la presència, o millor dit, per la concentració en les ciutats de centres 

benèfico-assitencials (a tall d’exemple veure: Ramiro Fariñas, 1998; Reher, 2001) i per 

raons ambientals.   

A Espanya en les capitals de província es concentraven les institucions benèfico-

sanitàries que servien de focus d’atracció del que podríem denominar migrants benèfics, 

però també fou una característica europea (Mooney et al., 1999). La concentració 

d’institucions en les capitals espanyoles és conseqüència de la configuració del concepte 

d’atenció sanitària per part de l’Estat Liberal durant el segle XIX, el qual respongué, 

bàsicament, a un precepte benèfic, en certa manera, institucionalitzat per l’estat. Cal 

veure que: 

 “Dentro de los principios que inspiran al Estado liberal [...] no cabe 
otro sistema de Sanidad pública que no sea el preventivo. La Administración no 
se encarga en ningún caso de procurar asistencia sanitaria a todos los 
ciudadanos, pues la salud individual es algo que sólo a cada particular 
concierne y que con sus propias fuerzas puede tutelar suficientemente. La 
Sanidad pública se limitará a procurar evitar las causas que alteran la salud de 
la colectividad. Paralelamente, la Beneficencia pública cubrirá las quiebras del 
dogma general de la autosuficiencia, prestando asistencia sanitaria a los que 
no estén en condiciones de procurársela. De esta manera, [...] dos servicios 
públicos cuyas prestaciones son, en buena parte, materialmente coincidentes, 
iniciarían separadamente su evolución, manteniéndose desconectados a lo 
largo de los años” (Muñoz Machado, 1975: 32 – 33). 

 
 Per tant, la beneficència pública articulà el conglomerat assistencial i de 

protecció als sectors més desfavorits de la població, però no sols de la seva pròpia 

població sinó també d’aquells migrants que residien temporalment en la ciutat. D’aquí, 

la cura a infants, dones fadrines embarassades, prostitutes, pobres de solemnitat, etc que 

suposaren la institucionalització dels recursos tradicionals propis d’Àntic Règim de 

protecció social. Així, hospitals, hospicis, incluses, manicomis, cases d’acollida, etc. 

que ja existien en les ciutats i més en les grans ciutats com n’eren les capitals de 

província foren reformulats i mantinguts. Alhora el hinterland d’influència d’aquestes 

ciutats remetia els sectors socials desprotegits; és a dir, els migrants benèfics. Un clar 

exemple d’aquest procés de circulació és el que a Espanya es coneix com a Incluses, 

institucions destinades des d’època medieval a guarir a la infància i en concret a la 
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infància abandonada. Aquest tipus de migrants, en certa manera no econòmics20, 

requeien en les institucions de la ciutat per manca de recursos assistencials en els seus 

llocs d’origen. Però també, quan un migrant econòmic patia algun revers a la ciutat com 

per exemple queia malalt i no podia preveure’s l’atenció sanitària necessària també era 

institucionalitzat en aquelles institucions urbanes.  

 Centrant-se en les incluses cal a dir que recollien infants propis i forans els quals 

eren registrats a dita institució, tal com s’explicarà en el capítol de Fonts i mètodes, a 

partir d’un sistema que no sols pretenia recollir els events demogràfics de l’expòsit sinó 

també fixar tota la informació referent a l’infant prèvia a l’entrada a la institució. Tot i 

aquesta pretensió administrativa de recopilar l’itinerari vital anterior a la seva 

institucionalització per la possibilitat de que l’abandó fos anònim, exercitat a través dels 

torns els quals no foren retirats fins ben entrat el segle XIX, impossibilita distingir els 

propis i els forans. A més el sistema de criança preconitzat per la institució a través de 

l’emplaçament exterior dels expòsits féu que el urban penalty s’entengués al món rural i 

d’aquí que convindria en denominar aquest concepte com a institution penalty. 

 Entorn a la conceptualització de la població institucional cal dir que el propi 

abandonament constituïa una penalització per a la salut de l’infant, és a dir pel futur 

expòsit, proporcionant a aquest col·lectiu una major vulnerabilitat. És a dir, l’infant 

perdia el seu context familiar, el qual ha de ser entès com “[...] an important cell of 

microsocial dynamics, where reactive strategies and mobilisation of potential assets 

and opportunities can contribute to diminishing vulnerability” (Hogan and Marandola, 

2005: 455); com també perdia el vincle amb la mare, la qual a través de la lactància 

natural conferia una certa protecció a la salut de l’infant.  

 

 

 

                                                 
20 La contraposició entre ‘migrant econòmic’ i ‘migrant no econòmic’ es justifica per la finalitat de la 
mobilitat per qüestions laborals però com l’Organitzación Internacional de las Migraciones esmenta: “El 
término “migrante económico” algunas veces se usa como un equivalente al término migrante de trabajo 
o trabajador migrante. Sin embargo, los dos conceptos pueden abarcar categorías diferentes. El término 
“migrante de trabajo” puede usarse de manera restrictiva para abarcar solamente el desplazamiento 
con el propósito de empleo, mientras que el término “migrante económico” puede usarse en un sentido 
limitado, el cual incluye sólo el desplazamiento con el propósito de empleo, o en un sentido más amplio 
que incluye a personas que entran a un Estado para realizar otros tipos de actividades económicas como 
inversionistas o viajeros de negocios.” Organización Internacional de las Migraciones. Migración laboral 
[en línia] [Consultada 12 de febrer de 2008]. Disponible a: http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-
migration/developing-migration-policy/migration-labour/labour/lang/es 
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II. Font i mètodes 
 

 

 

 
Hemos sido lo que sois 

vosotros seréis cual nosotros. 
Hemos muerto como veis 
también moriréis vosotros. 

 
 

 
Esto fidelis usque ad mortem et dabo tibi coronam gloriae21 

 
 

                                                 
21 Adagis manuscrits de la contraportada dels llibres d’enterraments del Cementiri municipal de la ciutat 
de Palma, Arxiu Municipal de Palma (AMP). La traducció de la frase llatina, que pertany a l’Apocalipsis 
2.10, seria la de: Sigues fidel fins a la mort i et donaré la recompensa de la glòria. Traducció que hem 
d’agrair a Antònia Vilar i qui també ens ha proporcionat tot un estudi filològic i històric de la cita.  
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 El mètode científic argumenta que els procediments de tractament de les fonts 

són la part fonamental del disseny de tot estudi i com a tal són presentats en primer lloc. 

Aquest ordre pressuposa que la metodologia dirigeix la recerca, en aquest cas, la recerca 

documental. No obstant això, sobretot en la construcció de base de dades 

demogràfiques, és convenient el coneixement de l’estructura de les fonts, donat que 

aquestes no s’usen de forma directa sinó que pateixen un procés que en certa manera es 

pot considerar de reconstrucció que persegueix reunir el comportament demogràfic 

individual amb l’ús de fonts diverses. D’aquí la necessitat d’observar l’evolució de les 

fonts per controlar els seus canvis que si fossin obviats afectarien a l’objecte d’estudi. 

Aquest mobilisme de les fonts, no únicament es considera com un tret distintiu de les 

fonts demogràfiques, sinó també cal que sigui entès en relació a les fonts de caire 

administratiu a causa de l’ampli ventall cronològic que s’aborda en l’estudi. El temps 

històric en les fonts queda reflectit en forma de modificacions estructurals, producte de 

canvis polítics que comportaren canvis en l’estructura de l’administració pública que es 

traduïren en forma de lleis, reials decrets, reials ordres o fins i tot de menor rang legal 

com els acords plenaris. La seva aplicació constituí l’evolució de les fonts o fins i tot la 

seva desaparició.  

 Així doncs, l’objectiu d’aquest capítol és descriure les característiques de les 

fonts utilitzades en aquest estudi, talment com els llibres de registre d’events 

demogràfics tant sacramentals com civils, amb especial atenció a aquelles fonts que han 

estat tradicionalment poc utilitzades en la disciplina demogràfica, concretament els 

llibres d’enterraments de cementiris municipals i el Registre Civil previ a la seva 

instauració definitiva de 1871. Aquestes fonts permeten mesurar la dinàmica de la 

població i es troben acompanyades d’un conjunt documental producte de la classe 

mèdica que permetran construir el perfil epidemiològic de la població en la infància de 

la ciutat de Palma en el període estudiat. A més, també s’atendrà al mètode de 

tractament d’aquesta informació, que passarà per la valoració del sistema de 

triangulació metodològica, que representa la conjugació de mètodes quantitatius i 

qualitatius per a l’anàlisi d’aquelles fonts. 
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1. Fonts. 
 

Julio Aróstegui en el seu llibre La investigación histórica: teoría y método 

(2001), defineix la font històrica como “[...] todo aquel objeto material, instrumento o 

herramienta, símbolo o discurso intelectual, que procede de la creatividad humana, del 

cual pude inferirse algo acerca de una determinada situación social en el tiempo”. (p. 

380). Així, les fonts es defineixen segons les seves característiques internes o externes. 

El caràcter intern es refereix a la forma (criteri posicional) i intenció (criteri intencional) 

en l’elaboració de la font. D’aquí, la distinció entre fonts directes o indirectes i fonts 

testimonials o no testimonials.22 En canvi, per la naturalesa externa d’una font s’entén el 

procediment emprat per transmetre la informació i la seva difusió. Aquesta divulgació 

diferencia les fonts en monumentals, documentals, bibliogràfiques, gràfiques i 

audiovisuals, premsa, fonts orals i documentació digital.23  

Les fonts utilitzades per aquest estudi procedeixen del mateix període cronològic 

i del mateix àmbit geogràfic, és a dir de 1840 a 1960 i de la ciutat de Palma, capital de 

la província de les Illes Balears. En funció de la seva utilització discursiva poden ser 

detallades de la següent manera: 

- En l’exposició de l’estructura i dinàmica general de la població de la ciutat 

de Palma s’han emprat els censos i l’anomenat Moviment Natural de la 

Població corresponents a la demarcació administrativa de la província de les 

Illes Balears. 

- Per l’anàlisi demogràfica i epidemiològica de la mortalitat en la infància 

s’han construït sèries de mortalitat infantil i juvenil a partir dels llibres 

sacramentals de baptismes i defuncions, dels llibres d’enterraments del 

cementiri municipal de Palma, dels llibres de naixements i defuncions del 

Registre Civil i dels Libros de Exposiciones de la Inclusa de la ciutat. 

- Per la percepció professional des de la medicina hegemònica de les causes de 

defunció predominants a la ciutat de Palma, s’han fet servir des de 

topografies mèdiques a les actes de les sessions de la Reial Acadèmia de 

Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, com també els discursos 

inaugurals i d’ingrés a l’esmentada acadèmia i al Col·legi 

                                                 
22 Distinció establerta a partir de llibre citat de J. Aróstegui (2001) i del de R. Alía Miranda (2005). 
23 Classificació proposada en: Alía Miranda, R. (2001): Técnicas de investigación para historiadores: Las 
Fuentes de la historia. Madrid: Síntesis. 
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MedicoFarmacèutic. A més, de tota una sèrie d’articles publicats a l’òrgan 

de difusió oficial del col·legi, conegut com Revista Balear de Ciencias 

Médicas. Alhora també s’han aprofitat tot un conjunt d’opuscles, fulletons o 

pasquins de divulgació sanitària de diferent origen. 

- L’aproximació a les epidèmies de còlera, febre groga i grip de la ciutat de 

Palma, a part d’haver estat fixades a través de les sèries demogràfiques, 

també s’ha aprofundit en la documentació generada per part de l’Ajuntament 

de la ciutat tant constituït en forma de ple com de Junta Municipal de 

Sanitat, donat el seu paper executiu i de financiació de les mesures de Salut 

Pública. 

- La institucionalització del procés de protecció a la infància s’ha utilitzat com 

a eix transversal en el procés de descens de la mortalitat documentant-se a 

través de: la premsa i fonts de caire divulgatiu, eminentment conferències 

realitzades per metges.  

Així, totes aquestes fonts poden ser classificades com a fonts directes, no 

testimonials i textuals, però donada la seva diferent naturalesa i finalitat cal diferenciar-

les en: fonts documentals, bibliogràfiques i premsa (veure Taula 2).  

 

Taula 2: Classificació de les fonts utilitzades segons la seva difusió 

 
Font documentals Llibres sacrementals de baptismes i defuncions de la ciutat de Palma

Llibres d'enterraments del Cementiri Municipal de la ciutat de Palma

Llibres de naixements i defuncions del Registre Civil de la ciutat de Palma

Libro de Exposiciones  de la Inclusa de la ciutat de Palma

Censos i Moviment Patural de la Població de Palma i Illes Balears

Llibre d'Actes de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca

Documentació administrativa de l'Ajuntament de Palma
Fonts bibliogràfiques Discursos d'ingrés de socis numeraris de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca i 

del Col·legi Mèdico-Farmacèutic de Palma
Discursos d'obertura d'any acadèmica de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca i 

del Col·legi Mèdico-Farmacèutic de Palma
Revista Balear de Ciencias Médicas

Documentació d'origen divers sobre divulgació sanitària: conferències, cartilles higièniques, etc.  
 

1.1 Fonts documentals 

 
Aquest apartat es troba constituït pels diferents registres d’esdeveniments vitals, 

com són els llibres sacramentals, llibres d’enterraments i Registre Civil. El seu ús 

primordial és per a l’estudi de la dinàmica de la població donat que aquests fonts 

proporcionen els fluxos al llarg del temps que modifiquen l’estructura de la població 
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referida. Aquests fluxos són els naixements, les defuncions i les migracions. Els dos 

primers fenòmens demogràfics en èpoques històriques estaven institucionalitzats. Tot i 

que no necessàriament la seva finalitat havia de ser demogràfica. Així, es distingeixen 

en fonts preestadístiques i estadístiques.  

Les fonts preestadístiques, i en el cas concret, dels llibres sacramentals i dels 

llibres d’enterraments remeten a finalitats religioses. En canvi, les segones “es 

caracteritzen per ser instruments que permeten el coneixement i les tendències de les 

poblacions en procedir de la recollida sistemàtica, regular i centralitzada de les dades, 

amb finalitats generals o sociodemogràfiques, per part de l’administració central de 

l’Estat a través d’un organisme competent creat expressament a aquest fi [...]” (Cusidó 

Vallverdú, 2006: 20). A més, parteixen de la universalitat en la cobertura territorial. 

Així, el Registre Civil i el Moviment Natural de la Població representen aquesta 

tipologia de font. Tot i que, cal tenir en compte que el Moviment Natural de la Població 

és un font publicada i seriada, cosa que per la nostra classificació documental hauria de 

ser inclosa en l’apartat de fonts bibliogràfiques. Però, es tracta d’una font confeccionada 

en un primer moment a partir dels registres parroquials i després pel Registre Civil. Per 

tant, en un intent d’homogeneïtzar les fonts de caràcter demogràfic, encara que la seva 

funció en fos diferent, creiem del tot convenient incloure aquesta font com a part final 

de l’estudi de les fonts documentals. A la vegada, i com ja explicarem posteriorment, ha 

estat localitzada la documentació original de la Junta d’Estadística de les Illes Balears, 

fet que implica disposar de la documentació generada per a la confecció del Moviment 

Natural de la Població de la pròpia província i no en el seu format de publicació general 

de cobertura de l’ens estatal.  

 Junt a aquestes fonts, s’ha utilitzat documentació de caire administrativa tant de 

la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca com del propi plenari 

de l’Ajuntament de la ciutat de Palma. La documentació administrativa, eminentment en 

forma d’actes és el suport en el que es materialitzen les seves actuacions. Unes 

actuacions que en el cas de l’acadèmia eren de caire consultiu o informatiu, com també 

n’era el cas de les juntes de sanitat, tant municipals com provincials i d’execució en el 

cas del ple municipal.  
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1.1.1 Llibres sacramentals 
 
Els llibres sacramentals estan formats pels Quinque librorum, dels quals en el 

present estudi únicament s’han usat els llibres de defuncions i els de baptismes. La 

confecció obligatòria dels llibres de baptismes i matrimonis s’establí amb les 

disposicions del Concili de Trento (1545 – 1563) i dels homònims per a les defuncions a 

partir del Rituale Romanum (1614) confeccionat baix el pontificat del Papa Pau V (1550 

– 1621). Les sèries documentals utilitzades es troben localitzades a l’Arxiu Diocesà de 

Mallorca (ADM), integrades en la Secció de Cancelleria, baix l’epígraf de Registres 

Parroquials. Aquesta concentració es deu a què:  

“Des de principi del segle XVI el bisbe tenia manat lliurar anualment a 
l’arxiu de la cúria episcopal el quadern dels minyons batejats durant l’any 
anterior. Després de la reforma tridentina continuà la mateixa pràctica i més 
tard exigí els nous registres de baptismes, confirmacions, matrimonis i 
defuncions, dels quals prenia cura l’arxiver de la cúria” (Rosselló Lliteras, 
1983: 704). 

 
El registre sacramental de la ciutat de Palma és conseqüència d’una xarxa 

parroquial que al segle XIX estava formada per sis parròquies mares i cinc vicaries in 

capite i formava part de la Diòcesi de Mallorca.24 L’estructura parroquial fou 

dissenyada en el segle XIII fruit de la conquesta catalana de la Medina Mayurqa (1229) i 

convertida en la cristiana Ciutat de Mallorques.25 S’hi erigiren cinc parròquies, baix les 

següents advocacions: Santa Eulàlia, Santa Creu, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant 

Picolau i una sisena que fou intitulada com la parròquia de l’Almudaina, localitzada a la 

Catedral i constituïda en seu episcopal (veure Il·lustració 4). La parròquia de Santa 

Eulàlia i la de Sant Miquel en els primers moments de la conquesta catalana (1229) 

foren mesquites adaptades al culte cristià i després foren erigides com a esglésies, 

apareixent ressenyada la primera d’aquestes des de 1230. En canvi, el temple de Sant 

Jaume es documenta per primera vegada a 1246, es considera com a la primera església 

de la ciutat. Santa Creu fou fundada pel bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou (1212, 

                                                 
24 La diòcesis de Mallorca contà, entre el segle XVI i 1913, amb  37 parròquies i 37 vicaries in capite. Es 
documenta de manera continuada i sense pràcticament cap tipus de llacuna documental les sèries 
demogràfiques de baptismes, matrimonis i defuncions des del segle XVI fins a 1871. Les més antigues se 
remunten a 1500 i les més recents a 1868. Per més informació en relació a la documentació sacramental 
d’esdeveniments vitals veure: Moll Blanes, I. i Pujadas Mora, J.M. (2006): Los archivos parroquiales de 
las Dióscesis de las Islas Baleares. Descripción de su contenido y relación de trabajos realizados a partir 
de su información. Comunicació presentada en la Jornada sobre els arxius parroquials com a font per a 
l'estudi de la història social de la població, Barcelona. 
25Ciutat de Mallorques és el nom medieval de l’actual ciutat de Palma. 
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any en què es anomenat bisbe de Barcelona – 1241) . I la parròquia de Sant Nicolau es 

desmembrà a 1302 de la parròquia de Santa Eulàlia (Servera Sitjar, 1996). 

 

Il·lustració 4: Xarxa de parròquies mares a la ciutat de Palma al segle XIX 

ParròquiesParròquies

1. Almudaina

2. Sant Eulàlia

3. Sant �icolau

4. Santa Creu

5. Sant Jaume

6. Sant Miquel

1

2

34

5 6

ParròquiesParròquies

1. Almudaina

2. Sant Eulàlia

3. Sant �icolau

4. Santa Creu

5. Sant Jaume

6. Sant Miquel

1

2

34

5 6

 

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa de Pere Alcàntara Peña (1869) 

 

Aquesta distribució es mantingué de manera intacta fins a principis del segle XIX 

(Fullana Puigserver, 1996 i Servera Sitjar, 1996), però a conseqüència del creixement 

demogràfic de la ciutat es consolidà el seu espai d’extramurs on des de mitjans del segle 

XVIII s’anaren creant vicaries in capite o sufragànies per donar dient-ne serveis 

religiosos a n’aquella nova població. Aquestes vicaries tenien potestat sacramental al 

igual que les parròquies mares. Les primeres creades a l’illa de Mallorca daten del segle 

XVI, encara que les de la ciutat de Palma es construirien a partir del segle XVIII i no 

gaudiren d’independència eclesiàstica fins a 1913 (veure Taula 3).  

 

Taula 3: Distribució de les vicaries in capite a la ciutat de Palma (segle XIX) 

 
Parròquia mare Vicaria in capite  (extramurs)

Almudaina -

Santa Creu La Transfiguració del Senyor (Gènova - Bonanova)

Sant Magí

Puríssima Concepció (La Vileta)

Santa Eulalia Sant Jordi

Sant Jaume Inmaculada Concepció de Maria (Son Sardina)

Sant Miquel -

Sant �icolau -  

Font: Elaboració pròpia a partir dels llibres parroquials de baptismes i defuncions de la ciutat de Palma. Arxiu 
Diocesà de Mallorca. 
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Al món rural, les parròquies sufragànies tingueren una funció d’aglutinadores de 

la població ja que estaven ubicades a llogarets que durant el segle XIX, i en menor 

mesura durant el segle XX es constituïren en municipis. En canvi, a la ciutat de Palma 

han estat l’element configurador de l’espai extramurs i han perdurat en forma de 

barriades. Per tant, l'organització eclesiàstica del territori implicà la concepció 

demogràfica de l'espai (Moll Blanes et al., 2006).  

Les vicaries in capite de la ciutat de Palma tingueren dos orígens, un remet a la 

construcció de nova planta d’aquestes i l’altra a la reutilització d’esglésies anteriors. 

Així, la vicaria ubicada a la Bonanova és l’hereva del santuari de la Mare de Déu de la 

Bonanova, que s’erigí com a ermita dedicada a Sant Antoni i a la Mare de Déu, el 1472. 

Tot i que, entre 1694 i 1836 passà sota l’autoritat dels carmelites. El temple actual fou 

construït a les acaballes del segle XVIII i sufragat per la marquesa de Solleric, 

Magdalena Gual y del Barco. Amb la desamortització de Mendizábal (1836), els frares 

foren exclaustrasts, se’n subhastaren les terres i l’església passà ser sufragània de la 

parròquia de Santa Creu de Palma i amb jurisdicció sobre tot el barri de Gènova. 

Posteriorment, passà a dependre de la nova parròquia creada a Gènova al 1913 (Gran 

enciclopèdia de Mallorca, des de 1988: 191 – 193).  

En canvi, la vicaria de la Vileta fou erigida a 1804 sota l’advocació de la 

Puríssima Concepció a més contava amb un cementiri propi i era filial de la parròquia 

anterior. La corresponent al barri de Son Sardina es començà a construir a 1708, 

dedicada a la Immaculada Concepció de Maria. A 1913 s’independitzà de la parròquia 

de Sant Jaume, encara que l’actual construcció data de 1927-29, moment en què 

s’aprofità per treure el cementiri (Gran enciclopèdia de Mallorca, des de 1988: 191 – 

193). La parròquia de Santa Eulàlia únicament contà amb la vicaria de Sant Jordi, 

advocada al sant i declarada com a tal a 1880. Aquest temple tingué el seu origen en una 

església de repoblament del segle XIV i a 1934 s’inicià la construcció de la nova església 

(García Llinás, 1998). 

 Cada una d’aquestes parròquies o de les vicaries in capite generà les seves sèries 

de baptismes i defuncions. Unes sèries que s’organitzàvem per any d’ocurrència de 

l’event. Per tant, per cada any i parròquia a partir de partides individuals es reportava 

l’event concret. Així, les partides de baptisme i de defunció que no únicament serveixen 

per reportar l’event demogràfic proporcionen tota una sèrie d’informació que ha 

possibilitat que els registres vitals siguin una de les fonts més utilitzades per la història 

de la família i no sols per la demografia històrica. Així, la filiació del neonat o del finat 
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constituiria aquest pont entre ambdues categories historiogràfiques. El parentiu entorn al 

baptisme es fixava a través dels pares, dels avis i padrins paterns i materns.26 Aquestes 

filiacions anaven acompanyades de la naturalesa i/o residència d’aquests i de la seva 

estructura socio-professional. En canvi, la filiació en les partides de defunció, i més en 

concret quan es referia a un infant, quedava reduïda a la dels pares (veure Il·lustració 5).  

Il·lustració 5: Estructura de les partides de baptisme i defunció al segle XIX.27 

 

 

�eonat 

Finat 

Event 
Filiació Localitzac

i 
ó 

geogr à fica 

Tipus baptisme 

Causa de  defunci ó 

Extensa 

Redu ï da 

Paturalesa 

Parr ò quia 

Nom  - Data 

Paturalesa 

Parr ò quia 

Adre ç a 
 

Font: Elaboració pròpia a partir dels llibres parroquials de baptismes i defuncions de la ciutat de Palma. Arxiu 
Diocesà de Mallorca. 

 

 La inscripció parroquial, que coincidia amb el lloc d’administració del 

sagrament, pressuposa la localització geogràfica de l’event. És a dir, a l’hora d’efectuar 

la inscripció prevalia el lloc d’ocurrència en front del lloc de residència, cosa que podia 

motivar una certa deslocalització registral, que afectaria al càlcul dels indicadors 

demogràfics. No obstant això, quan l’event de la defunció era registrat fora del seu lloc 

habitual de residència, la inscripció anava acompanyada d’un text que resava, 

generalment, de la següent manera: “se hallaba accidentalmente en la ciudad”. Però 

també s’hi recollia el lloc de naixement (naturalesa) sobretot en el registre envers la 

defunció, ja que era habitual que el lloc de naixement i de baptisme coincidís tant en 

espai com temps. Igualment, l’adreça de residència també fou consignada més en la 

defunció que en el baptisme, però aquesta també remetia al lloc d’ocurrència.  

                                                 
26 En l’entrada de padrí del Diccionari català-balear-valencià (1926-1962) s’explica que: “El significat de 
‘avi’ és degut al costum d’ésser els avis els padrins dels primers infants d'una família”. I quan s’hi 
consulta el significat d’avi es menciona que, a Mallorca ja ha desaparegut el mot avi del llenguatge 
vulgar: tothom diu padrí i padrina, fora de les famílies senyorials que conserven les fórmules de 
respecte: el senyor avi, la senyora àvia. Diccionari català-balear-valencià [en línea]. Editorial Moll – 
Institut d’Estudis Baleàrics, 1926 – 1962 [Consulta: 01 agost 2008]. Disponible a: 
http://dcvb.iecat.net/default.asp 
27 Per copsar l’evolució de les partides de baptisme veure: Martín Galán, M. (1981): Fuentes y métodos 
para el estudio de la demografía histórica castellana durante la Edad Moderna.. Hispania: revista 
española de historia, vol.  41, núm. 148, p. 231 – 326.  
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 Aquesta deslocalització s’ha d’entendre principalment com un possible 

transvasament d’informació d’una parròquia a una altra de la mateixa ciutat o fins i tot 

d’una vicaria in capite a la seva parròquia mare. Aquest fet és cabdal a la parròquia de 

l’Almudaina, ja que a la vegada que fou seu episcopal també era parròquia urbana. La 

localització de les diferents esglésies implicava una adscripció parroquial, que en el cas 

del naixement corresponia normalment amb la residència dels pares, pel matrimoni amb 

la residència de l’esposa i per la defunció amb la residència del finat. Però el cas de 

l’Almudaina presenta algunes peculiaritat que s’han de cercar en paraules com 

reconeixement social, expressió d’una classe o rang o posició social.  

 Així, en aquesta parròquia es registraven d’un costat els baptismes dels nascuts 

en la seva circumscripció urbana, i d’altra els baptismes de nascuts en altres parròquies 

de la ciutat i fins i tot de poblacions geogràficament pròximes a la capital, les famílies 

dels quals, per raons no estrictament eclesiàstiques, volien que els seus fills fossin 

batejats, no en la parròquia de l’Almudaina, sinó en la Catedral de Palma. A la vegada 

cal considerar als transeünts fruit del tràfic portuari, o d’un funcionariat – militars, 

Audiència- que també acudien a la Catedral. És per això que convé tenir molta 

precaució a l’hora de comptabilitzar els esdeveniments registrats en aquesta parròquia, 

ja que es produeix una sobrevaloració, sobretot dels baptismes adscrits a la mencionada 

parròquia. Per tant, és impossible assimilar els baptismes efectuats a la parròquia amb 

els naixements de la mateixa; tema que serà tractat en l’apartat metodològic del present 

capítol.  

 Aquesta assimilació que ha estat utilitzada quan la parròquia no tenia més 

atribucions que les sacramentals pot comportar algun tipus de problema metodològic 

per l’administració del sagrament del baptisme que preconitzaven “Las fuentes 

teológicas-morales de la época [segles XVIII i XX] y los diversos tratados de moral 

médica [que] insisten, del mismo modo que lo hacía el Ritual Romano, en que se 

aplique el bautismo de necesidad a los niños, o indistintamente al feto, que nacen en 

condiciones difíciles, como es el caso de muerte de la madre” (Pérez Moreda, 1980: 

153). Per tant, es fa difícil la separació entre la mortalitat fetal i les defuncions entorn el 

part, una línia que en el cas el Registre Civil es formalitzà a partir del conceptes de 

nascuts vius i nascuts morts amb la definició de què la criatura havia d’estar 24 hores 

viva fora del claustre matern per ser considerat nascut viu, definició igualment 

problemàtica com exposarem posteriorment. Aquest baptismes, que foren anomenats de 

socors o per causa necesaria podien ser administrats per part de la pròpia mare o de la 
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comare,28 sagrament que després era ratificat pel rector de la parròquia a l’hora de la 

inscripció en el corresponent llibre. 

 Malgrat això, l’administració d’aquest tipus de baptismes suposà una àmplia 

cobertura d’aquelles defuncions que es produïen entorn al naixement. Tot i que, aquesta 

pretensió pogué sobreestimar el nombre de naixements, ja que s’incorporarien nascuts 

morts com a nascuts vius. Alhora també es podia donar el fet de què únicament es 

registrés la defunció i com a part de la partida s’incorporés el detall del baptisme de 

socors. A tall d’exemple inserirem una d’aquestes partides:  

“Una niña hija de D. Carlos Gonzalez (sic) de Valdes (num. 15). Como vicario 
de la parroquia de San Miguel de Palma, mandé dar sepultura en el día de la fecha al 
cadaver (sic) de una niña hija de Dn. Carlos Gonzalez (sic) y de Dº Jacinta Billon 
naturales esta (sic) de Santany (sic) y aquel de Villaviciosa de Odon provincia de 
Madrid, cuya niña a las ocho de la mañana del mismo dia (sic) y falleció poco después 
(sic) de haber nacido habiendo antes sido bautizada por la comadre; fueron testigos 
Miguel Gelabert y José Marimon,. Y para que conste lo firmo á primero abril de mil 
ochocientos sesenta y nueve”.29   

 

Per tant, la partida de defunció reportà dos events diferents i a més no establí la causa de 

la defunció. Tot i que, el seu detall era obligatori i a més havia d’estar certificada per un 

facultatiu. 

La causa de defunció és un altre dels elements que cal tenir en compte a l’hora 

d’utilitzar els llibres sacramentals com a font epidemiològica. La inclusió d’aquesta fou 

conseqüència de la Reial Ordre de l’1 de desembre de 1837 (Bernabeu Mestre, 1992), la 

qual cosa no significa que amb anterioritat no hi fos consignada, sinó que a partir de la 

disposició legal, les partides de defuncions havien d’incloure: “La enfermedad que 

causó el fallecimiento, según la certificación del facultativo, sin la cual no podrá darse 

sepultura al cadáver [...].30 Aquesta reial ordre fou un dels intents de racionalització del 

registre parroquial dels events vitals per part de l’administració estatal a causa de la 

fallida contínua de la secularització del registre (Muro et al, 1996). La seva entrada en 

vigor marca l’inici del nostre estudi per la seva vessant epidemiològica. 

Una altra peculiaritat dels llibres sacramentals de defuncions era l’anotació de 

manera independent dels albats. El diccionari català – balear – valencià (1926 – 1962) 

                                                 
28 Pérez Moreda (1980) esmenta l’existència de “Varias Sinodales de diversos obispados insisten a la vez 
en la forma en que se ha de aplicar el ‘agua de socorro’ por los familiares o por la comadre, una vez 
extraído el niño del cuerpo de la madre o incluso antes, nada más aparecer la cabeza o alguna de las 
extremidades. Desde ese momento se considera la criatura como bautizada por necesidad” (p. 153). 
29 Llibre de defuncions de la Parròquia de Sant Miquel, 1879, p.: 394.  
30 Article 1r d la Reial Ordre de l’1 de desembre de 1837. 
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proporciona la definició d’albat com la d’infant mort abans de l'edat de la raó.31 Així, la 

delimitació entre albat i cos32, com a sinònim d’adult, s’establia entorn als 6 ò 7 anys. 

La distinció era un poc a criteri del mateix rector encarregat del registre de la defunció. 

Però, segurament els sagraments de la comunió i de la confirmació hi tenien alguna cosa 

a veure. És a dir, si havien estat dispensats al difunt, en vida, possiblement aquest era 

considerat adult i no pàrvul. Pel que fa a l’illa de Mallorca aquest tipus d’inscripcions es 

generalitzaren al segle XVIII, tot i que des del segle anterior un 19% de les parròquies 

mallorquines contava amb aquest registre independent. Encara que durant la centúria del 

set-cents, un 43% de las parròquies i un 35% de les parròquies sufragànies iniciaren la 

seva fixació (Moll Blanes i Pujadas Mora, 2006).  

Com a característica especial d’aquests llibres cal assenyalar que el registre de 

manera independent dels pàrvuls no mostrà continuïtat, ja que les sèries disponibles, no 

sols per la ciutat de Palma, sinó per tota l’illa, corresponen a períodes de curta duració. 

La qual cosa no significa que la població difunta en la infància no fos anotada, sinó que 

com a registre independent tingué menys vida que els registres de defuncions dels adults 

i de manera molt fraccionada. En general, la vigència d’aquest tipus d’anotacions es 

concentra en dos moments cronològics: finals del segle XVIII i mitjans del segle XIX.  

Així doncs, cal notar una evolució en la informació proporcionada en les 

partides la qual va incrementar al llarg del temps, fruit de tota una sèrie de disposicions 

eclesiàstiques que es feren complir a través de les visites parroquials. Així, per exemple, 

en Santa Visita de 22 de juliol de 1848 en revisió dels llibres sacramentals de la 

parròquia de Sant Jaume es manifestava que: 

 “Vistas las partidas de defuncion (sic) de parvulos (sic) de la Iglesia parroq. 
(sic) de San Jayme (sic) de esta Ciudad contenidas en el presente Libro, Su Sria. (sic) 
Illma. (sic) el Obispo mí Sr. por ante mí su infrascrito Secretario dijo, que las 
aprobadas en cuanto hubiese lugar en derecho, mandando que en lo sucesivo se 
esprese (sic) con letras y no con solos guarismos la fecha de defunción (sic); y lo 
firmó, de que certifico. 

Rafael Obpo. de Mallorca”33 

  

Malauradament, no atengué a que les causes de defunció no hi foren degudament 

consignades, tot i la reial ordre esmentada de 1837. 

                                                 
31 Diccionari català-balear-valencià [en línea]. Editorial Moll – Institut d’Estudis Baleàrics, 1926 – 1962 
[Consulta: 01 agost 2007]. Disponible a: http://dcvb.iecat.net/default.asp 
32Persona humana, definició de cos pel Diccionari català-balear-valencià [en línea]. Editorial Moll – 
Institut d’Estudis Baleàrics, 1926 – 1962 [Consulta: 01 agost 2007]. Disponible a: 
http://dcvb.iecat.net/default.asp 
33 Llibre d’albats de la parroquia de Sant Jaume de1848, p. 35. 
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Una vegada fixades les característiques estructurals de les partides sacramentals 

atendrem les sèries parroquials de baptismes i defuncions utilitzades en l’estudi. 

Aquestes corresponen a les generades per cada una de les parròquies mares de la ciutat 

de Palma entre 1836 i 1881 (veure Taula 4). La cronologia respon a la mateixa en què 

els llibres d’enterraments del cementiri municipal seguiren una organització registral per 

adscripció parroquial, fet que persegueix la comparació d’ambdues fonts i alhora suplir 

les seves mancances. Aquestes mancances poden venir determinades per llacunes 

documentals fruit del pas del temps i del mermament dels arxius, com és el cas de la 

inexistència dels llibres sacramentals de defuncions de la parròquia de Santa Eulàlia 

entre 1857 i 1861 i de la parròquia de Sant Miquel entre 1836 i 1851 a l’Arxiu Diocesà 

de Mallorca. 

 

Taula 4: Cronologia per parròquies mares del llibres sacramentals de defuncions de la ciutat de 
Palma, 1836 –1881. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Però, també permetrà pal·liar algunes deficiències producte de la seva 

estructura, com la diferenciació entre albat i cos o identificar els fluxos migratoris que 

inflaven el nombre de defuncions de la ciutat. Aquesta cronologia trastoca en certa 

manera l’ús habitual que s’ha fet dels llibres sacramentals com a font demogràfica, 

aconsellant-se la utilització dels llibres de naixements i defuncions del Registre Civil a 

partir de la seva instauració definitiva a 1871. Sobretot, per la seva vocació 

aconfessional i per la continuat de les seves sèries (Ramiro Fariñas, 1998; Robles 

González, 2002; Sanz Gimeno, 1999) tot i que per a la normalització del registre es 

necessità que transcorreguessin una sèrie d’anys, la qual cosa desaconsella el seu ús en 

els primers anys de constitució (Valero Escandell, 1986) . 

Tot i que les vicaries in capite gaudien de potestat sacramental no significa que 

les sèries documentals comencin a partir de la seva instauració. Així, les sèries de 
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defuncions i baptismes conservades a les parròquies de Sant Jordi i Sant Magí 

comencen després de 1881, per la qual cosa surten dels límits cronològics en l’ús 

d’aquest tipus de font general. En canvi, les sèries de baptismes i defuncions de les 

vicaries de Son Sardina i la Vileta comencen a mitjans del nostre període d’estudi, 

encara que únicament han pogut ser reconstruïda les sèries corresponents a la primera 

d’aquestes.34  

 

1.1.2 Llibres d’enterraments 
 
 Els llibres d’enterraments reporten el fenomen de la defunció i són una font que 

en la demografia espanyola ha estat poc utilitzada. Els motius segurament són diversos, 

però possiblement l’inici de la seva implantació podria ser una de les causes del seu poc 

ús i alhora coneixement. Aquest registre fou producte d’un determinats preceptes de 

Salut Pública envers a la prohibició d’efectuar enterraments als cascs urbans i que 

tingueren com a conseqüència la construcció dels cementiris fora dels nuclis urbans des 

finals del set-cents, però que no foren una pràctica real fins al Vuit-cents. En canvi, els 

llibres sacramentals homònims, com s’ha mencionat, tenien una llarga tradició i a més a 

partir de 1871 la introducció definitiva del Registre Civil a Espanya passà a suplir i 

complir el requisit de registre universal dels esdeveniments vitals. A més, la 

concentració dels llibres sacramentals en els arxius diocesans i la continuïtat del 

Registre Civil fins els nostres dies fan que hagin estat fonts més visibles que el registre 

d’inhumacions de més difícil localització i normalment dipositat a la secció històrica 

dels arxius municipals. Alhora, la tradició historiogràfica espanyola, i també l’europea 

han marcat la propensió en l’ús dels llibres sacramentals com a font, si més no, la 

preferència per estudis de demografia d’Antic Règim ha propiciat que aquesta font fos 

la única que permetés resseguir la dinàmica de les poblacions.  

El registre d’enterraments de la ciutat de Palma fou creat al segle XIX per recollir 

les inhumacions efectuades en els diferents cementiris civils de dita ciutat. Aquests 

cementiris eren quatre i s’organitzaren per confessió religiosa o per manca d’aquesta i 

en darrera instància per un criteri higiènico-sanitari. El primer d’aquests fou inaugurat a 

1621 sota el nom de Cementerio de Apestados a la possessió35 de Son Valentí, el 

                                                 
34 Malauradament, per qüestions geogràfiques i disponibilitat horària de l’arxiu parroquial de La Vileta, 
les sèries demogràfiques no han pogut ser reconstruïdes en la seva totalitat.  
35 Per possessió s’entén una porció gran de terreny de conreu, pertanyent a un propietari i depenent 
d'una casa situada dins la mateixa finca (Tortosa, Mall.); cast[ellà]. Diccionari català-balear-valencià [en 
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següent fou el Cementerio Católico a 1821 a Son Trillo, seguit pel Cementirio de 

Protestantes a 1870 i dos anys més tard el Cementerio Peutro. 

El cementiri catòlic es construí com una mesura de Salut Pública. Aquesta 

actuació sanitària no fou un producte del segle XIX sinó que les primeres disposicions 

legals entorn a la seva regulació foren fixades a les acaballes del set-cents.36 Sovint 

anaven encaminades a la construcció de cementiris rurals (fora dels nuclis urbans, com 

n’és el cas), altres a efectuar les sepultures en aquest i no a l’interior de les esglésies o la 

reducció del nombre d’hores de permanència del cadàver en el domicili. Així, “el 

traslado de los cementerios fuera de las poblaciones estaba previsto por el Estado 

desde fines del siglo XVIII, pero no se hará hasta que el temor al cólera morbo se 

apoderó de la población española” (Peral Pacheco, 1991 – 1992: 274).  

Aquesta afirmació cal que sigui matisada en el cas mallorquí ja que aquestes 

prescripcions higièniques entorn als cementiris foren potenciades arrel del brot epidèmic 

de pesta de Son Servera, que també va afectar a les localitats veïnes de Capdepera i Sant 

Llorenç (1820) i l’epidèmia de febre groga soferta a la ciutat de Palma durant 1821 

(Salas Vives, 2002: 76 – 80). Així, a primers d’abril de 1821 el cementiri rural de Palma 

inicià la seva funció. Fins el moment havia estat situat al costat de l’Hospital General, és 

a dir en el bell mig del nucli urbà de la ciutat de Palma, i en ús continuat des de finals 

del segle XVI, conegut amb el nom d’Es Camp Roig. 

No obstant això, les paraules de Peral Pacheco no anaven del tot desencaminades 

ja que foren les epidèmies, encara que no sols de còlera, les que possibilitaren la 

ubicació del cementiris a l’extrarradi dels nuclis urbans. Així, Brel Chacón (1999) 

esmenta l’existència de tres períodes claus en el procés de la construcció de cementiris 

extramurs, que quedarien resumits de la següent manera: el primer a principis del segle 

XIX, a conseqüència de la febre groga del sud espanyol i de la Mediterrània juntament 

amb la greu crisis de subsistència i la guerra del Francès (1808 – 1814) – on hauríem 

d’afegir la particularitat mallorquina mencionada-; el segon entorn el 1833, moment en 

què el còlera havia aparegut a Portugal i poc després entrava per primera vegada a 

                                                                                                                                               
línea]. Editorial Moll – Institut d’Estudis Baleàrics, 1926 – 1962 [Consulta: 01 agost 2008]. Disponible a: 
http://dcvb.iecat.net/default.asp 
36 Per copsar l’evolució dels preceptes legals entorn als cementiris com a mesures sanitàries, es recomana 
veure: Brel Cachón, M. P. (1999): La construcción de cementerios y la Salud Pública a lo largo del siglo 
XIX. Studia Zamorensia, Segunda Etapa, vol.  V, p. 155 – 195. Malgrat que el títol sols s’esmenti la 
centúria del vuit-cents, l’estudi s’inicia a finals del segle XVIII, amb les primeres disposicions de 
prohibició d’enterraments a l’interior d’esglésies, talment com la Reial Cèdul·la de 20 d’abril de 1787 que 
justificava aquesta nova concepció per “evitar enfermedades, epidemias y pestilentes que se creen nacen 
del ayre (sic) de las Iglesias corrompido por los cadáveres que se entierran en los pavimentos”. 
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Espanya, disposant-se per aquest motiu la Reial Ordre de 3 de juny de 183337; el tercer 

període s’emmarca entre 1855 i 1857 i es veié determinat per les onades colèriques i per 

la instància estatal de què cada poble estès dotat d’un cementiri exterior. A partir 

d’aquesta última cronologia les disposicions de l’Estat central anaren encaminades a 

subsanar les deficiències dels cementiris, que per aquesta data ja es trobaven tots situats 

a l’exterior de les poblacions (Brel Chacón,1999: 167 – 168), malgrat que “[...] la 

Administración Local va adquiriendo más funciones y prerrogativas en el asunto de los 

cementerios, terminarán siendo los Ayuntamientos los que financien los cementerios” 

(Brel Chacón,1999: 162). 

La construcció del cementiri catòlic o rural de la ciutat de Palma sembla ser que 

tingué l’embranzida final pel Decret de l’1 de novembre de 1813, a partir del qual 

l’ajuntament de Palma posà les bases definitives per l’edificació del cementiri. Així, el 

bàndol municipal del 3 de gener de 1814 adduïa que: 

 “[...] Es evidente la justicia en que se apoyan las citadas leyes que prohíben los 
enterramientos en poblado, pues en esto se interesa nada menos que el decoro de las 
iglesias y la salud pública. Por tanto, el ayuntamiento [de la ciutat de Palma] 
convencido de tan graves fundamentos, y lleno de respeto hacia las soberanas 
determinaciones, luego que le fue comunicada la que arriba se expresa [referint-se al 
citat decret de 1813] no dudó un momento en cumplirla por su parte con la mayor 
exactitud. A cuyo fin ha mandado habilitar, cuando lo han permitido las 
circunstancias, el nuevo cementerio rural, principiado en estos últimos años (a partir 
de 1807) en las cercanías de Son Trillo, paraje despejado y harto distante de Palma 
[...]” (El subratllat és nostre).  

 
Tot i que aquest procés s’accelerà en motiu de l’esmentada epidèmia de pesta de 

la comarca mallorquina de llevant el 1820, moment en que la Junta Superior de Sanitat 

remeté un ofici al plenari municipal que recordava la necessitat de realitzar els 

enterraments fora del nucli urbà de població: 

 “ [...] con inminente riesgo de extenderse a otros pueblos de esta isla [la pesta] 
no puede mirar con indiferencia que continue por más tiempo la costumbre cuya 
corrupción puede ocasionar consecuencias funestas a la salud pública, 
mayoritariamente estando mandado por repetidas órdenes el uso de cementerios 
rurales, cuya construcción encargada a V. I. recuerda bajo la más estrecha 
responsabilidad, dando cuenta del estado actual en que se halla el de esta ciudad. 
[...]”.38  

 
Alhora, el consistori municipal obligà que els enterraments s’efectuessin 

únicament al cementeri d’Es Camp Roig –encara que aquest estava ubicat a l’interior de 

                                                 
37 Aquesta reial ordre es fonamentava en l’obligatorietat del trasllat dels cementiris a l’extrarradi de les 
poblacions, alhora que es reclama l’estat de la construcció dels cementiris rurals en totes les províncies. 
38 Carta de la Junta Provincial de Sanidad al alcalde del Ayuntamiento Constitucional de Palma, datada el 
04 de junio de 1820; AMP, FP 851: sobre la habilitación de Cementerio Rural. 
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la ciutat- i sota cap precepte fossin utilitzats els sepulcres eclesiàstics.39 Malgrat la 

disposició d’aquesta mesura, el ple constitucional del municipi rebé més pressions per 

part d’aquella junta de sanitat per tal d’“[...]acallar las voces que tal vez sin 

fundamiento se han esparcido del hedor que despide el Camp Roig [...]”.40 Un any més 

la comissió d’obres del municipi reportà que no quedava terreny disponible per realitzar 

enterraments en aquest cementiri urbà i que calia habilitar de manera imminent una de 

les parts del rural que estava en construcció. Així, a primers d’abril de 1821, el 

cementiri rural de Son Trillo obrí les seves portes. 

Junt al procés dilatat que suposà la construcció del cementiri rural, el consistori 

municipal s’havia anat encarregant de la regulació de la confecció del registre 

d’enterraments. Així, el ban de 1813 a part d’una declaració d’intencions per la represa 

de la construcció del cementiri també fixà l’obligatorietat i l’estructura del registre de 

les inhumacions. D’aquesta manera, en l’article 12è s’esmentava que:  

“Llegados estos [cadàvers] al cementerio, serán puestos en el oratorio, 
debiendo los que los conducirán entregar una nota al capellán que exprese de quien 
es el cadáver, sus padres, parroquia donde moraba y la hora en que murió; cuya nota 
deberá dar en la casa del difunto a los que se lleven el cadáver. “ 

 

I el següent article establia que:  

“Esta nota la extenderá inmediatamente el capellán en el libro de la parroquia 
donde vivía el difunto o en el del santo hospital si muriese allí; pues que a este fin se 
le entregarán tantos libros como parroquias, y otro por el hospital.”.41 

 
 En motiu de la inauguració del cementiri es tornà a regular el registre, sense 

gaire diferències, tot i que havien passat gairebé vuit anys de la primera norma, 

s’especificà que:  

“Llegados los cadáveres a la pieza de depósito deberán los conductores de los 
mismos entregar una nota a uno de los sacerdotes que existirán allí, que exprese el 
nombre del cadáver, edad, sus padres, Parroquia donde vivía, la hora y enfermedad 
de que murió, y además si hizo testamento, que día, y en poder de quien, cuya nota 
deberán dar en la casa del difunto a los que se lleven el cadáver. [...]”.42 

 
La incorporació que es féu en aquesta segona regulació fou la inclusió de la 

causa de defunció. D’aquesta manera, l’estructura de les partides d’enterrament era la 

                                                 
39 Acta de l’Ajuntament de Palma del 8 de juny de 1820. 
40 Carta de la Junta Superior de Sanidad dirigida a l’Ajuntament Constitucional de Palma, datada a 28 de 
gener de 1821; AMP, FP 851: sobre la habilitación de Cementerio Rural. 
41 Bando del Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Palma, capital de la Provincia de Mallorca. 
Aprobado en ayuntamiento en pleno el 3 de enero de 1814, bajo la presidencia de Guillermo de Montis. 
AMP, FP 72: legislación de 1821 
42 Article 10è del Bando del Ayuntamiento Constitucional de Palma, con fecha de 29 de marzo de 1821; 
AMP, FP 851: sobre la habilitación de Cementerio Rural 
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mateixa que en els llibres parroquials de defuncions, amb la diferència de què la causa 

de defunció fou introduïda des de l’inici del registre, és a dir a 1821 i no com en el 

registre parroquial, que fou efectiva a partir de 1838 per la reial ordre esmentada.  

Tot i les disposicions, les primeres partides d’enterrament (1821) no reportaren 

la causa de defunció. En el cas dels infants únicament hi fou registrada la filiació de 

primer grau, l’edat a la defunció i el seu veïnatge parroquial (veure Il·lustració 3A). En 

canvi, al 1836, quan ja s’ha començat a utilitzar aquesta font, la causa de defunció hi 

apareix registrada (veure Il·lustració 6B). A partir de la dècada dels anys 50 del segle 

XIX, s’introduí l’adreça del finat a més de la ubicació de l’enterrament al cementiri 

(veure Il·lustració 6C). Deu anys més tard, s’hi anotà també el facultatiu que havia 

assistit al difunt en la mort o en el procés morbós que l’havia conduït a la mort, és a dir, 

el metge que certificava la defunció, com en fou obligatori en el Registre Civil des de la 

seva instauració a 1871 (veure Il·lustració 6D). 

 

 
Il·lustració 6: Evolució de les partides d’enterraments del cementiri municipal de Palma (segle XIX) 
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La confecció dels llibres d’enterraments seguí l’organització parroquial entre 

1821 i 1881, moment en què s’adoptà el criteri civil de jutjat. Aquesta organització 

parroquial únicament es basà en les parròquies mares de la ciutat: Almudaina, Santa 

Eulàlia, Sant Creu, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant Nicolau, que alhora incloïen les 

vicaries in capite esmentades però sense registre independent, com si era el cas en el 

llibres sacramentals. A diferència del registre parroquial i del Registre Civil cal observar 

unitat en la seva confecció. És a dir, tot i que el registre d’enterraments està organitzat 

per cada una de les parròquies mares de la ciutat únicament un rector portava les 

inscripcions. D’aquesta manera, caldrà notar una major homogeneïtat en la confecció de 

les partides, beneficiosa a l’hora d’introduir noves modificacions en les partides i 

completament perjudicial per la possible existència d’hàbits de mal registre. A més, i 

com el bàndol de 1813 explicitava, es contà amb una secció que rebia el nom d’Hospital 

General destinada a recollir les defuncions que tenien lloc al propi hospital a més de les 

C (1865) 

D (1875) 
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dels dementes i expósitos. També es confeccionà una altra secció independent destinada 

a registrar les defuncions deslocalitzades del seu lloc de residència, i que l’enterrament 

s’efectuava a la ciutat de Palma. Aquesta rebé el nom de Foráneos, Pueblos de las Islas 

(veure Taula 5).  

Taula 5: Cronologia del registre d’enterraments del cementiri rural municipal de la ciutat de 
Palma (segle XIX) 

 

 

 

 

 

 

 

Amb l’esmentada estructura registral es garantí una adscripció parroquial, la 

qual quedaria més difosa a partir de 1882 amb la unificació dels llibres i l’adopció d’una 

distribució territorial judical, encara que no es crearen llibres independents. 

Malauradament el pas del temps ha deixat la seva petjada en aquest fons documental. 

Així, les parròquies de Santa Eulàlia i Sant Miquel són les que tenen més llacunes i en 

alguns casos pogueren superar els dotze anys. I en menor mesura les parròquies de Sant 

Nicolau i Sant Jaume (veure Taula 6). 

 Taula 6: Cronologia per parròquies mares del llibres d’enterraments del cementiri municipal de la 
ciutat de Palma, 1836 –1881. 

 

Denominació Inici Fi
Almudaina 03/04/1821 31/12/1881
Santa Eulàlia 31/03/1821 31/12/1881
Santa Creu 01/04/1821 31/12/1881
Sant Jaume 31/03/1821 31/12/1881
Sant Miquel ?(1847) 31/12/1881
Sant �icolau ? (1836) 31/12/1881
Hospital General 30/03/1833 31/12/1881
Forans 19/06/1878 31/12/1881  

 

Així, el registre de la inhumació s’efectuava al lloc d’ocurrència de la defunció, 

de la mateixa manera que en els llibres sacramentals o en el Registre Civil, com 
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observarem posteriorment. Però l’existència de llibres independents per a la inscripció 

de les defuncions que tenien lloc a les institucions benèfico-sanitàries i per aquelles que 

es produïen lluny de la residència habitual és únicament una característica dels llibres 

d’enterraments. Així, es pot controlar de manera independent i directe els efectes 

pertorbadors típics de la mortalitat urbana. 

 No obstant això, l’altra gran qüestió a tenir en compte en l’ús d’aquests llibres 

és l’assimilació entre el nombre d’enterraments i el nombre de defuncions de la ciutat. 

La llei de Registre Civil de 1870 establia que:  

“Pingún cadáver podrá ser enterrado sin que antes se haya hecho el asiento de 
defunción en el libro correspondiente del Registro civil del distrito municipal en que 
ésta ocurrió, ó del en que se halle el cadáver, sin que el juez del mismo distrito 
municipal expida la licencia de sepultura, y sin que hayan transcurrido veinticuatro 
horas desde la consignada en la certificación facultativa”43.  

 
Per tant, en certa manera garantia que els difunts inscrits al Registre Civil de la ciutat de 

Palma serien enterrades en el cementiri de Palma. Però, aquesta concordança era la 

mateixa amb el registre parroquial?, fou freqüent la inscripció d’una defunció en el lloc 

de residència i la celebració de la cerimònia del funeral i l’enterrament en un altre 

indret?, respostes a aquests qüestions es trobaran en l’apartat metodològic.  

El registre parroquial en alguns moments del segle XIX contà amb els esmentats 

Llibres d’Albats. En canvi, en el llibres d’enterraments l’edat no constituïa cap tipus de 

diferència, de manera que la defunció es fixava per ordre cronològic i no per franja 

d’edat, altre tret que proporciona homogeneïtat a la font i evita la possible duplicitat del 

registre o fins i tot la pèrdua de casos pel fet de portar dos registres diferenciats. No 

obstant això, l’event de la defunció en aquest registre era comptabilitzat si l’enterrament 

s’efectuava en aquest cementiri, cosa diferent en els llibres parroquials, ja que podia 

produir-se el registre de la defunció com sinònim del ritus del funeral i no de 

l’enterrament. 

A diferència del registre parroquial que limita la inscripció de defuncions de 

persones de confessió catòlica, el registre d’enterraments permet una aproximació a 

altres confessions. Segon Fajarnés Tur (1887) al Cementerio Católico, és a dir el 

cementiri rural, entre 1821 i 1886 s’hi havien enterrat 73.197 cadàvers, en canvi en el 

Cementerio Protestante y en el Peutro, respectivament 8 i 7. Tot i la poca quantia del 

nombre d’enterraments en aquells dos cementiris, i que evidentment aquestes xifres no 

                                                 
43 Article 75è de la Ley 2-17 de Junio de 1870 sobre el Establecimiento del Registro civil de nacimientos, 
matrimonios y defunciones 
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trastocaran la tendència de la mortalitat de la ciutat, no es disposen dels seus registres. 

L’altre cementiri que s’ha mencionat és el Cementerio de Apestados, que tot i que la 

seva construcció datava del segle XVII únicament contava amb les defuncions 

registrades a la ciutat de Palma en motiu de l’epidèmia de còlera de 1865 i la de febre 

groga de 1870. D’aquí que Fajarnés reflexionés:  

“En 1652 la peste bubónica invadió a Mallorca: comenzó en Soller, y se 
extendió á (sic) varios pueblos de la isla. En Palma fueron atacadas 19.484 personas, 
de las cuales fallecieron 15.424. Los eclesiásticos víctimas de peste recibieron 
sepultura junta á (sic) la iglesia de S. Magin, los demás inhumáronse (sic) en un 
cementerio que se habilitó detrás del convento de Jesús, según afirma el pavorde 
Terrasa. En 1821 murieron 5.000 personas de fiebre amarilla, y fueron enterados en 
el sitio que ocupa el cuadro octavo del cementerio general [Cementerio Católico]. 

¿Porqué no se utilizó el cementerio de apestados en 1652 y 1821, y no se 
destinaron los parajes que indicamos para enterrar las víctimas de aquellas 
epidemias? Estos hechos no tienen fácil explicación, si el cementerio se construyó en 
1621.” (Fajarnés Tur, 1887: 16 – 17). 

 
També cal mencionar un altre cementiri municipal que s’ubicà a Sant Jordi, la 

seva construcció fou aprovada pel municipi a 1883. Tot i que els primers enterraments 

que s’hi efectuaren daten de 1885, moment en què ja es conta amb el Registre Civil. 

Així com els llibres d’enterraments del cementiri catòlic es troben localitzats a 

l’Arxiu Municipal de Palma, els llibres del cementiri d’epidemiats no hi han estat 

trobats. Tot i que, en els llibres d’enterraments del cementiri catòlic al mes de setembre 

de 1865, en motiu de l’epidèmia de còlera s’inseria la següent anotació: “Todas las 

defunciones que fallecieron en el tiempo del cólera morbo y no estan (sic) en este libro 

como es septiembre, octubre y noviembre, estan (sic) continuadas a otro libro a 

parte.”44 No obstant això, a inicis de 1866 i a instàncies del consistori municipal a inicis 

de 1866 es confeccionà el Registro mortuorio de los fallecidos en esta ciudad y su 

término desde el dia 1º de agosto hasta el 15 de diciembre durant el cólera de 1865. 

L’origen d’aquest empadronament de defuncions fou la intenció de cobrir les 

deficiències de registre en els llibres d’enterraments durant el transcurs de l’epidèmia. 

Cinc anys després i en motiu d’una epidèmia de febre groga es portà a terme la mateixa 

operació. 

 La confecció dels mencionats registres es realitzà a partir d’una enquesta 

retrospectiva organitzant la ciutat en 18 seccions a partir de la seva distribució 

parroquial i distingint l’espai intramurs i extramurs (veure Taula 7). Cada secció estava 

                                                 
44 Aquesta advertència apareix a cada un dels 5 llibres parroquials d’enterrament entorn a mitjans o a les 
acaballes del mes de setembre de 1865. La cita textual pertany al Llibre d’enterraments de Sant Miquel 
número 8, p. 162. 
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a càrrec d’un regidor, un eclesiàstic, un o més vecinos honrados i algun tipus de 

personal subaltern del municipi. Aquest empadronament tingué com a dates de 

referència el període que va entre l’1 d’agost i el 15 de desembre de 1865, tot i que 

l’epidèmia no fou declarada en aquella primera data sinó que: 

“Y mientras tanto en la madrugada de este mismo día [20/08/1865] muere un 
niño pariente de las primeras victimas del 14, con todos los síntomas del periodo 
asfictico (sic) del cólera, y la Junta Provincial de Sanidad no vuelve a reunirse hasta el 
25 [de agosto de 1865], y ni aún en este día se piensa en declarar oficialmente la 
existencia de la epidemia, no obstante haber sucumbido durante su mañana en el 
Arrabal de Santa Catalina una muger (sic) con todos los síntomas del cólera morbo 
asiático”45. 

 
Taula 7: Seccions per la confecció de l'empadronament de defuncions ocorregudes entre l'1 d'agost 
i el 15 de desembre de 1865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Registro mortuorio de los fallecidos en esta ciudad y su término desde el dia 1º 
de agosto hasta el 15 de diciembre durant el cólera de 1865. AMP, LN 342 
 

No obstant això, davant la sospita de l’existència del còlera les reaccions de la 

població varen aparèixer molt prest. Una de les primeres fou la sortida de molts dels 

seus habitants cap als pobles de l’interior de la illa46. Les poblacions veïnes 

manifestaren el seu temor amb l’establiment immediat de cordons sanitaris terrestres, 

encara que havien estat prohibits per part de la Llei General de Sanitat (1855). Davant 

aquest fet, a finals d’agost el Governador de la Província féu publicar al Boletín Oficial 

de la Provincia de las Baleares una circular per desmentir l’existència de còlera a la 

ciutat i titllà de deslleials a les viles que havien disposat els cordons. Per altra banda, cal 

                                                 
45 Citat a Pujadas Mora (2005). Pertany a: M. Estade Sabater (1866): Rectificación de los hechos 
apreciados en la memoria que sobre la aparición y desarrollo del cólera en las islas Baleares en el año 
de 1865 que ha publicado la Junta Provincial de Sanidad en la parte que se refiere á la ciudad de Palma. 
Palma de Mallorca : Imp. de Juan Colomar, p. 9. 
46 El Governador de la Província davant aquest fet i recollint les seves paraules, dirigí als veïns de la 
ciutat una “alocución para contener la emigración de innumerables familias y hacerles conocer que se 
esponían (sic) con su conducta a contraer el cólera por el terror, a sumirse en la miseria y a 
esperimentar (sic) las funestas consecuencias de la misma”.  

Parròquia Ciutat Secció
Almudaina Interior 1ª
Santa Eulàlia Interior 2ª, 3ª, 4ª i 5ª

Exterior 14ª
Santa Creu Interior 6ª i 7ª

Exterior 17ª i 18ª
Sant Jaume Interior 8ª i 9ª

Exterior 16ª
Sant Miquel Interior 10ª i 11ª

Exterior 15ª
Sant �icolau Interior 12ª i 13ª



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 95 

destacar que el port de la ciutat de Palma no fou declarat brut fins a inicis de setembre, i 

no per motiu del còlera morbo asiàtic sinó per còlera esporàdic.47 Per tant, el Govern de 

la Província, qui tenia la potestat per declarar l’existència d’una epidèmia al seu 

territori, declarà l’existència del còlera en retràs. El consistori municipal fou més 

conscient de la situació de la ciutat i esvaïda l’epidèmia alhora de clarificar les xifres de 

defuncions del període epidèmic inicià l’enquesta quinze dies abans del primer cas de 

mort per còlera i la postergà la mateixa quantitat de dies, ja que la fi de l’epidèmia fou 

decretada l’11 de novembre de 1865 amb la cantada del te dèum.  

 Tot i la prestesa d’aquest registre de defuncions per epidèmia cal testimoniar que 

el Registre Civil a partir de 1885 contà amb una disposició de com portar el seu registre 

de defuncions en cas de què es declarés una epidèmia en la seva jurisdicció territorial. 

Per escometre aquest registre s’estipulà que la secció de defuncions del Registre Civil 

estaria permanent oberta i que el registre es portaria a cuadernos impresos per caire 

provisional.48 En certa manera, complirien la mateixa funció que el registro mortuorio 

que confeccionà l’Ajuntament de Palma amb motiu de les epidèmies de còlera de 1865 i 

de febre groga de 1870 de la ciutat. No obstant això, la ciutat de Palma fins a la 

pandèmia de grip (1918-1921) no es veié sotragada per una epidèmia que produís un 

nombre de defuncions tant alt que s’hagués d’aplicar aquesta disposició. Per l’epidèmia 

de grip s’ha constatat que el registre dels òbits es realitzà en les actes de defuncions 

ordinàries.  

 

1.1.3 Registre Civil 
 

 El Registre Civil és el lloc en què “[...] se inscribirán o anotarán con sujeción á 

las prescripciones de esta ley [Ley Provisional del Registro Civil, 17/06/1870] los actos 

concernientes al estado civil de las personas”.49 Així, la implantació definitiva del 

Registre Civil a Espanya no es produí fins a 1871, tot i que havien existit tota una sèrie 

d’intents anteriors, talment com a 1813, 1823 i 1835. La seculartizació del registre 

d’events demogràfics fou una de les aspiracions constants del liberalisme espanyol de la 

centúria del vuit-cents. Aquestes fallides poden atribuir-se a la necessitat de “[...] 

                                                 
47 Reial Ordre de 7 de setembre de 1865, que fou publicada al Boletín Oficial de la Provincia de las 
Baleares, núm. 5127, 13/09/1865). 
48 Reial Ordre de 13 de juny de 1885. Instrucción sobre el modo de llevar el Registro Civil en la sección 
de defunciones, en casos de epidemia ú otros extraordinarios. 
49 Article 1r de les Disposiciones Generales de la Llei Provisional de Registre Civil, 17/06/1870. 
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disponer de personal cualificado y un amplio grado de cooperación de la población, 

amén de un funcionamiento regular y estable de la Administración i cap d’aquests 

requisits es complia en l’Espanya del moment, “[...] un país sumido en sucesivas 

guerras y crisis políticas.” (Muro et al., 1996: 64). Aquesta situació portà a la recerca de 

solucions intermèdies. Una d’aquestes es concretà en la Reial Ordre de l’1 de desembre 

de 1837, que ja l’havíem mencionat per l’obligatorietat de la consigna de les causes de 

defunció en les partides sacramentals, establint que la inscripció dels baptismes, 

matrimonis i defuncions era potestat religiosa però l’estructura de les diferents partides 

quedava prefixada per part d’aquella disposició legal.  

A més, també establia que “los [...] párrocos y superiores de casas de 

beneficencia pasarán á sus respectivos Ayuntamientos los estados numéricos por 

trimestre, contados desde 1º de Enero del año siguiente, de los nacidos, casados y 

muertos que hay habido en su feligresía ó establecimientos, arreglando dichos estados 

á los adjuntos modelos núms. 1º, 4º y 7º [veure Il·lustració 7], y remitiéndolos siempre 

en el mes inmediato á la conclusion (sic) de cada trimestre”.50 (El subrallat és nostre). 

Aquests estadets per la ciutat de Palma han estat conservats en el seu arxiu municipal, a 

partir dels quals se n’ha pogut obtenir el nombre mensual de baptismes i defuncions de 

la ciutat de Palma. Tot i que, pel que fa al estats trimestrals de les defuncions no han 

estat utilitzats en el present estudi donat la reconstrucció individual que s’ha fet de les 

partides de l’event a partir del registre parroquial i d’enterrament de la ciutat. 

 

Il·lustració 7: Estats parroquials de baptismes i defuncions establerts per la Reial Ordre de l’1 de 
desembre de 1837 (Model 1r

 i 7
è). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
50 Article 3r de la Reial Ordre de l’1 de desembre de 1837 
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Font: A.M. P, F. P. 1203 

 

Així, els resums dels baptismes s’iniciaren a 1836 pel caràcter retrospectiu de la 

reial ordre de 1837. D’aquí l’existència de diferències estructurals entre aquests primers 

i els que es confeccionaren a partir de 1838 (veure Taula 8). No obstant això, no fou fins 

a 1840 quan la documentació esmentada prengué una forma homogènia que es va 

conservar fins a 1870, moment en què desapareix per la instauració del propi Registre 

Civil, conegut fins a l’actualitat. Com disposava la reial ordre la recollida dels resums es 

feia per parròquia, tot i que fins a 1840 no es diferencia en xifres les parròquies mares i 

les seves corresponents vicaries in capite amb l’excepció de 1837. A partir de 1839 

s’incorporà la legitimitat o no del naixement.   

 

Taula 8: Estats numèrics de baptismes a la ciutat de Palma a partir de la Reial Ordre de l’1 de 
desembre de 1837, 1836 – 1870 

 

 

 

 

 

(*) Veure Taules 9 i 10 

Cronologia Tipus de notació Parròquies Distinció per 
legitimitat

Cobertura

1836 Trimestral Mares - Completa

1837 Trimestral i mensual Mares i vicaries in capite x Incompleta

1838 - 1839 Trimestral i mensual Mares x Incompleta

1840 - 1870 Trimestral i mensual Mares, vicaries in capite , inclusa i hospital x Complet (*)
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L’entrada en vigor de la referida ordre va suposar per a la ciutat de Palma 

disposar dels estats numèrics dels principals esdeveniments demogràfics en un període 

prou ampli, que com referíem va anar de 1840 a 1870. Encara que en molts d’indrets del 

territori espanyol aquesta disposició no fos del tot fructífera i que alhora provocà la 

publicació de noves propostes en torn a la creació d’un registre civil independent com la 

que féu el Ministre de Governació, Manuel Cortina (1802 – 1879) (Muro et al. 1996). 

Tot i així, cal notar l’existència d’algunes llacunes documentals en les sèries de 

baptismes, algunes possiblement fruit d’una deficient pràctica tant en la confecció com 

recollida dels estats, per exemple per la resistència de l’estament eclesiàstic a perdre una 

de les seves prerrogatives tradicionals. Però en d’altres, producte del pas del temps que 

queda reflectit en els trasllats dels arxius o els espurgaments de la documentació. 

Aquests buits es troben tant a les parròquies mares com les sufragànies, però aquestes 

darreres tot i que el seu abast cronològic és més estret, la qualitat de les sèries sol ser 

millor (veure Taula 9 i 10). La continuïtat de les nostres sèries també es va assegurar 

gràcies a què el 1845 es tornà a insistir de què les parròquies remetessin els estats 

sacramentals als municipis (Muro et al., 1996).  

Taula 9: Organització parroquial dels Estats numèrics de baptismes a la ciutat de Palma a partir de 
la Reial Ordre de l’1 de desembre de 1837, 1838 – 1870 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal mencionar que aquests estats trimestrals anomenen com a vicaries in capite 

de la parròquia de Sant Miquel els oratoris de la Inclusa i de l’Hospital General, ambdós 

certament sota la seva jurisdicció eclesiàstica. Però, el registre dels events demogràfics 

que es donaven en les esmentades institucions (únicament de naixement i de defunció) 

no han transcendit en forma de llibres sacramentals dipositats a l’Arxiu Diocesà de la 

ciutat i tampoc ha estat localitzat a l’Arxiu del Consell de Mallorca, marmessor de la 

Parròquia Cronologia Tipus de notació Distinció per 
legitimitat

Llacunes

Almudaina 1839 - 1870 Trimestral i mensual x 1840
1r tri. 1848

Santa Creu 1841 - 1870 Trimestral i mensual x 2n i 3r tri. 1862
Santa Eulàlia 1841 - 1870 Trimestral i mensual x 1r tri. 1848
Sant Jaume 1841 - 1870 Trimestral i mensual x 1r i 2n tri. 1844

1r tri. 1848
2n tri. 1851

Sant Miquel 1839 - 1870 Trimestral i mensual x 2n, 3r i 4t tri. 1840
1r tri. 1848

Sant �icolau 4t tri. 1838 - 1870 Trimestral i mensual x 1840
2n, 3r i 4t tri. 1844

1r tri. 1848
2n tri. 1860
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documentació dels establiments de beneficència pública. D’aquí, i com explicarem 

posteriorment, els events d’ambdues institucions han estat recollits a partir de la 

documentació administrativa pròpia de la institució, tot i que la funcionalitat fou més 

econòmica que demogràfica. Encara que els naixements dient-ne institucionals foren 

validats pel sacrament del baptisme. I així, el llibres administratius en certa manera 

també compliren la funció de testimoniar l’administració d’aquest com ho fan els llibres 

sacramentals. Cal a dir que la sèrie de baptisme de la Inclusa s’inicia a 1842 i no fou 

fins a 1860 quan comença la de l’Hospital General (veure Taula 10).51  

 

Taula 10: Organització per vicaries in capite dels Estats numèrics de baptismes a la ciutat de Palma 
a partir de la Reial Ordre de l’1 de desembre de 1837, 1836 – 1870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 El Reglamento Interior del Hospital Provincial de las Islas Baleares aprovat a 1853 establia en els seus 
articles 34è, 35è i 36è que s’havia de portar un registre de les entrades, sortides i defuncions dels malalts 
de l’hospital, a més dels dementes i un corresponent a la maternitat. En aquesta darrera secció hospitalària 
és on s’han de cercar els baptismes corresponents a l’Hospital General. AMP, FP 254. 

Vicaria in capite Parròquia mare Cronologia Tipus de notació Distinció per 
legitimitat

Llacunes

Sant Magí Santa Creu 1841 - 1870 Trimestral i mensual x 4t tri. 1847

1r i 2n tri. 1848

2n tri. 1849

1852 - 1858

La Transfiguració del
Senyor (Gènova -
Bonanova)

Santa Creu 3r tri. 1860 - 1865 Trimestral i mensual x -

Puríssima Concepció
(La Vileta)

Santa Creu 1842 - 1870 Trimestral i mensual x 1843

Inmaculada Concepció de
Maria (Son Sardina)

Sant Jaume 1841 - 1870 Trimestral i mensual x -

Inclusa Sant Miquel 1842 - 1870 Trimestral i mensual x 1843

Hospital General Sant Miquel 1860 - 1870 Trimestral i mensual x -

Parròquia Cronologia Tipus de notació Distinció per 
legitimitat

Llacunes

Almudaina 1839 - 1870 Trimestral i mensual x 1840
1r tri. 1848

Santa Creu 1841 - 1870 Trimestral i mensual x 2n i 3r tri. 1862
Santa Eulàlia 1841 - 1870 Trimestral i mensual x 1r tri. 1848
Sant Jaume 1841 - 1870 Trimestral i mensual x 1r i 2n tri. 1844

1r tri. 1848
2n tri. 1851

Sant Miquel 1839 - 1870 Trimestral i mensual x 2n, 3r i 4t tri. 1840
1r tri. 1848

Sant �icolau 4t tri. 1838 - 1870 Trimestral i mensual x 1840
2n, 3r i 4t tri. 1844

1r tri. 1848
2n tri. 1860
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L’ús de les dades parroquials per a la confecció dels primers anys del Moviment 

Natural de la Població féu que es fos conscient del subenregistrament que es produïa en 

torn al naixement pel desconeixement del nombre de nascuts morts i dels que havien 

mort abans de rebre el sacrament del baptisme. A més, amb la revolució de 1868 que 

afanà els seus principis en la separació entre Església i Estat, juntament amb la llibertat 

de culte sancionada per la constitució de 1869 propiciaren l’ambient idoni per a la 

creació del Registre Civil, que com ja havíem avançat, s’instaurà a 1871. Alhora, el 

retràs de la instauració del registre es degué també a la demora de la confecció del Codi 

Civil, el qual no fou promulgant fins a 1889. 

En aquest registre que estava i està encarregat als jutges municipals i als agents 

diplomàtics i consulars s’hi havien d’inscriure: Los nacimentos ocurridos en territorio 

español, però també los ocurridos en viaje por mar ó en el extranjero, si los padres ó 

alguno de ellos tuviesen domicilio conocido en España. També els matrimonis, que no 

hi entrarem per no ser objecte d’aquest estudi i les defuncions ocorregudes també a 

territori espanyol, juntament a las de militares en campaña cuando sea conocido su 

domicilio52 i les que es produïen a bord d’un vaixell si el difunt tenia domiciliació 

espanyola.  

El naixement s’havia de registrar al part amb la presentació de l’infant a l’oficina 

del registre, fins i tot s’establí la possibilitat que en cas de malaltia, un funcionari podia 

acudir a verificar el naixement al domicili particular.53 La partida havia d’incloure: 

- Lloc, hora, dia, mes i any d’inscripció. 

- Nom i llinatges del funcionari encarregat del registre (secretari). 

- Lloc, hora, dia, mes i any del naixement, que sovint podien coincidir 

amb el d’inscripció. 

- El sexe. 

- El nom del nadó. 

- Nom i llinatges del pare, la mare i dels avis paterns i materns. A més de 

la profesión u oficio dels pares, la seva adreça i el seu domicili. 

- La legitimitat o no del naixement es derivava de la unió matrimonial 

dels progenitors. Però, també es reconeixia la figura de fill natural, que 

s’entén com el hijo habido de mujer soltera y padre libre, que podían 

                                                 
52 Article 3r de la Ley Provisional de Registro Civil, 17/06/1870. 
53 Arciles 45 i 46 del Título II. De los nacimientos de la Ley Provisional de Registro Civil, 17/06/1870. 
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casarse al tiempo de tenerlo.54 Encara que correntment sigui pres com 

a fill il·legítim, que pel cas únicament era així quan un dels progenitors 

estava unit per matrimoni amb altra persona. Tot i que amb l’arribada 

de la Segona República (1931 – 1936) es decretà la inconstitucionalitat 

de la declaració de la legitimitat en les partides de naixement, alhora 

que també l’estat civil dels progenitors.55 

- El facultatiu o comare que hagués atès el part o en el seu defecte la 

persona que hagués ajudat en el procés.56  

Quan el naixement del nadó s’havia produït en un establiment públic, que en 

l’estudi es pot reduir amb la maternitat de l’Hospital General, pel seu caràcter 

d’institució benèfica i que comunament era utilitzat sols per dones fadrines que no es 

podien proveir d’atenció facultativa pel part; el cap de l’establiment era l’encarregat de 

reportar aquest event a l’oficina corresponent del Registre Civil. Alhora aquests nadons 

solien anar a la Inclusa, passant a incrementar el número d’abandons imputats a la ciutat 

de Palma. En cas que, l’abandó s’efectués de manera anònima a n’aquella darrera 

institució i que en conseqüència es desconeguessin les circumstàncies del naixement, en 

la partida corresponent s’hi haurà de consignar la següent informació: 

- Lloc, hora, dia, mes i any en què s’hagués efectuat l’abandó.  

- La seva edat aparent 

- Las señas particulares y defectos de conformación que le distinguen 

(sic). 

- Los documentos u objetos que sobre él ó á su inmediación se hubiesen 

encontrado; vestidos ó ropas con que estuviere envuelto, y demás 

circunstancias cuya memoria sea útil para la futura identificación de 

su persona.57 

La inscripció de la defunció, al igual que la del naixement havia de ressenyar el 

lloc, hora, dia, mes i any d’inscripció, nom i llinatges del funcionari encarregat del 

registre, lloc, hora, dia, mes i any de la defunció, que sovint podien coincidir amb el 

                                                 
54 Definició de fill natural extreta del Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed de la Real Academia 
Española. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hijo [Consultat el 30 de juliol 
de 2008]. 
55 Decret de 03/02/1932. 
56 Article 20 del Título primero. Disposiciones generales, 46 i 48 del del Título II. De los nacimientos, 
ambdós de la Ley Provisional de Registro Civil, 17/06/1870. 
57 Article 49 del Título II. De los nacimientos de la Ley Provisional de Registro Civil, 17/06/1870. 
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d’inscripció, el sexe i el nom del finat.58 Aquest event era reportat per comunicació oral 

d’un parent o persona propera juntament a la certificació facultativa de la mort.59 El 

certificat havia d’incloure la clase de enfermedad que haya producido la muerte, a més 

del nom i filiació del difunt, a part de seva la dedicació socio-professional, com la del 

cònjuge i pares. A més de la comunicació de l’existència de testament, tret en comú 

amb els llibres d’enterraments i el cementiri en què s’hagués d’efectuar la sepultura, que 

en determinades èpoques també fou consignat en els llibres sacramentals de 

defuncions.60 Si la defunció tenia origen institucional, és a dir si el fallecimiento hubiere 

ocurrido en hospital, lazareto, hospicio, cárcel ú otro establecimiento público, el Jefe 

del mismo estará obligado á solicitar licencia de entierro y llenar los requisitos 

necesarios para que se extienda la partida correspondiente en el Registro Civil.61 Ja 

que cap cadàver podia ser enterrat sense que el jutge municipal hagués lliurat 

l’esmentada llicència i que haguessin passat 24 hores des de la defunció certificada pel 

facultatiu.62  

Amb l’aprovació del Codi Civil (1889) s’establí que: “Para los efectos civiles, 

sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas 

enteramente desprendido del seno materno” 63(el subratllat és nostre). Per tant, si la 

defunció es produïa en aquestes primeres hores, era considerat com a nascut mort i no es 

reportava com a naixement. En canvi, la Llei de Registre Civil de 1870 havia establert 

que:  

“Si se presentare al encargado del Registro el cadáver de un recien (sic) 
nacido, manifestándose que la muerte ha ocurrido poco despues (sic) del nacimiento, 
se hará constar por declaración (sic) verbal de facultativo si aquel ha fallecido ántes 
(sic) ó despues (sic) de nacer, y por declaracion (sic) de los interados la hora del 
nacimiento y del fallecimiento. De todas estas circunstancias se hará mencion (sic) 
en la inscripcion (sic) del nacimiento é inmediatamente se inscribirá la defunción en 
el libro de la Seccion (sic) del Registro Civil”.64  

 
Un exemple de legislació contradictòria, que òbviament tenia la seva influència 

en la inscripció dels morts al néixer, de les que tenien lloc en les primeres 24 hores de 

                                                 
58 Article 20 del Título primero. Disposiciones generales de la Ley Provisional de Registro Civil, 
17/06/1870. 
59 Article 76 del Título IV. De las defunciones de la Ley Provisional de Registro Civil, 17/06/1870. 
60 Articles 77 i 79 del Título IV. De las defunciones de la Ley Provisional de Registro Civil, 17/06/1870. 
61 Article 81 del Título IV. De las defunciones de la Ley Provisional de Registro Civil, 17/06/1870. 
62 Article 75 del Título IV. De las defunciones de la Ley Provisional de Registro Civil, 17/06/1870. 
63 Article 30è del Libro I. De las personas Título II.Del nacimiento y la extinción de la personalidad 
civildel Capítulo primero. De las personas natural del Codi Civil, publicat per Reial Decret de 24 de 
juliol de 1889. 
64 Article 33 del Título II. De los nacimientos de la Ley Provisional de Registro Civil, 17/06/1870. 
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vida i evidentment en els nascuts morts (Ramiro Fariñas, 1998).65 Però també, a l’hora 

d’establir la distinció entre nascut viu i nascut mort. 

Aquesta inscripció que per la Llei de Registre Civil s’havia d’efectuar en els 

mateixos llibres de naixements i defuncions sense distinció alguna. A més la Reial 

Ordre de 30 de gener de 1871 exigia que no es podria efectuar la seva sepultura sinó es 

presentava la “[...] correspondiente certificación facultativa en que conste la hora del 

aborto, de qué tiempo era sobre poca más ó menos; su sexo, si puede designarse, y el 

nombre, apellido y domicilio de la mujer que haya abortado y de su marido, si fuera 

casada, en vista de cuya certificación. Aquest tipus de certificació se archivará en un 

legajo titulado Abortos.[...]”66 Aquesta reial ordre encara pogué crear més confusió al 

tema donat que no establia una definició clara del que era un avortament, en termes de 

temps de gestació o d’hores després del naixement, com sí va fer el Codi Civil però 

divuit anys més tard. A part, la pròpia llei del Registre Civil en el seu article 104 

estipulà que els legajos de Abortos podien ser inutilizados en forma que se evite la 

publicidad de su cometido (Ramiro Fariñas, 1998 i Sanz Gimeno, 1999: 19). No obstant 

això, Ramiro Fariñas (1998) localitzà l’existència d’aquests lligalls en alguns arxius de 

Registre Civil de poblacions de petita grandària –caps de partit judicial a partir de 3.500 

habitants-, sota el nom de Cuadernos de Fetos. Malauradament, en la recerca 

documental empresa per aquesta estudi no han pogut ser localitzats, possiblement pel 

volum del propi arxiu i per una sèrie de trasllats que ha sofert des de la seva instauració. 

Així doncs, el Registre Civil espanyol fins a 1975 patiria d’un subregistrament en les 

defuncions ocorregudes en les primeres 24 hores de vida per l’ús d’un criteri legal, 

enlloc de biològic, en la distinció entre ‘nascut viu’ i ‘nascut mort’. Tema que 

intentarem solucionar en l’apartat metodològic del present estudi. 

El Registre Civil de la ciutat de Palma s’organitzà en dos districtes judicials, que 

foren anomenats respectivament, Catedral i Llotja i com ja explicàvem els llibres 

d’enterraments adoptarem aquesta formula a partir de 1882. Cada un d’aquests districtes 

estava sota la direcció d’un jutge, que a la vegada actuà com a secretari. Al igual, que en 

la resta de registres de defuncions els districtes proporcionaren una adscripció territorial, 

la qual es veié matisada pel lloc d’ocurrència. És a dir, si la defunció es produïa en una 

                                                 
65 La notació de muertos al nacer, muerto en las primeras veinticuatro horas i nacidos muertos prové de 
la diferenciació que fa el Moviment Natural de la Població alhora de reportar el que són anomenades 
criaturas abortivas, com a conseqüència de l’esmentat article 30è del Codi Civil (1889). 
66 Reial Ordre de 30 de gener de 1871. Sobre la inscripción de los abortos y cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 75 de la Ley Provisional de Registro Civil de 17 de junio de 1870. 
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institució pública, talment com la Inclusa, la Casa de la Misericòrdia o l’Hospital 

General, la partida consignava l’adreça d’ocurrència en primera instància i si s’esqueia 

la particular. Però, a part de les institucions benèfico-sanitàries pròpies del segle XIX 

fruit del model sanitari que preconitzava l’Estat Liberal67 cal observar la proliferació des 

de començaments del Nou-cents de tota una sèrie de clíniques privades, moltes d’elles 

dedicades a l’atenció materno-filial, com a part del procés de medicalització que sofrí el 

part durant la passada centúria i en conseqüència el tàndem lloc d’ocurrència – lloc de 

residència pel naixement es trencaria de manera definitiva.  

De la mateixa manera que s’ha ajustat la cronologia dels llibres sacramentals als 

llibres d’enterraments, amb el Registre Civil s’ha seguit aquesta mateixa pauta. Així, 

s’ha realitzat la comparativa entre 1882 i 1901, moment en què els llibres 

d’enterraments deixen d’estar dipositats a l’Arxiu Municipal de Palma. De 1902 

endavant s’ha utilitzat únicament el Registre Civil, un registre que ja portava trenta anys 

de funcionament. El creixement demogràfic i urbanístic de la ciutat es traduí a principis 

del segle XX en la integració del municipi d’Establiments,68 que passa a ser una de les 

barriades de la ciutat. Aquest municipi s’independitzà a 1837 del d’Esporles, des de 

1772 la seva església fou vicaria in capite de l’església parroquial d’Esporles i en fou 

filial fins a 1913. Restà independent fins a 1919, moment en què fou absorbit per la 

ciutat de Palma, a partir de 1871 organitzà el seu Registre Civil i en motiu de la seva 

annexió a Palma aquest deixà de portar-se de manera independent i s’integrà en el de la 

ciutat. No obstant això, el Registre Civil de Palma, conserva el Registre Civil 

d’Establiments entre 1871 i 1919. Tot i que, se n’ha realitzat el buidatge pertinent, no ha 

estat utilitzat donat que durant gran part de la cronologia de l’estudi fou un municipi 

independent.  

1.1.4 Libro de exposiciones 
 

La inclusa de la ciutat de Palma, sota el nom de Casa General d’Expòsits, fou 

fundada a 1798 pel bisbe Bernat Nadal en virtut del Reial Decret promulgat per Carles 

IV l’11 de desembre de 1796. Aquest decret disposava que cada diòcesi havia de contar 

                                                 
67 Per observar les característiques de l’Estat Liberal en termes benéfico-sanitaris, veure: Muñoz 
Machado, S. (1975): La formación y crisis de les servicios sanitarios públicos. Madrid: Alianza 
Editorial, 1995 i del mateix autor, La Sanidad Pública en España (Evolución histórica y situación 
actual). Madrid: Instituto de Estudios Administrativos. 
68 Pel procés d’annexió de municipis dins el liberalisme espanyol veure: De Castro, C. La revolución 
liberal y los municipios españoles (1812-1868). Madrid: Alianza, 1979. 
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amb una o més incluses. Així, a les Illes Balears es contaren amb tres incluses diferents, 

una situada a la ciutat de Palma, un altre a Eivissa capital i l’altre a Maó. Encara que cal 

tenir en compte que des de l'època medieval aquest era un servei que oferien els 

Hospitals Generals, com el de la ciutat de Palma (Cruz Pérez, 2001). La Casa de Palma 

fou inaugurada al juny de 1798; en principi es va localitzar en una ala nova de l'Hospital 

General i a 1800 es va establir en un edifici independent, primer en el barri de la 

Calatrava i després en el centre de la ciutat; concretament en el carrer Oms on va 

romandre fins a finals del segle XIX (Cortés, 1923; Madoz, 1848). La finalitat d’aquesta 

institució era recollir a la infància abandonada de tota l’illa de Mallorca i tenir-ne cura 

fins a l’edat dels set anys. 

La seva potestat, que no fou pàtria potestat, comportà el registre de l’admissió de 

l’infant a la institució en els anomenats Libros de Exposiciones, que consistia en recollir 

la data d’abandó i/o naixement i l’administració del sacrament del baptisme, si no es 

tenia notícia de què s’hagués rebut amb anterioritat a la seva entrada.69 Així, el registre 

d’admissió ha de ser assimilat al registre parroquial de baptismes70 donat que la 

institució tenia potestat sacramental.71  D’aquesta manera, l’expòsit passava a tenir nom 

i llinatges, fet que permetia la inscripció en forma de naixement al Registre Civil a partir 

de 1871. Tot i que, la cristianització de l’expòsit era potestat de l’oratori de la institució 

que a la vegada vicaria in capite de la parròquia de Sant Miquel, cal ser conscients de 

que es pogué produir un cert transvasament de baptismes entre una i altra parròquia com 

demostra l’exemple:  

“A los quince dias (sic) del mes de Abril del año mil ochocientos 
cuarenta y uno. Yo D. Antonio Picolau Pro. Bauticé solemnemente á una niña 
de la Casa de Expósitos que nació cerca las siete y media de la tarde del 
mismo dia (sic), hija de sus padres. Fue su nombre Angela, Josefa y Miguela. 
Fueron padrinos Rafael Quetglas y Juana Mª Burguera ambos solt.[eros] y 
nat.[urales] Aquel de Palma y esta de Santany [Santanyí]; a quienes adverti 

                                                 
69 A partir de la Segona República (1931 – 1936) l’administració del sacrament del baptisme no fou 
condició necessària per a la inscripció en el registre de la inclusa ni en el Registre Civil.  
70 Tot i que el baptisme no constituïa causa necessària per la inscripció del naixement al Registre Civil 
com explicàvem a l’anterior nota, en el cas dels expòsits quan l’abandó s’havia produït de manera 
anònima, a part del desconeixement dels seus orígens, i evidentment del seu nom, el sacrament del 
baptisme, a part de les implicacions religioses, tenia la funció de proporcionà un nom a l’expòsit. 
71 No obstant això, els llibres de baptisme com a tal de la parròquia de la inclusa, en primera instància 
advocada a Sant Sebastià i després a la Verge dels Desamparats no han estan localitzats a l’Arxiu 
Diocesà, com s’hi ho han estat la resta de parròquies de la ciutat. Encara que, en la documentació 
generada per la institució i dipositada a l’Arxiu del Consell de Mallorca, arxiu que gestiona la 
documentació de l’antiga Diputació Provincial, institució que emparà les institucions de beneficència en 
gran part durant el segle XIX i segle XX, s’han localitzat de manera fragmentària alguns llibres de 
baptismes, que corresponen al període que va entre 1811 i 1826, una cronologia que no entra dins els 
límits del nostre estudi. AGCM, XII 847/5.Batiaments expòstis oratori Sant Sebastià. 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 106 

(sic) de su parentesco espiritual. De q. doy fe. Antonio Picolau Pro y Vic en S. 
Miguel” (El subrallat és nostre). 

 
Els motiu de què es puguin trobar partides de baptismes d’una vicaria in capite a la seva 

corresponent parròquia mare, o viceversa, possiblement es degué a què en cas 

d’indisposició del rector d’una d’elles, s’auxiliessin en termes sacramentals.  

En l’admissió de l’expòsit també s’hi recollien les circumstàncies de l’abandó, 

que normalment es donaven en forma de nota que els pares o la persona que havia 

efectuat l’abandó posaven a la roba de l’infant. Aquesta informació venia a suplir la 

manca de filiació coneguda. També hi foren detallades les peces de roba que vestia 

l’expòsit a la seva entrada a la inclusa i si portava algun tipus d’ornament de caire 

religiós o no. Normalment aquests eren medallons de verges o sants o algun tipus 

d’escapulari. Tots aquests elements conformaven el registre d’entrada, que era 

individual i personalitzat per cada un dels expòsits i que els conferia un número 

identificatiu que era gravat en un plom que portaven en un collaret fins que sortien del 

circuit de beneficència per motius diversos, com retorn als pares o finalització del 

període d’auspici de la institució en qüestió.  

 Aquest registre d’entrada configurava la part superior de la partida de l’expòsit i 

anava seguit de l’anotació dels emplaçaments exteriors de l’expòsit en motiu de la seva 

criança. Aquesta consistia en un didatge interior, de curta durada, i d’un altre exterior, 

que suposava l’emplaçament de l’expòsit al domicili de la dida i que finalitzava amb el 

deslletament del nen. La finalitat d’aquest registre fou purament econòmica, donat que 

la dida percebia un estipendi mensual que variava si el nen era alletat o estava en fase de 

desmamament. La localització exterior era consignada amb la data en què s’efectuava, 

amb el nom i llinatges de la dida i del seu marit i la localitat de residència d’aquests. 

Alhora, també s’hi estipularen els possibles canvis de dida, a causa de la relació 

contractual que s’establia amb la institució que possibilitava el retorn de l’expòsit en cas 

de malaltia o sí la dida fallia per algun motiu, encara que el més freqüent era per 

defunció.    

 La partida de l’expòsit continuava amb el que podem denominar estatus de 

l’expòsit, que implicava el destí de l’expòsit, ja fos per haver complert l’edat 

reglamentària de permanència sota la protecció de la institució o per retorn amb els seus 
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pares o amb algun familiar o pel seu profillament,72 també s’hi recollia la defunció de 

l’expòsit si s’havia produït durant el període institucional. Tots aquests elements es 

consignaren amb la seva data pertinent i amb l’especificitat de l’event. Així, el retorn els 

pares o familiars comportava la tramitació d’un expedient que era verificat per la Junta 

de Damas. El profillament es fixava amb les dades de la família que acollien a l’expòsit 

juntament amb la seva localització geogràfica. En cas de què l’expòsit complís l’edat de 

set anys i no hagués estat retornat o profillat, seguia en el circuit benèfic però canviava 

d’institució, passant sota l’auspici de l’anomenada Casa de la Misericòrida, que féu 

pels expòsits el servei d’hospici. La data de defunció també fou acompanyada de la 

causa d’aquesta i lloc d’ocurrència, encara que la causa de mort únicament hi fou 

reportada, de manera continuada, a partir de les darreres dècades del vuit-cents. Els 

últims events, cronològicament parlant registrats, en el cas de les expòsites era 

l’autorització pel casament que era atorgat per la institució i pels expòsits la 

d’enrolament militar. Temes que implicaven la certificació del seu naixement i que en 

conseqüència expedia la institució (veure Il·lustració 8). 

 

Il·lustració 8: Model teòric i les seves variacions en el pathway de l’expòsit. 

 

 

 

 

 

 

 

Així, per cada un dels expòsits es disposa d’una partida individual que contenia un 

registre d’entrada, un de sortida i el seu estatus. Les partides s’ordenen cronològicament 

per data d’entrada i es reuneixen en llibres anuals, igualment d’entrada (veure 

Il·lustració 9) 

 

                                                 
72 Figura semblant a l’adopció que serà explicada en el capítol dedicat a la població institucional de la 
ciutat de Palma del present estudi: Surviving as a foundling in the island of Majorca: Palma Foundling 
Hospital, 1840 – 1960 
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Il·lustració 9: Partida d’un Libro de Exposiciones de la Inclusa de la Ciutat de Palma (1893). Arxiu 
del Consell de Mallorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La unitat dels tres registres que conformen les partides de cada un dels expòsits 

fou una de les opcions possibles en la confecció dels Libros de Exposiciones. A Incluses 

com la de Madrid es va optar per la separació dels llibres d’entrades i de sortides i a 

aquests darrers s’hi afegia l’estatus de l’expòsit (Revuelta et al., 2007; Pujadas et al, 

2008). No obstant això, la finalitat i la forma foren les mateixes però el sistema 

d’inscripció no partí del criteri unitari, possiblement pel volum d’entrades de la inclusa 

castellana, que en molts de moments del segle XIX quintuplicà el de la inclusa de Palma 

i durant el segle XX s’arribà a multiplicar per deu i en conseqüència el nombre de 

moviments també era superior al de la nostra institució. Aquest fet va poder conduir a 

portar registres independents que eren responsabilitat de més d’una persona, cosa que 

no succeí en el cas de la inclusa de Palma. 
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Una peculiaritat del registre fou que l’edat a la defunció no fou reportada en la 

forma d’edat complerta, sinó que aquesta s’obtindria a partir de la data de naixement –

encara que aquesta sovint fou una data aproximada- i la data de defunció. Alhora, l’edat 

del difunt i bàsicament per termes de viabilitat no constituí cap tipus de distinció en la 

inscripció de l’event. Així, la definició legal de nascut viu i nascut mort que 

proporcionava el Codi Civil no era aplicada en els Libros de Exposiciones, per la qual 

cosa hi eren registrades les defuncions que a criteri del torner o director de la institució 

es produïen al mateix dia del seu naixement i que en el Registre Civil formaven part del 

anomenats cuadernos de fetos. Per tant, la manca d’aquest subenregistrament possibilita 

el càlcul de la mortalitat infantil sense cap tipus d’aproximació metodològica com s’ha 

de realitzar en la resta de fonts utilitzades, i com presentarem posteriorment 

Per acabar amb la presentació de les fonts que recullen els events demogràfics 

del naixement i de la defunció s’introdueix una comparació entre els registres religioses 

i civils (veure Taula 11). Les seves finalitats foren diferents, així l’Església partia de la 

intenció de verificar els sagraments; l’administració estatal, d’universalitzar el registre i 

les institucions benèfiques de gestionar la seva economia. També s’atén a les seves 

característiques estructurals com per exemple el concepte de nascut viu i nascut mort de 

les diferents fonts. Així, la viabilitat del fetus i alhora la seva inscripció en aquests 

diferents registres pogué dependre de criteris legals, biològics o religiosos. Elements 

diferents que configuren el mapa conceptual d’inclusió o no de determinats naixements i 

defuncions en els registres. El fet de què la inscripció es produís o no comporta la 

subestimació o sobreestimació d’aquests events, llevat en els Libros de Exposiciones. 

Alhora, la responsabilitat d’una o vàries persones en la confecció del registres pogué 

trastocar el seu nivell de qualitat. La inclusió de les causes de defunció passà per 

diferents fases, unes que remetrien a la seva inscripció sense control facultatiu per la 

qual cosa els diagnòstics sovint foren agafats del llenguatge popular o un calc de les 

causes més freqüents del moment sense la certesa de què en fos la causa última de 

defunció. D’altres, certificades per un metge però que pogueren ser conseqüència de 

modes diagnòstiques.  
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Taula 11: Comparació entre fonts de registre d’esdeveniments vitals. 

Sacramental Enterraments Registre Civil Libro de Exposiciones

Inici de la font Rituale Romanarum (1614) Creació cementiri rural (1821) Ley Provisional de Registro Civil (17/06/1870) Desembre 1615 (*1)

Registre independent d'albats x - - -

Finalitat Religiosa Administrativa - religiosa Demogràfica Administrativa - religiosa

Distinció de nascuts vius i morts Baptismes de socorrs Criteri legal / Criteri biològic (*2) Criteri legal Criteri biològic

Unitats registrals Parròquia - vicaria in capite Parròquia / Jutjat (a partir de 1882) Jutjat -

Responsable del registre Un rector per cada parròquia Un rector per totes les parròquies Un funcionari per cada districte judicial Una monja/ Un funcionari per tot el registre

Lloc d'ocurrència de la defunció Parròquia Parròquia / Jutjat (a partir de 1882) Jutjat Jutjat

Causa de defunció obligatòria 1838 1821 1871 1881

Dates utilitzades 1836 - 1881 1836 - 1902 1881 - 1902 1836 - 1960  

 

(*1) Els Libros de Exposiciones més antics localitzats fins el moment a l’Arxiu del Consell de Mallorca pertany a 1615. Tot i que no es descarta que aquesta data es pugui 
retardar per futures troballes, donat que l’arxiu està en procés de catalogació constant. 

(*2)Els llibres d’enterraments presentaren una certa indefinició entorn al criteri de distinció entre nascuts vius i nascuts morts. Entre 1836 i 1881 quan el seu registre corria 
paral·lel al sacramental adoptà la inclusió de totes les defuncions entorn al naixement. En canvi, a partir de 1890, i possiblement per l’entrada en vigor del Codi Civil i pel seu 
caràcter de font civil deixà de registrar aquestes defuncions. Tot i que, caldria demanar-se com eren les pràctiques d’enterrament d’aquestes defuncions.  
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1.1.5 Censos i Moviment �atural de la Població 
 

Els censos de població són una radiografia estática de la grandària d’una 

població i de les seves característiques. D’aquí que siguin anomenats fonts de dades 

d’stocks. 73 La tradició censal espanyola ha estat datada amb un inici de començaments 

de la centúria del cinc-cents (Reher et al, 1995). Tot i que, les característiques de 

recompte individual, universalitat en la seva cobertura, simultaneïtat en la seva 

confecció i periodicitat fixa no foren complides en certa manera fins el cens de 185774 

amb la creació de la Comisión de Estadística General del Reino pel Reial Decret de 3 de 

novembre de 1856. Que naixé amb la finalitat de:  

“La indagación y conocimientos de las condiciones físicas y morales de una 
nacion (sic), de su comercio e industria, de sus necesidades y recursos, es necesaria a 
todo Gobierno que desee la felicidad de su pais (sic), por la influencia que deben 
tener en la confeccion (sic), de las leyes, pudiendo facilitarse por este medio el 
desarrollo de sus gérmenes de riqueza y el modo de remover los obstáculos que se 
pongan al progreso y bienestar de los pueblos. Difícil seria, si no imposible, el 
establecimiento de las leyes que regian (sic), las subsistencias, las contribuciones, el 
estado civil de las personas, la población, las transacciones sociales, la fuerza 
pública y todos los ramos, en fin, que abraza el cuerpo político en sus múltiples y 
variadas relaciones, sin la formación de una verdadera Estadística que, al mismo 
tiempo de reunir y clasificar en un orden metódico los documentos precisos y 
completos que deban ser el objeto de este ramo importante de la ciencia 
gubernamental, marque el espacio que por ella deba correrse y el límite hasta donde 
convenga extenderla”.75 

 
Per tant, aquesta institucionalització significà la creació de les bases de la 

construcció oficial del que s’anomenen polítiques de població i la funció dels censos i 

del Moviment Natural de la Població fou la de proporcionar la informació necessària 

per a la elaboració d’un diagnòstic de base territorial per conèixer la situació present i 

poder encarar la futura.  

Així, el primer cens d’època estadística porta per data 1857, seguit pel de 1860, 

1877, 1887, 1897 i d’entre 1900 i 1960 presentaren una periodicitat fixa de deu anys. 

Tot i que, els seus continguts anaren variant al llarg del temps, de manera general s’hi 

recollí: “La población de hecho y la población de derecho; el estatus migratorio; la 

                                                 
73 En aquest apartat no pretenen fer un estudi exhaustiu dels censos de població espanyol d’època 
estadística, sinó que únicament s’ha pautat de manera succinta les seves característiques generals i la seva 
cronologia i l’ús que li hem donat en aquest estudi. Així per resseguir l’evolució de l’estructura de 
confecció dels censos de població des de 1857 i de les seves institucions responsables veure: Reher et al. 
(1995): Fuentes de información demográfica en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Especialment el capítol tres, Censos de Población, pàgines 17 – 69. 
74 Tot i que, el Cens de Floridablanca realitzat a 1787 també s’ha vist com el primer cens modern, tot i 
que no tingué continuat en el temps (Reher et al, 1995) 
75 Exposició de motius del Reial Decret de 3 de novembre de 1856. 
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distribución por sexo, edad y estado civil de la población; la alfabetización o grado de 

instrucción; la población activa; la fecundidad; las características familiares de la 

población, y las características de la vivienda” (Reher et al, 1995: 23). El cens de 1857 

fou fruit d’aquella comissió d’estadística que citavem. En canvi, pel de 1860 que fou 

encarregada a la Junta General de Estadística es crearen per coordinar la tasca de 

recollida de les dades censals, les juntes municipals, les de partit judicial i les 

comissions provincials. Aquesta estructura organitzativa féu que la documentació 

original d’elaboració del cens hagi estat conservada en l’Arxiu del Regne de Mallorca 

baix el títol del fons: Delegació Provincial de l'Institut Pacional d'Estadística. I que la 

primera documentació que s’hi recull és la pertinent al cens de 1860 i s’allarga fins el 

cens de 1981. D’aquí que també s’hi compti amb la documentació per a la confecció del 

Moviment Natural de la Població des de la seva creació. 

L’ús del diferents censos en aquest estudi ha vingut determinat pel coneixement 

de l’estructura de població de la ciutat de Palma, fet que ha pogut ser possible gràcies a 

la capitalitat de la ciutat. Cal mencionar que les dues unitats territorials bàsiques que 

perduraren de 1857 a 1960 foren la de capital i província en tot el seu conjunt. 

Recordem que les tres illes formaren una mateixa província que havia estat establerta 

pel Reial Decret de 30 de novembre de 1833 que adjudicava a la ciutat de Palma la 

capitalitat de la província. A partir d’aquest moment el nom de la ciutat és Palma de 

Mallorca. La característica bàsica del buidatge del nombre de població ha estat atendre a 

l’evolució de la variable edat en els diferents censos juntament a la distribució 

territorial. Alhora també s’ha tingut en compte la diferència entre població de fet i de 

dret (veure Taula 12). 
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�otació Unitat de temps �otació Unitat de temps �otació Unitat de temps
<1 anys <1 anys 1 mes
1 - 7 anys 1 - 5 anys 2 mesos
8 - 15 anys 6 - 10 anys ... ...
16 - 20 anys 11 - 15 anys 1 any
21 - 25 anys 16 - 19 anys 2 anys
26 - 30 anys 20 anys ... ...
31 - 40 anys 21 anys > 100 anys
41 - 50 anys 22 anys
51 - 60 anys 23 anys
61 - 70 anys 24 anys
71 - 80 anys 25 anys
81 - 85 anys 26 - 30 anys
86 - 90 anys 31 - 40 anys
91 - 95 anys 41 - 50 anys
96 - 100 anys 51 - 60 anys
> 100 anys 61 - 70 anys

71 - 80 anys
81 - 85 anys
86 - 90 anys
91 - 95 anys
96 - 100 anys
> 100 anys

�otació Unitat de temps �otació Unitat de temps �otació Unitat de temps
<1 anys <5 anys <5 anys
1 any 5 anys 5 - 9 anys
2 anys 6 anys 10 - 14 anys
... ... 7 anys 15 - 19 anys
> 100 anys 8 anys 20 - 24 anys

9 anys 25 - 29 anys
10 anys 30 - 34 anys
11 - 13 anys 35 - 39 anys
14 - 15 anys 40 - 44 anys
16 - 17 anys 45 - 49 anys
18 - 20 anys 50 - 54 anys
21 - 25 anys 55 - 59 anys
26 - 30 anys 60 - 64 anys
31 - 35 anys 65 - 69 anys
36 - 40 anys 70 - 74 anys
41 - 45 anys > 75 anys
46 - 50 anys
51 - 55 anys
56 - 60 anys
61 - 70 anys
71 - 80 anys
81 - 90 anys
91 - 100 anys
> 100 anys

1920 19601900, 1910, 1930, 1940, 1950

Notació per edats simples

Notació per edats simples

1857 1860 1877 i 1887

Taula 12: Variable edat en els censos de població d’època estadística, 1857 - 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Reher et al. (1995) 
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El Moviment Natural de la Població76 és una estadística de fluxos -bàsicament 

de naixements, matrimonis i defuncions- ocorreguts en territori espanyol. És una font 

d’època estadística i amb una finalitat purament sociodemogràfica. La font primària 

d’informació per a la seva confecció són els formularis i butlletins estadístics dels 

events demogràfics recollits en un primer moment a partir dels registres parroquials i 

substituïts posteriorment pel Registre Civil. 

 Així, a 1863 es publicà la Memoria sobre el movimiento de la población en 

España en los años 1858, 1859 y 1861 per part de la Junta General de Estadística del 

Reino, que seria l’inici d’aquesta font. La informació provenia dels llibres sacramentals 

i s’hi consignaren “[...] dades per províncies i capitals sobre el nombre de baptismes, 

nascuts morts, defuncions (les de 1861 per estat civil) i matrimonis, i la seva relació 

amb el nombre d’habitants, presentats en estats, quadres geogràfics i cartes” (Cusidó 

Vallverdú, 2006: 59) del període que va entre 1858 i 1862. La següent publicació 

d’aquest tipus data de 1877 sota el títol de Movimiento de la población de España en el 

decenio de 1861 a 1870, aquest elaborat per part de l’Instituto Geográfico y Estadístico 

que s’havia creat a 1873 (Muro et al, 1996) i que novament utilitzà els registres 

parroquials com a fonts d’informació per a la seva confecció. 

En canvi, a partir de la següent publicació que fou a 1895, Movimiento de la 

población de España. Septenio de 1886 – 92, de la mà de la Dirección General del 

Instituto Geográfico y Estadístico es començà a utilitzar el Registre Civil com a base de 

la seva construcció com es continua fent en l’actualitat. A partir de 1900 i de la mà de 

diferents institucions públiques el Moviment Natural de la Població passà a tenir una 

publicació periòdica anual i adoptà definitivament aquest nom. 

La utilització del registre parroquial i del Registre Civil per a la seva confecció 

es féu a través de formularis i després butlletins dels esdeveniments demogràfics 

esmentats. Aquests formularis fins a 1861 foren els estats trimestrals que havia fixat la 

Reial Ordre de l’1 de desembre de 1837, que han estat presentats en l’apartat 

corresponent al Registre Civil i que eren remesos del municipi al Govern de la 

Província i d’aquest a l’òrgan competent. D’aquí que, “Los Ayuntamientos competirán 

los estados de los trimestres en resumen con arreglo á los modelos nums. 2º, 5º y 8º 

                                                 
76 La caracterització d’aquesta font es realitzarà de manera breu donada l’existència d’un estudi de gran 
qualitat i prou extens d’anàlisi de la seva elaboració. Per aquest motiu veure: Cusidó i Vallverdú, T. A. El 
Moviment Natural de la Població, 1858 - 1974: Origen, història i anàlisi crítica dels continguts. 
Bellaterra: Centre d'Estudis Demogràfics. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de 
Geografia. 2006. D’aquí agrair a l’autora que en fes arribar una còpia d’aquesta memòria.  
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[baptismes, matrimonis i defuncions, respectivament], que remitirán precisamente en el 

mes siguiente de su recibo á la Diputación provincial á que corresponda [...]”77 (veure 

Il·lustració 10) i la Diputació ho havia de remetre al Ministeri de Governació.78 

 

Il·lustració 10: Estat parroquial de defuncions remesos per part de l’Ajuntament de Palma al 
Govern de la Província establert per la Reial Ordre de l’1 de desembre de 1837 (Model 8è). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1862 la Junta General d’Estadística establí que el contingut d’aquests 

formularis havia de ser major. Referint-nos únicament als naixements i a les defuncions, 

aquests primers havien de ser tabulats a partir de: “[...] nombre de batejats per sexe i per 

legitimitat, la distinció entre el nombre de nascuts morts i els de nascuts vius que moren 

abans del bateig; infantaments dobles i triples i els nascuts mensualment per sexes” I 

les segones a partir del: “[...] número de defuncions per sexes; per estat civil; per edat 

amb distinció del sexe; per causes de defunció; per professió, i per mesos” (Cusidó 

Vallverdú, 2006: 66). 

Novament aquesta informació fou ampliada una vegada el Registre Civil entrà 

en vigència i a partir de 1901 s’implantà la forma de declaració individual a partir de 

butlletins, configuració que encara es conserva amb tota una sèrie de modificacions al 

llarg del temps. 

                                                 
77 Article 6è de la Reial Ordre de l’1 de desembre de 1837. 
78 Article 7è de la Reial Ordre de l’1 de desembre de 1837. 
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De totes les dades que ofereix el Moviment Natural de la Població la nostra 

màxima prioritat ha estat la de recollir els nascuts vius i nascuts morts a causa del 

subenregistrament entorn a aquests naixements i defuncions que hem esmentat en el 

Registre Civil. Els ‘nascuts morts’ recollits en l’estadística esmentada es classificaren 

en tres subtipus: nascuts morts, pròpiament dits; morts al néixer i morts en les primeres 

24 hores entre 1861 i 1866, entre 1879 i 1882 i a partir de 1920 en endavant. La 

distinció per sexes en els diferents grups fou habitual, menys els anys d’entre 1927 i 

1931. Territorialment aquesta distribució tripartita cobria les capitals de província i un 

agregat general per província. A nivell municipal únicament pels anys 1932 i 1933. 

Malgrat, que la distribució no és continua en el temps, sí que territorialment cobreix la 

unitat territorial estudiada, donada la capitalitat de Palma (veure Taula 13, pàgina 

següent). 
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Taula 13: Avortaments per viabilitat a la ciutat de Palma en el Moviment �atural de la Població, 1878 - 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració pròpia a partir del Moviment Natural de la Població. Arxiu del Regne de Mallorca.
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1.1.6 Les actes instiucionals: Plenari municipal – Junta Municipal de Sanitat i la 
Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca.  
 

 Totes aquestes fonts de caire demogràfic han estat acompanyades per altra tipus 

de fonts documentals que remeten més a qüestions epidemiològiques o de la Salut 

Pública. Així s’han utilitzat dos conjunts de fonts amb un mateix tipus de forma 

documental, les actes. El primer procedeix de diverses institucions de l’Administració 

Pública i el segon, d’una institució pròpiament sanitària com la Reial Acadèmia de 

Medicina. Aquest documentació reflectia i reflecteix les seves activitat, constituint així 

el seu testimoni. Són documents on es materialitzen els distints actes de l’Administració 

o associació i compleixen dues funcions primordials:  

1) Funció de constància: el document assegura la pervivència de les 

actuacions administratives al constituir-se en el seu suport material. Es 

garanteix així la conservació dels actes. Aquesta finalitat és 

fonamental a l’hora de construir el discurs històric, no obstant això, la 

història es pot edificar sobre altres tipus de fonts igualment vàlides que 

la documentació escrita. 

2) Funció de comunicació: els documents administratius serveixen com a 

mitjà de comunicació dels actes de l’Administració. Aquesta 

comunicació és tant interna – entre les unitats que componen 

l’organització administrativa – com externa – de l’Administració amb 

els ciutadans i amb altres organitzacions.79 

En relació a la funció de constància, cal ressaltar les actes del plenari de 

l’Ajuntament i de la Junta Municipal de Sanitat. Aquestes són els documents on 

s’assenten els acords presos en les esmentades comissions administratives i s’agrupen 

en el Llibre d’Actes, “[...] que debe llevarse en todas las Secretarías de Ayuntamiento, 

haciendo constar lo acordado día por día en cada sesión. La extensión de las actas y 

certificación de los acuerdos es cargo del secretario.” (Martínez Alcubilla, 1892 - 94: 

166). Concepte que es pot estendre per les homònimes de l’acadèmia de medicina. 

                                                 
79 La definició i tipologia dels documents administratius s’ha realitzat a partir de la següent referència: 
Ministerio de Administraciones Públicas. <http://www.igsap.map.es/sgpro/documen/modelos1.htm>. 
Data desconeguda. Documentos administrativos. Madrid. [web en línea]. [amb accés el 15 de febrer de 
2009] 
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L’Ajuntament es constitueix en forma de ple, integrat per tots els regidors del 

municipi i presidit pel Batle, i les seves sessions estan marcades per una regularitat 

periòdica. Tot i que en circumstàncies especials, la convocatòria a plenari pot venir de 

manera extraordinària, trencant-se aquesta regularitat cronològica en favor del 

tractament i resolució de problemàtiques generals, talment com l’existència propera 

d’una epidèmia. En canvi, la Junta Municipal de Salut està formada per una part dels 

regidors municipals i alguns facultatius, i el seu nombre anirà variant depenent del 

moment històric tractat. Aquesta junta estava dotada exclusivament de potestat 

consultiva, funció que la situava a la mercè del ple municipal, el qual dirimia les 

propostes d’aquesta. 

Les actes, tant provinguin del ple de l’Ajuntament o de la reunió de la Junta 

Municipal de Sanitat, seguiran el mateix patró, així: 

 “Deben contener, entre otras indicaciones, la presidencia, la fecha, la hora de 
apertura de la sesión y la en que se cierra, los concejales concurrentes y todos los 
acuerdos que se tomen. En las actas debe constar la opinión de las minorías y sus 
fundamentos. Las actas de las sesiones extraordinarias deberán contener además la 
circunstancia de haberse convocado especialmente a los concejales y á (sic) cuantos 
tengan que concurrir a ellas; pues sin la convocatoria especial serían nulas.” 
(Martínez Alcubilla, 1892 - 94: 166).  

 

La Llei Municipal de 1877 proporciona una explicació clau per l’ús actual de les 

actes municipals com fonts històriques, ja que tota actuació municipal havia d’estar 

prescrita per acord i anotada en el llibre d’actes que “[...] es un instrumento público y 

solemne: ningún acuerdo que no conste explícita terminantemente en el acta á (sic) que 

se refiere tendrá valor alguno”.80 I alhora, tot i que el consens era el fonament de tot 

acord aquest serà determinat per la “pluralidad absoluta de votos” i s’haurà de fer 

constar “el voto de los que hayan disentido de la mayoría, si así lo solicitasen”.81 

D’aquesta manera les actes permeten traçar la diversitat d’opinions dels membres de les 

comissions referides. 

Les resolucions adoptades pel ple o els informes realitzats per la Junta Municipal 

de Sanitat, prèvia confirmació per part del plenari, eren comunicades en forma d’ofici al 

Governador de la Província o a la Junta Superior de Sanitat ( després anomenada Junta 

Provincial de Sanitat) i alhora aquestes usaven la mateixa via i també la de publicació 

de circulars al Boletín Oficial de la Provincia de las Baleares. Així, la correspondència 

permet seguir la interrelació entre aquestes dues institucions, o entre les dues juntes 

                                                 
80 Article 66è de la Llei Municipal de 1877. 
81 Article 66è de la Llei Municipal de 1877. 
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consultives, podent traçar l’esquema de les actuacions administratives, en aquest cas 

sanitàries, i no sols de manera unidireccional. 

Atenent de manera individual a La Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Palma de Mallorca cal a dir que fou establerta al març de 1831, fruit del Reial Decret de 

28 d’agost de 1830 que regulava la constitució de les reials acadèmies a través de la 

Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía del Reyno. La seva funció, 

instaurada pel mencionat decret, fou la de tenir cura de la Salut Pública, l’estímul de 

l’ensenyament i progrés de la medicina i el recolzament científic de les juntes de sanitat 

locals, tant municipals com provincials. Destacarem la seva funció en matèria de Salut 

Pública que en el seu estatut fundacional quedava fixada a partir de l’obligació de: 

“Ilustrar a las Autoridades en todos los asuntos de policía médica, y estas les 
consultarán precisamente sobre la construcción de hospitales, lazaretos, 
hospicios, cárceles, mataderos, cementerios (…) que puedan perjudicar a la 
sanidad general, sobre el modo de atajar los progresos y aun procurar la 
extinción de las viruelas y otros males, particularmente sobre los contagiosos, 
con todos los demás puntos que tengan una relación particular con la salud 
pública, excepto con la militar, que está cometida al cuidado y dirección de los 
facultativos del Ejercito (…).82  
 

Aquesta funció consultiva es complementà amb una d’informativa, que 

funcionava en diferents direccions. Una d’elles, des del facultatius o facultatius del 

municipi a l’acadèmia. Així, a partir de la manifestació d’”[...] indicios de alguna 

enfermedad epidémica de mal carácter, exigirán como obligación precisa al facultativo 

que la observare las dé inmediatamente la noticia mas circunstanciada posible por 

conducto de su subdelegado de lo que haya o sea”.83 Destacarem com a part fonamental 

de l’estructura informativa de la Reial Acadèmia als Subdelegats, un per cada partit 

mèdic i que servia d’enllaç entre el facultatiu del municipi i l’acadèmia. Aquesta fase 

informativa era seguida pel comissionat d’ “[...] uno o dos profesores para que con mas 

(sic) o menos urgencia pasen a inspeccionar la epidemia, en compañía del facultativo 

del pueblo”.84 Aquestes visites mèdiques havien de ser reportades a través d’un informe 

on s’hi havia d’incloure: “Una descripción clara y sucinta de cuantos síntomas la 

                                                 
82 Article únic, del capítol IX: Salud Pública del Reial Decret de 28 d’agost de 1830 sobre El reglamento 
general para el régimen literario é interior de las Reales Academias de Medicina y Cirugía del Reino. I 
que també regulà el reglament de la pròpia acadèmia. 
83 Article 1r del capítol XI: Inspecciones de epidemias del Reial Decret de 28 d’agost de 1830 sobre El 
reglamento general para el régimen literario é interior de las Reales Academias de Medicina y Cirugía 
del Reino a més de ser el reglament inicial de l’acadèmia mallorquina.  
84 Article 2n del capítol XI: Inspecciones de epidemias del Reial Decret de 28 d’agost de 1830 sobre El 
reglamento general para el régimen literario é interior de las Reales Academias de Medicina y Cirugía 
del Reino. 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 121 

acompañan, exponiendo sus dictamenes (sic) sobre sus causas, índole y plan curativo y 

preservativo: todo lo cual remitirán enseguida y derechura a la academia 

inmediatamente para que esta disponga lo mas (sic) conveniente.”85 I com a següent 

fase del procés, venia la comunicació del referit informe a la Junta Superior de Sanitat, 

que era la institució de màxima potestat en matèria de Salut Pública local. 

El funcionament ordinari de les reials acadèmies i d’aquesta en concret fou la 

celebració de juntes quinzenals, exceptuant el període estival que tenien una periodicitat 

més àmplia i variable.86 Aquestes juntes s’organitzaren de la següent manera:  

“Después de haber dado cuenta los comisionados de sus respectivos encargos, 
lo hará el secretario de las órdenes y oficios de la Superioridad; se tratará de las 
enfermedades reinantes, exponiendo sobre ellas los socios cuanto juzguen 
conveniente se leerán las memorias y observaciones que se presentaren á la 
Academia en caso de no hallarse alli (sic) sus autores, y en seguida los trabajos 
literarios señalados ú otros, ó se ventilarán algunos puntos de Medicina, Cirugía y 
Ciencias auxiliares; y por último se deliberarán las materias económicas y 
gubernativas”87 

 
 Tots aquests temes eren degudament fixats pel secretari de l’acadèmia en les 

pertinents actes seguint els mateixos principis que explicàvem pel cas de les actes 

municipals (veure Il·lustració 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 85 Article 2n del capítol XI: Inspecciones de epidemias del Reial Decret de 28 d’agost de 1830 sobre El 
reglamento general para el régimen literario é interior de las Reales Academias de Medicina y Cirugía 
del Reino. 
86 Article 9è, del capítol IV: De las Juntas académicas del Reial Decret de 28 d’agost de 1830 sobre El 
reglamento general para el régimen literario é interior de las Reales Academias de Medicina y Cirugia 
del Reino.  
87 Article 10è, del capítol IV: De las Juntas académicas del Reial Decret de 28 d’agost de 1830 sobre El 
reglamento general para el régimen literario é interior de las Reales Academias de Medicina y Cirugia 
del Reino.  
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Il·lustració 11: Acta de la sessió ordinària de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de la ciutat 
de Palma, 1831. Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia. 

 

 
Font: Llibre d’Actes. Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca. Sense catalogar 

 

 Atenen a l’apartat d’aquestes que anomenaren Enfermedades reynantes cal 

explicar la seva gran vàlua en termes epidemiològics donat que servia per reportar 

l’estat general de salut de la població. La seva discussió era el pas previ al tancament de 

les sessions i sempre foren un punt fix de l’ordre del dia, com marcava el reglament que 

hem citat anteriorment. Constitueixen un resum de la morbilitat i mortalitat, gairebé 

exclusivament, de la ciutat de Palma i quan si esmentava altres localitats era per 

explicitar-hi la presència d’alguna epidèmia. Els males contagiosos reportats sovint 

foren unes malalties o altres depenent de la corrent científica imperant, ja fos 

anticontagionista o contagionista88 que amb la teoria dels gèrmens aquesta indefinició 

desaparegué en favor de la concreció etiològica.  

                                                 
88 Per tal de poder copsar ambdues postures, veure: Bonastra, Q. (2000): Innovaciones y continuismo en 
las concepciones sobre el contagio y las cuarentenas en la España del siglo XIX. Reflexiones acerca de un 
problema sanitario, económico y social. Scripta Pova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, núm. 69 (35). No obstant, l’autor apunta que aquest discurs científic sobre la transmissió de les 
malalties fou polititzat i utilitzat com a referents d’un o altre bàndol (absolutistes versus liberals). No 
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Aquests estats, normalment de curta extensió reportaven de manera retrospectiva 

l’estat de salut de la població i tenien la mateixa estructura que els informes de caràcter 

extraordinari de les malalties considerades epidèmiques realitzat per comissionats 

facultatius. Així, tant per les malalties endèmiques com epidèmiques es reportava la 

terapèutica seguida, que podria ser una o vàries i en alguns tipus de malalties també 

s’especificaren les causes. Tot i que les acadèmies s’organitzaven en diferents 

comissions, la configuració d’aquests petits informes era producte del resum que 

efectuava el secretari de la junta acadèmica després del debat dels membres de la junta 

sobre les malalties que ells mateixos havien diagnòstic i tractat a la quinzena anterior. 

En el període estival aquests reports sota el títol d’enfermedades reynantes en la 

canícula ampliaren la seva extensió per abastar una cronologia més ampla però 

conservaren la mateixa estructura i finalitat.  

La funció informativa es va veure reforçada per una xarxa de socis corresponsals 

que s’anà teixint en tota la geografia espanyola i europea, que respongué a la necessitat 

de la recerca de notícies sobretot referents a l’extensió de les malalties epidèmiques per 

excel·lència del segle XIX, febre groga i principalment còlera, al igual que del 

coneixement de mètodes terapèutics utilitzats (Pujadas Mora i Canaleta Safont, 2007: en 

premsa). Alhora serví pel que en els estatuts esmentaven com a progresos de la 

medicina, és a dir com via d’entrada d’innovacions científiques. 

 

 

2.1 Fonts bibliogràfiques. 
 

Les fonts bibliogràfiques corresponen a documentació textual publicada, tant en 

forma de monografies com de publicacions seriades (anuaris, memòries, sèries 

monogràfiques, sèries d’informes), publicacions periòdiques (revistes científiques i 

divulgatives) i tesis doctorals. Així, els discursos d’ingrés o de les sessions inaugurals 

de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma o del Col·legi Mèdico-

farmacèutic, les topografies mèdiques o la documentació de divulgació sanitària 

                                                                                                                                               
tenint en compte altre tipus d’explicacions en l’elecció d’unes o altres mesures, com ofereix P. Baldwin, 
P. (1999) Contagion and the State in Europe 1830 – 1930. Cambridge: Cambridge University Press. 
Talment com: El rol del comerç especialment estranger en les economies del país emissor de les mesures i 
pel cas de la Mediterrània europea cal veure com prevalia l’interès col·lectiu de Salut Pública per davant 
de l’interès comercial. Però també, el que l’autor anomena the geopidemiology of disease  i la 
administrative capacity.  
  
 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 124 

confeccionada per part de professionals sanitaris ja fos en format de conferència o de 

fulletó informatiu són exemples d’aquestes tipus fonts. Cal tenir en compte que aquestes 

fonts bibliogràfiques foren producte d’un moviment associatiu en expansió des principis 

del segle XIX, a través de l’establiment d’acadèmies i col·legis, tot i que aquestes 

tingueren una llarga tradició en el cas illenc89 o per la pròpia institucionalització dels 

problemes socials, com n’és la lluita contra la mortalitat infantil i que usaren als 

professionals sanitaris, dins un conglomerat de professionals anomenats higienistes, 

com a difusors del coneixement científic. L’exemple d’aquest tipus de fonts proporciona 

el discurs de la classe mèdica, en el cas concret, el de la classe mèdica mallorquina i 

bàsicament aquella institucionalitzada.  

Aquest tipus de documentació cal que sigui entesa com l’expressió d’una classe 

professional que usava per a la seva formació, és a dir, el receptor d’aquest coneixement 

era la pròpia classe. En canvi, la documentació divulgativa citada, igualment de caire 

bibliogràfic, també fou produïda per aquesta classe però destinada al públic general, 

eminentment a les dones i mares. La seva finalitat era d’educació sanitària de la 

població com part de l’anomenada Medicina Social (Rodríguez Ocaña i Perdiguero Gil, 

2006). Aquesta literatura de “[...] popularización higiénico-sanitaria se proponía dar a 

conocer entre la población los conceptos y prácticas de la medicina científica para que 

aquella se adecuase sus comportamientos a los postulados científicos.” (Bernabeu-

Mestre, 2002: 151). Així, tant la literatura tècnica com popular parteixen d’una mateixa 

vocació pedagògica però amb registres comunicatius diferents, un de formal i l’altre 

d’informal. El fet de que sigui documentació publicada fa que siguin denominades fonts 

secundàries, al igual que la documentació periodística com explicarem posteriorment. 

 

2.1.1 Discursos, premsa i conferències de divulgació mèdica. 
 

 La Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma en els seus estatus 

fundacionals de 1831 establia que l’ingrés de socis numeraris, implicava ser Médicos-

                                                 
89 Com a precedent de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca cal tenir en 
compte l’Acadèmia Medicopràctica de Mallorca que fou creada a 1788. Per aquest tema veure: Bujosa 
Homar, F. (2006): La Academia Médico-Práctica de Mallorca. Una institución en defensa de la profesión 
médica academia médico- práctica. A Ballesteros Fernández, A. Ilustración y Medicina. Palma: Editorial 
Rotger, pp. 93 – 115. 
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Cirujanos, médicos i cirujanos latinos,90 s’havia de realitzar a través d’una 

autocandidatura que es presentava en forma de memorial al secretari de l’acadèmia a 

més de “[...] cuantos documentos crea convenirle y recomendarle”.91 Una vegada 

acceptada aquesta proposta el candidat havia de lliurar al vice-president de la corporació 

“[...] una memoria ó disertación que hubiese compuesto en castellano sobre un punto á 

su arbitrio y del ramo á que aspira [Medicina o Cirurgia].”92 Aquesta memòria era 

valorada per una comissió de dos o tres acadèmics de Medicina o Cirurgia depenent de 

la temàtica de l’escrit. Si el veredicte de la comissió era positiu, la memòria: 

“[...] la leerá el aspirante en pública Academia en el dia (sic) y hora que se le 
señale por el vicepresidente; y al fin de su lectura pondrán los académicos, que 
nunca pasarán del número de cinco, los reparos que quieran sobre su contenido, ó 
sobre cualquier otro punto que les pareciere, y que satisfará el candidato antes de 
pasar á la votacion (sic) secreta para ser ó no admitido segun (sic) tenga mayor ó 
menor número de votos”.93 (El subrallat és nostre).  

 
D’aquí, el que anomenem discursos d’ingrés. 

 A part d’aquesta lectura pública, l’obertura de l’any acadèmic que es fixà en el 2 

de gener i que suposava l’inici de les juntes literàries i de govern de l’associació es 

materialitzava en “[...] una oración inaugural que leerán en castellano por turno los 

ocios numerarios sobre el punto que elija el que le toque disertar [...]”.94 Per això, cada 

sessió inaugural havia de tenir el seu preceptiu discurs. Així, en l’arxiu de la Reial 

Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca s’han localitzats un total de 37 

discursos d’ingrés entre 1856 i 1960. I pel que fa als discursos de sessions inaugurals, 

que en principi se n’hauria de contar un per any des de la seva fundació a 1831, el més 

antic localitzat data de 1841. Però entre aquesta data i 1960, únicament han estat 

localitzats un nombre de 69 discursos (veure Il·lustració 12).  

 

                                                 
90 Article 8è del Capitulo II. Académicos numerarios de la Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo. 
Por la que se manda observar el reglamento general para el régimen literario é interior de las Reales 
Academias de Medicina y Cirugía del Reino, 1831 
91 Article 10è del Capitulo II. Académicos numerarios de la Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo. 
Por la que se manda observar el reglamento general para el régimen literario é interior de las Reales 
Academias de Medicina y Cirugía del Reino, 1831 
92 Article 12è del Capitulo II. Académicos numerarios de la Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo. 
Por la que se manda observar el reglamento general para el régimen literario é interior de las Reales 
Academias de Medicina y Cirugía del Reino, 1831 
93 Article 14è del Capitulo II. Académicos numerarios de la Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo. 
Por la que se manda observar el reglamento general para el régimen literario é interior de las Reales 
Academias de Medicina y Cirugía del Reino, 1831 
94 Article 1r del Capitulo VI. De las Juntas académicas de la Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo. 
Por la que se manda observar el reglamento general para el régimen literario é interior de las Reales 
Academias de Medicina y Cirugía del Reino, 1831 
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Il·lustració 12: Portada del discurs inaugural de l’any acadèmic de 1905 de la Reial Academia de 
Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Biblioteca Fundación Bartomeu March 

 

Amb la mateixa finalitat, cal mencionar els discursos de les sessions inaugurals del 

Col·legi Mèdico-farmacèutic, associació que es fundà a la ciutat de Palma a l’any 1882. 

El seu objectiu passava per: 

1. Coadyuvar al adelantamiento de las ciencias que cultivan los socios 
2. Velar por el buen orden en el ejercicio de las profesiones de los mismos. 
3. Procurar por la buena harmonía (sic) entre todos los que se dedican al ejercicio 

del arte de curar. 
4. Defender y proteger á (sic) los asociados en todos los asuntos profesionales, según 

lo prescrito en Estatutos y en el reglamento interior.95 
 

La creació dels Col·legis Oficials de Metges i Farmacèutics a 1898 suposà per 

l’esmentada associació la renuncia al seu caràcter oficial i es mantingué com a 

associació científica privada amb la pretensió de: “Seguir la ruta de siempre ha seguido 

hasta hoy, prestando sus humanitarios servicios a las autoridades y corporaciones que 

lo soliciten”. L’any 1918 es convertí en el Colegio Provincial Obligatorio de Medicina, 

                                                 
95Article 1r del Titulo I. Objeto de la Asociación dels Estatutos del Colegio Médico-Farmacéutico de 
Palma de Mallorca, 03/07/1897. 
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precursor de l’actual Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Tomás Monserrat, 

1985).  

Les sessions inaugurals del col·legi Mèdico-farmacèutic per ordre estatutària 

havien de celebrar-se entre el 15 i el 30 de gener. En la sessió hi intervenia “[...] el 

Secretario [que] leerá una reseña de los trabajos realizados durante el año, y un socio -

designado con tres meses de anticipación por la Junta Directiva- el Discurso inaugural, 

que versará sobre un punto de ciencias médicas, elegido libremente por el mismo 

Socio”.96 El resum anual de les activitats i el discurs inaugural es publicaven en forma 

de fulletó, igual com ho feia la Reial Acadèmia de Medicina, encara que aquesta darrera 

institució sols publicava el text del discurs. Alhora a l’any 1885 el col·legi creà com a 

òrgan de difusió la Revista Balear de Medicina, Farmacia y Veterinaria. Entre els 

objectius d’aquesta revista es trobava la publicació dels discursos abans esmentats. Així 

com manifestàvem que els diferents discursos de l’acadèmia havien estat consultats en 

els fons del seu arxiu, els del col·legi han estat recercats als fons de la Biblioteca Lluís 

Alemany i de la Biblioteca de la Fundació Bartomeu March. D’aquesta manera, s’ha 

pogut resseguir les sessions inaugurals des de 1890 a 1912 (veure Il·lustració 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Article 29è del Titulo V. De las tareas del Colegio dels Estatutos del Colegio Médico-Farmacéutico de 
Palma de Mallorca, 03/07/1897 
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Il·lustració 13: Portada del discurs inaugural de l’any acadèmic de 1897 del Col·legi 
Mèdicofarmaceutic de Palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Biblioteca Fundación Bartomeu March. 

Els discursos tingueren una clara funció expositiva i argumentativa, s’hi 

perseguia l’objectivitat expositiva i a més s’hi constata un constant ús de termes tècnics, 

donat que els receptors d’aquestes comunicacions eren els professionals de la sanitat. 

L’extensió d’aquests textos no supera les 15 pàgines i la llengua utilitzada sempre fou 

l’espanyola. A la vegada, hi conferiren una estructura discursiva que es fonamentava en 

la construcció ordenada de les seves reflexions a partir d’una introducció, un 

desenvolupament i una visió final. La introducció servia per presentar l’objecte d’estudi 

i l’interès científic que en podia tenir. El desenvolupament hi aportava els resultats de la 

seva recerca on hi fou freqüent l’ús de la comparació. I en les valoracions finals, de 

caire més personal, s’optà per la síntesi i les perspectives futures que podien oferir la 

recerca. No obstant això, aquests discursos també pogueren tenir una finalitat merament 

descriptiva, sobretot quan l’autor es limitava a donar a conèixer la recerca d’altres 

científics. Tant una com l’altre finalitat respongueren a l’ortodòxia de la pràctica 

acadèmica.  
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Tot i així cal observar una certa diferència en la temàtica dels discursos de les 

dues associacions. Els de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia procedien de 

plantejaments estrictament mèdiques, com qüestions epidemiològiques o patològiques o 

la introducció de noves tècniques de diagnòstic; tot i que, per suposat, no foren aliens al 

desenvolupament de la bacteriologia i en definitiva als principis de la teoria dels 

gèrmens. En canvi, els del col·legi es nodrien més de la Medicina Social; és a dir la seva 

preocupació en centrava en malalties socials com la tuberculosi, o en el paper 

preponderant que la medicina havia de jugar en la resolució de problemes socials i en la 

lluita contra la mortalitat infantil. Si bé la valoració de les diferents perspectives 

discursives de les dues corporacions no és el nostre objecte prioritari una major 

institucionalització de les reials acadèmies en l’estructura sanitària possibilità aquestes 

dues òptiques. Així, molts acadèmics també foren socis del col·legi i varen simultanejar 

les seves activitats científiques en una i altra institució. Per això, uns discursos podien 

oferir una perspectiva més tècnica i altres un de més social.   

La Revista Balear de Medicina, Farmacia y Veterinaria, òrgan del Col·legi 

Mèdico-farmacèutic aparegué per primera vegada al gener de 1885 amb periodicitat 

quinzenal i al gener de 1888 adoptà el nom de Revista Balear de Ciencias Médicas. 

L’any 1912 va deixar-se de publicar, però va reaparèixer entre 1916 i 1918 amb caràcter 

mensual. La revista formava part d’una premsa mèdica espanyola que: 

 “[...] ha venido siendo tradicionalmente el sector más fecundo de la 
prensa especializada, lo que se refleja tanto por el número de títulos que 
alumbra o por los numerosos casos de periodicidad diaria [...], cuando la 
tirada y difusión de sus publicaciones; a posteriori, diríase que un tanto 
lógico, pues brota y sirve de intercomunicación al colectivo universitario más 
numeroso del país, por demás muy dispersa por toda la geografía” (Fernández 
Sanz, 1999: 115).  

La seva publicació va coincidir amb el moment d’eclosió del periodisme mèdic 

espanyol, que havia tingut un cert retràs en relació a la premsa europea. De totes 

maneres no fou la primera revista dins aquesta línia que es publicava a Mallorca ja que 

el 1849 es va començar a publicar una revista titulada La medicina ecléctica: periódico 

mensual por una sociedad de médico-cirujanos, que sols va durar fins a 1851, amb un 

total de 35 números. 

La revista del col·legi fou producte d’una època marcada tan per la llibertat de 

premsa reconeguda per la Constitució de 1869, com per la llei d’imprenta de 1883 

establerta pel govern liberal de Sagasta que també afavoria les publicacions periòdiques. 

També la creació de l’Associació de Premsa Mèdico-Farmacéutica a l’any 1875 i el fet 
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de ser el mitjà d’expressió d’una associació facultativa contribuïren a la seva creació 

(Fernández Sanz, 1994). L’estructura de la revistat, tot i que amb petites modificacions 

fou la següent: Sección Profesional, Sección Doctrinal, Sección Práctica, Revista de la 

Prensa, Miscelánea, Estadística Demográfico-Sanitaria, Bibliografía, Sección Oficial, 

Pecrológica, Potas científicas, Formulario i Congresos (Oliver Capó, 1996: 76 – 79). 

Pel present estudi únicament s’ha utilitzat la secció anomenada professional, on s’hi 

recollien únicament articles originals, molts dels quals foren els discursos d’ingrés a 

l’acadèmia mèdica o al col·legi mencionat.  

Un altre conjunt de font bibliogràfiques està constituït per una diversitat de 

publicacions de divulgació sanitària, com per exemple les conferències que es 

pronunciaven i es publicaven en format de fulletó. La temàtica era diversa però tenia 

una finalitat didàctica dirigida a modificar la conducta ciutadana en temes de salut. De 

fet es cercava una interacció amb el receptor. Un receptor que podia tenir un perfil 

definit, com podrien ser les cartilles que es repartien a les mares amb els consells 

puericultors, o conferències sobre l’etiologia de les malalties com per exemple les 

pronunciades l’any 1924 al Museo Pedagógico Provincial de Baleares destinades a la 

ciutadania en general.  

Les institucions, associacions, etc. que promogueren aquest tipus de divulgació 

foren vàries i diverses. De les pròpies instàncies públiques a associacions obreres o 

culturals, com n’és l’exemple l’Associació per la Cultura de Mallorca o el Foment de la 

Dona durant la Dictadura de Primo de Rivera i la Segona República. El català va ser 

sovint la seva llengua vehicular com una via per arribar de forma més directa i més 

propera a la societat illenca del moment. La institucionalització tàcita de temes com la 

lluita contra la mortalitat infantil fou un producte del tombant del segle XIX i fou 

utilitzada pel franquisme com a part del seu projecte polític (Jiménez Lucena, et al, 

2002; Bernabeu Mestre et al., 1998; Bernabeu Mestre, 2002); un exemple d’aquesta 

utilització fou el fulletó Pociones de puericultura para las madres editat l’any 1956 per 

els Servicios Provinciales de Higiene Infantil de las Baleares. 

Aquesta finalitat didàctica procedia de la idea de prevenció i capacitava a les 

persones per a evitar problemes de salut mitjançant el propi control de les situacions de 

risc i des de la perspectiva de promoció de la salut a través de combatre les pràctiques 

populars envers la salut. Unes pràctiques que sovint havien estat popularitzades per la 

pròpia classe mèdica (Perdiguero Gil, 1995).  
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2.1.2 Les topografies mèdiques i d’altres memòries sanitàries 
 

“Les topografies mèdiques són un gènere de la literatura higienista que 
consisteix a descriure les condicions mediambientals i socials d’una localitat, o 
d’una zona més àmplia, per determinar la incidència que puguin tenir sobre la 
salut pública” (Prats, 1996: 25).  

 
Es tracta d’un gènere comú a l’Europa de finals del set-cents, moment en què 

començaren a aparèixer, tot i que cal considerar-lo propi del segle XIX i primera part del 

segle XX (Prats, 1996). Cal tenir present que l’expressió de topografia mèdica no es 

generalitzà a França fins a la dècada de 1780 i a Espanya tardà més en establir-se 

(Urteaga, 1999: 75), d’aquí que es pugin trobar tota una sèrie de variacions en el títol 

d’aquests estudis geogràfics talment com geografia mèdica, corografia, consideracions 

topogràfiques, etc. Bàsicament distingirem entre topografia i geografia, així i com 

Fernando Weyler assenyalava en la seva Topografía físico-médica de las islas Baleares 

y en particular de Mallorca (1854): “Siempre que el estudio de la medicina en general 

se hermanase con el de la tierra, denominaría a dicha ciencia Geografía médica 

reservando para un punto dado, el de topografía, o mejor Geo-Topografía” (p. 13). 

A les acaballes del segle XVIII i de la mà de l’Acadèmia mèdico-pràctica 

Mallorca s’integrà a n’aquesta corrent. El novembre de 1789 dita institució disposà la 

realització de les topografies mèdiques de l’illa per part d’algun dels metges de cada 

dels municipis. Aquesta tasca va ser conseqüència del que estipulaven els Estatuts 

fundacionals de l’Acadèmia i sols la varen realitzar els socis de dotze dels trenta nou 

municipis amb representació a l’acadèmia medicopràctica. Aquests foren Andratx, Artà, 

Binissalem, Calvià, Campos, Felanitx, Marratxí, Muro, Sa Pobla, Porreres, Santanyí i 

Son Servera (Hernández Vidal et al., 2008); és a dir, es tracta de municipis del món 

rural mallorquí i per contar amb una topografia de la ciutat de Palma caldrà esperar fins 

al text de Weyler, publicada l’any 1854.  

La topografia del metge militar Fernando Weyler i Laviña (1808 - 1879) fou 

motivada per “[...] una circular de 6 de desembre de 1850 juntament amb una altra del 

7 d’agost de 1851 [per les quals] el Director General del cos de Sanitat Militar es 

dirigia als caps de districte i els manava que redactassin les topografies mèdiques dels 

respectius districtes. Aquelles ordres foren posteriorment suspeses, però Weyler, que ja 

tenia el treball molt avançat, decidí [...] continuar-lo fins al final i el publicà a les 

darreries de 1854” (Bujosa i Homar, 1992: XXI). Està distribuïda en tres parts, una que 

correspon a l’illa de Mallorca, seguida per una de Menorca i en darrer lloc una dedicada 
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a l’illa d’Evissa. Per aquest estudi únicament s’ha utilitzat la part corresponent a l’illa 

major, que es troba estructurada en les següents seccions: Geografia, Metereología, 

Fitología, Zoología, Antropología i Patografía.  

A la secció de Patografia es descriuen les malalties més freqüents a les Illes 

Balears, i en aquest cas a l’illa de Mallorca. El propi autor mostra la seva intenció en la 

redacció d’aquesta part:  

“El estudio de las dolencias que afligen á los baleares, comprende 
naturalmente dos partes, que aunque enlazadas entre sí, pueden con todo, separarse sin 
perjuicio: una abraza la historia de las enfermedades, y otra la de la ciencia y sus 
profesores y aunque sea un hecho incontestable, que las enfermedades son mas 
antiguas que los médicos, y que estos lo son mas (sic) que los escritos, con todo, creo 
preferible el principiar con la narracion (sic) de las vicisitudes del arte y la de hechos 
de sus profesores, dejando para lo último la verdadera patologia (sic) ó historia de las 
enfermedades” (p. 173)  
 

La secció consta de quatre articles. El primer baix el títol de Historia de la 

medicina en general, es refereix a l’ensenyament de la medicina i la cirurgia a les Illes 

Balears des d’Edat Mitja fins a 1847. Primer dins el marc de l’Estudi General Lul·lià i 

després incorporada als centres universitaris que existiren a Mallorca fins a la clausura 

de la Universitat Literària l’any 1829; també cita l’activitat desenvolupada a les 

acadèmies de medicina i cirurgia fundades al segle XVIII i les que funcionaven en el 

moment de la seva redacció. L’article acaba amb una breu estadística del nombre de 

metges i cirurgians que exercien a l’illa de Mallorca. El segon article es titula Bio-

Bibliografía i consisteix en una relació dels facultatius illencs i la seva producció 

científica des del filòsof Ramon Llull (1232 – 1315) fins als metges de l’Hospital 

General de la ciutat de Palma, amb especial atenció als metges que havien mort en 

l’exercici de la seva professió durant l’epidèmia de febre groga ocorreguda a la ciutat de 

Palma l’any 1821. Tot i l’àmplia cronologia que cobreixen aquests biogràfiques sols es 

mencionen uns trenta personatges.  

L’article apareix amb el títol de Historia de las enfermedades. Descriu la 

cronologia de les principals epidèmies que havia sofert l’illa de Mallorca des de 1230 a 

1854, entre les quals destaca els diferents episodis de pesta bubònica des d’aquella 

primera data a 1820, la febre groga que es va patir a la ciutat de Palma, tant a 1804 com 

a 1821 i l’única de còlera que visqué la illa de Mallorca en els moments de la confecció 

de la topografia, la de 1854 al municipi d’Andratx. Segueix un apartat titulat De las 

enfermedades consideradas en general, on l’autor intenta establir les causes de les 

malalties tant endèmiques com epidèmiques. Continua amb el que anomenà 
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Antagonismo de las enfermedades i acaba amb una descripció de les malalties més 

freqüents de l’illa.  

L’últim article, denominat Pecrología, s’ha d’entendre com una aproximació 

demogràfica al coneixement del nivell de salut de l’illa de Mallorca. Utilitza com a 

referència l’evolució de la mortalitat durant un període molt curt, únicament a la dècada 

dels quaranta del segle XIX. La intenció de Weyler queda prou clara en el següent 

paràgraf:  

“Vista ya la estructura y productos de la Isla, conocidas sus estaciones y 
fenómenos atmosféricos, estudiadas las circunstancias fisiológicas de sus habitantes, 
referidas las causas de insalubridad, historiados sus padecimientos; solo quedaria 
(sic) para completar esta narracion (sic), con respecto al número de las 
enfermedades mas frecuentes; resultados que de ellas alcanza la medicina, y 
proporcion (sic) que guardan con los pobladores, para deducir en consecuencia, el 
grado de salubridad que le debemos asignar con relacion (sic) al que disfrutan otras 
partes de Europa” (p. 252 – 253). 

 
 Weyler comparà les proporcions de defuncions de l’illa amb les de països 

europeus com Anglaterra o França i afirma que no ho realitzava amb la resta d’Espanya 

per no disposar cap tipus d’estadística fiable. En la descripció de la mortalitat illenca 

utilitzà l’estructura per edats a la defunció i l’estacionalitat d’aquesta, a més d’un breu 

repàs de les causes amb major incidència. També hi ha un petit estudi del que podríem 

denominar demografia institucional, utilitzant com cas-tipus la guarnició militar de 

l’illa. Per la seva condició de militar, i com ell manifesta en el propi text, tingué accés a 

les estadístiques de mortalitat de dita guarnició i arriba a la conclusió de què la població 

militar de l’illa tenia una taxa de supervivència superior a la de països estrangers, 

sobretot França especialment quan s’usaven les tropes destacades a Argèlia.  

 Malauradament, la ciutat de Palma no conta amb cap topografia mèdica 

publicada, tot i que no es descarta l’existència d’alguna inèdita que romangui en algun 

arxiu i que fins el moment no hagi estat localitzada. Cal tenir present que el Col·legi 

Mèdico-farmacèutic a 1890 va tenir la intenció de confeccionar una topografia de la 

ciutat, tal com ho testimonia el Ante-proyecto de una topografía médica de Palma y de 

su término municipal.97 El mateix va passar per part de la Reial Acadèmia de Medicina i 

Cirurgia de Palma de Mallorca a proposta del metge Enric Fajarnés Tur (1858 – 1934) 

en sessió ordinària de la junta del 20 de febrer de 1896; la redacció d’aquesta topografia 

                                                 
97 Colegio Médico-farmacéutico (1890): Ante-proyecto de una topografía médica de Palma y de su 
término municipal aprobado por el Colegio en sesiones de 22 y 23 de marzo de 1890. Palma: Imprenta J. 
Colomar. 
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havia d’estar realitzada pels propis acadèmics, els quals podien escollir “[...] los temas 

que cuyas materias tengan estudiadas, reservando los asuntos desarrollados en 

trabajos publicados á los autores, sí así lo desean, á fin de que los revisen, si fuera 

necesario para publicarlos de nuevo” (p. 751), i s’havia d’organitzar en tres llibres 

titulats respectivament: Mesografía, Antropología i Patología. 

La direcció de l’obra s’havia encarregat a una comissió formada per tres socis de 

l’acadèmia, a més del seu president i secretari. Aquesta comissió tenia la responsabilitat 

de tot el procés d’elaboració de la topografia, de la recepció dels originals a l’edició dels 

mateixos. A diferència de l’estructura seguida per Weyler en la confecció de la seva 

topografia, el projecte de 1896 proporcionava una major cobertura als fenòmens 

demogràfics possiblement com a conseqüència del desenvolupament de l’aparell 

estadístic estatal, iniciat amb la confecció del primer cens d’època estadística a 1857, la 

publicació del primer Moviment Natural de la Població a 1863 i la instauració definitiva 

del Registre Civil a 1871; en canvi el cirurgià militar ho havia reduït al capítol titulat 

Pecrologica, com ja s’ha citat. El rera fons del projecte de topografia era la Medicina 

Social, és a dir s’usava una formula de memòria sanitària iniciat el segle anterior, 

incorporant els nous preceptes. 

 No sols les topografies mèdiques proporcionen informació sobre la situació 

sanitària de la població, sinó que com senyala Josep Bernabeu (1999): 

“[...] los estudios de geografía médica después, así como las memorias de salud 
pública que buscaban conocer la realidad sanitaria del entorno, representan, en 
momentos cronológicos diferentes, algunos de los principales instrumentos 
metodológico que permiten al historiador reconocer los determinantes que 
condicionan los estados de salud de las poblaciones” (p. 30).  

 
D’aquí que també s’hagi resseguit en La Geografía médica de la Península (1913) de 

Hausser l’apartat destinant a les Illes Balears. Com també s’ha buidat l’Anuario de la 

Dirección General de Sanidad que reportava tant elements de Sanidad Exterior, és a dir 

Sanitat Màritima, com de Sanidad Interior, partint d’una valoració general de l’estat de 

salut s’analitzen temes més concrets com la mortalitat infantil o el paludisme com a 

malaltia endèmica de les illes. També serví per detallar les millores realitzades a les 

infrastructures sanitàries i per exposar l’estadística demogràfico-sanitaria de la 

província.  

Precisament la confecció d’estadístiques demogràfico-sanitàries va ser una de les 

pretensions de la medicina del segle XIX (Bernabeu Mestre, 2007) i es materialitza a 

partir de 1879 amb el Boletín Mensual de Estadística Demografica Sanitaria de la 
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Península e Islas Adyacentes que fou establert a 1879, seguit pel Boletín de Sanidad, 

reprenent-se entre 1904 i 1919 aquell butlletí mensual per ser substituït entre 1921 i 

1924 per l’anuari referit anteriorment (Bernabeu Mestre, 1994: 45). Aquesta pretensió 

estadística havia estat desenvolupada en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico 

de España y sus posesiones de Ultramar, editat per Pascual Madoz (1806 – 1870), 98 del 

qual també s’hi ha recollit la part dedicada a la ciutat de Palma. Com a darrera 

referència d’aquest heterogeni conjunt documental es pot incorporar la literatura de 

viatges. Es tracta de llibres que acostumen a incorporar il·lustracions com mapes o 

dibuixos sovint realitzats pel propi autor o algun col·laborador seu. Tot i que la seva 

finalitat no era la descripció de l’estat de salut de la població, els diferents llibres dels 

viatgers que visitaren les nostres illes (eminentment anglesos o francesos) suposen un 

testimoni directe de les condicions socials, econòmiques, sanitàries de la població, 

encara que l’autor podia introduir un biaix en la seva interpretació quan comparava la 

situació amb la del seu lloc d’origen.  

Es pot distingir entre els viatgers: 

 “El viatge dels quals no és conseqüència d’una simple curiositat, sinó que 
obeix a unes determinades indicacions o objectius dictats ja sigui per organismes 
superiors, ja sigui per la necessitat de realitzar algun treball concret”, i els que feren 
el “viatge voluntàriament, moguts per un interès purament subjectiu i que anaren a 
les Illes a la recerca del desconegut, l’insòlit, el singular postura [...] derivada 
sensdubte del corrent de romanticisme, que es trobava en una gran majoria de la 
intel·lectualitat europea” (Moll Blanes, 1979: 494). 

 
Per la cronologia del present estudi interessen els llibres de viatges que 

pertanyen al segon grup. Es poden destacar Un hiver à Majorque de George Sand,99 

Recuerdo de un viaje artístico a la isla de Mallorca de T. S. Laurens (1839),100 o Viaje 

a Mallorca en el estio de 1845 de Joan Cortada.101 Entre un i altre grup s’hi troba 

l’estudi de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Habsburg-Lorena (1847 – 1915) titulat Die 

Balearen: descritas por la palabra y el dibujo. Es tracta d’una obra en nou volums que 

defuix de la brevetat dels llibres de viatges per endinsar-se en la tradició enciclopèdica, 

seguint el mètode descriptiu de A.von Humbold. L’objecte d’estudi s’anomena Illes 

Pitiuses i Balears i s’hi analitzen els seus aspectes geogràfics, climatològics, 

demogràfics i també tot un conjunt de temes que cobreixen la totalitat d’aspectes que 

ofereix qualsevol tipus de població. Per al nostre estudi es tracta d’un text de gran 

                                                 
98 El diccionari complet consta de 16 volums editats a Madrid entre 1845 i 1850. 
99 S’ha utilitzat una versió traduïda al català per editorial Proa el 2004 a Palma. 
100 S’ha fet ús d’una traducció en castellà editada per José J. Olañeta el 2006 a Palma. 
101 Usat en la versió publicada per Miquel Font al 2008 i també a la ciutat de Palma.  
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interès, ja que la informació que proporciona permet inferir la situació de la població 

mallorquina en termes sanitaris alhora que obtenir de primera mà els condicionaments 

que pogueren influir en la seva salut com el clima, l’alimentació, etc. 
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2. Mètodes. 
  

 Per a copsar l’estat de salut de la població de la ciutat de Palma a través del 

descens de la mortalitat en la infància s’han combinat mètodes quantitatius i qualitatius. 

Aquesta combinació de mètodes per a l’estudi d’un mateix fenomen se l’anomena 

triangulació (Denzin, 1978). L’anàlisi quantitativa parteix de la “[…] idea de que la 

mejor ruta para comprender relaciones y patrones básicos es examinar los fenómenos 

como pueden observarse en muchos casos.” (Ragin, 2007: 213). Així una de les 

maneres d’observar un esdeveniment demogràfic passaria per la construcció de sèries 

temporals que ofereixen la finalitat de que Aróstegui (2001) qualifica com la de la “[…] 

investigació histórica típica [que] intenta mostrar el comportamiento en el tiempo de 

los fenómenos estudiados.” (Aróstegui, 2001: 420). Així, una sèrie temporal s’entén 

com una successió d’observacions quantitatives d’un fenomen, en aquest cas 

demogràfic, ordenades en el temps. Cal diferenciar dos tipus de sèries demogràfiques en 

el present estudi, una que pertoca als naixements i l’altre a les defuncions. A més, les 

dades demogràfiques compleixen un dels principis bàsics de l’aproximació quantitativa, 

és a dir són dades “[…] materialmente mesurables, prestándose, por tanto a una 

cuantificación rigurosa (Balcells i Junyent, 1994:95) o també es pot assenyalar que són 

directament quantificables. Per tant, el “[…] quantitative analyses show phenomena on 

an aggregate level and can thereby allow the description of macrosocial structures” 

(Kelle, 2005: 103). 

 L’anàlisi qualitativa102 s’ha desenvolupat en la seva variant d’anàlisi de 

contingut situant el subjecte com a concepte que pel present estudi s’identifica amb el 

discurs de la classe mèdica entorn a les causes de defunció preeminents en la infància, 

resultat de l’anàlisi de les sèries d’indicadors de mortalitat. Sent aquest subjecte, la 

classe mèdica que es constituí entorn de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 

                                                 
102 Per una explicació àmplia i extensa de la investigació qualitativa, de la seva evolució al llarg de la 
literatura metodològica i de la delimitació i connexió entre la perspectiva qualitativa i quantitativa, veure 
Brunet, I. et al. (2002): Tècniques d’investigació social. Barcelona: Ed. Pòrtic, Biblioteca Universitària. 
Enciclopèdia Catalana, Universitat Rovira i Virgili. Sobretot la part 3.2: Procediments qualitatius de 
recollida d’informació, i el seu primer capítol: Investigació qualitativa, p.: 229 – 255. Tot i que per la 
redacció d’aquest apartat metodològic s’hagi recorregut a aquesta publicació, la producció científica 
entorn a la metodologia en investigació social és molt àmplia, per tant, moltes i bones obres tenen el 
mateix valor d’aquesta que s’ha utilitzat. A tall d’exemple: Balcells Junyent, J. (1994): La investigación 
social: introducción a los métodos y las técnicas. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias; 
Brunet, I. et al. (2000): Les tècniques d’investigació social i la seva aplicació. Tarragona: Universitat 
Rovira i Virgili. Servei Lingüístic.  
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Palma de Mallorca, com òrgan consultiu i facultatiu de l’estructura sanitària de l’illa de 

Mallorca i del Col·legi Mèdico-farmacèutic en els segles XIX i XX. Així, es tracta de 

sistematitzar i analitzar la informació que proporciona la documentació generada per 

aquestes institucions com també un ampli ventall de documentació secundària que 

permeti resseguir la percepció mèdica de l’estat de salut de la població palmesana i de 

manera general, entorn a la Salut Pública. La finalitat d’aquest tipus d’anàlisi és 

formular inferències que puguin ser reproduïdes i validades en seu context, és a dir, 

l’Europa del vuit-cents i nou-cents en la seva transformació social (Aróstegui, 2001: 

408). D’aquesta manera, “[...] es recullen el significat i les interpretacions dels actors 

socials: les seves definicions, els seus marcs de referència, etc. Pretenen captar la 

totalitat de l’acció dels actors socials mateixos tal com l’entenen i la comprenen.” 

(Brunet et al., 2002: 232). 

 Aquests dos tipus d’anàlisi sovint han estat considerats excloents, tot i que 

existeixen postures que justifiquen l’ús d’ambdós enfocaments. Unes que mostrarien la 

preeminència del quantativisme però que “ [...] las técnicas cualitativas pueden aportar 

una contribución válida a la producción y el análisis de evidencia empírica. Po 

obstante, se considera que son adecuadas sólo para la fase exploratoria de la 

investigación, pues cumplen una función de estimulación intelectual preliminar, pero 

quedan fuera de la fase científica propiamente dicha.” (Corbetta, 2007:59). Una postura 

més recent emfatitzaria que depenent de les circumstàncies i possibilitats s’opti per un 

mètode o altre o fins i tot per tots dos. Aquesta complementarietat no s’explicaria per 

postures epistemològiques noves sinó per una constatació pragmàtica de què ambdues 

aproximacions permeten el coneixement científic. D’aquí que Bryman (1998) afirmés 

que “[...] la distinción entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa es una 

cuestión meramente técnica, en la que la elección entre una o la otra sólo tiene que ver 

con su capacidad para responder al problema particular por la investigación.” (p: 

109).103 Tot i així, cal tenir present que existeix una llarga tradició en la praxis 

sociològica de combinació de mètodes qualitatius i quantitatius o dades qualitatives i 

quantitatives com per exemple els estudis de l’enginyer, economista i sociòleg francès 

Pierre Guillaume Frédéric le Play (1806 – 1882).  

                                                 
103 Citat a Corbetta, P. (2007): Metodología y técnicas de investigación social. Madrid : McGraw-Hill, p. 
60. 
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No obstant això i com ja enunciàvem, la integració de mètodes ha estat formulada a 

través de la triangulation, micro-macro link o mixed-methods approach.104 L’objecte 

principal de la triangulació és “[…] incrementar la validez de los resultados de una 

investigación mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método 

de recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De este 

modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la 

fiabilidad de las conclusiones alcanzadas” (Rodríguez Ruiz, 2005). Aquest mètode es 

divideix en methodological triangulation, data triangulation, investigator trinagulation 

i multiple triandulation.  

De tots aquests tipus destacarem la triangulació metodològica, que és aquella 

que suposa l’ús de més d’un mètode pel tractament de l’objecte d’estudi. Aquest ús pot 

ser seqüencial o simultani. Seqüencial representa que un dels mètodes serveix pel 

desenvolupament de l’altre i en el nostre estudi la direcció seria de mètode quantitatiu a 

qualitatiu. Així, a partir de l’anàlisi de les sèries demogràfiques es fixen el ritme, la 

cronologia i les causes que contribuïren al descens de la mortalitat. D’aquí la concreció 

del patró epidemiològic de la població que ofereix els elements claus per recercar la 

visió de la medicina hegemònica de com emmalaltia i/o moria la població infantil de la 

ciutat, i alhora observar com el discurs mèdic fou institucionalitzat per la lluita contra la 

mortalitat (veure Il·lustració 14). Amb l’ús d’aquests dos tipus d’anàlisi no es pretén fer 

una comparativa entre ells, és a dir no es té la intenció de realitzar dues investigacions 

paral·leles, sinó que es persegueix una complemantariet per deficiència per superar les 

limitacions de cada tipus d’enfocament (Delgado et al, 1994).105  

                                                 
104 La literatura entorn a la triangulació és molt extensa, a tall d’exemple veure: Campbell, D. et al. 
(1959): Convergent and discriminant validation by multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 
núm. 56, p. 81-105; Denzin, N. K. (1970): Sociological Methods: a Source Book. Chicago: Aldine 
Publishing Company; Jick, T. D. (1979): Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in 
action. Administrative Science Quarterly, vol.  24, p. 602-610; Morse, J. M. et al. (2003): Toward 
Holism: The Significance of Methodological Pluralism. International Journal of Qualitative Methods, 
vol.  2, núm 3, p. 1-12; Olsen, W. (2003): Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative 
Methods Can Really be Mixed. A: Holborn, M. Development in Sociology (En premsa); Oppermann, M. 
(2000): Triangulation - A Methodological discussion. International Journal of Tourism Research, vol.  2, 
núm. 2, p. 141-146; Rodríguez Ruiz, O. (2005): La Triangulación como Estrategia de Investigación en 
Ciencias Sociales. Revista madri+d, núm. 31, 2005 [Consulta 10 de setembre de 2008].Disponible a: 
http://www.madrimasd.org/revista/revista31/tribuna/tribuna2.asp 
105 Citat a Brunet, I. et al. (2002): Tècniques d’investigació social. Barcelona: Ed. Pòrtic, Biblioteca 
Universitària. Enciclopèdia Catalana, Universitat Rovira i Virgili, 2002, p. 233. 
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Il·lustració 14: Integració de mètodes en la recerca documental, triangulació metodològica. 
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Tot i la intencionalitat integradora d’aquest mètode cal tenir present com 

suggereixen Fielding i Fielding (1986): “Theoretical triangulation does not necessarily 

reduce bias, nor does methodological triangulation necessarily increase validity. 

Theories are generally the product of quite different traditions so when they are 

combined, one might get a fuller picture, but no more “objective” one”.106 No obstant 

això, la pretensió d’aquest mètode és ampliar i verificar els resultats alhora que 

identificar les limitacions metodològiques i sobretot l’esbiaxament de les dades fruit de 

la seva naturalesa i diferent funció. 

 

2.1 Les òptiques demogràfiques.  
 

La demografia permet dues òptiques d’anàlisi dels seus fenòmens: el 

longitudinal o generacional i el transversal o de moment (veure Il·lustració 15). 

L’enfocament longitudinal parteix del concepte de cohort que s’entén com a: 

 “Cualquier grupo humano definido por haber experimentado cierto 
acontecimiento en un mismo periodo de tiempo. El acontecimiento puede ser de muy 
diverso tipo, como el haberse casado, haber seguido un curso docente, haber 
publicado un libro, etc. (cohortes de casamientos, cohorte escolar, cohorte 
literaria...) Un caso específico de cohorte es la de nacimientos, es decir, la que 
constituyen las personas nacidas durante un mismo intervalo de tiempo 
(generalmente un año). A este tipo de cohorte se la llama, en demografía, 
"generación". [...]”.107 

 

 La generació108 afana la seva capacitat analítica en el seu comportament 

homogeni ja que tots els efectius d’una mateixa generació han estat exposats en el 

mateix temps a les mateixes circumstàncies externes. Així, l’aproximació longitudinal 

es fonamenta en l’observació continua de les generacions comptabilitzant en el temps 

els esdeveniments d’interès demogràfic que es produeixen, els quals no són 

independents dels què s’han produït amb anterioritat. Per tant, “[...] la mortalidad de 

una cohorte a una edad depende de las condiciones de salud a las que se han visto 

sometidos sus miembros desde el momento de su nacimiento, las cuales han estado 

                                                 
106 Citat a Oppermann, M. (2000): Triangulation - A Methodological discussion. International Journal of 
Tourism Research, vol.  2, núm. 2, p. 141-146. 
107 Glosario de conceptos del web de Julio Pérez Díaz [Consultat el 17/07/2008]. Disponible a: 
http://www.ced.uab.es/jperez/pags/demografia/glosario.htm#cohorte.  
108 Per la genealogia del concepte de generació veure: Pérez Díaz, J. (2001): Transformaciones 
sociodemográficas en los recorridos hacia la madurez. Las generaciones españolas, 1906-1945. Directora: 
Anna Cabré Pla. Madrid: UNED. Departamento de Sociología II (Estructura y procesos sociales). 2001. 
Especialment les pàgines 9 – 11. 
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determinadas por el progreso socioeconómico y sanitario, y por las vicisitudes 

históricas que han vivido” (Blanes Llorens, 2007: 92). 

En canvi, en l’òptica transversal es relaciona els events amb el nombre d’efectius 

en una unitat de temps. Així, en un mateix any de calendari es reuneixen dues cohorts 

diferents. Serveix més per observar les fluctuacions cojunturals que les de llarg termini 

com sí recull l’anterior òptica. Aquesta aproximació sincrònica tot i que no és la més 

pertinent per l’anàlisi demogràfica a causa de què “los sucesos demográficos son vividos 

o experimentados por individuos que pertenecen a cohortes y que en rigor deben 

medirse y estudiarse en relación a éstas” (Vinuesa et al., 1997:38) és la més utilitza per 

la forma en què es disposen les dades en les fonts existents i com explicarem 

posteriorment. La manera en què s’hi mesura la intensitat dels fenòmens passa per la 

creació de les anomenades cohorts fictícies.  

 

Il·lustració 15: Les òptiques de l’anàlisi demogràfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Així ambdues òptiques sovint depenen de com els successos es registren o es 

publiquen. Per l’òptica longitudinal el fenomen a estudiar s’ha de fixar a partir d’una 

observació per cohort-edat o cohort-duració. En els estudis de mortalitat, la cohort 

sovint és sinònim de generació –any de naixement-, l’edat és a la qual s’experimenta el 

fenomen i el temps de durada, en aquest cas sinònim d’edat, seria la diferència entre 

l’any de defunció i l’any de naixement. D’aquesta manera, l’esdeveniment demogràfic 

queda classificat en les seves tres dimensions: edat, període i generació. D’aquestes 

dimensions queda per esmentar el període que vendria determinat per l’any de defunció. 

Malauradament, les fonts històriques de registre d’events vitals estableixen una 

observació per període-edat, de manera que un mateix any de calendari i edat es 

reuneixen dues generacions o cohorts diferents. No obstant això, a partir del naixement 
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de cada individu d’una mateixa cohort es pot anar seguint la seva línia de vida i 

observar els diferents fenòmens demogràfics que experimenta fins arribar al fenomen 

estudiat, en aquest cas el de la defunció. Per tant, caldria construir una base de dades 

individual que permetés unir, l’event inicial, és a dir el naixement amb l’event final, la 

defunció. El temps de seguiment seria de nou anys per cada un dels individus nascuts en 

el període d’interès.  

 Dissortadament les dimensions de la població de la ciutat de Palma 

desaconsellen aquesta reconstrucció. Per la creació d’aquestes dades en forma 

longitudinal caldria seguir les generacions nascudes a la ciutat de Palma entre 1836 i 

1960. Les línies de vides que corresponen al nombre total de naixements entre 1838 i 

1960 suposen un nombre de 200.000 i que alhora gairebé uns 50.000 d’aquests 

experimentaren l’event de la defunció entre el naixement i l’edat de nou any. Per aquest 

motiu, s’ha escollit un sistema de buidatge agregatiu del nombre de naixements i un de 

semi-agregatiu per les defuncions, les quals han estat individuades a partir de la data de 

defunció. Malgrat això a partir de tota una sèrie de transformacions de les dades 

agregades s’ha aconseguit longitudinalitzar els indicadors de mortalitat, com s’explicarà 

posteriorment, tot i que el punt de partida no hagin estat dades del tot individuals, com 

recomana l’ortodòxia d’un anàlisi longitudinal.  

 Així, s’han construït les sèries de naixements i defuncions ocorregudes a la 

ciutat de Palma entre 1836 i 1969, corresponents a les generacions nascudes entre 1836 

i 1960 i que experimentaren l’event de la defunció entre 1836 i 1969 i que aquesta 

s’hagués produït entre el naixement i l’edat complerta de nou anys. D’aquesta manera, 

s’han creat dues bases de dades diferenciades segons el fenomen demogràfic recollit, 

construïdes a partir de diferents fonts i homogeneïtzades en forma de sèrie temporal. 

 

2.1.1 La construcció de les sèries demogràfiques. 
 

2.1.1.1 La sèrie de naixements.  

 

 La base de dades dels naixements s’ha construit amb la pretensió de crear una 

sèrie temporal amb caràcter agregat. L’event ha estat gravat únicament a partir del sexe, 

de l’any i quan es coneix també s’ha introduït el mes d’ocurrència (veure Il·lustració 

16). La confecció de la sèrie ha suposat la unificació de diferents de fonts que reporten 

l’event en qüestió i que en un principi no són simultànies en el temps. Així, entre 1836 i 
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1881 el nombre de naixements de la ciutat de Palma ha estat obtingut mes a mes i any a 

any a partir dels llibres sacramentals de baptisme, assimilant el baptisme al naixement. 

Entre 1882 i 1899 s’han utilitzat els llibres de naixements del Registre Civil i de 1900 a 

1960, el nombre de naixements proporcionats pel Moviment Natural de la Població.  

 

Il·lustració 16: Exemple de taula de recollida dels naixements de la ciutat de Palma (1836 – 1960).  
Microsoft Excel.  

 

 

 

 

La justificació de l’ús d’aquestes tres fonts ve determinada en certa manera per 

l’organització dels diferents registres de defuncions. La utilització dels llibres 

sacramentals fins a 1881, i no fins a 1871 moment en què s’instaura el Registre Civil i 

que pretenia la universalització de la inscripció, ve determinat per l’estructura dels 

llibres d’enterraments que fins a 1881 conservà una distribució parroquial, molt 

semblant a la dels llibres sacramentals. Alhora l’inici de tot nou sistema de registre 

comporta un procés d’habituació del seu ús que pot anar en detriment de la seva qualitat 

(Valero Escandell, 1986). I a més les unitats registrals dels llibres d’enterraments fins a 

1881 i dels sacramentals en tot el període no concorden amb les del Registre Civil i 

impossibilitaria el càlcul d’indicadors a nivell parroquial. A partir de 1882 els llibres 

d’enterraments adoptaren l’estructura judicial, talment com ho havia fet el Registre 

Civil des de la seva creació definitiva. A partir de 1900 s’ha usat l’estadística oficial per 

excel·lència dels fenòmens demogràfics, el Moviment Natural de la Població. Una font 

que proporcionava els naixements de les capitals i de les províncies i alguns moments 

d’alguns municipis de menor grandària. Alhora, per la cronologia usada s’ha manifestat 

la bondat i qualitat d’aquestes estadístiques (Sanz Gimeno, 1999; Cusidó Vallverdú, 

2006). 

No obstant això, l’assimilació entre el nombre de baptismes administrats en una 

determinada parròquia i el nombre de naixements d’aquesta quan la parròquia és seu 

episcopal no es pot realitzar de manera directe. Així, per la parròquia de l’Almudaina, 

seu episcopal, s’ha hagut de realitzar un buidatge individualitzat a partir de la creació 

d’una base de dades exclusiva. En aquesta s’hi ha recollit la data de baptisme, el sexe i 

la parròquia o municipi d’origen, que permetrà realitzar una distribució entre els 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T
Any naixement
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naixements propis i d’altres circumscripcions territorials, tal com explicarem en 

l’apartat de problemes metodològics (veure Il·lustració 17).  

 

Il·lustració 17: Fitxa de recollida dels baptismes administrats a la parròquia de l’Almudaina, 
Palma (1836 – 1881). Microsoft Access. 

 

 

 

 El Moviment Natural de la Població a partir de 1861 començà a distingir els 

naixements entre ‘nascuts vius’ i ‘nascuts morts’ a partir de 1861. Amb l’entrada en 

vigència del Codi Civil a 1890 es precisava que per ser considerat ‘nascut viu’ calia que 

el nadó sobrevisqués al menys vint-i-quatre hores fora del claustre matern. Aquesta 

definició jurídica que fou vigent fins a 1975 feia que en les estadístiques de naixements, 

però també en les de defuncions, no s’inclogués als nascuts vius morts en les primeres 

24 hores de vida. Per tant, els ‘nascuts vius’ subestimarien el nombre de naixements i 

els ‘nascuts morts’ inclourien naixements a partir d’un criteri biològic que alhora també 

s’haurien de reportar com a defuncions. Així, els càlculs de la mortalitat infantil a partir 

d’aquest criteri legal presenten una subestimació dels seus valors com han esmentat 

Pascua (1934), Arbelo Curbelo (1962)109, Gómez Redondo (1992), Sanz Gimeno (1997) 

o Ramiro Fariñas (1998), problema que serà abordat posteriorment.  

El recull d’aquesta informació s’ha realitzat distingint els ‘nascuts vius’ dels 

‘nascuts morts’ i en els períodes en que aquests darrers eren classificats a partir de 

                                                 
109 Cal a dir que Antonio Arbelo ja havia tractat amb anterioritat la subestimació de les defuncions en les 
primeres vint-i-quatre hores, tema que tractà de manera monogràfica en seu article: Pecesidad 
demográfica sanitaria de rectificar el concepto legal de nacido vivo a 1951 a la Revista Internacional de 
Sociologia, vol. IX, núm. 36, p. 393-405. 
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‘nascuts morts’ pròpiament dits, ‘morts al néixer’ i ‘morts en les primeres 24 hores’ 

també s’ha establert la divisió (veure Taula 14). Alhora també s’ha seguit el criteri 

geogràfic que imposa la font, és a dir la distinció entre capital i província. 

 

Taula 14: Taula de recollida dels naixements de la ciutat de Palma (1900– 1960). Microsoft Excel. 

 

 
Anys H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

Muertos antes de las 24 h �acidos vivos �acidos muertos �acidos muertos Muertos al nacer 

 

2.1.1.2 Les sèries de defuncions. 

 

El buidatge dels diferents registres de defuncions s’ha realitzat a partir dels 

següents ítems: data de defunció, sexe, causa de defunció, edat, localització i 

observacions (veure Il·lustració 18). L’edat del finat constitueix la inclusió o no en la 

base de dades, aquesta sols pot estar entre els 0 i 9 anys, donat que l’estudi únicament 

contempla la mortalitat en la infància. La causa de defunció i l’edat hi han estat 

recollides literalment, encara que en l’estudi s’utilitzen edats complertes. La localització 

correspondria al lloc concret d’ocurrència de l’event que es fixava a través de la 

parròquia, el districte judicial; segons la font consultada però també pel número d’illa, 

el nom del carrer o la institució d’acollida. També s’hi ha inclòs la naturalesa del finat 

que normalment coincidia amb el lloc de naixença. 

 Cada una de les defuncions incorporades en la base de dades ha estat verificada 

per dues fonts amb origen diferent però amb finalitat semblant. Així, entre 1836 i 1881 

s’han recollit els enterraments dels llibres del cementiri municipal de Palma i les 

defuncions dels llibres sacramentals de les sis parròquies mares de la ciutat, adscripció 

territorial també dels primers llibres. Entre 1881 i 1901 s’han simultanetjat els llibres de 

cementiri i el Registre Civil donada la mateixa estructura terrritorial a partir de districtes 

judicials. I per la resta d’anys fins a 1960 únicament s’ha utilitzat aquella darrera font a 

causa del seu recorregut cronològic des de la seva implantació a 1871 i la seva pretensió 

de cobertura universal.  

 

 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 148 

Il·lustració 18: Fitxa de recollida de les defuncions de la ciutat de Palma (1836 – 1962). Microsoft 
Access 

 

 

  

 

La concentració en una única fitxa d’una mateixa defunció però de dues fonts 

diferents ha fet que la gravació de les dades s’hagi realitzat en dues fases. Una primera 

que consistí en la fixació de les defuncions provinents dels llibres d’enterraments i una 

segona que serví de creuament entre aquella font i els llibres sacramentals. Aquest 

creuament davant la manca del nom del finat s’ha efectuat controlant la resta de 

variables disponibles i anteriorment apuntades. Aquest control s’ha establert a partir 

d’una gradació de les variables adjudicant més pes a unes que altre a l’hora d’establir la 

coincidència entre ambdues fonts (veure Taula 15). La data de defunció, el sexe i 

sobretot la localització de la defunció són els elements claus de convergència. 

 Cal dir que el sexe és una de les variables més acurades amb les quals es pot 

disposar en aquests tipus de fonts a causa de què la inscripció era nominal. L’edat cal 

que també sigui coincident, acceptant dues possibilitats: edat complerta o edat 

desagradada. La causa de defunció es contempla simplement com un indicador de 

confirmació però no de validació, donada la diversitat d’expressions de diagnòstic que 

poden significar una mateixa causa, com ja es veurà a l’apartat dedicat a l’estructura de 

la mortalitat per causes de defunció. 
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Data defunció X X X X
Sexe X X X X
Edat
Edat desagregada - Edat desagregada - X
Edat desagregada - Edat complerta - X
Causa de defunció
Mateixa etiologia X X X X
Diferent etiologia
Localització X X - -

Taula 15: Coincidència alta en el creuament entre les partides dels llibres d’enterraments i dels 
llibres sacramentals de la ciutat de Palma (1836 – 1881) i dels primers amb el Registre Civil (1882 – 
1901). 

 

Data defunció X X X X
Sexe X X X X
Edat
Edat desagregada - Edat desagregada X X
Edat desagregada - Edat complerta X X
Causa de defunció
Mateixa etiologia X X
Diferent etiologia X X
Localització X X X X  

 

Malauradament, les partides no sempre conten amb tots els ítems de control, 

però depenent de quin d’ells era omès es podrà concloure la identificació o no 

d’ambdues partides en una mateixa fitxa (veure Taula 16). Així, la inexistència de l’edat 

en una de les partides no constitueix un inconvenient important per determinar la 

coincidència mentre que la resta de variables siguin conegudes i concordin. Alhora, 

aquest sistema permet recuperar partides que haurien estat consignades baix l’etiqueta 

de ‘sense edat’ i que haurien produït un efecte d’infravaloració de la mortalitat. Tot i 

que la localització s’ha previst com a la variable de major pes i fonamental per la 

realització del creuament, cal a dir que si la resta de variables són controlades la manca 

d’aquesta no constituirà un problema en l’assimilació de les partides d’un mateix 

individu. I alhora, enlloc de recuperar partides com en el cas de l’edat serviria per 

completar aquestes. 

 

Taula 16: Coincidència intermèdia en el creuament entre les partides dels llibres d’enterraments i 
dels llibres sacramentals de la ciutat de Palma (1836 – 1881) i dels primers amb el Registre Civil 
(1882 – 1901). 
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Si la coincidència únicament és amb la data de defunció fet molt probable per la 

dimensió de la població tractada i amb diferent sexe i edat s’ha considerat que no era la 

mateixa defunció (veure Taula 16). Aquesta elecció es pot veure reforçada per una 

diferent etiologia de la causa de defunció. Per exemple, malaltia infecciosa front a no 

infecciosa o viceversa. I per una divergència en la localització geogràfica de la defunció 

(veure Taula 17).  

 

Taula 17: �o coincidència en el creuament entre les partides dels llibres d’enterraments i dels 
llibres sacramentals de la ciutat de Palma (1836 – 1881) i dels primers amb el Registre Civil (1882 – 
1901). 

 

Data defunció X X
Sexe X X
Edat
Edat desagregada - Edat desagregada -
Edat desagregada - Edat complerta -
Causa de defunció
Mateixa etiologia
Diferent etiologia - -
Localització - -  

 

Les variables més problemàtiques són l’edat i en certa manera l’adreça pel fet de 

reportar el lloc exacte d’ocurrència de l’event. La primera per l’anomenat problema 

d’arrodoniment i de concentració en determinades edats, normalment les que contenen 

els dígits 0 i 5 referint-se sobretot a edats adultes.110 Malgrat això, cal testimoniar que 

en la infantesa era comú que el còmput de les edats s’efectués en dies durant els primers 

mesos de vida i després amb mesos fins a una edat que podria estar entorn als dos i tres 

anys, moment en què es passava a anys complerts. Per tant, la desagregació de l’edat en 

els primers anys de vida pogué inferir una certa qualitat en la declaració de l’edat a la 

defunció. Cal observar diferents fases marcades per la major o menor presència d’aquest 

tipus de notació. L’anotació per dies entre el primer i segon mes no superà en cap 

moment cronològic el 30% del total dels casos registrats en l’edat complerta de dos 

mesos (veure Gràfic1). Aquests fases podrien respondre a dos fenòmens, el primer 

d’aquests pogué estar motivat per una diferent pràctica dels rectors que registraven les 

partides en el llibre d’enterraments o en tot cas i com hauria estat adient per una còpia 

literal de la certificació mèdica de la defunció. I el segon, davant la tendència que 

                                                 
110 Per la metodologia per la detecció de problemes entorn a la declaració de l’edat veure: Blanes Llorens, 
A. (2007): La mortalidad en la España del siglo XX. Directora: Anna Cabré Pla. Bellaterra: Universitat 
Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia. Especialment les pàgines 53 – 56. 
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s’observa a l’augment d’aquesta notació es podria entendre que fou com un intent de 

millora de la qualitat registral que podria venir determinat per l’efecte de la instauració 

del Registre Civil.  

 

Gràfic 1: Percentatge de notació desagregada entre el primer i el segon mes en l’edat a la defunció 
en els llibres d’enterrament de la ciutat de Palma, 1836 – 1881. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960. 

 

La desagregació en mesos es conservà a les defuncions ocorregudes entre el 

primer i tercer aniversari. Encara que, s’adverteix un major ús d’aquest tipus d’anotació 

entre les partides que recollien els òbits esdevinguts entre el primer i el segon aniversari. 

En el primer terç del segle XIX aquest tipus de notació representà un 70%, en canvi en el 

decenni dels anys 80 del mateix segle aquesta tendència decaigué situant-se entorn al 

50% (veure Gràfic 2). La declaració de l’edat, com a tal, a partir dels 24 mesos en 

endavant tingué una incidència molt menor, de terme mig es mantingué en un 20%, 

descendint a un 10% en la mateixa cronologia que havien apuntat per l’altre edat. 

Aquesta tendència decreixent a la inscripció de l’edat amb més d’un component pot 

enunciar un problema d’arrodoniment d’aquesta i que a més sigui a l’alça. Evidentment, 

disposar de les dates de naixement de cada un dels difunts continguts en aquestes bases 

de dates solucionaria les possibles declaracions errònies. No serà fins al setembre de 

1938 en què les partides de defunció del Registre Civil consignaren també la data de 

naixement. 
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Gràfic 2: Percentatge de notació desagregada entre el primer i tercer any en l’edat a la defunció en 
els llibres d’enterrament de la ciutat de Palma, 1836 – 1881. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960. 

 

No obstant això, el creuament de les fonts ha possibilitat la validació de les 

edats. Així, quan existeix l’edat d’un difunt proporcionada per una o altra font i que una 

no fos producte de l’altre, s’ha fet prevaler la menor d’elles en un intent d’evitar 

possibles arrodoniments a l’alça. Aquesta problemàtica s’ha detectat en les defuncions 

ocorregudes en edats que estaven entre el 8è i 11è mes que es registraven com d’1 any, 

o quan es tenia 1 any i 8 mesos es registrava com a 2 anys i així successivament. 

 S’ha constatat que la naturalesa suposa una variable de poca qualitat explicativa 

a causa de què el 90% dels casos registrats tenen com a origen la ciutat de Palma fet que 

no permet observar la diversitat migratòria que pogué tenir la ciutat a les acaballes del 

segle XIX. Aquesta variable cobraria força si cada una de les partides de defunció 

estassin enllaçades amb les homònimes de baptisme i/o naixement i poder comprovar la 

seva coincidència.  

La variable primordial en el creuament, com s’ha mencionat anteriorment, ha 

estat l’adreça, malauradament no com a lloc de residència sinó com a lloc d’ocurrència 

de la defunció. Tot i així, aquesta adreça podia coincidir com passava en la majoria dels 

casos, però també la defunció s’havia pogut produir accidentalment en un altre indret o 

en una institució benèfico-sanitària. Malgrat això, la validació de les partides ha permès 

recuperar un cert número de partides sense adreça. Encara que, no s’ha pogut 
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aconseguir la ubicació geogràfica de totes i cadascuna de les partides per ambdues fonts, 

donada que no sempre coincideixen les partides i que en altres que coincidien cap de les 

dues aportava una adreça (veure Gràfic 3).  

 

Gràfic 3: Percentatge de defuncions sense adreça coneguda entre el naixement i l’edat complerta de 
9 anys per fonts a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils quinquennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960. 
 

La sèrie de les partides sacramentals entre 1840 i 1880 aporta més casos amb 

adreça coneguda que la corresponent als llibres d’enterrament. Cal a dir que per la 

validació explicada s’han pogut recuperar més casos d’aquelles primeres. Encara que a 

partir de 1881 moment en què s’ha usat el Registre i els llibres d’enterraments el 

nombre de partides sense adreça era irrisori a diferència del repunt que presenta la sèrie 

sacramental. Per tant, a través d’aquesta variable es pot copsar l’evolució de la qualitat 

registral de les fonts d’events vitals mostrant que l’ús del Registre Civil garanteix un 

pràctica més regular en la fixació del lloc d’ocurrència de la defunció a través de 

l’adreça i deixant enrere la fixació territorial únicament per demarcacions eclesiàstiques. 

La concentració d’institucions benèfico-sanitàries a les ciutats i en concret a la 

ciutat de Palma juntament a la medicalització del naixement i de la mort fa que 

s’observi un augment en la deslocalització dels events en relació a la residència de 

l’individu i augmenti el nombre de defuncions que consignaren una adreça hospitalària, 

tant pública com privada. Alhora per la definició de sanitat i beneficència de l’Estat 

Liberal ingressar en un tipus d’establiment benèfic era la darrera opció en detriment als 

socors domiciliaris. El tema és saber si aquell pacient atès o institucionalitzat en algun 
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dels establiments, exceptuant els expòsits, eren pobres de la ciutat de Palma o foren 

transferits d’altres indrets, bàsicament per la manca de la institucions a la ruralia 

mallorquina. Per tant, l’adreça d’ocurrència de la defunció mostraria també el procés 

d’atracció migratori que exercí la ciutat.   

 

2.1.1.3 Les sèries d’events vitals de la Inclusa. 

 

Amb les sèries de naixements i de defuncions, tot i que de manera agregada, s’ha 

pretès resseguir les generacions nascudes a la ciutat de Palma entre 1836 i 1960. La 

presència d’institucions benèfiques a la ciutat, i més en concret d’una inclusa com a 

institució per excel·lència de recollida de la infància abandonada, fa que s’observi un 

augment ‘artificial’ del nombre de naixements però també de defuncions de la ciutat -

com ja havia obervat Ramiro Fariñas (1998 i 2006) . Dos events que en un principi sota 

la consideració de què la població és tancada haurien d’estar lligats, és a dir el lloc 

d’ocurrència d’un i altre coincidirien i per aquest motiu el seu registre seria efectuat a la 

ciutat de Palma. Però la dinàmica de la institució propicià la deslocalització dels events 

tant pel component anònim en l’abandó de l’infant com pel sistema de criança. 

L’anonimat impedia la coneixença de la seva filiació i del seu origen geogràfic. Amb la 

instauració definitiva del Registre Civil (1871) passaren a ser registrats com a 

naixements de la ciutat. A més una criança exterior eminentment rural implicava que 

moltes defuncions es produïssin fora de la institució i en conseqüència l’event quedava 

registrat en els llibres sacramentals o el Registre Civil del municipi d’emplaçament. 

Aquesta deslocalització registral pot ser pal·liada amb els Libros de 

Exposiciones donada la seva àmplia cobertura bàsicament per motius econòmics, com 

explicàvem anteriorment. Per tant, la reconstrucció de les cohorts d’entrada de la inclusa 

de Palma entre 1836 i 1960 permet resseguir aquests fluxos de població encara que en 

certa manera no són events ocorreguts en la pròpia ciutat, però que de manera agregada 

passen a augmentar el nombre de fenòmens demogràfics de les ciutats. Alhora 

possibilita l’estudi de la dinàmica demogràfica d’una població institucionalitzada i 

permet la seva comparació amb la resta de població de la ciutat, és a dir de la població 

no institucionalitzada.  

La base de dades ha estat confeccionada a partir de dos models de fitxa de 

recollida. Per un costat, s’ha efectuat un buidatge bàsic que comprén la data d’entrada, 
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la data i lloc de baptisme, el sexe, la data, causa i lloc de defunció, per tots i cada un 

dels expòsits que foren admesos en la institució entre 1836 i 1960 (veure Il·lustració 

19). Amb aquesta base de dades es pretén controlar el volum d’events, és a dir tant de 

naixements com de defuncions, de la institució. Alhora també es podran calcular els 

nivells de supervivència d’aquests cohorts. 

 

Il·lustració 19: Fitxa de recollida bàsica dels events de la Inclusa de la ciutat de Palma, 1836 – 1960. 

 

 

   

L’altre model de fitxa ha estat utilitzat per un buidatge exhaustiu de les dades 

que ofereix el registre referit. Així, únicament pels anys acabats en 8, 9, 0 i 1 entre 1848 

i 1881 s’han incorporat a les dades anteriors, les dates i llocs de criança, que pogueren 

variar d’1 a 4, la data d’entrada en la Casa de la Misericòrida – hospici-, la data de 

profillament o la de retorn als pares biològics o algun familiar, la data de consentiment 

de matrimoni en cas de les expòsites o de certificació de naixement per l’entrada a la 

vida militar pels expòsits (veure Il·lustració 20). La coneixença de tots aquests events 

permetrà analitzar aspectes com l’efectivitat o no de la criança exterior de la institució i 

quins possibles factors, com l’edat a l’entrada a la institució o el temps d’espera per la 

criança exterior pogueren influir en la supervivència dels expòsits.  

D’aquesta manera, entre 1836 i 1962 es disposen de 11.570 casos i pel buidatge 

més complet es disposen de 2.141 casos. 
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Il·lustració 20: Fitxa de recollida completa dels events de la Inclusa de la ciutat de Palma, 1836 – 
1960. 
 

 

 

Aquests dos nivells d’informació únicament han estat diferenciats en el moment 

de la recollida ja que la pretensió ha estat la reconstrucció de les cohorts d’entrada i la 

construcció d’una única base de dades referents als expòsits. A partir de l’event 

d’entrada a la institució s’ha determinat (o aproximat) la data i lloc de naixement, de 

manera que pugui controlar-se el nombre d’expòsits que anualment foren considerats 

naixements de la ciutat de Palma. En canvi, a partir de l’estatus de l’expòsit que reporta 

l’ocurrència de la defunció en els seus sis primers anys de vida es pot efectuar una 

operació de linkage amb la resta de registres d’events vitals presentats. És a dir, a partir 

d’un procés de validació com el que presentàvem pel llibres d’enterraments amb els 

llibres sacramentals i el Registre Civil s’ha efectuat una operació de creuament. 

D’aquesta manera es podrà establir el grau de fiabilitat dels registres de defuncions 

tradicionals a l’hora de reportar poblacions que fàcilment podrien ser omeses.  

L’operació d’unió d’ambdues bases de dades s’ha portat a terme diferenciant els 

expòsits que havien mort dins l’establiment i els que havien mort en la criança exterior. 

Les morts a la institució eren inscrites en nom del seu director i en conseqüència 

l’adreça d’ocurrència de la defunció era la de la institució, primerament consignada com 

a carrer Oms número 122 i posteriorment ja a la dècada dels anys 50 del segle XX, 

General Riera. En canvi les que es produïen en període de lactància exterior es podien 

fer en nom de la dida o el que era més freqüent en nom del marit d’aquesta i l’adreça era 
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la particular. Per tant, la primera validació ha estat a través de l’adreça en què ocorregué 

l’event.  

Els principals elements de validació són la data de defunció i el sexe. En canvi, 

l’edat passa per ser una característica de confirmació a causa de què els llibres 

d’enterraments i el Registre Civil ofereixen l’edat en unitats de temps complertes i els 

Libros de Exposiciones ha de ser calculada entre la data de naixement i la data de 

defunció. Per tant, molt més acurada en aquest segon registre que en els primers. Encara 

que, la data de naixement pels expòsits és una variable compromesa per la possibilitat 

de què l’abandó fos anònim i aquesta passava a ser fixada pel torner de la institució per 

criteri empíric. Les causes de defunció s’han usat també com a element de confirmació 

únicament a partir de 1883 ja que en els Libros de Exposiciones no hi apareixen de 

manera continuada fins l’esmentat any.  

La tendència habitual fou que els llibres de’enterraments i el Registre Civil 

oferissin més events que els Libros de Exposiciones, exceptuant les primeres dècades de 

comparació en què el nombre de defuncions d’expòsits reportades pels llibres de la 

institució fou superior en moments puntuals (veure Gràfic 4). La manca de coincidència 

entre aquests fonts no s’hauria d’entendre com una mala praxis registral sinó per les 

diferents finalitats dels registres la qual cosa motivaria la diferent cobertura. La funció 

econòmica dels Libros de Exposiciones fixaria acuradament la data de defunció per tal 

de calcular la liquidació que s’havia de fer amb la corresponent dida i no tindria tanta 

cura amb el lloc de defunció i que fàcilment han pogut ser assimilades a defuncions 

ocorregudes a dintre de la institució. No obstant això, cal tenir present que el volum 

d’expòsits caigué de manera abrupta al llarg del segle XX motiu pel qual la diferència 

entre fonts és tan gran a partir del decenni dels anys 20 de la centúria del nou-cents pel 

baix nombre d’infants que esdevenien expòsits. 
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Gràfic 4: Coincidència dels Libros de Exposiciones amb els llibres d’enterraments i el Registre Civil 
(1854 – 1960).111 
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Font: Elaboració pròpia a partir dels llibres d’enterrament del cementiri i dels Libros de Exposiciones de la inclusa de 
la ciutat de Palma. 

 

2.1.1.4 La classificació de les expressions de diagnòstic de les causes de defunció. 

 

Les expressions de diagnòstic de les causes de defunció se’ls entén com “[...] el 

principal instrumento heurístico para el estudio histórico de la enfermedad” (Barona 

Vilar, 1993: 52). Unes expressions que no poden ser utilitzades de manera individual 

sinó que pel seu maneig i per la seva funció de retrat de l’estat de salut de la població 

cal que siguin agrupades sota criteris que facilitin l’anàlisi epidemiològica i 

demogràfico-sanitària. D’aquí que sigui necessària la creació d’una classificació de 

malalties que es basi en criteris etiològics perquè “[...] permita al investigador 

identificar y evaluar el papel de diversos factores en el descenso de la mortalidad” 

(Ramiro Fariñas et al., 2002: 4).  

L’agrupació de les malalties s’inicià amb la Classificació Internacional de 

Malalties elaborada de J. Bertillon a 1899 com a encàrrec del Segon Congrés de 

l’Institut Internacional d’Estadística a 1891 i que fou adoptada com a criteri d’agrupació 

de malalties a partir de 1900 a Espanya, tant en la confecció del Moviment Natural de la 

Població com en les diferents estadístiques demogràfico-sanitàries que ja hem explicat 

(Bernabeu Mestre, 1994). S’advocà més per criteris anatòmics que etiològics. Així, dels 

                                                 
111 Recordem que el llibre d’enterraments destinat al registre de les inhumacions dels expòsits s’inicià a 
1836 però no tingué continuïtat fins a 1854, durant de manera independent fins a 1881. 
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14 capítols que conta com a base de la seva organització, únicament “[...] dos eran de 

naturaleza más o menos etiológica y casi todos los demás eran puramente anatómicos” 

(Robles González, 2002: 169). Per tant, l’ús d’aquesta classificació encara que 

cronològicament es troba situada al bell mig del nostre període d’estudi no assoleix la 

funció de descriptora dels determinants del descens de la mortalitat i tampoc permet 

observar el canvi d’un perfil epidemiològic marcat pel pas del predomini de les 

malalties infeccioses a les no infeccioses.  

Per aquest motiu, en les tesis doctorals de Sanz Gimeno (1997), Ramiro Fariñas 

(1998) i Robles González (2002) i en el document de treball, De expresiones 

diagnósticas a causas de muerte: Una propuesta metodológica para el análisis de la 

mortalidad publicat pel CSIC al 2002 realitzat per aquells mateixos autors sota la 

direcció de Josep Bernabeu Mestre, es proposen una sèrie de procediments per a 

l’elaboració d’una classificació de les diferents expressions de diagnòstic recollides 

literalment en les partides de defunció, conjugant la Classificació Internacional de 

Malalties de Bertillon i la proposada pel metge britànic Thomas McKeown 

fonamentalment en el seu llibre, The modern rise of population (1976).112 

Aquesta elaboració pretén oferir el criteri etiològic com a pedra angular de la 

classificació complementant-lo amb l’anatòmic propi de la classificació internacional. 

Així, la modificació i ampliació de la sistematització de McKeown permet crear una 

catalogació de malalties sense “[...] saltos o discontinuidades debidas a cambios en la 

clasificación [per les contínues revisions de la Classificació Internacional de Malalties], 

y se evita la agrupación de enfermedades de carácter muy diverso en un solo grupo de 

causas de muerte y permite a su vez el análisis individualizado de cada causa de 

muerte” (Ramiro Fariñas et al., 2002: 4 - 5). 
                                                 
112 Un apropament a la variabilitat de la classificació de les causes de defunció tant en les fonts originals 
com en la metodologia a usar per a l’anàlisi de l’estructura de la mortalitat per causa de defunció a nivell 
europeu pot ser trobat a: Alter, G.; Carmichael, M. (1997): Reflections on the classification of causes of 
death. Continuity and Change, vol.12, núm.2, p.169 – 173; Anderton, D.L.; Hautaniemi Leonard, S. 
(2004): Grammars of death. An analysis of Nineteenth - century literal causes of death from the age of 
miasmas to germ theory. Social Science History, vol.28, núm.1, p.111 – 143: Arrizabalaga, J. (1999): 
Medical causes of death in preindustrial Europe: some historiographical considerations. Journal of the 
history of medicine and allied sciences, vol.54, núm.2, p.241-260; Johansen, H.C. (1999): The 
development of reporting systems for causes of death in Denmark. Journal of the history of medicine, 
vol.54,  p.154-166: Kintner, H.J. (1986): Classifying causes of death during the late nineteenth and early 
twentieth centuries: the case of german infant mortality. Historical Methods, vol.19, núm.2, p.45 – 54; 
Rosenberg, H.M. (1999): Cause of death as a contemporary problem. Journal of the history of medicine 
and allied sciences   vol.54,  p.133-153; Van Poppel, F. ;Van Dijk, J.P. (1997): The development of 
cause-of-death registration in the Netherlands, 1865-1955. Continuity and Change, vol.12, núm.2, p.265-
287 i Williams, N. (1996): The reporting and classification of causes of death in mid-nineteenth-century 
England. Historical Methods, vol.29, núm.2, p.14-72. 
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La classificació de McKeown es basa en la diferenciació entre malalties 

infeccioses i no infeccioses, les primeres dividides per les seves vies de transmissió: 

aire, aigua i aliments i per altres vies. L’ampliació s’ha realitzat afegint dues noves vies 

de transmissió, per vectors i “[...] otra para una serie de enfermedades, de claro 

carácter infeccioso, cuya etiología no es suficientemente conocida y que se han 

agrupado bajo el capítulo de ‘Otras Infecciosas’” (Ramiro Fariñas et al., 2002: 22). A 

més, s’han individuat una sèrie de diagnòstics donat el seu pes específic en la mortalitat 

del període transicional.  

La confecció de la catalogació s’ha dut a terme a partir de la identificació de les 

causes de mort reportades per les partides de defunció que havien estat recollides en la 

base de dades demogràfiques seguint els següents criteris:  

1.“[...] han tenido preeminencia los criterios etiológicos a la hora de ubicar una 
enfermedad; en ausencia de éstos se han seguido criterios anatómicos, teniendo en cuenta los 
criterios utilizador por la Clasificación de Enfermedades de referencia.  

2.[...] en el caso de que no haya dudas al respecto, siempre que aparecen varias 
enfermedades, se ha dado más importancia a la de carácter general. 

3.[...] en determinadas expresiones diagnósticas donde han aparecido dos o más 
causas, se ha tenido en cuenta el orden de causalidad, diferenciando las que son afecciones 
fundamentales de las enfermedades que pudieran ser complicaciones a dichas afecciones. 

4. [...] ante una expresión diagnóstica con dos o más causas ha primado siempre la 
causa fundamental a la hora de ubicar dicha expresión en la clasificación de enfermedades, 
coincidiendo mayor importancia a la causa que presente mayor gravedad, teniendo así en 
cuenta su letalidad y su capacidad de infección y contagio. 

5. [...] cuando aparecen dos causas separadas con la preposición “con”, se le ha dado 
mayor importancia a la causa que antecede a dicha preposición, teniendo siempre en cuenta los 
puntos anteriores. 

6. [...] Si en una causa de muerte se emplea la expresión “consecutivo a”, se ha 
concedido mayor importancia para la clasificación a la causa que sigue a dicha expresión. 

7. [...] en determinadas causas en las que consta una enfermedad junto a uno de sus 
síntomas, ha predominado siempre la enfermedad que origina dicho síntoma” (Ramiro Fariñas 
et al., 2002: 24). 

 
Tots aquests criteris han estat seguits en la codificació dels diagnòstics que no 

apareixen recollits en l’apèndix del quadre metodològic de la publicació De expresiones 

diagnósticas a causas de muerte: Una propuesta metodológica para el análisis de la 

mortalidad amb la supervisió i direcció de Josep Bernabeu.113 Així, a cada expressió de 

diagnòstic després d’un procés de normalització ortogràfica se li ha assignat un codi 

numèric de sis dígits, els dos primers remeten a la Classificació Internacional de 

Malalties de Bertillon i es refereixen al capítol i rúbrica de pertinença i la resta 

                                                 
113 Des d’aquí el nostre més sincer agraïment al Dr. Josep Bernabeu Mestre qui ha estat present en tot el 
procés de catalogació de les expressions de diagnòstic d’aquest estudi. Gràcies per haver revisat les 
meves propostes de codificació i per haver-me classificat aquelles expressions que per mi, una profana en 
medicina, eren totalment desconegudes.  
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corresponen a la classificació modificada de McKeown. Els quatre dígits representen 

per ordre, l’etiologia de la malaltia, la via de transmissió en cas de què la malaltia fos 

infecciosa i sinó la localització de l’afecció en l’aparell concret i els dos últims 

serveixen per individuar certes malalties (veure Classificacions seguidament). 
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1r dígit 2n dígit 3r dígit 4t dígit
1 Malalties infeccioses 1 Infeccioses transmeses per aigua i aliments 1 Febre tifoidea

2 Diarrea i enteritis
2 Infeccioses transmeses per aire 1 Pròpies de la infància 1 Verola

2 Xarampió
2 Aparell respiratori 1 Tuberculosi

3 Infeccioses transmeses per vectors
4 Altres infeccioses 1 Pel i teixit cel·lular

2 Sistema nerviós
3 Òrgans dels sentits
4 Sistema circulatori
5 Boca i els seus annexos
6 Aparell genitourinari
7 Dentició
8 Sistema respiratori
9 Sistema digestiu

2 Malalties no infeccioses 1 Malalties carencials 1 Raquitisme
2 Malalties metabòliques
3 Malalties endocrines i intoxicacions
4 Procesos cerbrovasculars 1 Congestió i hemorràgia cerebrals
5 Malalties del sistema nerviós
6 Malalties del sistema circulatori
7 Malalties de l'aparell respiratori
8 Malalties del sistema digestiu 1 Estòmac

2 Intestí
3 Fetge i vies biliars

9 Malalties del sistema genitourinari
10 Malalties de la pell, del teixit cel·lular ... (*)
11 Patologia perinatal 1 Part i postpart i embaràs
12 Vicis de conformació
13 Càncer i tumors
14 Per causes exteriors 1 Atrepsia

3 Malalties mal definides

1 Malalties generals
2 Malalties del sistema nerviós i dels òrgans del sentit
3 Malalties de l'aparell circulatori
4 Malalties de l'aparell respiratori
5 Malalties de l'aparell digestiu
6 Malalties de l'aparell genitourinari i dels seus annexos
7 Estat peurperal
8 Malalties de la pell i del teixit cel·lular
9 Malalties dels òrgans de locomoció

10 Vicis de conformació
11 Primera infància
12 Vellesa
13 Afeccions produïdes per causes exteriors
14 Malalties mal definides. Altres malalties

Classificació de causes de mort modificada a partir de la 
proposta de T. Mckweon

Classificació Internacional de Malalties elaborada per J. 
Bertillon
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L’ús del diagnòstic com a instrument de descripció epidemiològica amb caràcter 

històric està mediatitzat per la fiabilitat i exactitud de les causes mèdiques de mort, pel 

problema diacrònic o de recorregut cronològic del diagnòstic, per la formulació de les 

causes de mort que no sempre fou a partir de criteris estrictament científics i per la 

influència de la pròpia història de les classificacions i nomenclatures de malalties 

(Bernabeu Mestre, 1993). Però a més cal tenir en compte que no sempre fou consignada 

l’expressió de diagnòstic en la partida de defunció malgrat l’existència de tota una sèrie 

de disposicions que preveien la seva inclusió.  

De manera general, cal a dir que els llibres sacramentals mostren una praxis més 

irregular en el registre de la causa de defunció que els llibres d’enterraments. No fou 

fins a la dècada dels anys 60 del segle XIX quan s’hi generalitzà el diagnòstic i tot i així 

un 5% de les defuncions registrades no tenien causa de defunció. En canvi, en el registre 

de les inhumacions hi fou més habitual la seva inscripció per l’obligatorietat que s’hi 

establí des de la instauració d’aquest registre. Alhora, quan s’hi observa el 

comportament parroquial cal a dir que l’abast de la manca de diagnòstic fou de menor 

durada en els llibres d’enterraments pel simple fet que el registre de totes les parròquies 

era portat per un sol rector i en canvi en el registre parroquial era independent per cada 

una de les parròquies (veure Gràfic 5).  

 

Gràfic 5: Percentatges de defuncions ‘sense causa’ sobre el total de defuncions en la infància a la 
ciutat de Palma, 1836 – 1881. Mitjanes mòbils quinquennals. 

 
          Llibres sacramentals     Llibres d’enterraments  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960. 
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2.2 Mesurar la mortalitat. 
 

Per mesurar els nivells de mortalitat d’una població a partir d’una òptica 

longitudinal és necessària la classificació d’aquest event demogràfic en les seves tres 

dimensions: edat, període i generació, com ja avançàvem anteriorment. És a dir, any de 

defunció, edat complerta en el moment de morir i any de naixement, que defineix la 

generació de pertinença (Livi-Bacci, 1993). Els indicadors d’incidència de la mortalitat 

són: la taxa cohort-edat, la taxa període-cohort i les anomenades probabilitats. 

 Les taxes mesuren la freqüència del fenomen, així la taxa cohort-edat “[...] 

considera la mortalidad de una generación en un año de calendario, englobando dos 

edades.” (Blanes Llorens, 2007: 93) i la taxa període-cohort “[...] combina la 

mortalidad de una generación [calculada] a caballo de dos años” (Blanes Llorens, 

2007: 93). La probabilitat de morir, concepte de les taules de vida (qx), mesura el risc en 

una unitat de temps de patir l’event. Així, la probabilitat entre aniversaris posa en “[...] 

relación las defunciones de una generación entre la edad exacta x y x+1, y la población 

inicial de edad exacta x” (Blanes Llorens, 2007: 94). És a dir, es persegueix establir la 

relació entre esdeveniments ‘favorables’ i esdeveniments ‘possibles’ (Livi-Bacci, 1993). 

Sent la població inicial de cada una de les cohorts estudiades el nombre de naixements 

anuals que es produïren entre 1836 i 1960 a la ciutat de Palma. Encara que, el sistema 

de recollida de les defuncions de tipus transversal, és a dir per any de defunció, 

conjuntament al fet de que les pròpies fonts fonamenten aquesta òptica fa que s’hagin 

d’aplicar una sèrie de transformacions, com explicarem seguidament, que permetin 

longitudinitzar-les per poder destriar la generació de pertinença. 

 No obstant això, cal tenir present el problema de subenregistrament de les 

defuncions en el primer dia de vida dels llibres d’enterrament i del Registre Civil per la 

definició per criteris legals dels nascuts vius i nascuts morts, com ja explicàvem 

anteriorment. Sense la seva correcció els indicadors de mortalitat en la infància i 

sobretot en la mortalitat infantil mostrarien valors més baixos que els reals. D’aquí que 

es produiria una subestimació de la mortalitat. Aquesta correcció no es pot fer 

directament per la manca de distinció en les fonts en alguns moments cronològics del 

nostre estudi dels nascuts morts pròpiament dits, dels morts al néixer i dels morts en les 

primeres vint-i-quatre hores cal que sigui estimada per mètodes indirectes, com 

presentarem posteriorment. Així, en l’explicació que segueix sobre els càlculs dels 
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indicadors de la mortalitat en la infància es parlarà de nascuts vius assimilant aquest 

concepte al biològic i no legal. 

 

2.2.1 La mortalitat infantil 
 

La longitudinalització pel càlcul de la mortalitat infantil ha estat proposada a 

partir de diferents metodologies. Francisco Viciana (1998) en la seva tesi doctoral La 

transición demográfica y sanitaria en Andalucia114 planteja la separació de les 

defuncions d’un any de calendari, les quals estan tabulades per edat-període, en les 

seves dues generacions corresponents i així passarien a estar tabulades per generació-

edat a partir de l’estimació del coeficient de repartiment de les defuncions (ax) i 

concretament l’a0. Aquest coeficient, en general, expressa el mode en què es 

distribueixen les defuncions entre dues edats exactes x i x+n (Vinuesa et al. 1997, 61). 

Si les defuncions estan separades per generació-edat la relació s’expressa de la següent 

manera i es considera que la distribució de les defuncions en dos anys consecutius de 

calendari és semblant: 

 

ta0 ≈ 1
0
+ta ⇒

1
'' 0

0
'

+t
d

t

d =
0

01
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En canvi, les defuncions tant en els llibres sacramentals, com en els llibres 

d’enterraments i en el Registre Civil estan fixades per període-edat i tenen la següent 

forma en el diagrama de Lexis: 

 

 

 

 

 Així, anomenant tf0  a les defuncions d’un mateix any de calendari però que 

pertanyen a dues generacions diferents (nt-1 i nt respectivament) i usant la relació entre 

les defuncions en una mateixa edat i generació s’obté la següent relació: 
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114 Viciana Fernández, F. (1998): La transición demográfica y sanitaria en Andalucía. Director: Carmen 
García Gil i Juan Antonio Fernández Cordón. Sevilla: Universidad de Sevilla. Departament de Ciencias 
Socio-Sanitarias.  
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Aquesta relació “[...] se establece con la única asunción de que la diferencia de 

las a0 en dos años sucesivos es despreciable, es decir que este parámetro es bastante 

estable, asunción por otra parte bastante razonable. Si dispusiéramos de un estimador 

fiable de a0, podríamos utilizarlo para separar las defunciones infantiles por triángulos 

[...]” (Viciana Fernández, 1998: 142). D’aquí la separació de les defuncions d’una 

mateixa edat i d’un mateix any de calendari d’ocurrència de l’event en les dues 

generacions consecutives de pertinença quedaria formulada de la següent manera: 

0
1

0

0''
0

·

)1.(
1

an

an

d
d

t

t

t
t

−

−
+

=             

)1·(
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1
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d
d

t

t
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t
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+
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Per l’estimació de l’a0 s’ha optat per l’equació de Keyfitz: 

TMIa ·7,1007,00 += 115que utilitzava l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en el càlcul 

de les taules de mortalitat116 a causa de què la distribució de les defuncions entre el 

naixement i el primer aniversari no tenen un repartiment lineal, es tendeix a concentrar 

en les primeres hores i dies després del naixement (Keyfitz i Flieger, 1975). En canvi, 

per la resta d’edats, és a dir a partir del primer aniversari i fins el novè es pressuposa un 

repartiment lineal entre edats consecutives i el coeficient de repartiment de les 

defuncions és igual a 0,5. D’aquesta manera, la meitat de les defuncions entre una edat i 

altra pertanyen a una generació i l’altra meitat a la generació posterior. Així, es parteix 

de la idea de què la distribució dels anys viscuts en un any de calendari pels individus 

que moriren en aquest mateix any és considera equitativa.  Tot i que en poblacions 

històriques aquesta distribució es podria matitzar. 

Un altre mètode de transformació de les dades transversals de defuncions es 

oferta per Diego Ramiro (1998) en la seva tesi doctoral: La evolución de la mortalidad 

en la España interior: 1785-1960  partint de la idea que en règims de baixa mortalitat 

les defuncions en el primer any de vida es concentren en els primers dies de vida i en 

règims d’alta mortalitat aquestes es distribueixen més homogèniament al llarg d’aquest 

any. Per aquest motiu en una població en plena transició demogràfica l’any de defunció 

no pot ser assimilat a la generació de naixement. L’esmentat autor proposa l’ús de 

                                                 
115 La  taxa de mortalitat infantil es calcula a partir de les defuncions entre el naixement i el primer 
aniversari en un any de calendari i del nombre de nascuts vius en el mateix any. La seva formulació recull 
les dades de manera transversal la qual cosa significa que no existeix correspondència completa entre el 
numerador i el denominador de la fracció. 
116 Tablas de mortalidad de la población de España 1998 – 1999. Metodología empleada. Resultados 
nacionales. Resultados por comunidades autónomas. [Consultat el 15/09/2008]. Disponible a: 
http://www.ine.es/daco/daco42/mortalidad/metodologia.pdf 
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factors de ponderació dels naixements segons el nivell de mortalitat de la població. 

Aquests factors de ponderació són oferts per Shryock i Siegel (1976) a partir dels quals 

es calcula una recta de regressió que servirà per: “calcular la proporción de difuntos 

que han nacido en el año en el que estemos realizando el cálculo” (Ramiro Fariñas, 

1998).  

Aquesta recta es formula de la següent manera: 

8805,0·0014,0 +−= TMIfPv  

La taxa de mortalitat infantil (TMI) s’entén com el quocient del nombre de defuncions 

de menors d’un any en un determinat any entre els nascuts vius del mateix any. Amb 

aquest factor de ponderació “[...] que varía automáticamente con el nivel de 

mortalidad, podemos disponer de la población real que está en riesgo de morir” 

(Ramiro Fariñas, 1998). Per tant, utilitzant la ponderació mencionada el quocient de 

mortalitat establiria la relació entre les defuncions d’un any de calendari i amb una edat 

que anava entre el naixement i el primer aniversari i les seves generacions de 

pertinença. És a dir, aquest quocient expressa la mortalitat de dues generacions 

consecutives. L’expressió del quocient quedaria com segueix: 

1000·
))1·(()·( 1

0

0 fPvPvfPvPv

d
q
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=

−
 

On td0  són les defuncions en el primer any de vida en un any de calendari, Pvt 

els nascuts vius del mateix any i els Pvt-1de l’any anterior. D’aquí les dues generacions 

de pertinença que esmentàvem. 

La mortalitat infantil es pot descompondre segons l’edat a la defunció. Si la 

defunció es produeix en el primer mes se l’anomena mortalitat neonatal, mentre que si 

esdevé posteriorment al primer mes fins a l’onzè mes es denomina mortalitat 

postneonatal. La fórmula utilitzada es representa talment: 

Mortalitat neonatal 10000 ⋅=
t

t
m

Pv

d  

Sent t
md0  les defuncions en el primer mes de vida en un any determinat i els Pvt són els 

nascuts vius en el mateix any. Aquests naixements no estan ponderats a causa de la poca 

distància entre el naixement i la defunció. No obstant això, cal tenir present que les 

defuncions ocorregudes en els extrems de l’any, és a dir a desembre o a gener, en certs 

casos poden estar referides a la generació posterior o anterior, respectivament. Cal 

esmentar que el sistema semiagregatiu de buidatge no permet destriar directament la 
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generació, d’aquí que s’haurà d’assumir que el nombre de defuncions ocorregudes en el 

primer mes de vida pateix una lleugera deslocalització envers la cohort de naixement.  

L’altra component que mencionàvem de la mortalitat infantil és la mortalitat 

posteneonatal que quedaria formulada de la següent manera: 

Mortalitat postneonatal= 1000
0

110 ⋅
−

−

t
m

t

t
mm

dPv

d  

En l’expressat quocient, les t
mmd 110 −  són les defuncions ocorregudes entre el primer i 

l’onzè mes d’edat en un any determinat relacionant-se amb la població nascuda en 

aquell mateix any sense les defuncions que s’havien produït en el primer mes de vida. 

Per la manca de ponderació en els naixements de les formules de càlcul de la mortalitat 

neonatal i postneonatal no es pot assumir que el valor de la seva suma correspongui al 

resultat del càlcul del quocient de mortalitat infantil a partir de la probabilitat de morir 

en el primer any de vida com s’ha especificat anteriorment com a mètode de càlcul. 

 La distinció entre mortalitat neonatal i postneonatal remet a la diferenciació 

entre mortalitat endògena per la primera i mortalitat exògena per la darrera en termes 

etiològics. Les defuncions endògenes es relacionen amb causes congènites o problemes 

relacionats amb el part i les causes endògenes són la conseqüència de la interacció amb 

el medi ambient i l’entorn sociocultural com en el cas paradigmàtic de les malalties 

infeccioses. Aquesta distinció és el fonament del mètode de Bourgeois-Pichat (1951) 

que parteix de la premissa de què: “Il s'ensuit que la proportion des décès exogènes qui 

se produisent dans le premier mois est toujours une fraction constante de l'ensemble des 

décès exogènes ou mieux une fraction constante de la mortalité de un à onze mois “ (p. 

245). Així es suposa que l’estructura per edats de les defuncions infantils després del 

primer mes de vida és independent del nivell de la mortalitat. I que la sèrie acumulada 

de defuncions entre el primer i onzè mes és una funció lineal ajustada per l’edat amb la 

següent forma: Log[(n+1)]3, on n és l’edat en dies després del naixement i que la 

mortalitat endògena és l’extrapolació de l’anterior recta . 

Aquest mètode naixé amb la vocació de diferenciar l’etiologia en la mortalitat 

infantil davant la manca de la causa de defunció, cosa que no ocorre en el nostre estudi. 

Però més recentment, aquest mètode ha estat aplicat en la recerca de l’efectivitat de la 

lactància materna en termes de supervivència o per testar la qualitat del registres 

parroquials en comparació amb els primers anys de Registre Civil. Pel primer ús cal 

destacar l’article de J. Knodel i H. Kinter (1977) The impact of breast feeding patterns 

on the biometric analysis of infant mortality com l’iniciador d’aquesta nova aplicació. 
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Així, “if a high proportion of infants are not breast fed or are weaned at a very early 

age, and if the nutritional value of substitute foods, the sanitary conditions of artificial 

conditions of the infant’s envionment were not ideal, deviations from the straight line 

relationship between cumulative mortality and age of infant might be even more 

pronounced […]” (p. 398). D’aquí que sí la pendent de la funció entre el primer i sisè 

mes és més empinada que entre el setè i dotzè mes, és a dir el ratio de les pendents està 

per sota de zero, significa absència de lactància materna o un deslletament primerenc. 

Un exemple de publicació en la utilització del mètode Bourgeois Pichat per 

testar la validesa de les fonts de registres vitals és el llibre del Cambridge Group (1997) 

titulat English population history from family reconstitution, 1580 – 1837 partint de la 

idea que tot i l’existència de diferència en els nivells de mortalitat infantil, la mortalitat 

endògena era gairebé similar obtinguda en la reconstrucció de districtes realitzada entre 

1825 i 1837 i el national pattern for England and Wales in the 1840s (p. 232 – 233). 

D’aquestes dues aplicacions en el present estudi únicament serà utilitzada la versió 

sobre el patró de lactància a causa què la validació de les fonts de registre 

d’esdeveniments vitals s’ha realitzat a partir de la comparació d’individus i no de xifres 

agregades, com s’ha explicat anteriorment.    

Al igual que en la formula que presentàvem per la mortalitat neonatal les 

defuncions dels extrems d’un any de calendari tampoc estan relacionades amb la seva 

generació de pertinença. La manca de ponderació en el quocient de mortalitat 

postneontal serà suplerta pel càlcul de la mortalitat entre el 1r i 2n, el 3r i 5è, el 6è i 8è i el 

9è i 11è mes d’edat a la defunció usant diferents factors de ponderació en els 

naixements. Formulant-se així com segueix: 

Mortalitat entre el 1r i 2n mes 1000·
)2,0)·(()8,0)·(( 1

0
1

0

21
−−

−

−+−
=

t
m

t
m

t

t
mm

dPvdPv

d  

Mortalitat entre el 3r i 5è mes 1000·
)4,0)·(()6,0)·(( 1

20
1

20

53
−

−
−

−

−

−+−
=

t
mm

t
mm

t

t
mm

dPvdPv

d  

Mortalitat entre el 6è i 8è mes 1000·
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2.2.2 La mortalitat juvenil. 
  

 La mortalitat juvenil s’ha calculat tant per edats simples com per la divisió 

clàssica que engloba el comportament de la mortalitat entre el primer i quart aniversari i 

entre el cinquè i el novè. Aquella primera fracció correspondria al terme anglès ECMR 

és a dir early childhood mortality rate que la seva traducció catalana podria ser 

mortalitat juvenil primerenca. Alhora el quocients per edats simples també han sofert un 

procés de longitudinalització com explicàvem pel càlcul de la mortalitat infantil i a més 

s’ha de tenir en compte que “[...] la proporción que, dentro de un grupo de fallecidos, 

pertenece al mismo año, al año anterior y a dos años antes. Podemos estimar que la 

mortalidad utilizada para el cálculo de los supervivientes se distribuye de la siguiente 

manera: 25% en el mismo año, 50% en el año anterior y 25 % dos años antes.” (Sanz 

Gimeno, 1999: 33 i Reher i Sanz Gimeno, 1998). D’aquesta manera la formula per la 

probabilitat de morir en el primer aniversari s’expressa de la següent manera: 

1000·
))25,0·()50,0·()25,0·((1))·(''·()'·(( 0

1
0

2
0

12
1

1 ttttt

t
a

qqqfxPvfxPv

d
q

++−+
=

−−−−
 

 

 On el numerador queda representat pel nombre de defuncions d’un any d’edat 

ocorregudes en un any de calendari ( t
ad1 ) i el denominador que suposa la població en 

risc d’experimentar l’event és el càlcul de la generació de pertinença dels individus 

difunts del numerador. Així, s’ha tingut en compte la ponderació del naixement 

utilitzant els factors proposats per Shryock et al. (1976) dels quals s’hi ha tret les 

defuncions en l’edat anterior en forma de probabilitat de morir en els dos anys anteriors, 

en l’any anterior i en el mateix any. D’igual manera es planteja el càlcul de les 

probabilitats de morir en edats simples fins a l’edat de nou anys. 

 De manera agrupada, l’early childhood mortality rate o mortalitat juvenil 

primerenca es formularia com segueix: 

1000))·1)·(1)·(1)·(1(1( 432114 qqqqq −−−−−=  

I la mortalitat entre el cinquè i el novè aniversari: 

1000))·1)·(1)·(1)·(1)·(1(1( 9876555 qqqqqq −−−−−−=  
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Alhora seguint aquest mateixa formulació es pot oferir un indicador que resumeixi el 

comportament de la mortalitat en la infància: 

1000))·1)·(1)·(1)·(1)·(1)·(1)·(1)·(1)·(1)·(1(1( 9876543210010 qqqqqqqqqqq −−−−−−−−−−−=  

 
2.2.3 L’estructura de la mortalitat per causes de defunció 
  

 Per a l’estudi de les causes de defunció en relació a l’estructura per edats de la 

mortalitat s’ha utilitzar un indicador que mesura el pes de cada causa o grup de causes 

en relació a la probabilitat de morir en una determinada edat. La seva formulació 

apareix seguidament: 

1000·
·

x

c
xxn

xn
d

dq
q =  

Sent nqx la probabilitat de morir en una determinada edat, tant en forma d’edat 

simple com agrupada, c
xd  les defuncions en la mateixa edat per una determinada causa 

de defunció i dx les defuncions totals en la mateixa edat, tot en el mateix període 

cronològic, normalment l’any de calendari d’ocurrència de la defunció. 

 

2.2.4 La Inclusa a través del survival analysis o l’event history analysis. 
 
Les sèries demogràfiques reconstruïdes per a la població institucional de la 

Inclusa de la ciutat de Palma entre 1836 i 1962 gaudeixen d’una estructura longitudinal 

pel que fa a la fixació del events demogràfics d’interés. Fet que comporta la manca de 

transformacions com s’han hagut d’aplicar en les dades vitals provinents del registre 

parroquial, d’enterraments o fins i tot del Registre Civil fins a la dècada dels anys 30 del 

segle XX. No obstant això, cal tenir present que l’event del naixement en la població 

expòsita constitueix un problema metodològic en sí mateix. L’anonimat de l’abandó fa 

que la data de naixement fos desconeguda i que el responsable de l’admissió de l’infant 

fixés una edat aproximada per un criteri empíric. I d’aquí, que la data d’entrada a la 

inclusa pel torn hagi de ser assumida com la data de naixement. A no ser que els 

progenitors de la criatura haguessin introduït una nota que expliqués les circumstància 

de naixença. En la resta de casos la data de naixement és estimada a partir de l’edat a 

l’entrada. Cal a dir, que sense aquesta estimació i amb una assimilació directa de la data 

d’entrada a la de naixement s’estaria explicant la mortalitat per anys 

d’institucionalització enlloc de per generació de naixement. Fet que tendeix a una 
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infravaloració de la mortalitat infantil i sobretot a aquella que fa referència als primers 

dies de vida (Levene, 2005).  

Tot i aquests ajustaments, cal entendre que les defuncions estan classificades en 

les seves tres dimensions: edat, període i generació. Fet que possibilita el càlcul de les 

probabilitats de morir directament. Però donat que cada un dels 11.170 infants que es 

convertiren en expòsits entre 1836 i 1960 poden ser seguits fins a l’edat de sis anys, 

l’anàlisi de supervivència o l’event history analysis ens permet “[...] to explain why 

certain individuals are at a higher risk of experiencing the event(s) of interest than 

others.” (Vermunt and et., 2005: 568). Alhora agrupen un conjunt de tècniques en què 

la variable resposta és el ‘temps que transcorre fins un event’ (time-to-event) i la seva 

relació de dependència amb altres possibles variables explicatives o independents 

(Flores-Luna et al., 2000: 242 i Abraria i Pérez de Vargas, 1996). Relació que no es 

contempla en les taules de vida, donat que serveixen per estudiar la distribució del 

temps entre dos events sense utilitzar cap variable independent (Rivas López i López 

Fidalgo, 2000: 14) però que si ens proporcionarà la Regressió de Cox com explicarem 

posteriorment. 

Cal fer una petita distinció entre anàlisi de supervivència i l’event history 

analysis, el primer d’aquests “[...] focuses on a single event for each individual, 

describing the occurrence of the event by means of survival curves and hazard rates 

and analyzing the dependence on covariates by means of regression models”. En canvi 

el segon “[…] the connecting together of several events for an individual as they occur 

over time yields even histories.” (Aalen et al., 2008: 1). En el nostre estudi que l’event 

d’interès és la defunció s’està utilitzant la primera accepció estadística, tot i que, en el 

camp de la demografia es sol usar més el concepte d’event history analysis que el de 

survival analysis que es més propi de la medicina, on sorgiren tot aquest tipus de 

tècniques.  

La supervivència és una mesura de temps a una resposta, coneguda amb el terme 

anglès de fail (Pita Fernández, 1995: 131), aquesta determina el temps que transcorre 

entre un event inicial (que determina la inclusió de l’individu en l’estudi) i un event 

final (fail), que freqüentment es refereix a la mort de l’individu (Flores-Luna et al., 

2000: 242). A la vegada cal que es determini un temps de seguiment, que com ja 

apuntàvem era fins que l’expòsit complia l’edat de sis anys, que es pot interrompre en 

cas de mort de l’individu o d’abandó d’aquest per motius diversos (migració, elecció 

pròpia, etc.). També cal tenir en compte que no necessàriament l’event ha d’ocórrer 
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durant el temps de seguiment. L’abandó o l’ocurrència de l’event fora del període 

d’observació qualifiquen al individu com a ‘censurat’.117 Tots aquests casos de censura 

es refereixen a una censura per la dreta. Les limitacions de les dades també pot venir per 

l’esquerra denominant-se truncaments, a causa de què l’entrada en l’estudi s’ha produït 

després del fet que defineix l’origen. Així, la funció de supervivència com a eina 

fonamental d’aquest anàlisi explica la probabilitat de què una persona sobrevisqui més 

que un temps especificat (t) i queda formulada de la següent manera: 

)()( tTPtS >=  

On T és la “randon variable for a person’s survival time” i t és l’”any specific 

value of interest for the randon variable T” (Kleinbaum i Klein, 2005: 8). 

L’altra funció més utilitzada en l’anàlisi de supervivència és l’anomenada 

hazard function que “[...] gives the instantaneous potential per unit time for the event to 

occur, given that the individual has survived up to time t” (Kleinbaum i Klein, 2005: 

10). A diferència de la funció de supervivència la funció de risc es centra en 

l’ocurrència de l’event. I es detalla com segueix: 
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Així, en el nostre estudi l’event d’origen és el naixement i la resposta al temps 

d’espera és la defunció de l’expòsit en el seu període institucional. Els individus 

censurats en el nostre estudi són conseqüència de la no ocurrència de l’event en el 

període institucional o per la recuperació de l’infant per part dels progenitors o en el seu 

defecte per algun familiar directe. Les pèrdues per l’esquerra s’han evitat donat que 

l’entrada a la institució es produïa sinó el mateix dia del seu naixement en un període 

molt breu de temps. A més, com ja apuntàvem anteriorment l’event inicial no és 

l’entrada a la institució sinó el naixement de l’infant (veure Taula 18).  

 

Taula 18: Estructura de l’anàlisi de supervivència de la inclusa de la ciutat de Palma 

 
Event inicial Naixement - entrada a la institució
Fail: Event final Defunció
Temps de seguiment 6 anys (2190 diess)
Període d'observació 1836 – 1962
Censures Sobreviure als 6 anys d'edat
Truncaments S'han evitat les pèrdues per l'esquerra  

                                                 
117 L’ús del concepte ‘censura’ fa que tots els individus contribueixin amb els seus temps de 
supervivència encara que no hagin experimentat l’event i proporciona la diferència amb altres mètodes 
d’estudi longitudinal on s’ha d’esperar que a tots els individus els hagi ocorregut l’event d’interès per tal 
de ser considerats com a casos de l’estudi. 
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Els dos procediments estadístics que s’utilitzaran per dur a terme l’anàlisi de 

supervivència són l’estimador de Kaplan Meier i la regressió de Cox. L’estimador de 

Kaplan Meier és un exemple de model no paramètric perquè no fa cap assumpció sobre 

la forma de la harzard function o com es pot veure afectada per les covariables o 

variables explicatives. Així, la seva finalitat és la d’estimar la proporció de supervivents 

en cada un dels temps en els que s’ha produit l’event d’interès (fail). L’efecte de les 

variables independents o covariables únicament es mostra quan s’estratifica el model en 

grups, per exemple per sexe o per estació d’entrada a la institució. També es coneix amb 

el nom d’estimador del límit dels productes donat que s’assumeix que l’event final és 

independent per cada individu de l’estudi i les probabilitats de sobreviure a un temps 

determinat (t), que es calculen per la llei multiplicativa de les probabilitats, impliquen 

que aquesta probabilitat és igual a la probabilitat de sobreviure fins al moment anterior 

(t-1) per la probabilitat condicionada de sobreviure un temps t després d’haver 

sobreviscut un t-1 (Pita Fernández, 1995:5). 

Si l’estimador de Kaplan-Meier s’estratifica amb una variable a partir de 

diferents grups caldrà veure si les diferències observades en les corves de supervivència, 

és a dir una per cada estrat, poden ser explicades o no per l’atzar. D’aquí que s’utilitzi 

un test estadístic anomenat Long – Rank que és “[...] a large-sample chi-square test that 

uses as its test criterion a statistic that provides an overall comparison of the KM 

[Kaplan-Meier] curves being compared. This (long-rank) statistic, like many other 

statistics used in other kinds of chi-square tests, makes use of observed versus expected 

cell counts over categories of outcomes. The categories for the long-rank statistic are 

defined by each of the ordered failure time for the entire set o data being analyzed.” 

(Kleinbaum i Klein, 2005: 58). 

L’altre procediment que esmentàvem és la Regressió de Cox, considerada un 

model semi-paramètric donat que “[...] also make no assumption about the shape of the 

hazard function in relation to time but do make strong assumption about how covariates 

affect the hazard function. Specifically, it assumes that hazard rates are proportional 

between groups over time” (Kleinbaum i Klein, 2005: 303). D’aquí que també se 

l’anomeni model de riscs proprocionals. Amb l’ús d’aquesta regressió es valora 

simultàniament les variables explicatives, que a la vegada són factors pronòstics de la 

supervivència. És a dir, es persegueix observar “[…] the pattern of association 
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(covariation) of many predictor variables with survival is analyzed to identify the 

combination of variables which best predicts survival” (Christensen, E. 1987: 1346).  

La regressió de Cox modelitza la funció de risc de cada individu com un 

producte de dos factors: 

( ) pp2211 xb...xbxba ++++=tλln  

En aquesta regressió la resposta depèn del temps i la variable depenent és el 

logaritme del hazard o taxa instància de l’event. Alhora també rep el nom de model de 

riscos proporcionals assumint que el risc relatiu no depèn del temps sinó que és constant 

al llarg del temps, és a dir el valor de les covariables per un determinat individu no 

varien al llarg del temps. D’aquí que aquestes covariables siguin anomenades time-

independent. Per observar si el model assumeix la proporcionalitat s’ha fet una 

aproximació gràfica a través dels log-log plots. Així, “if a PH [Proportional Hazards] 

model is appropriate for a given set of predictors, one should expect that empirical 

plots of log-log survival curves for different individuals will be approximately parallel” 

(Kleinbaum i Klein, 2005: 104). En cas contrari, caldrà que el model de Cox sigui 

estratificat per la variable que compleixi l’assumpció o utilitzar un extended cox model. 

Per aquest estudi, únicament hem usat el procediment d’estratificació de Cox.118  

 

2.2.5 Altres indicadors 
  

 En aquest apartat es fa un breu repàs a altres mètodes estadístics que s’han 

utilitzat com a complements de l’anàlisi de la mortalitat infantil i juvenil que hem 

presentat fins el moment. Avancem que aquest apartat serà una mena de calaix de sastre 

per encabir-hi tot una sèrie d’indicadors demogràfics, proves estadístiques per la 

comparació de mitjanes de mortalitat o fins i tot de models de regressió logística per 

explicar la mortalitat de la ciutat en moments epidèmics. 

 Una primera aproximació als nivells de mortalitat de la població s’ha fet a partir 

de la taxa bruta de mortalitat, quocient que resulta de dividir el nombre de defuncions 

ocorregudes en un determinat període entre la població mitjana existent durant aquest 

període. Es tracta d’un indicador amb poques possibilitats analítiques a més de la 

                                                 
118 Una aplicació dels altres tipus de models per part nostra pot ser trobada a: Pujadas Mora, J. M. et al. 
(2008): Is mercenary breastfeeding a risk/protection factor in the survival of the abandoned children in the 
foundling hospital of Madrid (19th-20th centuries)?, presentat a l’European Conference Population de 
juliol de 2008 a Barcelona.    
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impossibilitat de comparació amb d’altres poblacions per l’efecte de l’estructura per 

edats. D’aquí que sigui necessari la utilització de l’estandarització. Mètode que hom sap 

que necessita del coneixement de l’estructura per edats de les poblacions a comparar i 

que com a conseqüència de l’estructura administrativa d’organització dels censos fa 

impossible separar les poblacions de les tres illes que conformen l’arxipèleg balear. Així 

únicament es disposen de les dades per estructura de la capital, Palma i de les Illes 

Balears en el seu conjunt i en forma de dades brutes per les illes per separat. 

 Un altre indicador utilitzat per mesurar l’estat de salut d’una població és 

l’esperança de vida i més en concret l’esperança de vida al néixer. Aquest indicador 

suposa “[...] repartir el conjunto de años de vida vividos por un cierto colectivo inicial 

para averiguar el número medio de años que corresponde a cada individuo de dicho 

colectivo.” (Pérez Díaz, 2008).119 Donada l’existència de treballs precedents en el nostre 

estudi hem fet servir els resultats preexistents. Bàsicament s’han extret de les 

publicacions de Dopico (1987) i de Dopico i Reher (1998). 

 Per a dur a terme la comparació de l’estructura de la mortalitat per sexes i per 

edats s’han utilitzat diferents mètodes. En primera instància la comparació s’ha realitzat 

a patir de la raó de sexes entre quocients de mortalitat a diferents edats. Però alhora s’ha 

efectuat una anàlisi de la variància (ANOVA) que suposa que tenint la mateixa 

variància en la distribució de la variable de cada sexe, es realitza el contrast sobre la 

possibilitat de què existeixi diferència entre les mitjanes dels sexes. La hipòtesi que es 

contrasta és que: 

H0: µ1 = µ2 front a H1: µ1 ≠  µ2  

 

On µ1 és la probabilitat mitjana de morir pels homes i µ2 pel cas de les dones. 
 

 Pel que fa a l’estacionalitat de la mortalitat s’ha calculat a partir de la distribució 

mensual de les defuncions per edats simples o agrupades. Alhora que també s’ha 

realitzat per determinades malalties. Aquest càlcul s’ha realitzat a partir de l’anomenat 

Coeficient d’estacionalitat que suposa un número índex que proporciona el percentatge 

d’augment o disminució de les defuncions sobre la mitjana anual. La formula s’expressa 

com segueix: 

                                                 
119 Web de Julio Pérez Díaz [Consultat el 17/07/2008]. Disponible a: 
http://www.ced.uab.es/jperez/pags/demografia/glosario.htm#cohorte.  
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On t
xmesd són les defuncions ocorregudes en un mes determinat, els dies_mes són el 

nombre de dies del mes en qüestió i les t
xd el nombre total de defuncions anuals. El 

càlcul d’aquest coeficient s’ha portat a terme per períodes cronològics amplis per tal de 

copsar l’evolució del calendari anual de les defuncions infantils i juvenils. 

 Una aproximació al comportament de la mortalitat en la infància en motiu de 

l’epidèmia de còlera de 1865 a la ciutat de Palma s’ha dut a terme no únicament amb el 

càlcul de les probabilitats de morir per determinades edats en l’esmentat any i amb la 

incidència d’aquella causa de defunció sinó també mitjançant l’ús de la regressió 

logística. Aquesta regressió modela com influeixen en la probabilitat d’aparició d’un 

succés, que en el present estudi és el fet de morir-se o no de còlera en l’any referit, la 

presència o no de determinats factors com per exemple la ubicació geogràfica de la 

residència del finat. La funció logística es pot formular de la següent manera: 

)exp(1

)exp(
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i
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On BX i
' indica la combinació lineal kki XX βββ +++ ...221 . kβ  representa la constant i 

kX , cada una de les variables d’influència.  

S’és conscient de l’existència de tota una literatura estadística entorn a la geografia de 

les malalties i d’una metodologia específica, la qual no ha estat utilitzada en aquest 

estudi però podria ser una nova via d’investigació en el futur.  

 
2.3 El tractament de la documentació qualitativa. 
 

La categoria ‘Salut Pública’ entesa talment com la planteja Winslow (1920), que 

ja esmentàvem en la Definició del problema, proporciona la formulació per a la 

construcció d’una base de dades que permeti fixar les actuacions en matèria de Salut 

Pública i en el cas concret a la ciutat de Palma en els segles XIX i XX per tal de poder 

avaluar l’estat de salut d’aquesta població. Aquestes actuacions, de naturalesa molt 

diversa, remeten des de l’acció de les administracions locals, recollint el plantejament 

de S. Szreter (1988) al paper de la classe mèdica com a difusora d’un coneixement 

científic que fou utilitzat per aquelles administracions.  
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 A l’hora de sistematitzar les actuacions de les administracions locals en matèria 

de Salut Pública cal tenir en compte el marc normatiu general que les regulava. La 

legislació és molt abundant, sobretot a mitjans del segle XIX, per la qual cosa és oportú 

citar les lleis més importants. En primer lloc, la Ley del Servicio General de Sanidad de 

1855 i la Instrucción General de Sanidad de 1904. Encara que, en matèria de protecció 

a la infància cal esmentar la primera llei d’aquest tipus que s’aprovà a Espanya a 1904. 

Però, per a l’estudi presentat és cabdal entendre com la classe mèdica desenvolupà 

aquell coneixement científic.  

Un saber que afanà les seves arrels en l’observació clínica de les malalties com 

són les discussions en les sessions de les acadèmies de medicina i cirurgia o dels 

col·legis professionals. Però també en la quantificació dels fenòmens demogràfics en 

especial des de les acaballes del vuit-cents. D’aquí la importància dels indicadors 

demogràfico-sanitaris, i com ja enunciàvem en la part de les fonts d’aquest capítol, la 

pretensió de la classe mèdica en la creació de les estadístiques demogràfico-sanitàries 

durant bona part del segle XIX, que responia a un dels fonaments de la Medicina Social 

(Rodríguez Ocaña, 1987). Alhora, els petits nuclis mèdics com el mallorquí serviren per 

difondre els avanços científics d’altres cercles entre les seves poblacions. Tots aquests 

elements permeteren la configuració del el discurs de la classe mèdica mallorquina que 

no únicament tingué la finalitat de la lluita contra la malaltia sinó també de justificar la 

seva cohesió com a elit i la seva preeminència en qüestions sanitàries.  

 Amb el discurs mèdic es pretén observar si existí una interrelació entre les 

causes de mort que imperaven en la població de la ciutat de Palma i la seva percepció. 

No obstant això, cal tenir en compte que la concreció entre ambdós tipus de fonts no 

serà exacte. Amb les sèries demogràfiques únicament es pot crear el perfil 

epidemiològic a partir de la mortalitat no deixant marge per conceptes com la morbilitat 

i a més en un moment com és el procés de transició epidemiològica que el binomi 

mortalitat-morbilitat es va trencant, per acabar imperant aquest darrer concepte. Així, la 

morbilitat que no quedaria reflectida en les expressions de diagnòstic de les partides de 

defunció pogué ser matèria del discurs mèdic. Malgrat el possible biax per aquest motiu 

entre un tipus i altre de font cal entendre la seva complementarietat.  

 La creació de la nostra base de dades, que tot just explicarem, és deutora i 

continuadora de la proposada per l’investigador i doctor Pere Sales Vivas que començà 

a construir a 1998 en el marc del projecte de recerca: Política municipal y servicios 
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sociales. Análisis comparado de nucleos urbanos y rurales, 1850 –1930.120 I que un 

exemple de la seva aplicació pot trobar-se en l’article de l’investigador citat: La política 

sanitaria en la primera mitad del siglo XIX (Mallorca, 1800-1850)121 o una comunicació 

al VIIIè congrés de l’associació d’història econòmica celebrat a Santiago a setembre de 

2005 sota el títol de Mortalidad infantil y salud pública en la Mallorca rural, 1830 – 

1936.122 

La pretensió de la base és seguir una anàlisi de contingut temàtic de les fonts 

quantitatives, és a dir les fonts identificades com a fonts bibliogràfiques, a partir d’una 

estructuració en categories explicatives: mesures de gestió, incomunicació, assitencials, 

higièniques i informatives per a les actuacions de l’administració local.123 Una 

estrucgtura que s’ajusta completament a moments de perill epidèmic. Per això, les 

mesures d’incomunicació que remeten a la lluita contra les epidèmies a partir de 

l’aïllament tant terrestre com marítim, com és el cas de la ciutat de Palma, no seran 

tractades en el present estudi de manera directe. Cal tenir present que en l’arrel d’aquest 

tipus de precaucions es troba el debat científic sobre la transmissió contagiosa de les 

malalties que ressorgí de manera important a l’Espanya de finals del segle XVIII. Tema 

que sí observarem en les manifestacions de la classe mèdica mallorquina però tractarem 

sota un altre format. Les mesures de gestió remeten a les diligències dels organismes 

públics per conduir l’aparell preventiu i l’assistencial, talment com l’increment del 

nombre de gestors. També permeten seguir l’evolució dels òrgans de gestió els quals 

mostraren una major tendència a la professionalització i l’especialització. Alhora que es 

poden avaluar els mitjans de finançament econòmic. 

 Les mesures assitencials són el reflex del concepte d’atenció sanitària durant el 

segle XIX que respongué, bàsicament, a un precepte benèfic, en certa manera, 

institucionalitzat per part de l’Estat Liberal. Les mesures de caire informatiu, en primera 

instància, es poden assimilar als informes i memòries sanitàries que la pròpia 

administració reclamà als facultatius per copsar l’estat de salut de la població i dirimir 

                                                 
120 Aquest projecte fou finançat per la Dirección General de la Investigación Científica y Técnica del 
Ministerio de Educación y Ciencia en el període 1998 – 2001. Sent la investigadora principal la Dra. 
Isabel Moll Blanes. 
121 Sales Vivas, P. La política sanitaria en la primera mitad del siglo XIX (Mallorca 1800-1850). Revista 
de Demografía Histórica. 2002, vol.  20, núm. 2, p. 53-98.  
122 Aquesta comunicació fou realitzada per Canaleta Safont, E.; Moll Blanes, I.; Pujadas Mora, J. M. i 
Sales Vivas, P. 
123 Estructuració que ja hem posat en pràctica en la nostra memòria d’investigació, Les epidèmies 
invisibles i visibles de còlera a la ciutat de Palma : gestió municipal, segle XIX. Presentada a la 
Universitat de les Illes Balears a 2005 i dirigida per la doctora Isabel Moll Blanes. 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 180 

Tipus de document Data del document

Títol del document Emissor del document
Autor del document

Receptor del document Resum-transcripció

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Categorització

Base de dades documental

quines malalties hi imperaren i en conseqüència verificar l’existència o no d’una 

epidèmia. En el present estudi també s’ha pautat la divulgació sanitària que realitzà la 

classe mèdica envers a la població però també la producció més purament mèdica que 

utilitzà per a la seva pròpia formació. 

La vessant més purament epidemiològica que oferí aquesta col·lectiu en la seva 

producció científica s’ha aplicat identificant la malaltia objecte d’estudi, la qual ha 

seguit la mateixa classificació modificada de Thomas McKeown que s’ha utilitzat en les 

expressions de diagnòstic recollides en la base de dades de defuncions prèviament 

explicada. D’aquí, s’ha distingit entre malalties infeccioses amb les seves vies de 

transmissió i no infeccioses.  

La creació de les esmentades categories ha vingut determinada per una fase 

prèvia d’organització del material a analitzar a partir dels següents tòpics: tipus de 

document, data d’emissió del document, institució emissora i receptora o en el seu 

defecte, l’autor, resum o transcripció literal i categoria. Així, la categorització s’ha 

realitzat a partir de la codificació de cada un dels documents tractats, agrupant-los per 

similituds en el seu significat, establint els cinc apartats citats i un destinat a malalties. 

D’aquesta manera, es pot desenvolupar un anàlisi categorial que es defineix com “[...] el 

que descompone y distribuye un texto en esas categorías, en grupos de características 

homogéneas, morfológicas o de otro tipo” (Aróstegui, 2001: 409), el qual suposa el 

contingut explicatiu d’aquest estudi. 

Per tal de copsar les fases del tractament de la documentació, iniciada amb la 

construcció de la base de dades i la posterior agrupació en termes analítics, es proposa 

seguir els següents diagrames: 

 
Diagrama 1: Estructura de la base de dades documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 181 

 

Tot i que, la categorització està ordenada en diferents nivells a causa de què un 

mateix document pot respondre a diferents categories analítiques però en cap cas és una 

ordenació jeràrquica.  

 

Diagrama 2: Tipus de documents de la base de dades documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els tipus de documents han estat agrupats depenent de la seva finalitat, 

administrativa, legal, científico-tècnica, divulgatives o d’altres. L’elecció del criteri 

funcional és un intent de mantenir l’estructura documental original en relació a la seva 

gènesi que podrà explicar la seva intencionalitat. Tema fonamental alhora de realitzar 

l’anàlisi de discurs i on l’ús del llenguatge i de registre comunicatiu pot variar de 

manera important, juntament a qui fou l’emissor del document que pot estar individuat 

amb la persona d’un facultatiu o generat per una institució i al receptor que podrà ser els 

mateixos facultatius o el públic general (veure Diagrames 2). 

 

 

 

 

 

Administració Pública Associación professionals

Acte
Ofici

Circular
Bàndol

Administratiu

Llei
Reial Decret / Decret
Reial Ordre / Ordre

Precepte legal

Articles a la premsa
mèdica

Discursos acadèmics
Conferència

Memòria sanitària

Científico-tècnic

Conferència
Articles a la premsa

diària
Cartell
Cartilla

Divulgatiu

Diccionari geogràfic
Llibre de viatges

Altres

Tipus de document
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Pel que fa a les categories analítiques es distribueixen de la següent manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.4 Problemes metodològics. 
 

 Els problemes metodològics responen a l’intent de solucionar tota una sèrie de 

mancances estructurals de diferents fonts de tall demogràfic utilitzades com a base 

primària de l’estudi que ja hem anat mencionant en la part de Fonts i mètodes. En 

primer lloc es tractarà la sobreestimació dels naixements per l’assimilació amb el 

concepte de baptismes en la parròquia de l’Almudaina que coincidia amb la seu 

episcopal de la diòcesi mallorquina. Es seguirà amb l’estimació de les defuncions en les 

primeres vint-i-quatre hores pel concepte legal aplicat de ‘nascut mort’ – ‘nascut viu’. I 

en darrer lloc es tractarà la deslocalització dels events demogràfics en relació a 

l’existència d’institucions benèfico-sanitàries a la ciutat. 

 
2.4.1 L’Almudaina, seu episcopal 

 

De les sis parròquies mares de la ciutat de Palma, una d’elles, l’Almudaina 

reunia també la potestat de ser seu episcopal com ja hem avançat. Aquesta posició 

capitular causà uns trets diferents als de la resta de parròquies de la ciutat o de les 

poblacions del món rural, trets que explicarem des d’una òptica demogràfica. Fins el 

moment s’ha proposat una assimilació entre el sagrament del baptisme i l’event 

Mesures de gestió Mesures d'incomunicació

Mesures informatives Mesures assistencials

Mesures higièniques Mesures terapèutiques

Vies de transmissió

Infecciosa No infecciosa

Malaltia

Categorització
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%
Almudaina Sense filiació Sense 

parròquia 
d'origen

Altres 
parròquies 
urbanes

Altres 

municipis
1836 -1840 11,20 1,55 7,14 78,21 1,89
1841 - 1845 9,67 1,31 3,78 83,36 1,88
1846 - 1850 14,43 1,67 3,25 78,94 1,71
1851 - 1855 13,28 1,39 6,15 76,20 2,97
1856 - 1860 14,47 2,03 7,35 73,38 2,77
1861 - 1865 17,84 2,29 6,66 70,63 2,57
1866 - 1870 16,87 4,47 15,89 60,47 2,31
1871 - 1875 16,16 3,28 9,44 69,78 1,35
1876 - 1881 20,71 3,03 5,46 88,62 2,18

demogràfic del naixement, el qual es registrava en una localització geogràfica, és a dir 

en una circumscripció parroquial. En ciutats en què hi havia més d’una parròquia, la 

distribució urbana d’aquestes esglésies implicava una certa adscripció parroquial 

causada per la residència, permanent o accidental dels pares del neonat. Encara que, per 

motius que hauríem de cercar en paraules com reconeixement social, expressió d’una 

classe, rang social o posició social, en la seu episcopal es dispensaven els baptismes 

dels naixements produïts en la seva àrea urbana, més d’altres de la resta de parròquies 

de la ciutat i de poblacions geogràficament pròximes a la capital. Però també s’hi 

consignaren partides sense filiació o sense cap referència geogràfica. La manca 

d’identificació familiar es consignà sota els epígrafs de: hijo de sus padres124 o padres 

no conocidos, entre d’altres. Alhora, la capitalitat de la ciutat, com a focus d’atracció, 

proporcionava l’existència d’un contingent de població transeünt que igualment pogué 

contribuir a augmentar el nombre de baptismes en aquesta parròquia. Bàsicament, per la 

classe funcionarial, tant civil com a militar o fins i tot, pel mateix tràfec portuari.  

Així, cal veure la impossibilitat d’assimilar el número de baptismes registrats a 

l’Almudaina i el de naixements a la mateixa circumscripció territorial. En cas contrari, 

es produiria un sobreestimació d’aquests que alhora conduiria a una infravaloració en el 

càlcul de la mortalitat infantil, donat que el denominador i el numerador d’aquest 

quocient no coincidirien. Cal notar que no més d’un 20% del nombre total de baptismes 

dispensats en l’Almudaina entre 1836 i 1881 pertanyien a la parròquia en qüestió (veure 

Taula 19).  

 

Taula 19: Percentatges de naixements atribuïbles a la parròquia de l'Almudaina (1836 - 1881) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels llibres de baptismes de la parròquia de l’Almudaina (1836-1881) 

                                                 
124 Aquesta notació era sinònim d’expòsit, tot i que com a tal no es troba als llibres sacramentals a no ser 
que el nadó ja hagués estat institucionalitzat.  
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Els baptismes efectuats en aquesta parròquia pertanyents a una de les cinc 

parròquies restants de la ciutat mantingueren la seva preeminència al llarg de tot el 

període, sempre per sobre del 70% del total. Pel fa que al conjunt de partides que no 

disposen de filiació s’observà una tendència al increment, doblant el seu nombre entre el 

període 1836 i 1840 i el de 1876 i 1881, amb un punt àlgid entre 1866 i 1865 molt per 

sobre de la mitjana de tota la cronologia, que estaria entorn al 2%. Aquest percentatge 

podria ser un entès com un proxy del nivell de concepcions il·legítimes registrades en 

aquesta àrea. Els baptismes amb naixement a altre municipi illenc de manera global 

representaren un 2% del total. Les partides que no ofereixen cap tipus d’origen 

geogràfic, tot i que s’hi explicitava la residència dels progenitors a la ciutat de Palma o 

en el seu terme, representaren el 6% de mitjana, encara que s’observa algun període en 

que tingué aquest tipus de naixement especial incidència, així entre 1866 i 1870 

arribaren a representar el 15%, bàsicament en detriment a les altres parròquies de la 

ciutat. Possiblement, aquest epígraf respongué més a un error de forma en el registre, 

que de la desconeixença de la parròquia.  

Si la partida de baptisme consigna un origen geogràfic concret, a saber: 

Almudaina, Sant Creu, Santa Eulàlia, Sant Jaume, Sant Miquel i Sant Nicolau o d’altres 

municipis de l’illa, l’assignació dels baptismes és directa. En canvi, quan no es 

disposava de filiació o de cap tipus de referència en relació a l’origen caldrà establir un 

sistema de distribució. La manca de tota senya d’identitat pogué venir determinades per 

diferents circumstàncies, per la manca de filiació i per la manca d’origen parroquial. 

Així, a mesura en què el nombre de partides sense filiació disminuïa els baptismes que 

corresponien a la resta de parròquies urbanes augmentava. Principalment en les 

parròquies de Sant Miquel, Sant Jaume, Sant Nicolau i Santa Creu (veure Taula 20), 

mostrant una associació lineal negativa d’entorn del 0,30 i amb la mateixa tendència 

però sense significativitat estadística la parròquia de Santa Eulàlia.  
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Taula 20: Correlació entre el nombre de baptismes de la parròquia de l’Almudaina, 1836 – 1881. 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pearson Correlation 1 0,153 -0,171 0,234 -0,144 0,023 0,154 0,199 0,093

Sig. (2-tailed) 0,309 0,257 0,118 0,34 0,879 0,306 0,184 0,537
� 46 46 46 46 46 46 46 46 46

2 Pearson Correlation 0,153 1 0,303 -0,193 -0,381 -0,336 -0,327 -0,299 -0,019
Sig. (2-tailed) 0,309 0,04 0,2 0,009 0,022 0,026 0,043 0,901
� 46 46 46 46 46 46 46 46 46

3 Pearson Correlation -0,171 0,303 1 -0,278 -0,357 -0,381 -0,369 -0,323 -0,054
Sig. (2-tailed) 0,257 0,04 0,061 0,015 0,009 0,012 0,029 0,722
� 46 46 46 46 46 46 46 46 46

4 Pearson Correlation 0,234 -0,193 -0,278 1 0,287 0,375 0,174 0,067 0,105
Sig. (2-tailed) 0,118 0,2 0,061 0,053 0,01 0,247 0,657 0,489
� 46 46 46 46 46 46 46 46 46

5 Pearson Correlation -0,144 -0,381 -0,357 0,287 1 0,46 0,517 0,291 0,146
Sig. (2-tailed) 0,34 0,009 0,015 0,053 0,001 2E-04 0,05 0,332
� 46 46 46 46 46 46 46 46 46

6 Pearson Correlation 0,023 -0,336 -0,381 0,375 0,46 1 0,303 0,225 0,077
Sig. (2-tailed) 0,879 0,022 0,009 0,01 0,001 0,041 0,133 0,61
� 46 46 46 46 46 46 46 46 46

7 Pearson Correlation 0,154 -0,327 -0,369 0,174 0,517 0,303 1 0,402 0,095
Sig. (2-tailed) 0,306 0,026 0,012 0,247 2E-04 0,041 0,006 0,528
� 46 46 46 46 46 46 46 46 46

8 Pearson Correlation 0,199 -0,299 -0,323 0,067 0,291 0,225 0,402 1 0,313
Sig. (2-tailed) 0,184 0,043 0,029 0,657 0,05 0,133 0,006 0,034
� 46 46 46 46 46 46 46 46 46

9 Pearson Correlation 0,093 -0,019 -0,054 0,105 0,146 0,077 0,095 0,313 1
Sig. (2-tailed) 0,537 0,901 0,722 0,489 0,332 0,61 0,528 0,034
� 46 46 46 46 46 46 46 46 46

* Correlació significativa a 0.05  (2-tailed).
** Correlació significativa a 0.01 (2-tailed).  

 

1 Almudaina
2 Padres desconocidos
3 Sense origen
4 Santa Eulàlia
5 Santa Creu
6 Sant Nicolau
7 Sant Jaume
8 Sant Miquel
9 Resta de municipis  

Encara que, la proporció de variabilitat compartida entre el nombre de baptismes 

que pertanyien a la resta de parròquies urbanes i el de partides que es consignen sota 

l’epígraf de pares desconeguts està entorn 0,10. Per tant, únicament el 10% de la seva 

variació seria explicada per part de les partides amb origen de Sant Miquel, Sant Jaume, 

Sant Nicolau i Santa Creu. En canvi, a mesura que augmenten els baptismes sense 

progenitors augmenten els baptismes de la pròpia parròquia i els de sense origen 
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parroquial, tot i que la primera relació no és significativa i la segona presenta un 

coeficient de determinació del 0,09, per tant el seu poder explicatiu és únicament del 

9%. Així, donada aquesta associació positiva entre les partides de padres desconocidos i 

els naixements propis de la seu episcopal s’entendran aquelles partides com el 

contingent dels naixements il·legítims de la demarcació territorial d’aquesta seu.  

Al mateix temps, s’observà un tònica alcista, al igual que en les partides de fills 

de pares desconeguts, entre les partides que reportaven un origen geogràfic conegut 

urbà mentre que disminuïen les de sense origen. Mostrant una variació explicada 

d’entorn del 10%. Encara que les partides que corresponien a la parròquia de Santa 

Eulàlia, tot i mostrar una correlació negativa, aquesta no és estadísticament significa. 

Com ja passava amb les partides sense filiació, les partides sense origen mostren una 

relació positiva amb l’Almudaina, encara que aquesta tendència no està tan ben definida 

i la seva associació es podria deure’s a l’atzar. Circumstàncies que impedeixen assimilar 

les partides sense origen com a partides de naixements de l’Almudaina, fet que 

condueix a proposar una distribució d’aquests naixements a partir del pes específic en el 

nombre total de baptismes de cada una de les parròquies urbanes. En aquest repartiment 

de naixements no s’incorpora l’apartat dels naixements que tenien origen en altres 

municipis de la geografia mallorquina, donat el percentatges quasi bé idèntics durant tot 

el període cronològic. Amb una correlació negativa, però molt propera de la inexistència 

de qualsevol tipus de relació lineal (-0.02). Cal notar que augmentà el nombre de 

partides sense progenitors i també ho feu les de sense origen, tot i que la seva variació 

conjunta explicada únicament era del 3%.  

La distribució dels baptismes deslocalitzats en relació al lloc de residència dels 

progenitors passarà per dues fases. Una primera serà per assignació directa i una segona 

en què es procedirà al repartiment del remanent dels naixements sense origen. Així, 

considerarem com a resum dels naixements, i no baptismes, de qualsevol de les 

parròquies urbanes, la següent formalació: 

PP = PP-P + PP–A + PProp. sense 

On PP són els naixements totals d’una de les sis parròquies urbanes, que corresponen a 

la suma dels PP-P, naixements de la parròquia tractada proporcionats pels seus propis 

llibres sacramentals, més els NP–A, que corresponen als naixements d’aquesta parròquia 

registrats al registre parroquial de l’Almudaina i como a darrer terme de la suma, els 

NProp sense , que representen la proporció de naixements sense parròquia d’origen, 
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establerta com una de les cinc urbanes existents al moment. D’aquesta manera, cada una 

de les parròquies de la ciutat, seguirien la següent distribució: 

�aixements Formulació de la distribució
Santa Creu P C  = P C-C + P C–A + P Prop sense

Santa Eulàlia P E  = P E-E  + P E–A  + P Prop sense

Sant Jaume P J  = P J-J + P J–A  + P Prop sense

Sant Miquel PM  = PM - M  + PM– A  + P Prop sense

Sant �icolau P P  = P P - P  + P P– A  + P Prop sense

Almudaina P A  = P A– A -  P A-C  -  P A-E  – P A-J  – P A-M  - P A-P  + P Prop sense  

 Pel que fa a la proporció de naixements sense origen geogràfic determinat es 

proposa el prorateig d’aquests naixements en funció dels naixements que tinguin un 

origen urbà conegut. Per assignar aquests valors perduts es realitza a partir del càlcul de 

la probabilitat de què el naixement i-èssim (qualsevol naixement sense origen) pertanyi 

a la parròquia k-èssima (ki), és a dir a la parròquia de Santa Eulàlia, Santa Creu, Santa 

Jaume, Santa Miquel o Sant Nicolau. En aquesta distribució no es té en compte la 

parròquia dispensadora d’aquests baptismes, donat que el nivell de desconeixença dels 

propis feligresos devia ser quasi nul i que la seva extensió territorial era molt reduïa, 

termes que facilitaven la manca d’omissió de l’origen parroquial. S’assignen aquests 

casos perduts a partir de la freqüència relativa de naixements batejats en la k-èssima 

parròquia (
i

i

total

k
), on totali és el nombre total de baptismes efectuats en la parròquia de 

l’Almudaina. Així, el nombre de naixements esperats batejats en dita parròquia és:  

∑
∗=

i

i
senseprop

i
senseprop P

k
P

total

k
P __ * . 

Per tant, el nombre de baptisme esperats d’una parròquia concreta i per exemple la 

parròquia de Santa Eulàlia es formula com segueix:  

i

AE
senseprop total

P
P −*_ , 

I així successivament per cada una de les diferents parròquies urbanes. D’aquesta 

manera, es proratetgen els baptismes sense origen en funció dels baptismes amb origen 

conegut.  

 Amb aquestes reassignacions únicament el 2% dels baptismes administrats a la 

parròquia de l’Almudaina no pertanyen a la ciutat de Palma sinó que corresponen a 

poblacions geogràficament properes a aquesta. 
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2.4.2 Subregistrament de les defuncions en el primer dia de vida i el concepte de 
‘nascut viu’ i nascut mort’. 
 

 El Registre Civil espanyol fins a 1975 adoleix de subregistrament en les 

defuncions ocorregudes en les primeres 24 hores de vida per l’ús d’un criteri legal, 

enlloc de biològic, en la distinció entre ‘nascut viu’ i ‘nascut mort’, com ja hem anat 

enunciant, fruit de l’article 30è del Codi Civil de 1889 que disposava que: “Para los 

efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 

veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno” (el subratllat és nostre). 

Per tant, si la defunció es produïa en aquestes primeres hores es considerava com a 

nascut mort.  

Aquests nascuts morts o criaturas abortivas seguint l’article 75è del títol IV De 

las defunciones de la Llei de Registre Civil havien de ser registrades a causa de què 

“[...] ningún cadáver podrá ser enterrado sin que antes se haya hecho el asiento de 

defunción en el libro correspondiente del Registro civil [...]” i a més calia presentar al 

jutjat municipal la “[...] correspondiente certificación facultativa en que conste la hora 

del aborto, de qué tiempo era sobre poca más ó menos; su sexo, si puede designarse, y 

el nombre, apellido y domicilio de la mujer que haya abortado y de su marido, si fuera 

casada, en vista de cuya certificación.” Però aquestes defuncions passaven a ser 

registrades als anomenats Legajos de Abortos podien ser “inutilizados en forma que se 

evite la publicidad de su cometido” (Sanz Gimeno, 1999:75). Així, ni les actes de 

defuncions ni les de naixement contenien aquests casos donat que no gaudien de 

personalitat jurídica com esmentàvem amb la cita pertinent del Codi Civil. 

Tot i així, el Moviment Natural de la Població recollia la distinció entre ‘nascuts 

vius’ i ‘nascuts morts’ exceptuant en la seva primera publicació a 1863 que recollia la 

dinàmica poblacional entre 1858 i 1861 on la font utilitzada per la seva elaboració fou el 

registre parroquial i no sí recolliren “[...] els nascuts morts ni els morts abans del 

baptisme a les estadístiques per no constar de forma clara en els llibres parroquials” 

(Cusidó i Vallverdú, 2006, 101). En canvi, entre 1861 i 1870 “[...] en el còmput dels 

naixements s’inclouen els nascuts vius i morts abans del baptisme [i] aquests també són 

comptabilitzats entre les defuncions.” (Cusidó i Vallverdú, 2006, 101). A partir de 1878 

s’adoptà el criteri civil de ‘nascut viu’ i ‘nascut mort’ que fou vigent fins a 1975, 

moment en que es substituí per un criteri biològic, entent que un ‘nascut viu’:  

“[...] es la expulsión completa o la extracción de la madre de un producto de la 
concepción, independientemente de la duración del embarazo, que después de esta 
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separación respire o muestre alguna otra evidencia de vida tal como latidos del 
corazón, pulsación del cordón umbilical, o movimientos definidos de los músculos 
voluntarios, tanto si ha sido cortado el cordón umbilical, como si está unido a la 
placenta; cada producto de este nacimiento es considerado nacido vivo, sin tener en 
cuenta la gestación” (Nacions Unides).125  

 
Els ‘nascuts morts’ (veure Taula 21) en l’estadística esmentada foren classificats 

en tres subtipus: nascuts morts, pròpiament dits; morts al néixer i morts en les primeres 

24 hores entre 1879 i 1882 i a partir de 1920 en endavant. Tot i que entre 1923 i 1924 

desapareix aquesta desagregació. La distinció per sexes en els diferents grups fou 

habitual a 1927, 1930 i 1931. Territorialment aquesta distribució tripartita cobria les 

capitals de província i un agregat general per província. A nivell municipal únicament 

pels anys 1932 i 1933.126 Malgrat que la distribució no és continua en el temps, sí que 

territorialment cobreix la unitat territorial estudiada, donada la capitalitat de Palma. 

Així, quan existeix la divisió esmentada d’avortaments la correcció del 

subenregistrament té fàcil solució, únicament caldrà considerar les ‘morts al nèixer’ I 

les ‘morts en les primeres vint-i-quatre hores’ com a defuncions i naixements i ser 

sumats als còmputs generals, com proposà Marcelino Pascua (1932, 13 – 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
125 Citat per Gómez Redondo, R. (1992): La mortalidad infantil española en el siglo XX. Madrid : Siglo 
XXI de España. 
126 Cal a dir que aquesta cronologia en torn a les estadístiques dels avortaments per la ciutat de Palma no 
coincideix amb la que proposa Cusidó i Vallverdú (2006). Aquesta diferència ve determinada perquè la 
font utilitzada en el nostre estudi pertany a la documentació original de la Junta d’Estadística de les Illes 
Balears i pogué existir un decalaix entre el que les províncies recollien i el que s’acabava publicant per 
cada una d’elles. D’aquí que es conti amb la distribució tripartita dels avortaments a partir de 1920 i no de 
1930 com és habitual quan la font de consulta és la publicació del Moviment Natural de la Població.  
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Taula 21: Avortaments per viabilitat de la ciutat de Palma en el Moviment �atural de la Població, 1878 – 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir del Moviment Natural de la Població, 1878 – 1960. Junta Estadística de las Islas Baleares. Arxiu del Regne de Mallorca.. 
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En canvi, per a 1883 – 1919 la manca de desagregació dels nascuts morts 

provoca que s’hagi d’estimar el nombre defuncions que es referien al moment del néixer 

més les que havien ocorregut en els primeres vint-i-quatre hores. D’aquí cal notar 

l’existència d’algunes estimacions de caràcter general com la que proposen Dopico i 

Reher (1996) en el seu llibre El declive de la mortalidad en España, 1860 – 1930 a 

partir de la següent recta de regressió:  

xy 0239,00043,0 +=  

On x  és la mortalitat entre 1 i 364 dies i y és la mortalitat en les primeres 24 hores de 

vida.127 En canvi, Sanz Gimeno (1999) proposa un altre tipus d’aproximació a partir de 

la utilització del “[…] porcentaje de los difuntos en el primer día de vida, respecto a los 

nacimientos, en los períodos en que no aparece subregistro: 1860 a 1895 en el inicio de 

la serie muestral y 1960 a 1970 en el final, utilizando en este último caso de los datos 

de la provincia de Madrid. Partiendo de dichos porcentajes y mediante interpolación 

lineal, hemos estimado el peso de estas defunciones en nuestra muestra y calculado su 

valor para cada año, subsanando así el subregistro de información para el período 

afectado.” (p. 20).  

 Encara que Francisco Viciana en la tesi ja citada esmenta que: “La solución que 

hemos usado considera que los muertos durante las primeras 24 horas de vida 

representan una fracción constante del 10 % del total de abortos y que esta fracción es 

constante para el 1º tercio del siglo, lo cual se observa durante las décadas 30 y 40.” 

(p. 68). Blanes Llorens (2007) proposa una solució semblant encara que la proporció 

assignada varia sensiblement, així pels anys entre 1900 i 1929 “[...] los muertos al nacer 

y el primer día de vida representaban el 18 por ciento del conjunto de abortos. Justifica 

el seu ús amb què: “Este porcentaje, que representa el valor medio observado de 1932 

a 1959, se caracteriza por una elevada estabilidad, oscilando entre un mínimo del 16,6 

por ciento en 1958 y un máximo del 20,4 por ciento en 1941.” (p. 59). Aquest mateix 

tipus d’estimació també fou usat per Ramiro Fariñas (1998). 

Però donada l’especificitat del nostre estudi entorn a l’anàlisi de la mortalitat 

infantil i alhora disposant de les sèries desagradades dels avortaments en certs moments 

cronològics de manera individual per la ciutat de Palma, s’ha considerat adient 

                                                 
127 Ramiro Fariñas (1998) manifestà la manca d’adequació de la recta de regressió estimada per Dopico i 
Reher (1996) per a les ciutats alhora d’estimar les defuncions en les primeres vint-i-quatre hores. 
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desenvolupar l’estimació a partir d’aquestes.128 A partir de l’ús de la tècnica estadística 

de regressió pretenem establir la relació existent entre la mortalitat en les primeres 24 

hores (variable dependent) i d’altres variables que poden explicar l’evolució d’aquesta. 

Per aquest motiu, com a variables explicatives s’han considerat l’any de l’esmentat 

event, els naixements –sota la consideració de nascut vius que proporciona el Moviment 

Natural de la Població- i les defuncions ocorregudes a partir del primer dia de vida, 

segmentades en diferents trams, talment com entre 1 i 6 dies o entre 1 i 30 dies, totes 

aquestes referides a un any en qüestió. D’aquesta manera, es construiran diferents 

models que permetran predir el comportament de la variable dependent i per 

extraoplació a partir de les diferents equacions ajustades s’estimarà les defuncions 

faltants entre 1883 i 1920 donat que es coneixen els valors extrems de la sèrie.  

En la construcció d’aquests models (model 1 i model 2) s’està cercant la relació 

lineal entre les variables i es parteix de la idea de què la mortalitat en les primeres vint-

i-quatre hores es pot veure influenciada per la mortalitat en els altres trams d’edat en el 

primer any de vida com Hart (1998) proposa per l’estimació de la mortalitat fetal a 

partir de l’ús com a base de càlcul la mortalitat en la primera setmana de vida. 

 

Gràfic 6: Matriu de dispersió per les defuncions en el primer mes de vida en diferents trams d’edat 
i pels nascuts vius a partir del Moviment �atural de la Població, 1879 – 1882 i 1920 – 1960. Relació 
lineal 

 

 
                                                 
128 Des d’aquí agrair l’ajuda inestimable de José Manuel Rojo, sense els seus hàbils consells estadístics 
aquestes estimacions no haguessin pogut ser realitzades. 
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�om del model = General 1 

 
Tipus de regressió = Regressió lineal múltiple 
Mètode de la regressió = Passos successius 
Variable dependent = 1 – 24 h.  
Variables explicatives = any / d1 – 11m. 
 

y1 – 24 h. = - 408,063 + 0,229*any - 0,081*d1-11 m. 

 

On d1-24 h és la suma dels ‘morts al néixer’ i els ‘morts en les primeres vint-i-quatre 

hores’, l’any representa el període de defunció i les d1-11m suposen les defuncions 

ocorregudes en aquell mateix any entre el primer i onzè mes de vida. L’elecció 

d’aquestes variables ha vingut determinada per l’ús del mètode de regressió de passos 

successius i la significació de les variables introduïdes que en un principi foren les ja 

esmentades més els ‘nascuts vius’, les defuncions en la primera setmana de vida sense 

les que es produïen en les primeres vint-i-quatre hores a causa de què aquestes 

defuncions són la variable dependent i les defuncions en el primer mes de vida amb la 

mateix reserva. Però si enlloc d’utilitzar aquest mètode de regressió s’utilitza el 

d’introduir, el coeficient de determinació (r2) és major que el model 1. Per tant, la 

bondat d’ajustament és superior i d’aquí que proposem el model 2 com segueix: 

 

�om del model = General 2 

 
Tipus de regressió = Regressió lineal múltiple 
Mètode de la regressió = Introduir 
Variable dependent = 1 – 24 h.  
Variables explicatives = any / d1 – 6 d. / d1 – 30 d. / nv. 
 

y1 – 24 h. = - 460,631 + 0,254*any + 0,583*d1-6 d. – 1,151*nv – 0,384*d1 – 30 d. 

 

Sent d1-6d i d1-30d les defuncions en la primera setmana de vida i el primer mes 

respectivament i com explicàvem anteriorment, l’any representa l’any de defunció i l’nv 

els nascuts vius per criteri legal en el mateix període de defunció. Tot i aquests dos 

models que parteixen d’una relació lineal entre les variables considerem adient provar 

una relació curvilínia per intentar estimar el comportament de les defuncions en les 

primeres vint-i-quatre hora de manera més fel a la realitat però aprofitant la coneixença 

de la distribució dels components dels ‘nascuts morts’.   

Així, en el model 3 a través de la regressió lineal múltiple es proposa crear una 

recta per cada una de les variables que composen els nascuts morts. És a dir, s’ajusta 
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una funció pels nascuts morts pròpiament dits, pels morts al néixer i pels morts en les 

primeres vint-i-quatre hores. En la recerca d’un major ajustament de les funcions a 

estimar amb els nivells de cada una de les variables esmentades s’introdueix una relació 

curvilínia en forma d’exponencial. 

 

Gràfic 7: Matriu de dispersió pels nascuts morts en diferents trams d’edat i pels nascuts vius a 
partir del Moviment �atural de la Població, 1879 – 1882 i 1920 – 1960. Relació curvilínia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�om del model =General 3 

Tipus de regressió = Regressió lineal múltiple 
Mètode de la regressió = Introduir 
 
General 3.1, Variable dependent = �ascuts morts.  
Variables explicatives = sany –nany- s1-364 d/nv – 1-364 d/nv. 
s1-364 d /nv = 1-364 d/nv^2 

nany= any – 1881 

sany = any – 1881^2 

 
Pascuts morts = exp(-0,4341-0,0004*nany^2+0,110*nany+0,00032*s1-364 d/nv^2-0,034*1-364 d/nv) 

 

General 3.2, Variable dependent = Morts al néixer.  
Variables explicatives = sany –nany- s1-364 d/nv – 1-364 d/nv. 

Morts al néixer = exp(-22,102-0,008*nany^2+0,988*nany+0,001*s1-364 d/nv^2-0,126*1-364 d/nv) 

 

General 3.3, Variable dependent = Morts a les primeres 24 hores. 
Variables explicatives = sany –nany- s1-364 d/nv – 1-364 d/nv 
 

Morts a les primeres 24 hores = exp(2,733-0,0000008*nany^2-0,005*nany+0,00000001*s1-364 d/nv^2-0,044*1-364 d/nv) 

 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 195 

Sent s1-364 d /nv el quocient entre les defuncions ocorregudes en el primer any 

de vida sense les defuncions a les primeres vint-i-quatre hores i els nascuts vius sota el 

concepte legal. L’nany i l’syear són variables que ofereixen la distància en anys des 

l’últim any en què es coneix la distribució tripartita dels ‘nascusts morts’ i l’any a 

estimar la variable dependent. La darrera d’aquestes variables i la primera que hem citat 

han estat elevades al quadrat per aconseguir una major flexibilitat de la funció. 

L’estimació a patir de les tres equacions esmentades quedaria de la següent manera: 

 

Gràfic 8: Estimació i ajustaments dels ‘nascuts morts’, ‘morts al néixer’ i ‘morts en les primeres 
vint-i-quatre hores’ a partir del model 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el model 4 s’ha optat per utilitzar conjuntament com a variable dependent del 

model de regressió els morts al néixer sumats als morts en les primeres vint-i-quatre 
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hores donat que els seus valors es coneix de manera separada i contínua a partir de 

1920. En aquesta funció la variable explicativa que es refereix als nascuts vius no se li 

ha donat un efecte exponencial sinó multiplicatiu per donar més ductilitat a la funció en 

la recerca d’un millor ajustament als valors reals. D’aquesta manera la funció anirà 

variant en funció del nombre de nascuts vius que inclouen els que sobreviuen i els que 

moren en les primeres vint-i-quatre hores.  

�om del model = General 4 

Tipus de regressió= Regressió no lineal 
Variable dependent= Morts al néixer + Morts en les primeres 24 h, sent el mateix que 1-24 h, notació 
usada en el model 1 i 2. 
Variables explicatives= any–1920; 1-364 d/nv; nv. 

 

y1 – 24 h. = 0,044*exp(-0,013*(any-1920)-16,021*(1-364 d/nv/1000))*nv 

 

La variable any-1920 segueix la mateixa intenció que en model anterior però que 

s’havia donat com inici de la sèrie 1881, el canvi es deu a la continuïtat dels valors 

coneguts entre 1920 i 1960. L’estimació proposada es representa seguidament: 

 

Gràfic 9: Estimació i ajustaments de les defuncions en les primeres vint-i-quatre hores a partir del 
model 3. Valors anuals 
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2.4.3 Les institucions i la deslocalització d’events vitals 
 

Les capitals de província, i en el cas concret de la ciutat de Palma, a més de ser 

un focus permanent d’atracció de migrants aglutinaren tota una sèrie de recursos 

assitencials, i en concret d’assistència a la població infantil i juvenil que donaven 
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cobertura a tota l’illa de Mallorca. Fet que propiciava que el nombre de naixements, 

però sobretot de defuncions augmentés de manera artificiosa a causa de la prevalença 

del lloc d’ocurrència pel registre de l’event. Historiogràficament aquest fenomen ha 

estat presentat amb el nom de urban penalty com ja hem explicat en el capítol dedicat al 

marc teòric del present estudi. Uns recursos d’atenció sanitària que durant el segle XIX 

responien, bàsicament, a un precepte benèfic, en certa manera, institucionalitzat per part 

de l’Estat Liberal.  

Aquests mitjans benèfico-sanitaris es centraren en l’Hospital General, la Inclusa 

i la Casa de la Misericòrdia en la seva funció d’hospici durant el segle XIX, institucions 

de llarga tradició. Amb l’entrada del segle XX caldrà observar la proliferació de tota una 

sèrie d’hospitals privats a més de la continuació de les anteriors institucions. Aquesta 

multiplicació d’instàncies privades ens fan assistir a la medicalització de la mort, però 

també a la del part i en conseqüència a la del naixement, i a una separació progressiva 

entre beneficència i sanitat.  

La conjunció d’aquests dos conceptes quedava prou explicitada en la Llei de 

Beneficència de 1822 (Ley 23 Enero – 6 Febrero 1822. Establecimiento general de la 

Beneficencia) que fonamentava l’assistència sanitària en l’hospitalitat domiciliària, sent 

reafirmada per part de la nova llei de beneficència de 1849, “[...] quedando relegada a 

un segundo término la asistencia en instituciones hospitalarias. Esta última se 

reservaba para los que no tenían casa o padecían enfermedades peligrosas para la 

comunidad” (Munoz Machado, 1975: 31 – 32). Aquest tipus de reserva pel que fa a la 

població en la infància remet bàsicament als acollits a la Inclusa o la Casa de la 

Misericòrdia. I per enfermedades peligrosas para la comunidad s’entengueren malalties 

infectocontagioses de caràcter epidèmic, talment com el còlera o la febre groga, 

principalment al llarg del segle XIX, que com a recurs hospitalari s’utilitzà els hospitals 

provisionals, que amb la pretensió de l’aïllament dels malalts eren habilitats a edificis, 

en moments a l’interior de la ciutat i d’altres a l’espai d’extramurs, depenent de la 

corrent científica dominant en matèria de contagi (Ausin i Hervella , 2002 i Pujadas 

Mora, 2005). 

Els efectes demogràfics de l’existència de població institucional en la infància 

són mesurats amb l’anàlisi de les sèries de mortalitat infantil i juvenil tenint en compte 

els seus valors o eliminant-los per tal d’oferir els quocients de mortalitat sense aquest 

efecte artificial. L’aproximació metodològica utilitzada per determinar l’efecte 

institucional en termes de mortalitat s’ha fet a partir de la identificació dels naixements i 
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defuncions de la inclusa imputats al registre d’events vitals de la ciutat de Palma, ja fos 

el Registre Civil per ambdós fenòmens demogràfics o únicament per les defuncions en 

els llibres d’inhumacions municipals. Per tant, la reconstrucció de les sèries de 

mortalitat sense tenir en compte els events de la inclusa s’ha pogut realitzar a partir de 

1881, donat que amb anterioritat a n’aquesta data els llibres d’enterraments destinaren 

un llibre independent al seu efecte i la potestat sacramental de l’oratori de la institució 

féu que la inscripció dels events en qüestió no es realitzés en els llibres de les parròquies 

mares. Aquesta reconstrucció serà oferta tenint en compte el nombre d’events que 

proporciona els Libros de Exposiciones i els registres tradicionals donada la manca de 

coincidència. 
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III. L’evolució del model 
demogràfic: El comportament de la 

mortalitat infantil i juvenil a la 
ciutat de Palma, 1840 - 1960 

 
“La población de un país, ó localidad está en razón 

directa de los nacimientos é inversa de la defunciones. Po 
queremos decir con esto que disminuye siempre el número de 
habitantes en las ciudades donde se registran elevadas cifras 
proporcionales de mortalidad, ni que aumenta en las que 
cuentan con muchos nacimientos, como algunos suponen, 
padeciendo errores, fáciles de remediar, cuando se estudian 
todos los puntos del problema. Hay capitales, como Madrid, 
que presentan una mortalidad más elevada que la natalidad, en 
tiempos normales, y sin embargo, el acrecentamiento de su 
población es un hecho innegable. Es preciso, pues comparar 
las dos cifras proporcionales, y si el resultado no está en 
harmonía (sic) con el número de habitantes, buscar en las 
corrientes emigratorias é inmigratorias la explicación del 
fenómeno demográfico” (Fajarnés Tur, 1894: 673). 

 
“Amantarás á (sic) tu hijo bajo pena de ser mala madre 

siempre que puedas ó (sic) lo juzgue así el médico de tu hijo, 
porque deber ineludible de toda madre es criar á (sic) hijo. 
[...]” (Mir Mir, 1906) 
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1. Les Illes Balears en nombres demogràfics: creixement i dinàmica de 
la població als segles XIX i XX. 
 

 El procés de modernització de les societats europees durant els segles XIX i XX 

constitueix una de les característiques més importants del món contemporani. Un procés 

especialment evident en l’àmbit demogràfic pel pas d’un sistema definit per altes taxes 

de mortalitat i natalitat-fecunditat a un caracteritzat per baixes taxes de mortalitat i 

natalitat-fecunditat. Aquest canvi ha estat denominat amb la categoria de ‘Transició 

Demogràfica’. Tradicionalment s’ha atribuït al descens de la mortalitat, la 

responsabilitat d’aquesta important modificació del sistema de reproducció de les 

societats, com ja explicàvem al capítol dedicat al discurs teòric. Les conseqüències 

d’aquest comportament es manifesten en una acceleració del creixement de la població 

que suposa una major pressió sobre els recursos disponibles, la qual cosa estimula els 

mecanismes reequilibradors del sistema disminuint la natalitat, bé per el descens del 

nombre de matrimonis, bé per l’extensió del control voluntari de les concepcions. 

L’efecte directe del procés és l’augment de l’esperança de vida, sobretot al néixer, pel 

descens de la mortalitat infantil.  

 No obstant això, aquest esquema clàssic de transició del règim demogràfic, 

dissenyat per Notestein, com ja referíem en el capítol de Marc teòric, es veié trastocat 

pel model francès de descens pel qual la reducció de les elevades taxes de fecunditat fou 

anterior al descens de la mortalitat com posà de manifest l’European Fertily Project o 

també per una localització geogràfica més propera com és el cas català (Cabré Pla, 

1999).129 Alhora aquest esquema ha de ser completat amb el paper dels fenòmens 

migratoris (Chesnais, 1992). 

 L’objectiu d’aquest capítol és presentar l’evolució transversal dels 

esdeveniments demogràfics de la natalitat i la mortalitat de forma agregada pel conjunt 

de les Illes Balears per tal de traçar un marc de referència que doni cabuda a l’anàlisi 

detallat de la mortalitat en la infància a la ciutat de Palma. És a dir, es pretén mostrar a 

grans trets el context demogràfic en què es propicià el descens d’aquella mortalitat. 

Aquest context es construirà a partir d’indicadors de mesura de la intensitat dels 

diferents fenòmens (taxes brutes) encara que també en alguns moments es disposa de 

càlculs més específics com l’esperança de vida al néixer. Alguns d’ells deutors d’estudis 

                                                 
129 La constatació de la manca d’adequació a la teoria clàssica de Transició Demogràfica de països com 
França pel que fa al comportament de la fecunditat o pel de la mortalitat en el cas d’Anglaterra és una de 
les gran aportacions de la demografia històrica, com presentàvem en el capítol de Marc teòric.   
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anteriors que ens permetran completar la ‘foto demogràfica’ que tindrà en compte tant 

l’estructura com la dinàmica de la població. A més també s’atendrà com aquestes foren 

determinades i observades per part dels contemporanis bàsicament per la tasca de 

recerca del metge Enric Fajarnés Tur (1858 – 1934).130  

  La distribució territorial i cronològica utilitzada per a la construcció del context 

demogràfic ve determinada per la configuració de l’aparell estadístic estatal en termes 

demogràfics a patir de la creació de la Comisión de Estadística General del Reino a 

1856, la qual anirà canviant de nom com posa de manifestat Teresa Antònia Cusidó 

(2006), per a la confecció dels censos. Alhora es produí la publicació per part de la 

Junta de Estadística del Reino del primer Moviment Natural de la Població sota el nom 

de Memoria sobre el movimiento de la población en España en los años 1858, 1859 y 

1861. L’organització territorial de l’estat a través de províncies a partir de 1833 

considerà a les Illes Balears com una única província 

 Així, aquestes fonts demogràfiques oficials podran abastar el conjunt general de 

les Illes Balears i la seva capital, la ciutat de Palma denominada Palma de Mallorca per 

Javier de Burgos (1778–1849), responsable de l’organització provincial espanyola 

(1833) o cada una de les illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) per separat. 

Així, els censos recolliren la població a nivell municipal però el Moviment Natural de la 

Població per norma general utilitzà la diferenciació entre província i capital. No obstant 

això, cada una de les illes hauria de ser considerada com a una entitat pròpia i individual 

en relació a les altres com s’observarà en les pàgines que segueixen. D’aquí que Vidal 

Bendito (2006) esmenta que cada illa que composa l’arxipèlag: 

 “[...] ha vivido su vida con notable independencia de sus vecinas y ello ha 
comportado tres vertebraciones insulares representadas, visiblemente, por la 
geografía urbana. Mallorca tenia y tiene su Ciutat [Palma], Menorca su Ciutadella 
(eclipsada en parte, desde el siglo XVIII por Mahón) e Ibiza su Vila [Eivissa capital]. 
La población de cada isla se organizó, territorialmente y socialmente, en torno a 
cada una de estas urbes, fácticamente independientes entre si, de modo que jamás 
existió en el archipiélago una auténtica capital regional. Ciutat, Palma, fue siempre 
mucho más que las otras pero nunca fue cabeza del conjunto insular. Existen, no 
obstante, muchos factores, tanto naturales como sociales, que muestran, 
palpablemente, un estrecho parentesco entre las Islas pero, como dijo el Archiduque 
Luís Salvador de Austria, éstas son más cuñadas que hermanas. El símil es válido en 
términos demográficos: parientes sí, pero cada uno en su casa.” (p. 153 – 154).  

                                                 
130 Per una aproximació detinguda a la figura d’aquest metge eivissenc que pot ser qualificat com el pare 
de la demografia balear a més del de la història de la medicina veure: Enric Fajarnés i Tur (1858 – 1934) 
entre la demografia i la història editat per Ernest Prats i Joana Maria Pujadas publicat a Palma el 2008 
per part de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació dins la seva col·lecció ‘La ciència a les Illes 
Balears’. 
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 Les Illes Balears a finals del segle XVIII contaven amb una població 

aproximadament de 180.000 habitants i a 1900 amb més de 300.000 per mostrar la xifra 

de 443.327 a 1960. Aquesta augment fou més important a Mallorca i a les Pitiüses 

(Eivissa i Formentera). L’illa major a 1797 tenia 140.699 habitants, a 1900, 248.259 i a 

1960, 363.199. Les Pitiüses a 1790 eren poblades per 14.614 habitants, a 1900 per 

25.814 i per 34.502 a 1960. Menorca passà de 26.682 habitants a 1782 a 38.388 a 1900 i 

42.955 a 1960. Per a explicar aquest procés seran traçades les diferents fases de la 

dinàmica de la població, un procés que no fou ni unitari ni homogeni ni en el temps ni a 

l’espai, com ja avançàvem amb la cita de Vidal Bendito. 

  

1.1 El creixement de la població. 
 

L’Europa del segle XIX experimentà un creixement poblacional inusitat en 

comparació amb els segles precedents, el qual es caracteritzà per una duració, 

continuïtat i magnitud superiors als creixements anteriors. Espanya creixé a ritme 

moderat en comparació amb la resta de països europeus, motiu pel qual l’historiador 

Vicente Pérez Moreda (1985) desaconsella pel cas espanyol l’ús d’expressions com 

‘revolució’ o explosió demogràfica’ que freqüentment acompanyen al fenomen. Les 

taxes de creixement pel conjunt espanyol no superaren en cap moment del segle XIX el 

límit de l’1% de creixement anual (entre 1801 i 1900 s’estima la taxa anual de 

creixement del 0,76 per cent habitants). No obstant això, las províncies mediterrànies 

espanyoles -amb l’excepció de Catalunya entre 1779 i 1857, i València entre 1834 i 

1857– mostraven, pel contrari, unes taxes de creixement més elevades i fins i tot aquella 

primera reportà creixements per sobre de l’1% sobretot a partir de 1900. Pel que 

respecte a les Illes Balears el seu increment poblacional anual durant les centúries del 

vuit-cents i del nou-cents no superà el límit del 0,5% (veure Taula 22). 

Taula 22: Taxes anuals de creixement demogràfic (%) d’alguns regions històriques – províncies 
espanyoles, 1797 – 1960. 

Regió / província 1797 - 1833 1834 - 1857 1779 - 1857 1858 - 1900 1900 - 1960
Illes Balears 0,57 0,57 0,57 0,40 0,59
Catalunya 0,54 1,94 1,11 0,41 1,15
València 0,41 1,11 0,69 0,56 0,74
Múrcia 0,59 0,86 0,70 0,79 0,54  

Font: Pérez Moreda (1987) per les dades entre 1797 i 1900 i elaboració pròpia per les corresponents a 1900 – 1960. 
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 La mesura del creixement fou una de les línies d’investigació del metge Enric 

Fajarnés Tur (1858 – 1934), el qual esmentava que la seva finalitat era la d’observar que 

“[...] en el transcurso del tiempo, el volumen de la masa [el número d’habitants] 

aumenta, disminuye o permanece estacionaria. El acrecentamiento se verifica siempre 

por agregación de núcleos bien constituidos, por exceso de los nacimientos sobre las 

defunciones, o por el predominio de la inmigración sobre la emigración” (Fajarnés Tur, 

1899: 6), fenòmens que tractarem posteriorment. Aquest tipus d’estudis foren 

conseqüència de les dues proposicions malthusianes en relació a la tesi de les 

progressions i la del desequilibri entre població i recursos (Otero, 2004). A part 

d’observar el creixement anual de la població la seva intenció fou verificar la manera 

com creixia la població balear per tal de xifrar el concepte de duplicació propi dels 

estudis malthusians. És a dir, quants d’anys necessitava una determinada població per 

duplicar el seu nombre d’efectius suposant que el ritme de creixement no variés al llarg 

del temps.  

 Fajarnés referint-se al període de duplicació afirmava que: “ [...] Malthus [el] fijó 

en 12 1/5 años, fundándose en los resultados de las estadísticas de Euler, y que otros 

economistas más prudentes en sus cálculos, elevan á (sic) 25 años, siempre que, como 

dice Potty [Petty], al desarrollo de la población favorezcan circunstancias especiales” 

(Fajarnés Tur, 1902a: 170).131 Alhora també introduí el càlcul de la densitat de la 

població que seguia recollint les proposicions de Malthus com a “[...]indicador, 

ciertamente imperfecto, del grado de saturación del espacio y la economía” (Otero, 

2004: 221).Tant el mètode d’estimació de les lleis de creixement de la població com el 

de les densitats foren la base de les projeccions de població del moment (Otero, 2004), 

tot i que Fajarnés en les seves publicacions no arribà a concretar una xifra de població 

per una població futura com si es realitza actualment en les prospeccions demogràfiques 

a causa de què estigué més interessat en observar si la població s’havia duplicat i a quin 

ritme ho havia fet.  

                                                 
131 La cita de Fajarnés correspon al primer capítol de l’Assaig sobre el principi de la població de T. 
Malthus titulat Sobre las Limitaciones del Desarrollo de la Población en las partes menos Civilizadas del 
Mundo y en la Antigüedad. On l’economista britànic ho explicà de la següent manera: “Según una tabla 
de Euler, calculada sobre la base de una mortalidad de 1 por 36, si la proporción entre los nacimientos y 
las defunciones es de 3 a 1, será necesario un período de 12 años y 4/5 para doblar la población. Y esta 
duplicación no sólo es posible, sino que, en realidad, ha ocurrido durante cortos períodos en más de un 
país. Sir William Petty llega a suponer la posible duplicación en un período de 10 años.” Disponible a: 
 http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Malthus-sobre_las_limitaciones.htm [Consulta: 12 
d’abril de 2009]. 
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 D’aquí tota una sèrie d’articles que foren titulats per Fajarnés amb l’apel·latiu 

d’Acrecentamiento que publicà entre 1894 i 1902 a la Revista Balear de Ciencias 

Médicas i a la Revista de Menorca. El primer d’aquests rebé el títol de Acrecentamiento 

de la población balear en un siglo publicat a 1894 a la revista del Col·legi Mèdico-

Farmacèutic de Palma, seguit pel d’Acrecentamiento de la población palmesana en un 

siglo a 1898 que suposà una aproximació de caire individual i més detinguda a 

l’evolució de la població de la ciutat de Palma. D’aquell primer a 1902 en féu un versió 

més extensa que titulà Acrecentamiento de la población de Baleares en un siglo on hi 

inclogué el nombre d’habitants de 1897, així no sols cobrí una centúria de l’esdevenir 

poblacional sinó que malgrat el títol, que suposem que conservà amb la intenció de 

continuar aquell primer article que serví d’esbós del tema, cobrí cent deu anys. A 1926 

aquest mateix article tornà a ser publicat però a la Revista de Menorca sense aportar-hi 

cap dada nova, tot i la publicació dels censos de 1900, 1910 i 1920. 

 El procediment estadístic que seguí Fajarnés pel càlcul del creixement de la 

població fou a partir de xifrar l’augment o disminució de la població entre dos censos o 

recomptes de població en nombres absoluts i de manera relativa ho presentà en forma de 

mitjana anual d’increment o decrement del nombre d’habitants. Els esmentats càlculs es 

poden formular de la següent manera: 

 
0PPDiferència f −=  

t

PP
creixementMitjana of −

=_  

On fP és la població final i 0P  l’inicial i t és la diferència en anys entre la realització del 

primer i segon recompte de població. Cal a dir que actualment per mesurar el 

creixement s’utilitzen les anomenades taxes de creixement en les seves diferents 

variants132 i que per a l’estudi presentat s’ha utilitzat la taxa de creixement compost 

continu (r) com mostraven en la Taula 22. El resultat d’aquests càlculs enlloc de xifrar 

la mitjana anual d’habitants, com Fajarnés utilitzà, ofereix el nombre d’habitants anuals 

en què creixé o decreixé la població per cada mil habitants existents en la primera data 

censal o de recompte poblacional que es tingui en compte. La major aportació de 

Fajarnés en relació a la mesura del creixement de la població fou establir el període de 

duplicació que exemplificarem amb els procediments estadístics realitzats per l’autor els 

quals recalcularem amb les formules ortodoxes actuals per a la població de la ciutat de 

                                                 
132 Per les diferents formules de càlcul del creixement de la població veure el manual Introducción a la 
Demografía de Maximo Livi Bacci publicat per editorial Ariel a Barcelona el 1993, p. 36. 
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Palma entre 1787 i 1887. Fajarnés utilitzant aquella formula que hem convingut en 

anomenar Mitjana_creixement afirmava que la població de la ciutat de Palma “[...] ha 

aumentado 26.441 habitantes, ó (sic) sean 264,41 individuos cada año” (Fajarnés Tur, 

1898a: 4). Comprovant el seu càlcul: 

073.341787 =P  habitants 

514.601887 =P  habitants 

t= 100 anys, on cal notar que no s’han tingut en compte les dades de referència 

censal.133 

 41,264
100

073.34514.60
_ 18871787, =

−
=−PalmacreixementMitjana habitants per any 

Amb l’ús de la taxa de creixement aritmètic ( ra ), amb les dades que ens ofereix 

Fajarnés observem que: 

1000*
·0

0

tP

PP
r ta −

=        76,71000*
100·073.34

073.34514.60
18871787, =

−
=−Palma

ar  

Així s’expressa que per cada 1.000 habitants existents el 1787 se n’afegiren anualment 

fins el 1887, 7,76. Amb aquesta taxa, fàcilment podríem obtenir el resultat que ens 

proporcionava Fajarnés, simplement caldria multiplicar-la a la població inicial, és a dir, 

la corresponent al 1787. D’aquí que: 

41,264
1000

76,7*073.34
_ 18871787, ==−PalmacreixementMitjana habitants per any 

 A l’hora de calcular el moment en què es duplicaria la població de la ciutat de 

Palma seguint el creixement observat entre 1787 i 1887 Fajarnés utilitzà la següent 

expressió numèrica: 

100
_

)2*( 0
+

−
=

creixementMitjana

PP
Duplicació f  

D’aquí que el resultat fou el següent:  

86,128100
41,264

514.60)2*073.34(
=+

−
=PalmaDuplicació anys 

Per tant, quedaven 28,86 anys perquè s’efectués la duplicació de la població de la ciutat 

de Palma. 

Tot i que Fajarnés havia utilitzat l’obra de Malthus per constatar la multiplicació 

de la població i que cità els estudis d’Euler, matemàtic suís del segle XVIII que és 

reconegut per la sistematització del nombre e i que s’aplica al càlcul del creixement de 

                                                 
133 Cal notar que la primera data de referència censal correspon al cens de 1857, molt abans que el 
Congrés Internacional d’Estadística ho recomanés (García España, 1991). 
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la població: rt
t ePP ·0= , no utilitzà aquest tipus d’estimador. A partir del seu ús es pot 

mostrar que la duplicació de la població palmesana, suposant que el ritme de creixement 

fos l’observat entre 1787 i 1887 es produiria en un període de temps de: 

te *0078,02 = ; t*0078,02ln = ; 
0078,0

693147,0
=t ; 932,8=t anys. Per la qual cosa suposava que si 

la taxa de creixement es mantenia constant, la ciutat de Palma tindria 68,146 habitants a 

1895, és a dir, 19 anys abans de la data que es podria vaticinar a partir dels càlculs de 

Fajarnés. No obstant això, aquesta població al cens de 1897 era de 62.525 i no duplicà 

la seva població en relació a la de 1787 fins el període de 1900–1910, així en el cens de 

1910 el seu nombre d’habitants era de 67.544. 

 Tot i la preocupació de Fajarnés per la duplicació de la població balear i més en 

concret per la de la ciutat de Palma el que resulta més interessant en la descripció del 

context demogràfic balear és l’observació del ritme de creixement de cada una de les 

illes que composen l’arxipèlag i no únicament entre el segle XVIII i XIX com féu l’autor 

eivissenc sinó fins a 1960 com a data final de l’estudi.  

 L’illa de Mallorca mostrà un creixement positiu del voltant del 0,5% en la 

segona meitat del segle XIX. Tot i que cal manifestar que s’observà un decreixement al 

tombant del segle que convergí amb el comportament de l’illa de Menorca que tendia a 

mostrar valors negatius. D’aquí que a nivell global l’illa de Menorca presentés un 

creixement gairebé nul entre 1860 i 1900 xifrat en un 0,021%. En canvi, les Illes 

Pitiüses mostraren un ritme positiu més semblant al de la illa major encara que de major 

intensitat, 0,3% per l’illa d’Eivissa i 0,7% per la de Formentera. Per tant, tres intensitats 

de creixement sensiblement diferents tot i que Eivissa i Mallorca poden ser considerades 

més semblants en aquesta característica que es mantindrà en la centúria del nou-cents, 

entesa aquesta fins a 1960. D’aquesta manera en els primers seixanta anys del segle 

passat, Mallorca i Eivissa incrementaren anualment la seva població amb 0,6 habitants 

per cada cent existents i l’illa de Formentera amb 0,7. En canvi, Menorca també creixé 

però de forma més lenta i al ritme d’un 0,2% anual. Tot i aquesta semblança de ritmes 

de creixement cal a dir que Mallorca no deixà d’augmentar la seva població durant el 

segle XX a diferència d’Eivissa que ho féu lleugerament entre 1900 i 1910 i de manera 

més important entre 1950 i 1960. Menorca pel seu costat va mostrar increments molt 

menors i algun decrement lleu (veure Taula 23 i Gràfic 10). 
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Illa 1860 - 1877 1877 - 1887 1887 - 1900 1900 - 1910 1910 - 1920 1920 - 1930 1930 - 1940 1940 - 1950 1950 - 1960
Mallorca 0,58 0,82 -0,13 0,35 0,48 0,81 1,12 0,43 0,62
Menorca -0,54 1,33 -0,29 1,13 0,02 -0,16 0,36 -0,12 0,11
Eivissa 0,03 0,04 1,07 -0,28 -0,09 2,11 2,36 2,42 -0,87

Taula 23: Taxes anuals de creixement demogràfic (%) per a les Illes Balears, 1860 – 1960 

 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir dels censos d’època estadística.  

 

Gràfic 10: Taxes anuals de creixement demogràfic (%) per a Mallorca, Menorca i Eivissa 
diferenciant la capital i la resta d’illa, 1860 – 1960. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels censos d’època estadística. 
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 Si es considera la dinàmica de creixement de cada illa distingint el 

comportament urbà i rural s’observen algunes diferències significatives que ja ens 

referia Vidal Bendito (2006). Mallorca a mitjans del vuit-cents presentava creixements 

positius per sobre del 0,5% anual i mantingué aquesta tendència fins a la darrera dècada 

del segle, moment en què començà a mostrar valors negatius encara que no molt 

allunyats del creixement nul. Amb l’entrada del nou segle el creixement positiu es 

recuperà mostrant el màxim d’un 1% al decenni dels anys 30. La Part Forana, divisió 

tradicional de l’illa de Mallorca que denota tots els municipis de l’illa excepte la ciutat 

de Palma, creixé per sobre de la mitja fins a 1887 quan començà el descens del número 

d’habitants. Les possibles causes d’aquest descens són un èxode rural cap a la ciutat de 

Palma la qual complia la funció d’imant absorbint els excedents demogràfics rurals, o 

una corrent migratòria externa.  

 El descens de la mortalitat, com descriurem posteriorment, especialment per la 

desaparició de crisis de mortalitat per epidèmies – amb l’excepció de la pesta bubònica 

patida als municipis de Capdepera, Artà i Sant Llorenç a 1820 que queda fora de la 

nostra cronologia d’estudi i d’altres que únicament afectaren a la ciutat de Palma-, fams 

fruit de males collites i el manteniment d’una natalitat elevada, conjuntament amb la 

fil·loxera i la guerra de Cuba, donaren lloc a un important emigració transoceànica cap a 

Cuba o els països americans del con sud, cicle que no es tancà fins a 1930 (Buades 

Crespí, 2002). La recuperació d’efectius començà a principis del segle XX mantenint-se 

fins el decenni 1940-1950, moment en què es tornà a perdre població a favor de la ciutat 

de Palma que de cada cop consolidava més el seu paper predominant.   

 Cal tenir en compte que la Part Forana suposava un conjunt de municipis amb 

una important diversitat de comportaments que es pot observar a partir de diferents 

zones d’influència i de períodes cronològics (veure Mapa 1). Així entre 1860 i 1887 

pràcticament tota l’illa observà creixements positius però amb dues intensitats diferents 

que quedarien marcades segons la posició del municipi a l’est o a l’oest de Mallorca, 

sent la primera zona de major creixement que la segona. Els únics creixements negatius 

es concentraren a la zona nord de l’illa iniciant una tendència que es confirmà a mesura 

que s’avançà en el segle XIX i s’entrà en la següent centúria. A les acaballes del segle 

XIX es produeix una inversió en el signe de la creixença per mostrar un agrupament 

important de municipis que perdien població al nord i oest de l’illa.  

 L’increment de població es centrà en els municipis més propers a la capital i els 

que es trobaven al voltant del municipi d’Alcúdia, a l’est de l’illa, el qual també 
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disposava de port comercial en un moment en què l’economia illenca s’havia 

industrialitzat amb una forta interrelació amb el món agrari (Manera Erbina, 2001). 

Aquestes àrees d’influència es confirmaren entre 1900 i 1910 alhora que la ciutat de 

Palma augmentava el seu hinterland i els municipis llevantins intensificaren el seu 

creixement. 

 A partir de 1920 la disminució en el nombre d’habitants continuà a les zones de 

l’interior tot i que alguns municipis propers a la capital i de la zona nord mostraren 

valors negatius. Per contra, la ciutat de Palma començà a mostrar la seva preeminència 

en termes de creixement i en detriment de la resta de municipis illencs que s’observà 

fins a 1960. Entre 1930 i 1940 gairebé totes les municipalitats recuperaren el creixement 

positiu exceptuant les de l’interior i algunes del nord com a conseqüència del tancament 

del cicle de migracions a Llatinoamèrica i de la Guerra Civil (1936 – 1939). Fets que 

propiciaren que els excedents demogràfics es quedessin a la illa. De 1940 a 1960 la 

pèrdua d’habitants a l’interior de la illa fou evident però tant la costa oest com el sud de 

la illa mostraren signes de recuperació.  

 Les causes de la pèrdua d’habitants dels municipis del nord de l’illa amb 

l’excepció de Sóller, Pollença i Andratx s’han explicitat de la següent manera: 

1. Un medio físico con pocas posibilitadse de desarrollo económico, o si 
se quiere, con posibilidades limitadas (carácter abrupto del suelo, pocas 
tierras aptas para el cultivo, carencia de otras fuentes de riqueza). 
2. Una permanencia del latifundio a pesar de los progresos que hace la 
pequña propiedad desde el siglo XVI hasta la actualidad [anys 70 dels segle 
XX] [...]. 
3. Fracaso del rendimiento de los cultivos [...] 
4. Falta de establecimientos industriales en la mayoría de ellos o fracaso 
de estas instalaciones cuando fueron establecidos y luego retirada en pleno 
siglo XX [...] 
5. Falta de “explosión demográfica” en los siglos XIX y XX que hubiera 
podido ayudar a la solución del problema. La población (no se puede hablar 
de verdaderos excedentes) ha preferido el fácil recurso de la emigración al 
extranjero o a otras partes de la isla.” (Ferrer Flórez, 1963: 34). 
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1 Alaro 16 Costitx 31 Marratxi 46 Sant Llorenç des Cardassar
2 Alcudia 17 Deya 32 Montuïri 47 Selva
3 Algaida 18 Escorca 33 Muro 48 Sencelles
4 Andraitx 19 Esporles 34 Palma 49 Sineu
5 Ariany 20 Estellenchs 35 Petra 50 Soller
6 Artà 21 Felanitx 36 Sa Pobla 51 Son Servera
7 Bañalbufar 22 Fornalutx 37 Pollença 52 Valldemosa
8 Binissalem 23 Inca 38 Porreres 53 Vilafranca de Bonany
9 Buger 24 Lloret de Vista Alegre 39 Puigpunyent

10 Bunyola 25 Lloseta 40 Ses Salines
11 Calvià 26 Llubi 41 Santa Eugènia
12 Campanet 27 Llucmajor 42 Santa Margalida
13 Campos 28 Manacor 43 Santa Maria del Cami
14 Capdepera 29 Mancor de la Vall 44 Santanyi
15 Consell 30 Maria de la Salud 45 SantJoan

Mapa 1: Taxes anuals de creixement demogràfic (%) per municipis de l’illa de Mallorca, 1860 – 
1960.134 
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134 El mapa informatiu mostra els municipis de l’illa de Mallorca a 2009. La creació de nous municipis 
suposà un procés de gran transcendència durant el segle XIX motiu pel qual en el present capítol s’ha 
dedicat un apartat a la segregació de municipis. Els mapes temàtics apareixen amb els municipis del seu 
període.   

1887 - 1900 1877 - 1887 1860 - 1877 
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Font: Elaboració pròpia a partir dels censos d’època estadística. 

 Els creixements positius de Palma observats durant els segles XIX i XX i de major 

vivesa durant aquest darrer segle serviren per compensar la balança de creixement total 

de l’illa. Així, en lloc de parlar d’un decreixement important en el nombre d’habitants 

de l’illa de Mallorca s’hauria de parlar d’un quasi estancament de la seva població en 

termes generals. No obstant això, cal apuntar que la ciutat de Palma es veié afectada per 

grans epidèmies: una de febre groga a 1821, una de còlera a 1865 i de nou una de febre 

groga a 1870. Alhora que les condicions de vida de la ciutat eren pitjors que al món 

rural en termes de salubritat, higiene, etc. que historiogràficament s’ha convingut en 

denominar com a ‘urban penalty’ fet que comportava una major mortalitat urbana que 
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1846 1847 1848 1849 1851 1853
Total població 42.336 42.696 42.031 42.218 42.987 44.421
% població casc urbà 81,12 81,29 81,05 81,43 81,08 79,66
% població exterior muralles 18,88 18,71 18,95 18,57 18,92 20,34

rural i que es mantingué fins a mitjans de centúria del nou-cents en el cas espanyol 

(Reher, 2001). 

Cal a dir que la ciutat de Palma es trobava constrenyia per unes muralles que no 

foren ensorrades fins a 1902. La població de fora del casc urbà s’anà consolidant des de 

mitjans del segle XIX per un procés de pèrdua de pes específic del cas urbà en favor de 

l’espai extramurs (veure Taula 24).  

 

Taula 24: Percentatge de població de la ciutat de Palma segons la seva ubicació d’intramurs o 
d’extramurs, 1846 – 1853. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Boletín Oficial Balear núm. 3170, 1853.135 

 

Així entre 1846 i 1853 la població de la ciutat de Palma creixé en més d’un 

miler d’habitants com a conseqüència de l’augment continuat del pes de la població 

d’extramurs per la saturació urbanística que vivia el casc urbà per mor de les muralles 

(veure Taula 25). Aquests barris exteriors i alguns amb àmplia tradició, com el cas del 

Terreno, utilitzat com a lloc d’estiueig de les classes acomodades de la ciutat, foren de 

molt diversa finalitat on les condicions de salubritat no eren del tot satisfactòries com 

era el cas de l’Arrabal de Santa Catalina, el Molinar, la Soletat i l’Hostalet d’en 

Canyelles on s’hi ubicaren moltes de les fàbriques de la ciutat conjuntament a la 

residència de molts d’obrers (Escartín Bisbal, 2001).  

 

Taula 25: Taxes anuals de creixement demogràfic (%) per la població de la ciutat de Palma segons 
la seva ubicació d’intramurs o d’extramurs, 1840 – 1900. 

 
1840 - 1857 1857 - 1877 1877 - 1887 1887 - 1900

Casc urbà -intra-murades 1,19 0,32 -0,34 -0,50
Exterior de les muralles 2,56 1,39 2,20 2,14  

Font: Elaboració pròpia a partir d’Estada (1892). 

                                                 
135 Els diferents recomptes de població utilitzats responien a la següent motivació: “Para que pueda 
hacerse en este gobierno de provincia con la debida exactitud la rectificación de la estadística del 
vecindario que previene el artículo 1 del reglamento municipal de 16 de septiembre de 1845, espero que 
los alcaldes de los pueblos de esta provincia me rematarán dentro el preciso término de ocho días los de 
esta isla, y a correo inmediato los de Menorca e Ibiza, un estado de población clasificador de vecinos y 
almas con distinción de sexos […]. Palma 1 de abril de 1853.” Boletín Oficial Balear, núm. 3170, 
artículo de oficio núm. 131, 1853. Tot i que la cobertura territorial es referia a totes les illes de l’arxipèlag 
balear únicament s’han utilitzat les dades corresponents a la ciutat de Palma. 
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 Les agrupacions de població de l’exterior de les muralles sobretot a partir de la 

segona meitat del segle XIX foren les que realment mantingueren els creixements 

positius de la ciutat de Palma. Una població que es veié nodrida per part de la població 

que expulsava la pròpia ciutat més els nouvinguts d’origen rural. Aquests barris 

exteriors o arrabals configuraren part del teixit industrial mallorquí a través del sistema 

de treball a domicili de caràcter manufacturer a temps parcial que es compaginava amb 

la tasca de les explotacions agràries la qual cosa no impossibilità l’aparició de fàbriques 

vinculades al capital mercantil (Manera Erbina, 2001). No obstant això, la pèrdua 

d’habitants de l’interior de la ciutat també podia ser la conseqüència d’aquell procés 

migratori de destí transoceànic que esmentàvem anteriorment. Un espai que es 

consolidà al voltant de les murades de la ciutat de Palma a patir de la distància de 1250 

metres com obligaven les lleis de defensa del moment. Aquesta distància de seguretat 

fou un dels arguments esgrimits per l’ensorrament de les muralles com a espai erm 

aprofitable pel creixement de la població junt a d’altres de caràcter higiènic, que 

explicarem en un altre capítol.   

Pel que fa a la illa d’Eivissa cal a dir que va créixer tímidament durant el segle 

XIX, un creixement més evident a la capital que a la resta de municipis tot i que aquests 

en cap moment perderen habitants com sí ho féu la ciutat en algun període. Aquest 

acreixement s’ha d’entendre a partir de diferents fases; la primera s’estendria entre 1790 

i 1850, on els creixements es sostingueren per sobre de l’1% anual, possiblement 

gràcies a la intensificació dels correus en la zones de costa davant la desaparició dels 

atacs piràtics, la introducció de nous conreus, combinant la producció de cereals amb la 

d’ametlles i cotó, l’augment de la productivitat per la utilització de noves tècniques 

agràries i la comercialització de la sal com a gairebé únic producte que era exportat tot i 

que les salines eren de titularitat estatal des de 1715. A més la capital de l’illa ja 

començà a actuar com a focus d’atracció migratòria envers la zona rural per tasques 

relacionades amb la construcció naval i la pesca, activitats que es desenvolupaven al 

barri de la Marina (Cirer Costa, 1998).  

La segona fase, que s’iniciaria a 1850 amb un increment de la població de 

l’entorn del 0,20% anual per després mostrar taxes de quasi estancament a partir del 

decenni dels anys 90 del segle XIX. Els factors que confluïren en aquest descens foren 

motivats per una conjuntura econòmica desfavorable a causa d’una caiguda important 

en la producció salinera, una crisi de la indústria naviliera, un aparent límit en la 

superfície de conreu i una important pressió demogràfica fruit dels creixements viscuts 
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durant la primera meitat del segle XIX (Cirer Costa, 1998). Així, l’emigració va serví per 

equilibrar la relació producció-població ja que la natalitat no mostrà cap reducció.  

No fou fins a la darrera dècada del segle XIX, moment en què s’inicià la tercera i 

última fase del segle, quan es recuperà de manera evident el creixement de la població 

de l’illa. La capital observà valors per sobre de l’1%, per contra el món rural s’estancà 

(veure Taula 26 i Mapa 2). En aquest moment la capacitat d’atracció de la capital envers 

els municipis rurals s’intensificà a la vegada es produïen millores en les infraestructures 

portuàries d’aquesta. A més, les Salines deixaren de ser monopoli estatal per passar a 

mans privades amb les conseqüents inversions que revertiren en una major productivitat 

a més de la reexplotació de les mines de plom. Les infraestructures viàries també foren 

modernitzades (Cirer Costa, 1998). 

 
Taula 26: Taxes anuals de creixement demogràfic (%) per les Illes Pitiuses segons capital , 1790 – 
1900. 

 

 

1860 - 1877 1877 - 1887 1887 - 1897 1887 - 1900
Formentera 0,57 0,04 0,93 1,65

Evissa sense la capital 0,29 0,03 -0,25 0,06
Eivissa 0,03 0,04 -0,04 1,07
Eivissa - illa 0,23 0,03 -0,20 0,32  

Font: Elaboració pròpia a partir dels recomptes de població oferts per Cirer Costa (1986) censos d’època estadística. 

L’entrada al segle XIX per a la ciutat d’Eivissa suposà una lleu pèrdua de 

població que es compensà entre 1920 i 1950 amb una forta puixança del seu pes en 

detriment de la zona rural que entrà en declivi entre 1940 – 1950, una dècada abans que 

la capital (veure Taula 27 i Mapa 2). La intensificació del creixement de la capital, 

també fou descrita per la ciutat de Palma, s’ha d’entendre dins un procés de bonança 

econòmica per una transformació econòmica iniciada a finals de la centúria del vuit-

cents per la introducció massiva del conreu de l’ametller i el garrofer a més de la seva 

exportació i una major coordinació entre l’explotació ramadera i l’agrària. Alhora la 

salina de Formentera s’incorporà a la producció eivissenca.  

Aquesta bona conjuntura es veié truncada momentàniament pels efectes de la 

Primera Guerra Mundial (1914 – 1918) que demogràficament s’observà en la pèrdua de 

població com ja esmentàvem (Cirer Costa, 2002). Tot i que entre 1930 i 1940 el 

creixement espectacular de la capital s’ha atribuït a tota una sèrie de conjuntures que 

1790 - 1800 1800 - 1810 1810 - 1820 1820 - 1830 1830 - 1840 1840 - 1850 1850 - 1860
Formentera 0,46 1,18 0,78 0,10 0,34 0,90 0,80
Eivissa sense la capital 0,69 0,16 0,40 1,19 0,69 1,18 0,15
Eivissa 1,61 0,41 1,04 0,71 0,89 0,79 0,36
Eivissa - illa 0,91 0,22 0,56 1,07 0,74 1,08 0,20
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impedien la sortida de la població com la crisi internacional propiciada pel Crac del 29, 

la Guerra Civil (1936 – 1939) i postguerra (1940 – 1952) a més de rebre un important 

nombre de contingents militars (Cirer Costa, 1998). La pèrdua de població del món 

rural eivissenc i de l’Illa de Formentera entre 1940 i 1950 per l’absorció urbana o per 

l’emigració cap a l’illa de Mallorca explica el tancament del cicle migratori americà i 

argelí (Cirer Costa, 2002). 

 

Taula 27: Taxes anuals de creixement demogràfic (%) per a les Illes Pitiüses, 1900 – 1960. 

 
1900 - 1910 1910 - 1920 1920 - 1930 1930 - 1940 1940 - 1950 1950 - 1960

Formentera 0,01 0,87 1,55 1,47 -2,44 0,05
Evissa sense la capital 0,65 -0,05 1,39 1,45 -0,47 0,02
Eivissa -0,28 -0,09 2,11 2,36 2,42 -0,87
Eivissa - illa 0,41 -0,06 1,57 1,70 0,44 -0,28  

Font: Elaboració pròpia a partir dels censos d’època estadística. 

 
Mapa 2: Taxes anuals de creixement demogràfic (%) per municipis de l’illa d’Eivissa, 1860 – 1960. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1887 - 1900 1877 - 1887 1860 - 1877 1900 - 1910 

1910 - 1920 1920 - 1930 1930 - 1940 1940 - 1950 

    

1

5

2

3

4

6

1

5

2

3

4

6

1 Sant Josep de sa Talaia
2 Sant Antoni de Portmany
3 San Joan de Labritja
4 Santa Eulàlia
5 Eivissa
6 Formentera



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 219 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels censos d’època estadística. 

Menorca observà durant el segle XIX un augment de població important, fruit 

d’un segle XVIII expansiu, tant en termes econòmics com demogràfics. D’aquesta 

manera, la població entre 1782 i 1826 creixé amb l’índex anual del 0,60%, destacant el 

comportament de Maó amb un creixement per sobre de la mitja insular, a saber d’un 

0,80% (veure Taula 28). Pel seu costat, Ciutadella creixé a un ritme més lent, un 0,41 % 

anual. Entre ambdues ciutats, Alaior va construir un model intermedi amb un 0,62%. 

Entre 1826 i 1840 la tendència d’expansió demogràfica entrà en un recés per mostrar 

valors negatius, és a dir valors de decreixement de la població; globalment mostrava una 

taxa del –0,68%, la capital fou l’àrea més afectada amb la pèrdua anual d’1,84 per cada 

cent habitants, únicament va créixer Es Mercadal, amb un índex superior a l’1%.  

Aquests valors negatius eren fruit de la crisi econòmica que tradicionalment s’ha 

situat a partir de 1820 encara que possiblement els seus efectes es començaren a notar 

amb certa anterioritat. Menorca s’havia vist privada del comerç reexportador de blat a la 

Mediterrània i del Mar Negre per la legislació proteccionista del blat espanyol, el sector 

nàutic també havia entrat en retrocés a més l’estructura de la propietat agrària 

latifundista impedia absorbir l’excedent de mà d’obra feren que s’inaugurés entorn a 

1830 un procés migratori cap a la recent colònia francesa d’Argèlia (Casasnovas 

Camps, 1998).  

 

Taula 28: Taxes anuals de creixement demogràfic (%) pels municipis de l’illa de Menorca, 1782 – 
1840. 

 
1782 - 1826 1826 - 1840

Alaior 0,62 -0,28
Ciutadella 0,41 -0,14
Ferrereries - -
Maó 0,84 -1,84
Es Mercadal 0,36 1,24  
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Font: Elaboració pròpia a partir de recomptes de població oferts per Dubon Petrus (1984) 

La capital de l’illa cap a la dècada dels anys 70 va seguir perdent població, per 

exemple entre 1860 i 1877 va perdre 2 habitants per cada cent (veure Taula 29). No 

obstant això, entre 1887 i 1887 es va invertir completament la tendència per mostrar un 

acreixement de població important (1,52%) però el final del segle XIX novament 

s’obseràva la pèrdua d’habitants encara que de menys intensitat que dues dècades abans 

(-0,56%). Ciutadella, a partir de 1860, aportà població al conjunt però a l’última dècada 

del segle confluí amb la tendència maonesa, així entre 1887 i 1900 el decreixement es 

pot xifrar anualment amb un 0,42 (veure Mapa 3). Si es consideren els creixements de 

Menorca sense la seva capital, aproximadament fins a la dècada dels anys noranta, es 

pot afirmar que el creixement fou intens, sobrepassant lleugerament l’1% anual, encara 

que a partir de 1887 els valors s’invertiren confluint amb el comportament negatiu de la 

capital. El comportament demogràfic, sobretot del període 1860 – 1877, s’ha d’entendre 

dins el procés d’industrialització que visqué l’illa de Menorca a partir del decenni dels 

anys 50 del segle XIX. Una industrialització fomentada en el calçat i les indústries 

agroalimentàries i la creació d’un sector financer autònom (Casasnovas Camps, 1998). 

 

Taula 29: Taxes anuals de creixement demogràfic (%) per a l’illa de Menorca, 1860 – 1900. 

 
1860 - 1877 1877 - 1887 1887 - 1897 1887 - 1900

Menorca sense la capital 1,14 1,17 -0,03 -0,06
Maó -2,05 1,52 -0,36 -0,56
Menorca -0,54 1,33 -0,18 -0,29  

Font: Elaboració pròpia a partir de censos d’època estadística. 

El creixement de la població de Menorca a l’entrada del segle XX mostrà una 

vitalitat important de major intensitat en el conjunt dels municipis sense tenir en compte 

la seva capital, la qual tot i créixer inaugurà un tendència cap a la reducció del ritme de 

creixement i fins i tot de decreixement (veure Taula 30 i Mapa 3). Un comportament 

que s’explica perquè “La dinámica de este crecimiento se ha de encuadrar en la fase de 

convergente de la Transición Demográfica, cuando la natalidad baja más intensamente 

que la mortalidad. En este proceso el crecimiento natural es cada vez menor” (Vidal 

Bendito, 2006: 161). Durant aquest període i just a començaments del segle XX es 

desenvolupà junt als petits tallers que havien iniciat la industrialització una moderna 

indústria capitalista en dues grans empreses, Industria Mahonesa i Anglo-Española de 
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Motores. Cal entendre que el període de tombant de segle XIX a XX per a Menorca 

suposà un període de puixança i dinamisme econòmic (Casasnovas Camps, 2001). Però 

era una economia fortament depenent dels sectors agrari, industrial, comercial i financer 

que acusava falta de matèries primeres, dependència del mercat antillà i en 

conseqüència no gaudia de mercats alternatius, baixa capitalització i manca d’inversió 

en maquinària. D’aquí, l’efecte de la pèrdua de la colònia de Cuba (1898) o de la Primer 

Guerra Mundial (1914 – 1918) (Casasnovas, 1998). A partir de la dècada dels anys 50 

del segle XX com també s’explica per Eivissa l’economia turística féu la seva aparició 

definitiva.  

Taula 30: Taxes anuals de creixement demogràfic (%) per a l’illa de Menorca, 1900 – 1960. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de censos d’època estadística. 

 L’explicació de la pèrdua de pes específic de la ciutat de Maó s’entén per la 

pèrdua continuada de població de l’àmbit rural de la ciutat en les primeres dècades del 

segle XX i les primeres del mateix segle. Alhora la vitalitat del casc urbà de la ciutat de 

principis de la centúria del nou-cents anà perdent intensitat (veure Taula 31). Però en 

aquest procés s’hi hauria d’entendre la dicotomia entre Ciutadella, l’altra gran ciutat de 

l’illa que a partir de 1920 començà a guanyar pes específic en el conjunt illenc producte 

de la seva transformació industrial sobretot al voltant de la indústria del calçat i d’un 

important creixement a la zona exterior de les seves murades. Alhora la zona rural de la 

ciutat pogué anar guanyant pes com conseqüència dels nous eixamples dels arquitectes 

Femeníes i Claret i de Quadrado i Clavé.  

 

Taula 31: Taxes anuals de creixement (%) demogràfic per la població de la ciutat de Maó segons la 
seva ubicació d’intramurs o d’extramurs, 1840 – 1900. 

 

 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Dubon Petrus (1984). 

 
 
 
 

1887 - 1900 1900 - 1930 1930 - 1940 1940 - 1960
Maó 0,25 -0,01 -0,28 -0,25
Casc urbà 0,02 0,90 -0,50 0,18

Zona rural 1,07 -3,74 0,81 -2,86

1900 - 1910 1910 - 1920 1920 - 1930 1930 - 1940 1940 - 1950 1950 - 1960
Menorca sense la capital 0,93 -0,09 0,08 0,40 0,21 0,19
Maó 0,23 0,18 -0,49 0,26 -0,54 0,04
Menorca 1,13 0,02 -0,16 0,36 -0,12 0,11
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Mapa 3: Taxes anuals de creixement (%) demogràfic per municipis de l’illa de Menorca, 1860 – 
1960. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de censos d’època estadística. 

1.2 El procés urbanitzador i la creació de nous municipis. 
 

Una de les característiques més rellevats de la modernització demogràfica fou la 

major concentració de població en àrees urbanes, és a dir l’augment del número de 

municipis amb població per sobre dels 5.000 habitants. El major grau d’urbanització ha 

estat presentat com el resultat de la transició urbana amb la interacció de la transició 
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demogràfica i d’una revolució en termes de mobilitat com ha presentat Jan de Vries 

(1995) com esmentàvem en el capítol dedicat al Marc teòric. D’aquí que sigui freqüent 

la presentació de les ciutats com agents del canvi modernitzador, tant en termes de 

creixement com en el descens dels esdeveniments demogràfics, tant de la mortalitat com 

de la fecunditat, com descriurem en el següent punt d’aquest capítol. 

La diferència entre món urbà i món rural tradicionalment s’ha situat en el llindar 

de població de 5.000 habitants 136, un indicador presentat com a compromès i discutit 

per molts d’autors com Wrigley (1992), Reher (1997) o Reher i Pérez Moreda (1997), 

entre d’altres. Fet que ha portat a què la definició de la població urbana no únicament 

passi per la consideració de la seva grandària en nombre d’habitants sinó també per la 

seva densitat i pel percentatge de la població activa no agrària. D’aquí que recentment 

Llopis i González (2006) per estudiar el procés d’urbanització de l’Espanya del segle 

XVIII a través del cens de Floridablanca (1787) hagin proposat una triple classificació a 

partir de la grandària del municipi (5.000 ò 10.000 habitants), de la grandària i del 

percentatge de població dedicada al món agrari ( per sobre o per sota del 50%) i de la 

grandària del municipi, el sector majoritari i que un nombre major de 4000 treballadors 

es dediquessin al sector secundari i terciari. No obstant això, la historiografia espanyola 

dels darrers 30 anys no ha creat un criteri unitari i poden trobar-se estudis que advoquen 

per una mida o altre del nombre d’habitants. Alhora moltes d’aquestes estimacions amb 

una visió del recorregut cronològic de la urbanització comencen a l’època moderna i 

s’allarguen fins a les primeres dècades del segle XX, un ampli abast que tal vegada 

hauria de considerar diferents mesures pel fet de tenir escenaris demogràfics diferents.  

Pel que fa a les illes de l’arxipèlag balear cal a dir que Mallorca visqué durant el 

segle XIX un notable procés urbanitzador, ja evident des del segle XVIII, moment en què 

el voltant del 42% de la població total de l’illa s’aglutinava en poblacions per sobre dels 

5.000 habitants, sols la ciutat de Palma representava un 25%,137 percentatge mantingut 

durant tota la centúria del vuit-cents (veure Taula 32). Fenomen que Segura i Suau 

(1984) anomenen com a macrocefàlia ciutadana i que s’intensificarà durant el segle XX. 

La centúria del vuit-cents confirmà aquesta tendència de manera que a les seves 
                                                 
136 J. de Vries (1987) en el seu llibre La urbanización de Europa, 1500 – 1800. Barcelona: Crítica, obra 
cabdal en el tema, advocava pel llindar dels 10.000 habitants.  
137 Antoni Segura i Jaume Suau en el seu article de l’Estudi de demografia mallorquina: l’evolució de la 
població presenten l’evolució de població urbana i rural de l’anomenada Part Forana de l’illa de 
Mallorca entre 1585 i 1857 distingint diferents llindars del nombre d’habitants: 2.000, 2.500, 3.000 i 
5000. La xifra del 42% pertany a la mesura que en fan a 1746 pel nivell de 5.000 habitants, percentatge 
proper al que ofereixen per 1784 (43,39%). El percentatge de la ciutat de Palma sobre la resta de la 
població de Mallorca ja des de 1585 estigué per sobre del 20% (p. 27 - 28).  
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acaballes el percentatge de població urbana de l’illa superava el 60% per arribar al més 

de 75% a 1960. La ciutat de Palma pel seu costat superà l’estancament del seu pes 

demogràfic que des de mitjans del segle XVI s’ha fixat per sobre del 20% per arribar a la 

xifra del gairebé 45% a la segona meitat del segle XX. La preeminència de la ciutat de 

Palma sobre la de resta municipis insulars s’explica per la combinació “[d’]un nucli de 

consum, de producció i des del qual es vertebra una part important de la 

infraestructura distributiva que ajuda a articular el mercat interior insular” que s’havia 

començat a produir a finals del segle XVIII però sobretot a partir de 1830 (Manera 

Erbina, 2001: 206).  

 

Taula 32: Població urbana de l’illa de Mallorca, 1860 - 1960 

 

 

(*) Pes de la població de Palma sobre el total de la població de l’illa de Mallorca (%). 

(**) % de població urbana de la Part Forana sobre el total de la població de la Part Forana. 

Font: Elaboració pròpia a partir de censos d’època estadística.  
 

El pes de la població urbana a la Part Forana es mantingué per sobre del 30% 

fins a 1960 en què es crearen dos fronts importants de creixement urbà entorn al sud i 

l’oest de l’illa a més d’un municipi situat a l’interior, Inca i d’un altre a l’est, Pollença 

(veure Mapa 4). Aquesta especialització urbana pot entendre’s a partir d’unes 

economies amb “[...] major connexió cap a l’exterior i la presència d’una manufactura 

que no representava un sector marginal en les respectives economies [...]” (Manera 

Ervina, 2001: 209). Com el cas de Felanitx amb la producció vitícola, Sóller amb els 

cítrics i la indústria tèxtil, Andratx amb la indústria sabonera, Inca amb el tèxtil i el 

calçat i Llucmajor també amb el calçat i la mòlta de farines. A partir de 1940 comença 

un procés que pot ser denominat de ‘desurbanització del món rural’ en favor de 

l’augment del pes de la ciutat de Palma. Aquesta fenomen l’havíem reportat a partir dels 

creixements negatius que s’observaven en l’interior de l’illa.  

 

 

 

 

 

1860 1877 1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960
% Població > 5000 habitants 56,49 60,19 66,50 63,06 61,29 67,15 67,29 72,60 72,30 76,16
% Població Palma (*) 25,36 25,36 24,28 25,75 26,28 28,70 30,18 34,97 40,07 43,80
% Població urbana Part Forana (**) 31,13 34,83 42,22 37,31 35,01 38,45 37,11 37,63 32,23 32,36
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> 5.000 habitants

< 5.000 habitants

 

Mapa 4: Municipis per sobre i per sota dels 5.000 habitants a l’illa de Mallorca, 1860 – 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de censos d’època estadística. 
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1790 1800 1810 1820 1830 1840
% Població  > 5000 hab. - - - - - -
% Població Eivissa (*) 22,86 24,49 24,96 26,17 25,26 25,64
% Població urbana sense capital (**) - - - - - -

1850 1860 1877 1887 1897
% Població  > 5000 hab. 24,92 25,32 47,69 24,55 24,93
% Població Eivissa (*) 24,92 25,32 24,52 24,55 24,93
% Població urbana sense capital (**) - - - - -

L’illa d’Eivissa va seguir un desenvolupament un poc particular en relació a la 

urbanització. Fins a 1850, la seva capital –anomenada tradicionalment Vil·la- no 

arribava als 5.000 habitants, la resta de municipis de l’illa no superaren pràcticament 

aquest nivell en cap moment del segle XIX (veure Taula 33). No obstant això, Eivissa 

capital reportava el valor del 25% del total de la població de l’illa. A 1887 el 

percentatge urbà va ascendir a la xifra del 47% a causa de què la població de Santa 

Eulàlia passà a tenir més de 5.000 habitants, descendint en els pròxims censos, tant en el 

de 1897 com en el de 1900 a la franja de 4.000 habitants. La resta de municipis de l’illa 

creixeren en nombre d’habitants, de manera més evident a partir de la segona meitat del 

segle XIX, encara que sempre per sota del nivell marcat entre el món urbà i rural. 

 

Taula 33: Població urbana de l’illa d’Eivissa, 1790 - 1897 

 

 

 

 

(*) Pes de la població d’Eivissa capital sobre el total de la població de l’illa d’Eivissa (%). 
(**) % de població urbana sense Eivissa capital sobre el total de la població de l’illa d’Eivissa sense la capital. 
Font: Elaboració pròpia a partir dels recomptes de població oferts per Cirer Costa (1986) censos d’època estadística. 
 

 La nul·la o baixa urbanització, únicament representada per part de la capital, que 

descriví l’illa d’Eivissa durant el segle XVIII i XIX es veié substituïda per una completa 

urbanització de l’illa a patir de 1940 (veure Taula 34). A més d’un pes més predominant 

de la capital s’anà configurant una macrocefàlia capitalina com la que es descrivia per a 

la ciutat de Palma tot i que de menor entitat com a conseqüència de la total urbanització 

de l’illa. Aquest procés pot ser explicat per la introducció de la patata anglesa com a 

conreu d’especialització a més de l’inici de l’economia turística (Cirer Costa, 2002).   

 
Taula 34: Població urbana de l’illa d’Eivissa, 1900 - 1960 

 

 

(*) Pes de la població d’Eivissa capital sobre el total de la població de l’illa d’Eivissa (%). 
(**) % de població urbana sense Eivissa capital sobre el total de la població de l’illa d’Eivissa sense la capital. 
Font: Elaboració pròpia a partir de censos d’època estadística.  
 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960
% Població  > 5000 hab. 27,08 45,74 25,20 61,89 100,00 100,00 100,00
% Població Eivissa (*) 27,08 25,28 25,20 26,59 28,40 34,62 32,63
% Població urbana sense capital (**) - 27,39 - 48,09 100,00 100,00 100,00
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1910 1920 1930 1940 1950 1960
% Població > 5000 habitants 75,84 77,23 65,94 65,49 65,22 78,83
% Població Maó 41,69 42,39 41,00 40,58 38,93 38,69
% Població Ciutadella 22,26 22,72 24,95 24,91 26,28 28,47

Pel que fa a Menorca cal a dir que la ciutat de Maó a la segona meitat del segle 

XIX concentrava pràcticament la meitat de la població de tota l’illa. No obstant això, 

més que parlar d’alta concentració urbana, que per les xifres es reconeix, caldria 

entendre l’existència d’un bipolarisme urbà entre Maó i Ciutadella, la capital 

administrativa i la capital històrica (veure Taula 35). És a dir, aquest procés va suposar 

la consolidació d’una macrocefàlia de la capital i l’augment progressiu del pes de 

Ciutadella. Així, Maó representava un quasi 59% i a 1900 havia descendit a un 46%, en 

canvi Ciutadella, respectivament, un 19% i un 22%. Aquesta situació es mantingué fins 

a 1920, moment en què Ciutadella comença a guanyar pes per arribar a un 30% a 1960 i 

Maó es situés per sota del 40%. L’aglomeració urbana en aquests dos pols enmascararen 

el creixement d’altres municipis, com és el cas d’Alaior que progressivament durant el 

segle XIX s’aproximà als 5.000 habitants, superant-los momentàniament entre 1887 i 

1897.  

Taula 35: Població urbana de l’illa de Menorca, 1860 - 1960 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de censos d’època estadística.  

Malauradament no es disposa de l’estructura de la població activa de cada un 

dels municipis però si s’atén a les dades censals per la província de les Illes Balears des 

de 1797 cal observar una persistència absoluta del sector primari i la marginalitat d’un 

sector secundari fins a 1877, el qual creixia a expenses del sector de serveis. A partir de 

1930 cal observar una equiparació en les xifres del sector agrari i de l’industrial encara 

que aquest sensiblement superior al primer (veure Taula 36). Per tant, a partir d’aquesta 

aproximació el grau d’urbanització que presentàvem per l’illa de Mallorca sobretot pel 

segle XIX hauria de ser menor ja que moltes d’elles reunirien les característiques 

d’agrociutats. En tot aquest procés cal esmentar que: 

“[...] les xifres censals no compilen l’estat real de la pluriactivitat de la força 
de treball insular, una de les seves peculiaritats [en el model industrial]. [...] Molt 
sovint, les necessitats de les collites imposaven el reclam de mà d’obra a la població 
que no depenia directament i immediatament de l’agricultura. I, paral·lelament, els 

1860 1877 1887 1897 1900
% Població > 5000 habitants 78,38 69,12 82,23 82,21 69,26
% Població Maó 58,98 46,36 47,25 46,41 46,82
% Població Ciutadella 19,40 22,76 21,64 22,62 22,43
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qui disposaven d’una feina agrícola es dedicaven a activitats no agràries durant 
períodes d’alentiment en les tasques de camp. La inclusió en un apartat (agricultura) 
o en un altre (manufactura) del cens de població depenia d’aquests condicionants, 
que de vegades podien representar distorsions parcials de la realitat en funció del 
moment en què s’emplenava el formulari i el treball que estava desenvolupant 
l’enquestat.” (Manera Erbina, 2001: 210 – 211).  

 
No obstant això, cal a dir que les Illes Balears a 1786 era la segona regió 

espanyola de les desset existents amb percentatge de població dedicada al sector 

secundari, a 1797 estava en el vuitè lloc, a 1860 i 1900 al setè i a 1960 en el quart. Per 

tant, “ [...] la posició relativa de Balears dintre del context espanyol és la d’una regió 

altament industriosa; amb totes les prevencions i dubtes que es vulguin assenyalr, les 

dades, tot i la seva imperfecció, son inqüestionables: sols Catalunya, el País Basc i 

Astúries superaven Balears en nombre d’actius dedicats a la indústria, la manufactura i 

el transport.” (Molina de Dios, 2003: 203). Pel cas concret de l’illa de Menorca cal a dir 

que a 1887 un 33% de la seva població activa es dedicava al sector industrial, molt més 

per sobre que la mitja balear de principis de segle XX (Casasnovas Camps, 2001). Per 

tant, la industrialització passaria a ser un dels motius de l’important procés 

d’urbanització que visqueren sobretot les illes de Mallorca i Menorca a més de la 

confluència dels descens de la fecunditat i de la mortalitat.  

 

Taula 36: Població activa per sector econòmics a les Illes Balears 

 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Molina de Dios (2003) i per les dades de 1877 a partir de Manera 
(2001) 

 
Tot aquest procés urbanitzador es veié acompanyat d’un augment del nombre de 

municipis com a conseqüència del creixement de la població i del canvi del marc 

político-legal en la consideració del nombre d’habitants que havien tenir el municipis 

per poder disposar d’ajuntament propi (veure Taula 37). La primera normativa procedia 

dels criteris establerts en l’article 310 del títol VI
è Del Gobierno interior de las 

provincias y de los pueblos de la Constitució de Cadis (1812) que alhora d’establir les 

competències dels ajuntaments disposava que: “Se pondrá ayuntamiento en los pueblos 

que no le tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que 

por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término 

correspondiente.” A més dels decrets 1 i 2 de les Corts legislatives del 23 de maig del 

1786 1797 1860 1877 1900 1930
Primari 54,3 57,9 67,9 66 70,5 37,34
Secundari 15,7 16,7 13,2 23 14,9 39,24
Terciari 3,00 25,4 18,9 11 14,6 23,4
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mateix any ordenaven el manteniment dels ajuntaments que haguessin estat establerts 

abans del nou règim i que es creessin en els pobles que reunien les condicions de 200 

veïns com a mínim o de 1.000 ànimes com resava el text constitucional.  

 

Taula 37: Segregació de municipis a l’illa de Mallorca durant el segle XIX i XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Establiments a principis del segle XIX s’independitzà del municipis d’Esporles i a principis del segle XX 
s’anexionà a la ciutat de Palma.  
Font: Elaboració pròpia a partir de Moll Blanes (2002). 

 

Aquestes normatives feren que es presentessin al Gobierno Superior de 

Baleares 16 sol·licituds de segregació, totes elles de pobles de Mallorca. No obstant 

això, l’aprovació dels nous ajuntaments no fou immediata sinó que de forma 

esglaonada durant la centúria del vuit-cents com a conseqüència dels conflictes derivats 

del repartiment del territori i de les rentes. A 1797 Mallorca contava amb 34 municipis 

a 1910, 48 i a partir de 1921, 52. L’altra illa que visqué segregacions fou Menorca, Es 

Castell i Sant Lluís es separen de Maó a 1872 i 1904, respectivament. I a 1840 Es 

Mercadal s’havia disgregat de Ferreries. 138  

                                                 
138 Pel procés de formació de nous municipis durant el segle XIX veure l’obra ja clàssica: De Castro, C. 
(1979): La revolución liberal y los municipios españoles (1812 – 1868). Madrid: Alianza. Amb caràcter  
més recent: Chamocho Cantudo, M. A. (2003): La segregación municipal en el primer constitucionalismo 
español (ejemplos ilustrativos). A El municipio constitucional. Madrid: Ministerio de Administraciones 
Públicas, p. 287 – 300.  

 

Vil·la Llogaret Segregació 
Alaró Consell 1921
Artà Capdepera 1852

Son Servera 1852
Binissalem Lloseta 1856
Campaneta Búger 1863
Esporles Banyalbufar 1863

Establiments (*)
Manacor Sant Llorenç 1892
Muro Llubí 1836
Petra Villafranca 1851

Ariany 1985
Puigpunyent Estellencs 1863
Santa Margalida Maria de la Salut 1856
Santa Maria del Camí Santa Eugènia 1856
Santanyí Ses Salines 1921
Selva Mancor de la Vall 1921
Sencelles Costitx 1856
Sineu Lloret de Vista Alegre 1921
Sóller Fornalutx 1836
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1.3 El comportament demogràfic. 
 

La modernització demogràfica pot ser entesa a partir del creixement modern de 

la població, utilitzant el títol del llibre del metge britànic Thomas McKeown (1976), 

l’acreixement de la població urbana i d’un nou comportament demogràfic que estigué 

determinat pel descens de la mortalitat i la fecunditat principalment i amb un paper 

categòric del descens de la mortalitat en la infància, la inauguració d’un nou model 

matrimonial i reproductiu i la finalitat de les migracions com a element regulador del 

sistema demogràfic. La caracterització d’aquest sistema a les terres insulars serà 

realitzada a través dels fluxos demogràfics de naixements i defuncions mitjançant el 

càlcul de les taxes brutes de natalitat i mortalitat. Tot i que per cronologies concretes i 

sobretot coincidents amb dates censals es disposen d’indicadors més acurats com la 

l’esperança de vida.  

Cal a dir que l’objectiu d’aquest capítol és presentar a grans trets el 

comportament demogràfic i per aquest motiu ens hem fet servir, en alguns casos, 

d’estudis preexistents sobre la temàtica i geografia concreta o a partir de petites 

elaboracions sobre dades originals s’han calculat alguns indicadors. Tot i ser conscients 

de la problemàtica que comporta la utilització de taxes brutes, per la seva manca de 

comparatibilitat entre poblacions per la diferència en les seves estructures per edats, 

com a aproximació al marc demogràfic permet presentar la dinàmica d’una població 

determinada a partir de grans agregats que faran més comprensible l’especifitat que es 

persegueix amb l’anàlisi de la mortalitat infantil i juvenil com a objectiu primordial de 

l’estudi. 

No obstant això, la comparació de taxes brutes pot ser eficaç quan aquestes 

s’estandaritzen per la qual cosa es necessari el coneixement de l’estructura per edats de 

les dues poblacions a comparar. En aquest punt entren en joc les definicions 

administratives de l’espai, cal recordar que les Illes Balears foren considerades una 

única província i d’aquí que normalment únicament es disposin de les estructures per 

edats de la província en general i de la ciutat de Palma per la seva funció de capital. 

Igualment ocorre amb les sèries d’esdeveniments. D’aquí que únicament s’atengui a la 

comparació entre capital i província.  

Per tant, l’organització que havíem anat seguint amb la distinció del 

comportament envers el creixement i el fenomen d’urbanització de cada una de les illes 
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per tal de tenir en compte la consideració, amb la que començàvem el capítol, de què 

cada illa tenia entitat demogràfica pròpia queda diluïda per aquesta distribució territorial 

oficial. Cal a dir que es disposen per un període prou ampli – acaballes del segle XIX – 

1940- dels nombres agregats de defuncions i naixements per illes diferenciades però no 

de les seves composicions per edat ni tampoc dels números específics d’aquells 

fenòmens per edats, coses que impossibiliten el càlcul de taxes específiques o tota 

pretensió d’estandarització. Per tot això, s’evitarà la comparació per fenòmens 

demogràfics entre illes per presentar de manera separada el comportament entre 

fenòmens per cada una de les illes.  

 

1.3.1 La natalitat. 
 

Els naixements a l’illa de Mallorca des de la segona meitat del segle XVII fins a 

mitjans del segle XIX mostraren una tendència a l’increment, un creixement lent però 

sostingut que es pot concebre com la base fonamental del creixement de la població de 

l’illa. Així les xifres de població de la centúria del vuit-cents serien fruit d’una alta 

fecunditat matrimonial (Segura i Suau, 1984). En la primera dècada del segle XIX les 

taxes brutes de natalitat de l’illa estaven al voltant del 34,32‰ a 1801 i del 41,48‰ a 

1807 i d’un 34,12‰ i un 36,22‰ per a la ciutat de Palma (Roura i Aulinas, 1985: 108). 

Des de mitjans del segle XIX es mantingué entorn als 30 nascuts vius anualment per 

cada mil habitants fins els últims anys del segle XIX, moment en que s’observa un 

descens, situant-se al voltant dels 25‰. Un descens en el nombre de naixements que es 

veié relenlitzat en la primera dècada del segle XX recuperarant els valors de la dècada 

dels anys 80 del segle anterior. No obstant això, a partir de 1910 s’observà un descens 

continuat amb un lleu retrocés en als anys finals de la Segona República (1931 – 1936) 

per mostrar novament una tendència a la baixa a partir de l’esclat de la Guerra Civil 

(1936 – 1939) (veure Gràfic 2). 

Per la seva banda, en la ciutat de Palma naixien 30 infants per cada mil habitants 

al decenni dels anys 60 del segle i a finals del mateix segle, 25. Amb l’entrada del nou 

segle es mostrà un repunt d’aquest fenomen com ja havíem observat pel conjunt de 

l’illa. Així el motiu de l’alça del nombre de naixements a Mallorca es degué al 

comportament de la ciutat de Palma donat el seu pes demogràfic en el conjunt general. 

Alhora cal notar un estancament d’aquestes xifres entorn a la pandèmia de grip, una 
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resposta al desequilibri generat per la malaltia. El descens es tornà a reprendre als 

darrers anys de la dècada dels 20 per arribar al seu punt més baix a 1940 moment en què 

s’observà un tendència alcista fins a 1960 quan es recuperaren els valors de principis de 

segle. En aquest període s’hi conjugaren dos fets, el primer d’aquests fou conseqüència 

de la contesa bèl·lica per l’aplaçament de matrimonis sobretot per la mobilització de les 

tropes que implicà la sortida d’homes als fronts peninsulars o la seva permanència a les 

casernes com contingents de reemplaçament o de manteniment de l’ordre del territori.139  

Cal a dir que Mallorca quedà en mans dels revoltats just després de l’aixecament 

militar a diferència de Menorca que es mantingué com a terra republicana fins a febrer 

de 1939. Per tant, no fou front de guerra amb l’excepció del desembarcament de Bayo 

(1892 – 1967) que fou un intent de recuperació de l’illa de Mallorca i d’Eivissa per les 

forces republicanes entre l’agost i el setembre de 1936. L’altra fet és el progrés de la 

medicalització del part que legalment s’observa amb la implantació del Seguro 

Obligatoria de Enfermedad amb extensió a la maternitat a més de la concentració de les 

institucions sanitàries d’atenció al part, tant públiques com privades, a la ciutat de 

Palma. D’aquesta manera s’explicaria la raó per la qual les ciutats augmentaren la seva 

natalitat a mitjans del segle XX encara que per causes artificioses. També cal apuntar 

que en els darrers anys del decenni dels anys 50 s’inicià l’anomenat baby-boom (veure 

Gràfic 3).    

Les Pitiüses arribaren a la dècada dels 70 del segle XIX amb una natalitat entorn 

al 25‰ observant un procés d’acreixement que culminà en els anys 90 amb un taxa del 

40‰ per descendir al valor del 30‰ a finals de segle. Comptabilitzant conjuntament els 

valors dels naixements ocorreguts a Eivissa capital i a l’illa de Formentera, la natalitat 

en el darrer terç de la centúria del vuit-cents va sofrir una inclinança a l’augment, no 

desproporcionat però sí resenyable per la diferència de comportament que presenta en 

relació a la resta de capitals de les altres illes. No obstant això, l’agregació d’aquestes 

dades poden emmascarar el comportament real de la capital, tot i que el nombre de 

naixement anuals de Formentera era molt reduït. Aquest descens que podríem 

considerar com a conjuntural vingué precedit per un petit augment per tornar a una 

tendència a la baixa de manera continuada fins a 1920 per estabilitzar-se al decenni dels 

anys 20 en part per l’efecte del grip de 1918 –1921. A partir de 1930 es descrigué un 

descens molt més intens que el descrit per principis de segle. La manca de dates per 

                                                 
139 Cal tenir present el possible efecte del conflicte bèl·lic en el curs normal de la inscripció dels events 
demogràfics en el Registre Civil.  
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fixar el comportament fins a 1960 impedeixen observar la medicalització del naixement 

que explicàvem per a la ciutat de Palma. 

Pel que fa a Menorca en les primeres dècades de la centúria del vuit-cents, les 

xifres de natalitat correspongueren a una alta intensitat del fenomen, estant al voltant del 

40‰, descendint a la franja del 30‰ a partir de la dècada dels anys 30. Aquesta 

tendència al descens, en alguns moments més evidents que a Mallorca, s’anà confirmant 

en les dècades successives. El pas d’una taxa del 30 al 25 ‰ es va produir a la dècada 

dels anys 80 de la centúria del vuit-cents, amb una certa recuperació en els primers anys 

de la dècada dels 90 de la mateixa centúria per després recobrar el valor mínim citat, 

confluint totalment amb el valors mallorquins. Igualment com s’havia observat en les 

altres illes l’entrada al segle XX vingué marcada per un petit repunt en els primers anys 

per donar pas a una tendència al descens prolongada fins al 1919 moment en què es notà 

un cert augment i un estancament fins a 1926 que com ja argumentàvem fruit de la 

pandèmia gripal. A partir d’aquell any es reprengué el descens però amb menys 

intensitat en relació al que s’havia observat entre 1904 i 1919 per estabilitzar les xifres 

amb valors un poc per sota del 20‰. Cal afegir que la capital de Menorca, Maó, 

encaminà els seus passos a una reducció de la natalitat, ja en el nivell del 20‰ en la 

dècada dels anys 80, malauradament no es disposen de dates individualitzades per 

aquesta capital més enllà de 1900 la qual cosa ens impedeix avaluar el seu 

comportament més enllà de la centúria del vuit-cents (veure Gràfic 11). 

 
Gràfic 11: Taxes brutes de natalitat i mortalitat (‰) per a Mallorca, Pitiüses i Menorca, 1880 – 
1940. Mitjanes mòbils triennals.  
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Font: Elaboració pròpia a partir censos de població i pels naixements i defuncions entre 1880 i 1900 a partir de les 
dades proporcionades per Salvà Tomàs (1981 –82) i entre 1901 i 1940 pel mateix autor (1979). 

 
 
Gràfic 12: Taxes brutes de natalitat i mortalitat (‰) per a la ciutat de Palma, 1880 – 1960. Mitjanes 
mòbils triennals. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir censos de població i pels naixements i defuncions entre 1861 i 1870 a partir de les 
dades proporcionades per Estada (1892) i entre 1900 i 1970 per Barceló Pons (1976).  

 

1.3.2 La mortalitat. 
 

L’illa de Mallorca experimentà un progressiu descens en la mortalitat 

catastròfica entre 1700 i 1859; a partir del darrer quart del segle XVIII les crisis foren de 

menor abast i afectaren cada vegada a menys població (Moll et al., 1983). La falta de 
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recomptes de població fiables per la primera meitat del segle XIX impossibilita un càlcul 

acurat. Malgrat això, Segura i Suau (1984) en un intent d’estimar la mortalitat general a 

partir del número d’habitants proporcionat pel Diccionari de Miñano (1826 – 29) i les 

defuncions recollides en 8 municipis rurals s’obtingueren que per cada mil habitants en 

morien 19,06. Una taxa massa baixa per l’època, com els propis autors manifesten, com 

a conseqüència d’una sobreestimació en el nombre d’habitants.  

En canvi per a 1857 amb l’ús del primer cens d’època estadística els autors 

ofereixen una la taxa de natalitat d’un 21,75‰, igualment s’apunta una tendència a la 

baixa per una sobrevaloració de la població per part del cens, encara que l’inici d’un 

important procés migratori podria explicar la xifra. Cal apuntar que en la primera meitat 

de segle a l’illa s’hi produïren dues crisis epidèmiques importants, una de pesta 

bubònica a 1820 a la comarca de llevant de l’illa (Sureda Trujillo, 1993; Canaleta i 

Pujadas, 2006) i una de febre groga a la ciutat de Palma a 1821 (Moll Blanes, 1993) que 

no explicarem per no coincidir amb la cronologia d’estudi però cal que siguin enteses 

com els catalitzadors de les actuacions i reformes en matèria de Salut Pública de la 

Mallorca del segle XIX (Sales Vives, 2002) a diferència del preconitzat efecte 

catalitzador en matèria sanitària de la primera onada de còlera (1833 – 1835) a Espanya 

(Grabuleda Teixidor, 2002).  

A partir de mitjans del segle XIX la mortalitat s’estabilitzà a l’illa de Mallorca al 

voltant del 25‰ per mostrar una propensió al descens en la darrera dècada de la 

centúria pel qual als primers anys de la dècada dels 90 ja s’arribà a la xifra de 20‰ 

(veure Gràfic 11). Dos moments concrets trencaren aquestes tendències, més en la 

capital que en la resta de l’illa. Així, a 1865 la ciutat de Palma, gairebé de manera 

exclusiva, es veié afectada per una epidèmia de còlera i en iguals condicions s’hi 

desenvolupà un brot epidèmic de febre groga a 1870, conseqüències demogràfiques que 

es podran resseguir en l’anàlisi de la mortalitat de la infància però ara esbossarem 

lleugerament (veure Gràfic 12). Tot i que també cal esmentar l’epidèmia de còlera de la 

vil·la d’Andratx a 1854. L’epidèmia de 1865 provocà directament 2.000 defuncions 

durant el període estival (Oleza y de España, 1968), entre les acaballes del mes d’agost i 

l’11 de novembre quan es cantà el Te-Deum. D’aquí que la taxa bruta de mortalitat 

passés d’un nivell entorn al 25‰ a estar per sobre del 40‰. Malauradament no es 

disposen de dades demogràfiques més precises que permetin avaluar l’epidèmia com sí 

es tenen per a l’epidèmia de febre groga de 1870 com apuntarem seguidament. 
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La ciutat de Palma s’havia mantingut indemne al còlera fins a 1865 en contrast a 

molt d’indrets de la geografia peninsular espanyola que ja s’havien vist afectats pels dos 

brots de còlera anteriors, 1833-35 i 1854-55, la qual cosa podria explicar la tardança i 

improvisació en les mesures de lluita antiepidèmica que foren adoptades (Pujadas Mora, 

2005). Alhora explicaria l’alt nombre de defuncions que esmentàvem. L’actuació 

pública seguida davant els primers casos de la malaltia remeté a preceptes higiènics i a 

l’adopció de quarantenes marítimes. Cal testimoniar que no es va crear cap projecte 

d’actuació sanitària (entesa com atenció sanitària) com a part de l’engranatge preventiu, 

evidenciant les carències en la disposició i gestió provincial i municipal de les mesures 

pal·liatives (Pujadas Mora, 2005). 

A 1870 la ciutat de Palma veié aparèixer una nova epidèmia, aquesta vegada 

com ja avançàvem de febre groga. Els primers casos s’observaren a mitjans d’agost, 

però no es sospità la possibilitat d’aquesta malaltia fins a mitjans de setembre quan 

també s’estava sofrint a la ciutat de Barcelona. Pel que fa al nombre de defuncions 

relacionat amb l’epidèmia únicament se’n reportà el d’uns 200, evidentment un nombre 

molt inferior que el que havíem observat pel còlera. Deixant de banda les diferents 

letalitats que pogueren presentar ambdues causes, es pot preguntar si les autoritats 

públiques havien après la lliçó i a 1870 modificaren el sistema preventiu per a la lluita 

antiepidèmica. Les respostes són múltiples i diverses, i s’escapen de l’objectiu d’aquest 

capítol, però sembla ser que la corrent contagionista dominà el debat científic i polític 

balear entorn a l’epidèmia de febre groga, en canvi a 1865 aquest debat s’havia 

polititzat i fou defès o denostat per les diferents institucions de gestió i d’assessorament 

sanitari. És a dir, encara que ambdues epidèmies contaren bàsicament amb els mateixos 

elements de governabilitat: una mateixa legislació (la Llei General de Sanitat de 1855), 

una dotació econòmica equiparable, però un capital humà diferent i una corrent 

científica gestionada sota diferents interessos. Tot i així, cal a dir que a 1870 les 

conseqüències del còlera de 1865 encara eren visibles, motiu pel qual el sistema 

preventiu fou adoptat amb major prestesa i així contar amb un nombre de defuncions 

molt més inferior. 

L’aproximació demogràfica a l’epidèmia de còlera de 1865 es pot realitzar a 

partir del Registro mortuorio de los fallecidos en esta ciudad y su término desde el dia 

1º de agosto hasta el 15 de diciembre durant el cólera de 1865, com ja introduíem a 

capítol de Fonts i mètodes, confeccionat per l’Ajuntament del municipi a inicis de 1866. 

Tot i que pel present estudi únicament ha estat explotat en relació a la mortalitat en la 
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infància. En canvi, l’estadística demogràfica entorn a l’epidèmia de febre groga s’ha 

pogut reconstruir gràcies a la localització a l’Arxiu Municipal de Palma d’un lligall 

titulat Estadística de las invasiones y defunciones ocasianadas por fiebre amarilla140 en 

part apuntades en les pàgines finals de La Historia de la Fiebre Amarilla que se padeció 

en Palma de Mallorca en 1870 per part de Josep Ensenyat Raplí i Jaume Escales 

Adrover, que suposà la memòria municipal sobre l’epidèmia i fou publicada a 1871 

oferint les dades en forma tabular i no de manera individualitzada com el cas del citat 

registre mortuori.  

La recollida municipal de les defuncions per febre groga foren fruit d’un ofici 

publicat per part del Govern de la Província al Boletín Oficial de la provincia de las 

Baleares on es requerien les xifres de morts per l’epidèmia i es proporcionava un model 

de taula per la recollida d’aquestes justificant la seva necessitat a partir de les següents 

paraules: 

“Las aflictivas circunstancias que atraviesa esta capital con motivo de la 
invasion (sic) de la fiebre amarilla han dado margen á que el Gobierno me circule 
ordenes en averiguación del curso que hasta ahora ha seguido y en adelante pueda 
seguir el cruel azote de la pesta [febre groga]141 

Consecuencia de estas ordenes son los cuadros que relativos a la epidemia se 
publican a continuación y que espero que los Sres. Alcaldes en cuyos distritos se han 
presentado ó por desgracia se presente la fiebre amarilla, se apresuren á (sic) 
remitirla. 

Interesados todos en que los datos se consignen en los cuados sean fiel 
espresion (sic) de los tristes hechos que narran, escuso encarecer á (sic) dichos Sres. 
Alcaldes el celo mas esquisito (sic) al estampar las cifras”142.  

 
 Es comptabilitzen 207 defuncions per febre groga entre setembre i novembre de 

1870, dels quals 193 tingueren assistència mèdica. Cal tenir present que els primer dies 

d’epidèmia existí una certa indefinició en els diagnòstics, ja que aquesta no havia estat 

declarada oficialment, tret comú a molts de moments de perill epidèmic. Així algunes 

causes de defunció foren inscrites sota altres rúbriques i no com a febre groga. Pel que 

fa a la distribució per edats de les defuncions del tifus americà (veure Gràfic 4) 

s’observà una major concentració en edats adultes, pel que fa als homes en les edats 

compreses entre 16 i 20 anys i entre 36 i 40 anys. Pel que fa a les dones, la major 

mortalitat es produí entre els 26 i els 30 anys. Cal manifestar la poca incidència que 

                                                 
140 Estadística de las invasiones y defunciones ocasionadas por la fiebre amarilla. AMP, FP 446/1. 
141 Pesta, pestilència, etc. posseïa la significació d’epidèmia independemnt del tipus de malaltia que la 
provoqués. Sobre el tema veure: Arrizabalaga Valbuena, J. (1993): La identificación de las causas de 
muerte en la Europa pre-industrial: algunas consideraciones historiográficas. Revista de Demografía 
Histórica, vol.  11, núm. 3, pp. 23 – 48. 
142 Boletín Oficial de la provincia de Baleares, 07/10/1870, núm. 578. 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 238 

tingué la malaltia entre la població infantil i juvenil. La Reial Acadèmia de Medicina i 

Cirurgia en la seva tasca d’òrgan facultatiu manifestà durant el decurs de l’epidèmia que 

s’observava una major incidència en la població joven, entesa aquesta com a població 

en edat adulta, que als infants, vells i febles.143 Així doncs, el perfil etari de les 

defuncions que presentàvem concorda amb el descrit per l’Acadèmia en termes de 

morbilitat. Introduint la variable del sexe es ressalta que en les edats joves la mortalitat 

fou més important en els homes. En canvi en les edats més avançades les dones es 

moriren més (veure Gràfic 13). 

 
Gràfic 13: Percentatge de defuncions per sexes i edats de febre groga entre setembre i novembre de 
1870 a la ciutat de Palma. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Estadística de las invasiones y defunciones ocasionadas por la fiebre 
amarilla. AMP, FP 446/1. 
 
 En relació a l’estat civil cal tenir en compte que els que moriren més per febre 

groga foren els homes fadrins, per contra les dones fadrines sucumbiren menys a la 

malaltia. La concentració més alta de la mortalitat es donà en els homes fadrins i en les 

dones vídues. Així la distribució per estat civil concordaria amb la distribució que 

havien donat en relació a les edats a la mort (veure Gràfic 14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
143 Acta de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma, 01/10/1870. AAMCB, sense catalogar.  
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Gràfic 14: Percentatge de defuncions per estat civil i sexes de febre groga entre setembre i 
novembre de 1870 a la ciutat de Palma. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Estadística de las invasiones y defunciones ocasionadas por la fiebre amarilla. 
AMP, FP 446/1. 
 

 Una vegada exposada en línies generals l’estructura per edats i estat civil de la 

mortalitat per febre groga, on s’ha hagut d’utilitzar una mesura tan poc refinada com el 

percentatge de defuncions davant de la manca d’un cens de població proper, es preveu 

el càlcul de la taxa de letalitat per hospitals provisionals144 a partir de la classificació 

dels seus pacients en curats i morts i del nombre total d’ingressos.145 Així, s’establirà 

que les entrades es refereixen a nombre de casos diagnosticats de la mateixa malaltia (en 

el nostre cas febre groga) i que els morts són les defuncions per aquesta malaltia en el 

mateix període. La intencionalitat en el càlcul d’aquest indicador es per observar la 

proporció de persones que contreien la malaltia i en morien. Aquestes taxes han estat 

calculades en funció dels tres mesos en què durà l’epidèmia. Som conscients que 

aquests talls cronològics poden fer que en algun moment es sobreestimi el numerador o 

el denominador del quocient, ja que alguns casos diagnosticats a setembre pogueren 

morir en el mateix mes o en el següent, tenint en compte aquest problema metodològic 

considerem del tot convenint aquesta distribució estacional, ja que ens permetrà 

observar el punt més àlgid de l’epidèmia. En el cas de l’hospital de Ca l’Ardiaca la 

                                                 
144 Els hospitals provisionals eren infraestructures amb funcionalitat temporal dedicades exclusivament a 
la malaltia epidèmica.  
 

 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 240 

màxima letalitat es presentà al mes de novembre i per les dones i en l’hospital Militar 

fou a setembre (veure Taula 38). 

 
Taula 38: Taxes de letalitat (%) de febre groga per mesos i per hospitals provisionals de Palma, 
1870.  

 

Hospital provisional Homes Dones Homes Dones Homes Dones
Caputxins 76,92 14,39 - - - -
Ca l'Ardiaca - - 29,41 35,00 52,27 30,00
Militar 60,00 - 22,22 - 27,27 -

Setembre Octubre �ovembre

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de Estadística de las invasiones y defunciones ocasionadas por la fiebre amarilla. 
AMP, FP 446/1. 

 
 Malgrat el buit existent en la sèrie de mortalitat per la ciutat de Palma entre 1871 

i 1877 entendrem que es recuperà aviat de la sotragada demogràfica que suposà 

l’epidèmia de 1870 donava la menor incidència que presentà en relació a l’anterior crisi 

de 1865. Tot i l’aparent tendència al descens des de 1880 el nombre de defuncions tornà 

a superar el de naixements com a conseqüència d’una epidèmia de xarampió a 1887. 

Epidèmia que fou objecte d’estudi en un dels articles d’Enric Fajarnés que titulà 

Algunos datos sobre la epidemia de sarampión padecida en esta capital durante el año 

1887 publicat a la Revista Balear de Ciencias Médicas al mateix 1887 i en forma 

d’opuscle un any després. Anys després en motiu d’un nova epidèmia de xarampió entre 

1895 i 1896 l’autor en la mateix revista publicà un nou estudi, Potas sobre la epidemia 

de sarampión padecida en Palma en 1895–96 amb algunes referències a l’epidèmia de 

1887. Cal a dir que aquesta segona epidèmia que esmenta Fajarnés no s’hi observà tanta 

intensitat com la de 1887. Una epidèmia que també tingué incidència en la resta de l’illa 

però els seus efectes foren de menor intensitat que en la capital.  

Fajarnés en el seu article de 1887 determinà la durada de la malaltia mitjançant 

el nombre defuncions per mes i lloc d’ocurrència, el qual coincidí amb els districtes 

sanitaris en que es dividí la ciutat de Palma amb motiu de l’epidèmia de còlera de 1865, 

que anomenà ’Invasión y marcha de la epidemia’. Alhora també fixà la mateixa 

cronologia pels establiments col·lectius, tant militars com benèfics, amb especial 

menció de l’Hospital Civil, que li serví per descriure el perfil etari dels atacats per 

xarampió a l’epidèmia de 1887 afirmant que: “La edad de los invadidos en la población 

oscila entre 7 meses y 22 años, correspondiendo el mayor número de invasiones al 

período de la primera dentición y después al de transición. De menos de un año han 
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sido atacados pocos; en el período de pubertad algunos; en el de nubilidad el 0,90 por 

100.” (Fajarnés Tur, 1888: 10).  

Un perfil i uns primers càlculs que li permeteren la descripció de la distribució 

del xarampió a la ciutat de Palma i que acabaria confirmant a l’apartat dedicat a la 

mortalitat. On afirmà que les defuncions “[...] clasificadas por edades, dan el resultado 

siguiente: de menos de un año, 33 – el 13,92 por 100-; de uno á (sic) dos años, 103; de 

dos á (sic) tres, 52; de tres á (sic) cuatro, 20. De cuatro años en adelante disminuye 

notablemente la mortalidad, correspondiendo al menor número á (sic) los mayores de 

diez años” (Fajarnés Tur, 1888: 29). Així doncs, tant en termes de morbilitat com 

mortalitat es confirma que la malaltia fou pròpia de la primera infància, com ja 

desenvoluparem posteriorment. La seva alta incidència de la malaltia quedava 

justificada per:“como es conocido que el sarampión es más grave cuanto mayor sea el 

período que separa las epidemias, y por otra parte obsérvase (sic) que el exantema 

reina endémicamente en las localidades que cuentan muchos habitantes, sufriendo 

recrudecimientos por períodos, conviene echar una ojeada retrospectiva [...]” (Fajarnés 

Tur, 1888: 1). El resultat de l’epidèmia fou que la ciutat de Palma passà a tenir una taxa 

bruta de mortalitat per sobre del 27‰ i per l’illa en general passà a ser del 25‰.  

El descens de la mortalitat fou reprès amb una certa intensitat. Així, la taxa de 

mortalitat del quinquenni 1890-1894 per l’illa de Mallorca representà un 21‰ i entre 

1900 i 1914 un 18‰ i per la ciutat de Palma, un 23‰ i un 19‰, respectivament. Així, 

la mortalitat bruta havia disminuït en el context general un 18% i per la capital el valor 

del 14%. No obstant això, en motiu de la pandèmia de grip de 1918 – 1921 la mortalitat 

a la ciutat de Palma es situà per sobre del 20‰. Pel que fa a les Illes Balears es compta 

amb la monografia de Ferran Dídac Lluch i Dubon amb el títol de L’epidèmia de grip 

de l'any 1918 a les Illes Balears publicada el 1991. Esmenta que per a 1918 a les Illes 

Balears hi foren rubricades 1891 defuncions per grip.  

Una vegada superada la crisi del grip la mortalitat continuà descendint fins al 

període de Guerra Civil (1936 – 1939) i postguerra (1940 – 1952), moment en què la 

mortalitat sobretot per a la ciutat de Palma augmentà en un 10% en relació a les xifres 

observades en el període 1930 – 1935. Cal a dir que tot i no ser front de guerra, com ja 

explicàvem per a la natalitat, la ciutat és veié més afectada per les conseqüències del 

període bèl·lic sobretot en termes d’abastiment d’aliments o per alguns bombardejos 

aeris. D’aquí que molts d’habitants de la ciutat es desplacessin al món rural. No obstant 

això, a partir de la dècada dels anys 50 es reprengué el ritme de descens anterior a la 
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guerra per a començar a mostrar algun símptoma d’estabilització al voltant del 10‰. En 

aquests moments la lluita contra la mortalitat infantil i juvenil per causa 

infectocontagiosa ja donava els seus fruits, el perfil epidemiològic ja havia canviat.  

 Pel que fa a les Pitiüses cal a dir que per a la primera meitat del segle XIX no es 

disposen de dades per a estimar la mortalitat, com ja havíem esmentat pel cas de la 

natalitat. Just a les acaballes de la dècada dels anys 80 del mateix segle s’observa una 

important crisi de mortalitat que malauradament no es pot esgrimir quina en fou la causa 

directa (veure Gràfic 11). Possiblement fou conseqüència d’una epidèmia de còlera o de 

verola com es reportà per a la ciutat de Palma en el mateix període. Malauradament la 

historiografia balear o millor dit mallorquina ha deixat sovint de banda a les illes 

Pitiüses i en els temes demogràfico-sanitaris encara més i sols es troben monografies de 

caire local en que els fenòmens més generals no són abordats. Tot i que per a l’illa de 

Mallorca o de Menorca, com explicarem seguidament, entre 1900 i la pandèmia de grip 

s’observà un descens important de la mortalitat que es xifrà en un 26% i un 47% 

respectivament. Mentre que a Eivissa el nivell de mortalitat únicament havia descendit 

en un 8%. Cal notar una major incidència de l’epidèmia de grip en l’illa d’Eivissa que 

en la resta d’illes. Sense ànim de comparació de les xifres de mortalitat de les tres illes, 

cal a dir que les taxes brutes de mortalitat de l’illa d’Eivissa per a principis de segle XIX 

es presenten inusitadament baixes i per contra amb unes taxes de natalitat inusitadament 

altes. Suposa aquest comportament una transició demogràfica no tan moderna com la de 

Menorca o la de Mallorca?, s’està davant un mal registre dels events demogràfics, 

sobretot de les defuncions?. Preguntes per a les quals no tenim respostes per no ser el 

nostre objecte d’estudi. Caldrà esperar a futures investigacions per a esclarir-ho.   

 Menorca entrà en el segle XIX amb unes taxes aproximadament del 30‰, entre 

1820 i 1850 es situaren entorn al 20‰. Per a la segona meitat del segle es mantingueren 

aquestes xifres però en la última dècada ja es pot assenyalar una mortalitat inferior al 

20‰. La mortalitat en la capital de l’illa, Maó, en el darrer terç del mateix segle es 

trobava bàsicament constant al voltant del 20‰ amb uns nivells de natalitat molt 

propers amb el conseqüent efecte que suposa pel creixement natural de la ciutat que ja 

havíem observat en l’apartat dedicat al creixement de la població en què els seus 

creixements foren propers a zero o fins i tot negatius. El descens de la mortalitat 

continuà durant el segle XX amb dos importants frens, el primer fou la pandèmia de grip 

de 1918-1921 i la Guerra Civil. Cal a recordar que Menorca fou republicana fins a 

febrer de 1939 la qual cosa pogué comportar tot una sèrie de problemes inherents a 
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l’abastiment d’aliments a causa de què Mallorca i Eivissa caigueren en mans del bàndol 

nacional des del juliol de 1936.  

 Fins el moment ha estat presentat el comportament de la mortalitat de manera 

separada per a cada una de les illes que composen l’arxipèlag balear com a 

conseqüència del desconeixement de la seva estructura per edat tant de la seva població 

com de la corresponent a la defuncions. Però sí es parteix de la distinció entre Palma i 

Balears rural, que suposa el valor de la província menys la capital, es pot observar que 

la ciutat de Palma presentava unes taxes de mortalitat majors que a la resta de província 

(veure Taula 39). Aquests xifres confirmen l’existència de l’anomenat urban penalty, el 

qual es mantingué en vigència fins més enllà de 1930. Tot i que, el descens de la 

mortalitat era procés comú a les dues localitzacions territorials, el món rural descendí a 

un ritme del 30% mentre que la ciutat del 26%. Així, la separació entre Palma i Balears 

rural s’incrementà. De manera, que a 1900 era del 15% i a 1930 era del 20%.  

 

Taula 39: Taxes de mortalitat estandarditzades (‰) per a la ciutat de Palma i per a Balears rural, 
1900 – 1930 

 
1900 1930

Palma 22,36 16,57
Balears rural 18,95 13,25
Illes Balears 19,58 14,04  

Font: Elaboració pròpia a partir dels MNP de 1900-1901 i 1930-1931 i dels censos de 1900 i 1930. 

1.3.3 L’esperança de vida. 
 

L’esperança de vida com a indicador sintètic de l’experiència de mortalitat 

permet completar el context demogràfic, sobretot de la mortalitat, de les Illes Balears 

que havíem anat presentant fins el moment a partir de càlculs tan poc refinats com les 

taxes brutes. Per definició l’esperança de vida únicament es pot calcular per generacions 

extingides a no ser que es creïn generacions hipotètiques per les quals s’estimarà 

l’esperança de vida d’una generació que al llarg de les seves successives edats fos 

extingint-se amb la mortalitat d’un determinat any o període. A més, representa un 

indicador més afinat per a la mortalitat que la taxa bruta a causa de què no es veu afectat 

pels efectes de l’estructura per edats i permet comparacions cronològiques i territorials. 

D’aquesta manera es podran ubicar ‘demogràficament’ les Illes Balears i la seva capital, 

la ciutat de Palma en el context espanyol. L’estimació de l’esperança de vida referida al 
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néixer serà el valor presentat, el qual suposa “[...] the life table functions most frequently 

used as an index of level of mortality. It also represents a summarization of the whole 

series of mortality rates for all ages combined [...]” (Shryock i Siegel, 1976). D’aquí 

l’increment paulatí de l’esperança de vida al néixer en les poblacions històriques en fase 

transicional s’expliqui per la reducció de la mortalitat en la infància a causa del seu pes 

preeminent en l’estructura per edats de les defuncions. Així doncs, el gran triomf del 

descens de la mortalitat fou el descens de la mortalitat en la infància.  

Entre 1860 i 1960 les Illes Balears presentaren contínuament una de les més 

altes esperances de vida al néixer de tota Espanya (veure Mapa 5). De les 15 regions 

espanyoles146 a 1860, la balear presentava l’esperança de vida de 37,30 anys que la 

situava en tercera posició en el ranking espanyol d’expectives de vida pel darrera de 

regions com Astúries o Galícia (Pradas Muñoz, 2005). En canvi, Dopico (1987) en una 

cronologia semblant i utilitzant la base territorial de província situà a les Illes Balears 

com la província amb major esperança d’Espanya, 41,7 anys, de les 48 províncies 

reportades a causa de l’eliminació del valors de la província de les Canàries per mala 

qualitat de les dades. Per 1910, 1930 i 1960 la situació de les Balears és la primera a 

nivell regional (Dopico i Reher, 1998 i Blanes Llorens, 1996).  

 

                                                 
146 La divisió territorial feta per Javier de Burgos suposà l’organització d’Espanya en 49 províncies les 
quals foren agrupades en 15 regions sense capacitat administrativa donat que aquest fou conferida a les 
capitals de província. La divisió per regions i per províncies es mantingué gairebé intacte fins a la 
constitució de les Comunitats Autònomes a 1978. Exceptuant la regió de les Canàries que a 1927 fou 
dividida en dues províncies amb capitals a Santa Cruz de Tenerife i a Las Palmas. L’organització de 1833 
estigué formada per les següents regions i províncies: 

− Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga i Sevilla.  
− Aragón: Huesca, Teruel i Zaragoza.  
− Asturias: Oviedo.  
− Baleares: Palma de Mallorca  
− Canarias: Santa Cruz de Tenerife  
− Castilla la Pueva: Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid i Toledo.  
− Castilla la Vieja: Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria i 

Valladolid.  
− Cataluña: Barcelona, Gerona, Lérida i Tarragona.  
− Extremadura: Badajoz i Cáceres.  
− Galicia: La Coruña, Lugo, Orense i Pontevedra.  
− León: León, Salamanca i Zamora.  
− Murcia: Albacete i Murcia.  
− Pavarra: Pavarra.  
− Valencia: Alicante, Castellón i Valencia.  
− Vascongadas: Álava, Guipúzcoa i Vizcaya. 

Per copsar la realització la provincialització de Javier de Burgos veure: Morán Orti, A. (1990): La 
división territorial en España: 1825 – 1833. Revista de estudios de la administración local y autonómica, 
núm. 247, p. 567 – 602.  
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Mapa 5: Esperances de vida al néixer per regions històriques d’Espanya, 1860 – 1960. �ivells de 
mesura en anys diferents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Muñoz Pradas (2005) 

 
Les diferents posicions demogràfiques regionals han fet que la modernització 

demogràfica d’Espanya ha estat presentada com la confluència de trajectòries regionals 

a partir de models de descens diferenciat segons fecunditat, mortalitat i migracions. En 

relació a la mortalitat s’han distingit tres zones geogràfiques de comportament que 

Dopico i Reher (1998) les caracteritzaven de la següent manera:  

“[...] Baleares, con casi 42 años de esperanza de vida [a la dècada de 1860], es 
la región más saludable, y lo seguirá siendo a lo largo de todo el período que 
estudiamos [1860 – 1930]. La sigue una área de mortalidad moderada situada en la 
parte Porte de la península. Asturias, Galicia, el País Vasco y la provincia de 
Santander presentan esperanzas de vida entre los 34 y los 37 años (F. Dopico, 1987). 
Pavarra y la costa mediterránea constituyen una área de mortalidad de mortalidad 
intermedia, con la excepción de Valencia, fuertemente afectada por el cólera de 
1865. El interior de la península es una zona de mortalidad muy elevada, que, en el 
caso de León, Aragón y las dos Castillas no alcanzan los 27 años [...]” (p: 41).  

 

1860 1910 - 1911 35 - 40 anys

40 - 45 anys

45 - 50 anys

< 50 anys

1930 - 1931 45 - 50 anys

50 - 55 anys

55 - 60 anys

< 60 anys

55 - 60 anys

60 - 65 anys

65 - 70 anys

< 70 anys

1960 

20 - 35 anys

30 - 35 anys

35 - 40 anys

< 40 anys
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Pel que fa a la fecunditat aquests tres delimitacions mostren una mateixa 

percepció que esmentarem tot i la caracterització del context demogràfic que oferim 

sigui exclusivament entorn a la mortalitat: 

 “Las dos primeras, la costa cantábrica y las regiones de la antigua Corona de 
Aragón, donde la fecundidad disminuyó de forma muy significativa antes de 1940: en 
las cantábricas, en su mayor parte, por la restricción de la nupcialidad, y en las 
segundas, por la limitación de la fecundidad legítima. La tercera zona, el centro y el 
sur, donde el descenso de la fecundidad general se retrasa; este fenómeno, ocurrido 
generalmente después de la guerra civil, cabe atribuirlo a la restricción de la 
nupcialidad y de la fecundidad legítima, por partes iguales, antes de 1940, y después, 
sólo para la segunda” (Nicolau Nos, 1991: 56). 

 
La interrelació d’ambdós fenòmens s’expressaria per una correlació negativa entre la 

taxa bruta de reproducció i l’esperança de vida, de manera que: “[...] allá donde la 

esperanza de vida era más elevada la fecundidad era más reducida; y lo mismo sucedía 

a la inversa” (Nicolau Nos, 1991: 60). 

 Aquesta regionalització s’observa de manera més clara quan es descendeix al 

nivell provincial a més de confirmar-se la posició preeminent de la província de les Illes 

Balears que coincideix amb delimitació de la seva regió històrica. D’aquesta manera, 

tant a 1900, com a 1910, 1920 i 1930 la província de les Illes Balears es presentà com la 

de major esperança de vida al néixer (veure Mapa 6) 

 
Mapa 6: Esperances de vida al néixer per províncies espanyoles, 1900 – 1930. �ivells de mesura en 
anys diferents. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Muñoz Pradas (2005) 

 
Considerant únicament les capitals, la ciutat de Palma a 1900 amb 42,55 anys 

era la segona capital de província amb major esperança de vida al néixer precedida per 

la ciutat de Pontevedra (Mapa 7). A 1910 passà a ser la tercera (45,60 anys) pel darrera 

de Pontevedra novament i per primera vegada d’Irunya (Pamplona). I a 1930 ocupà el 

cinquè lloc després de Lleida, Saragossa, València i Madrid.  

 

Mapa 7: Esperances de vida al néixer per capitals de província a Espanya, 1900 – 1930. �ivells de 
mesura en anys diferents. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Dopico i Reher (1998) 

 
La posició preeminent de les Illes Balears en el context espanyol pot ser 

resumida a partir de la variació percentual que separa els valors insulars  d’esperança de 

vida al néixer de la mitjana estatal (veure Taula 40). Una distància que s’anà disminuint 

a mesura que s’avançava en el segle XX com a conseqüència de la convergència de totes 

les províncies en el procés de Transició Demogràfica. Així doncs, el procés té una 

dimensió territorial important que determina diferent cronologia d’inici a més de 

diferent ritme de descens de la mortalitat. La major variació entre la ciutat de Palma i la 

mitjana total que entre la província i aquesta darrera sobretot entre 1860 i 1930 passa 

per l’apreciació de dos models transicionals referits al món urbà i rural. Un món rural 

que a nivell general d’Espanya s’ha vist com a més salubre que l’urbà fins després de la 

Guerra Civil (Dopico i Reher, 1998 i Reher, 2001). 

 

Taula 40: Variació percentual de l’esperança de vida al néixer a la província de les Illes Balears i a 
la ciutat de Palma, 1860 – 1960.  

 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Dopico (1987) i Muñoz Pradas (2005) per 1860, per 1910 – 1930 a 
partir de Dopico i Reher (1998) i per 1960 Blanes Llorens (1996) per a Palma i Illes Balears. Pel que fa a Espanya les 
dades han estat obtingudes a Nicolau (2005)  

 
Tot i la prevalença de la major esperança de vida en l’àmbit rural insular fins a 

1930, la ciutat de Palma anà guanyant anys de vida mitja (veure Taula 20). Tot i que cal 

tenir present que la distància que separava el món rural del món urbà s’accentuà durant 

les primeres tres dècades del segle XX, un procés invers al d’Espanya en el seu conjunt. 

1860 1900 - 1901 1910 - 1911 1920 - 1921 1930 - 1931 1940 1950 1960
Palma - 42,55 45,96 - 53,17 - - -
Illes Balears 37,3 45,15 50,02 51,61 57,61 - - 70,89
Espanya 29,8 34,76 41,73 41,15 49,97 50,1 62,10 69,85
% variació Palma - Espanya - 22,41 10,14 - 6,40 - - -
% variació Illes Balears - Espanya 25,17 29,89 19,87 25,42 15,29 - - 1,49
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1900 1910 1930
Palma 43,98 45,96 53,17
Rural Balears 46,50 51,15 59,14
Illes Balears 45,15 50,02 57,61
% variació Palma - Illes Balears -2,59 -8,11 -7,71
% variació Rural Balears - Illes Balears 2,99 2,27 2,64

D’aquesta manera de 2,5 anys de diferència a 1900 es passà a gairebé 6 a 1930, mentre 

que per a Espanya de 6,46 es passà a 3,35 anys respectivament. Els guanys en 

esperança de vida a les Illes Balears foren majors en el món rural que en la capital com 

a conseqüència d’un important creixement de la seva població, en el període 1910-1920 

es començà a reportar per sobre de l’1%, que corregué paral·lel al procés 

d’industrialització amb el que significava per a les condicions de salubritat de la ciutat.  

 
Taula 41: Esperança de vida per món urbà (ciutat de Palma) i món rural (província menys capital) 
en la província de les Illes Balears, 1900 – 1930. 

 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de Dopico i Reher (1998) 

 
1.3.4 El context demogràfic de les Illes Balears vist pels propis contemporanis 
(acaballes del segle XIX).  
 

La introducció de la quantificació demogràfica i epidemiològica per part de la 

classe mèdica mallorquina, de manera important, a les acaballes del segle XIX per a la 

valoració de l’estat de salut de la població illenca es féu a través de l’ús, principalment, 

de fonts estadístiques d’àmbit estatal la qual cosa possibilità també el càlcul de les 

xifres demogràfiques de les altres províncies espanyoles. A més, a partir del bescanvi 

bibliogràfic de revistes científiques que realitzava la Reial Acadèmia de Medicina i 

Cirurgia de Palma i el Col·legi Mèdico-farmacèutic aquesta comparativa es pogué 

estendre amb països o capitals europees. D’aquesta manera es fixà a través de 

guarismes demogràfics i epidemiològics la posició de les Illes Balears i de la seva 

capital, la ciutat de Palma, en relació a altres territoris. Amb l’indicador de l’esperança 

de vida al néixer anteriorment s’ha observat la bona posició sanitària de les Illes 

Balears i de la seva capital. Però foren conscients d’aquest comportament demogràfic 

els coetanis de l’època i més en concret els dient-ne científics illencs?, bàsicament 

aquells que formaven part d’una classe mèdica que s’estava constituint com 

hegemònica en la gestió i actuació en matèria de salut.  

Malauradament en els estudis que disposem sobre el fenomen demogràfic de la 

mortalitat a les Illes Balears o de manera general sobre la dinàmica de la població, la 

mortalitat en la infància no fou tractada de manera específica sinó que s’integrà en la 
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construcció d’una aproximació general al patró demogràfic i epidemiològic. 

Senyalarem les aportacions de l’enginyer Eusebi Estada (1843 – 1917) i les dels metges 

Enric Fajarnés Tur (1858 – 1934) i Emili Darder Cànoves (1895 – 1937) pel seu 

caràcter més purament demogràfic. Tot i que aquests dos darrers també tingueren una 

certa producció en l’àmbit de l’epidemiologia que utilitzarem de manera més extensa 

en el capítol dedicat a l’anàlisi de l’estructura de la mortalitat per causa de defunció. 

L’apropament que feren a la mortalitat es basà en el càlcul de les taxes brutes de 

mortalitat a més de la mitjana diària, mensual o estacional del nombre de defuncions.  

Eusebi Estada147 fou un dels higienistes més destacats de finals de la centúria 

del vuit-cents a Mallorca que escriví una de les obres de major entitat sobre el tema, La 

Ciudad de Palma : su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su 

ensanche, con un apéndice sobre las condiciones que han de reunir las viviendas para 

ser salubres (1885 i reeditada i augmentada a 1892) i també destacarem una elocució 

seva que realitzà a 1889 a la secció de Ciències Exactes, Físiques i Naturals de l’Ateneu 

Balear (1862 - 1892)148 amb el títol de Sobre la reforma urbana y sanitaria de la 

ciudad de Palma (publicada a 1890). Tant una com altra servien per justificar la 

necessitat de l’enderrocament de les muralles de la ciutat de Palma i les seves 

justificacions partien d’un fet demogràfic, és a dir, la mortalitat de la província de les 

Illes era massa elevada per la influència de la ciutat. A més justificava que la població 

de la ciutat creixia únicament per l’atracció migratòria que exercia sobre la resta de 

municipis de l’illa, eminentment rurals. Tot i que les seves xifres de mortalitat 

indicaven que: 

 “[...]es una de las capitales de provincia de menor mortalidad, puesto que no 
excede (sic) anualmente de 24 á (sic) 25 por mil. Esto es cierto, y no hay motivo sino 
para felicitarse por ello, pero también lo es, en mi concepto, que este resultado no es 

                                                 
147 Per una aproximació a la figura d’Eusebi Estada veure l’estudi introductori de Francesc Bujosa Homar 
i Miquel Seguí Aznar realitzat en la reedició de la llibre de l’autor La Ciudad de Palma : su industria, sus 
fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche, con un apéndice sobre las condiciones que han 
de reunir las viviendas para ser salubres per part de la Conselleria d’Innovació i Energia a 2003 en la 
seva col·lecció “La Ciència a les Illes Balears”.  
148 L’Ateneu Balear fou una de les associacions científiques de major pes a la segona meitat del segle XIX 
compartint protagonisme amb la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca i amb una 
breu Acadèmia Quirúrgica. L’esdevenir d’aquesta agrupació ha estat marcat per tres etapes, una primera 
que aniria entre 1877 i 1881, és a dir des de la seva creació fins a la fusió amb el Conservatori Balear; una 
segona entre 1881 i 1888 en què passà a denominar-se Conservatori Balear d’Arts, Lletres i Ciències i un 
tercera i última des de 1888 a 1892 en què recuperà el seu nom original i la seva desaparició. Per la 
primera d’aquelles fases veure: Mas Vives, J. (1988): Josep Lluís Pons i Gallarza i el primer Ateneu 
Balear (1862 – 1873). Randa, núm. 25, p. 57 – 130. I per les dues altres etapes consultar: March, J.;  
Bujosa, F. (2001): L’Ateneu Balear (1877 – 1892). Una associació poc estudiada. A: Serra i Busquets, S.; 
Company i Mates, A. (coord.). El moviment associatiu a les Illes Balears. Palma: Institut d’Estudis 
Baleàrics, p. 397 – 411. 
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debido, en manera alguna, á sus buenas condiciones sanitarias, sino á (sic) la 
bondad de nuestro clima, á (sic) la moderación de nuestras costumbres, á (sic) 
nuestra vida sosegada y tranquila –aparte de que esta mortalidad que es pequeña en 
España, es grande comparada con la de otros países- y el estar contenida dentro de 
límites relativamente bajos no significa nada en absoluto, no significa otra cosa sino 
que hay quién está peor que nosotros, sin que, en manera alguna, arguya que no 
pudiera mejorarse reformando sus actuales condiciones sanitarias. Y sino, decidme, 
como puede esplicarse (sic) satisfactoriamente que a pesar de las causas de 
defunción que hay en Bruselas, que en Lóndres (sic), por nosotros casi desconocidas, 
como el suicidio, la embriaguez, el esceso (sic) de la prostitución, nuestra mortalidad 
sea mayor, mucho mayor, que la de aquellas dos grandes, con su clima ingrato, con 
sus industrias insalubres y perjudiciales á la salud pública? Si las condiciones 
sociales, si las condiciones climatológicas fuesen allí tan favorables como las 
nuestras, no sería mayor la diferencia entra la mortalidad de dichas capitales y la de 
Palma? (p. 10). (El subratllat és nostre).   

 
Un discurs que justificava la reforma sanitària de Palma i com a punt de partida 

havia de tenir l’enderrocament de les muralles perquè la ciutat estava constreta per la 

qual cosa presentava una saturació urbanística important fent que la densitat de la 

població d’intramurs fos de cada cop més alta. Tot i així l’enderrocament no fou 

efectuat fins a 1902.149 Cal apuntar que la qüestió demogràfica no li féu un ple ús 

justificatiu ja que emmirallava la situació de la capital insular amb altres realitats 

geogràfiques que presentaven pitjors nivells de mortalitat a més d’altres amb 

recorreguts històrico-demogràfics diferents. A més, utilitzà les taxes brutes de 

mortalitat, però també les de natalitat, tant per la comparació més propera com per 

l’europea amb la problemàtica que suposa l’ús d’aquests indicadors per a l’efecte de 

l’estructura per a edats que reporta. Però cal tenir present que tampoc disposava d’altres 

tipus de càlculs que permetessin comparacions més refinades.   

Enric Fajarnés Tur alhora de pautar la geografia espanyola de la mortalitat optà 

per la creació de rànkings de taxes brutes per províncies, creant dos grups de 12 

províncies respectivament que mostraven les de major i menor mortalitat. Únicament 

utilitzà aquesta aproximació territorial en els seus estudis dedicats a la demografia de les 

Illes Balears i concretament en els publicats a la Revista Balear de Ciencias Médicas 

amb els títols de Demografía de la Islas Baleares durante el quinquenio de 1886 – 90 

(1894) i Estudio demográfico de Baleares (1901), aquest segon fou una versió ampliada 

del primer. En d’altres articles en què just tractà la mortalitat de la ciutat de Palma no 

oferí cap tipus de comparació amb altres localitzacions ni properes com les altres 

                                                 
149 En motiu del centenari de l’ensorrament de muralles de la ciutat de Palma l’Institut d’Estudis Baleàrics 
dedicà el número 70-71 de la seva revista Estudis baleàrics a Les murades de Palma. Del monògrafic 
destacar l’aportació de F. Sáez i Isern, Palma entre dos segles: l’enderrocament de les muralles, pel seu 
anàlisi envers el fet de l’enderrocament.  
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capitals d’illa ni amb la resta de capitals espanyoles. Així com Estada aventurava les 

causes del perquè la mortalitat a les Illes Balears era més baixa que a la resta de l’estat, 

aquest metge es limità a mostrar les xifres. Fajarnés més que avaluar l’estat de salut, el 

presentava en forma numèrica. D’aquesta manera, encara que no sempre com és el cas 

dels dos articles citats, podia inferir les causes i les mesures a adoptar per millorar-lo. És 

a dir, més que plantejar una situació, oferia els instruments a aquells altres científics.  

El nostre estat sanitari d’Emili Darder Cànaves (1895 – 1937) publicat a 1928 a 

la revista La Postra Terra (1928 – juny 1936), un dels òrgans d’expressió de 

l’Associació per la Cultura de Mallorca de la qual aquest metge en fou president entre 

1925 i 1931, és un estudi epidemiològic entre la recerca i la divulgació científica que 

pretenia ser “un avenç de l’estudi estadístic sanitari de la “nostra terra”. L’estudi 

corresponia a una línia d’investigació que havia portat l’autor durant el decenni dels 

anys 20 sota el títol genèric de Lluita contra les malalties evitables i que havia donat els 

seus fruits en conferències de divulgació o articles en publicacions científiques. L’estudi 

cronològicament abastava entre 1900 i 1927 i territorialment feia referència a les Illes 

Balears com a província i a la seva capital, la ciutat de Palma.  

El mètode que utilitzà per traçar la situació sanitària fou la comparativa de les 

taxes brutes de mortalitat per causes de defunció de la província balear i de la seva 

capital amb la resta de províncies i capitals espanyoles i amb un grup sense una unitat 

territorial gaire definitiva que anomenà nacions i capitals avançades que referien a 

indrets com Nova Zelanda, Dinamarca, Estats Units, Anglaterra, Gal·les, Escòcia, 

Holanda, entre d’altres. Les causes de defunció foren agrupades sota el títol de malalties 

pestilencials per referir-se a la pesta, el còlera i la febre groga i d’un altre més genèric 

que hi resumia segons l’autor les principals malalties infeccioses. En aquest grup hi 

enumerà les següents expressions: coqueluche, diftèria, escarlatina, rosa, grippe, 

paludisme, tifoidea, tuberculosi i sífilis. Pel que fa a les malalties pestilencials afirmava 

que “[...] fa temps [que] estam lliures de les incursions de les tres capdals pestes 

exòtiques –pesta, còlera i febre grogra” (p. 190). Afegia que “[...] el tifus exantemàtic i 

el tifus recurrent –malalties de la brutor i de la misèria- [...] no estan registrades en 

l’història (sic) mèdica de Mallorca” (p. 190).  

En relació a la tosferina, la diftèria i l’escarlatina testimoniava que “[...] la 

nostra posició no pot ser més excel·lent. Balears i Palma, a més d’estar situades en 

primer lloc respecte de les províncies i capitals d’Espanya, figuren entre els indrets de 

menor mortalitat del món” (p. 190). No obstant això, les morts causades per xarampió i 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 253 

grip situaven a les Illes Balears en la zona de la meitat del rànquing espanyol. Alhora 

concloïa que la mortalitat per tuberculosi de la ciutat de Palma era de poca intensitat en 

comparació a la resta de capitals espanyoles. El paludisme segons Darder havia deixat 

de ser una causa primordial de mortalitat per l’efecte que havia tingut la dessecació de 

moltes de les zones humides de l’illa de Mallorca i l’anterior autor que citàvem, Enric 

Fajarnés, havia demostrat una sèrie d’anys abans en un estudi de cas del municipi 

d’Alcúdia, on s’hi localitzava una d’aquestes zones humides.  

L’estudi que referíem sobre el paludisme fou una conferència que titulà 

Despoblación de Alcudia, que impartí al Col·legi Mèdico-farmacèutic de Palma, l’11 de 

novembre de 1898 i que es publicà en forma de futlletó a 1899. En aquesta al·locució 

partia del concepte de duplicació de la població, de Malthus, com ja havien esmentat en 

la part inicial del capítol, pel qual cada 25 anys la població s’havia de multiplicar per 

dos. D’aquí que Fajarnés, amb el nombre de la població de la ciutat d’Alcúdia al segle 

XVI, que era de 1.953 habitants i el de 1887 que era de 2.652, testimoniava que, en 

quatre segles no s’havia produït cap duplicació i les causes d’aquest decliu demogràfic 

presentaven “[...] dos fases en el siglo XVIII: una corresponde á la primera mitad y 

obedece á causas internas y externas; la otra aparece en la segunda mitad, y está 

enlazada con las condiciones de la localidad.” (p. 11). Per aquest motiu, calculà la 

intensitat de la mortalitat mitjançant la taxa bruta anual en dos períodes diferents, 1787-

1791 i 1887-1891. A més d’observar el signe de la diferència en termes absoluts entre 

naixements i defuncions per cada un d’aquells quinquennis. Amb la comparació dels 

dos període establia que: “La situación ha cambiado: aquel organismo colectivo 

[Alcúdia] que durante el siglo XVIII se agita furiosamente en un ambiente mortífero, no 

presenta hoy el aspecto cadaverico que entonces ofrecia. El individuo cuenta con 

mayor resistencia orgánica, y la población con mejores defensas”. Per a Fajarnés, 

l’ambient mortífer es devia a causes externes, com a conseqüència de mesures 

profilàctiques, en relació al tancament del port d’Alcúdia per motiu de pesta a Argèlia o 

a d’altres llocs propers i desmentia que aquest tancament hagués estat propiciat per una 

rivalitat entre el port d’Alcúdia i el de Palma en termes econòmics. Però també a causes 

internes que adduïa que calia cercar-les: 

 “[...] en el terreno de la etiología, encontrando la explicación del 
fenómeno, en las condiciones de salubridad del paraje donde está emplazada la 
urbe y en los alrededores de la ciudad.” (p. 16), referint-se a la seva ubicació al 
costat d’un albufera i que “El aprovechamiento común de la Albufera mantuvo 
a la población á su alrededor: allí tiene el alcudiano preciosos intereses que 
conservar y fomentar con la abundante caza y pesca que el pantano facilitaba; 
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allí existía parte de la riqueza de la comarca, y con ese elemento de vida, el 
germen de la muerte, aflojando resortes y mermando fuerzas en los organismos 
humanos que lentamente invadía” (p. 17).  

 
Les millors defenses de la població eren a conseqüència del sanejament de 

l’Albufera que “[...] en 1853, el ingeniro López trazó el proyecto de desecación, y diez 

y siete años más tarde terminándose las obras, con la ejecución, aprovechándose más 

de 20 millones de metros cuadrados de terrenos cenagosos.” (p. 18). 

Reprenent l’article d’Emili Darder, aquest arribava a la conclusió de pel que fa a 

la mortalitat “[...] anam [les Illes Balears] regularment per damunt d’Espanya, 

resultant-lo qual és la nostra major victòria” (p. 194). Tanmateix aquest discurs es 

convertia en derrotista quan comparava el comportament de la mortalitat balear amb les 

ciutats “cultes” europees pel decalaix cronològic que existia en el procés de 

modernització demogràfica entre Europa i Espanya. Com a determinants del descens de 

la mortalitat i factors que provocaren una millor situació sanitària que a la resta 

d’Espanya adduïa la benignitat del clima balear, una “major netedat i més bona posició 

econòmica general dels nostres insulars” (p. 194). Però acabava demanant-se: 

“[...] Si vivim en aquestes condicions favorables, és perdonable que ens 
trobem fortíssimament endarrerits al costat dels països cultes, de clima molt 
més dolent que el nostre i dels quals una partida s’hagueren de refer totalment 
després de la guerra [I Guerra Mundial (1914 – 1918)]? Po clama tot això ben 
fort, fort de tot, expressant la necessitat de posar en pràctica un pla de 
millorament sanitari cercant per tots els medis augmentar la natalitat i 
disminuir la mortalitatm i sobretot en la capital [ciutat de Palma]? En efecte, 
vegem la seva comparació amb el total de Balears. En tuberculosi, tifoidees, 
escarlatina, coqueluche i diftèria manifesten nivellades xifres; Palma té menys 
paludisme, però presenta molt més rosa, un poc menys de natalitat, regular 
major mortalitat i un excedent de natalitat més petit. I si pensam que en la 
actualitat en els països ben civilitzats les capitals apareixen més sanejades que 
els conjunts dels països, quin concepte ens deu merèixer la nostra?... Creiem 
que s’evidencia ben clarament que sols de nom se la pot considerar la capital 
de les illes” (p. 37).  

 
 Un discurs que coincidia amb el que ja citàvem d’Eusebi Estada sobretot en 

relació als factors determinants del descens de la mortalitat i que alhora cal concebre-hi 

el seu ús de justificació de classe alhora que un ús polític de la demografia com a crítica 

al sistema polític del moment i com a conseqüència del retràs demogràfic. Així, el seu 

discurs era una encesa crítica al retard d’Espanya respecte d’altres nacions occidentals, 

que el justificava a partir de tot un conjunt de dicotomies: civilitzat versus incivilitzat, 

dictadura versus democràcia, ciutadans versus subdits, estat d’opinió versus censura, 

participació ciutadana versus indiferència i educació versus ignorància. Així, per 
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Darder, el camí cap a la civilització passava per la participació, és a dir, per sistemes 

democràtics que fomentessin l’educació i on, aquesta educació, creàs un estat d’opinió 

capaç de fer front a les oligarquies que imposen la censura (recordem que en el moment 

en que escriví aquest text s’estava sota la Dictadura de Primo de Rivera (1923 – 1930)).  

 Per tant, la classe mèdica i els higenistes en general de Mallorca foren 

conscients de la posició de les Illes Balears o de la capital en particular en el context 

espanyol però també en l’europeu. Però desatengueren a la quantificació de la 

mortalitat infantil a diferència per exemple del metge Lluís Comenge (1854 - 1916)150 

que a 1900 publicà el seu estudi sobre la Mortalidad infantil de Barcelona según las 

clases sociales, la producció del qual en molts de sentits fou molt similar a la d’Enric 

Fajarnés però no en aquest aspecte en concret (Pujadas Mora, 2008). Alhora, la 

Sociedad Española de Higiene des de la seva constitució a 1881 entengué la correlació 

positiva entre la manca de vitalitat del creixement de la població espanyola i l’alta 

mortalitat en la infàcina existent. D’aquí que a 1885 es promogués per part d’aquella 

societat l’estudi del també metge Juan Aguirre y Barrio titulat la Mortalidad de la 

primera infancia. Causas y medios de atenuarla (Robles, et al., 2003). O amb 

anterioritat s’ha de testimoniar l’obra de Patricio Borobio Díaz que portà per títol La 

mortalidad de los niños en Zaragoza. Sus causas y sus remedios. Aquests textos 

mostraven un discurs catastrofista en els mateixos termes que ho feien els mallorquins 

amb la intenció de forjar l’opinió pública a més de proposar intervencions particulars 

com és el cas de l’Informe acerca de la mortalidad infantil de Madrid, sus principales 

causas y medios de combatirla (Rodríguez Ocaña i Perdiguero Gil, 2006).  

 

En conclusió, les diferents illes de l’arxipèlag presentaren models transicionals 

diferents que es poden caracteritzar com un de més avançat pel cas de Menorca i 

Mallorca i un de més endarrerit pel cas d’Eivissa. O també es podria dir que la illa 

demogràficament més avançava fou Menorca, seguida per Mallorca i en última lloc 

Eivissa on també hi inclouríem l’illa de Formentera. En aquesta diferenciació s’hi ha 

d’entendre el pes de la ciutat de Palma que seguidament explorem a través de la seva 

mortalitat en la infància. A més d’entendre que el gran triomf del descens de la 

mortalitat fou el descens de la mortalitat en la infància com conseqüència del major pes 

                                                 
150 Per resseguir l’obra de l’esmentat metge veure: Rodríguez Ocaña, E. (1986): La labor estadística de 
Luís Comenge (1854-1916) en el Instituto de Higiene Urbana de Barcelona. Dynamis, vol.  5–6, pp. 279–
306. 
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específic en estructures de població joves a més de garantir la seva continuïtat. Així 

com Mallorca i Menorca des del darrer terç del segle XIX mostraren un perfil de 

descens, les Pitiüses experimentaren una clara tendència a l’augment, encara que a 

finals de segle varen convergiren amb les propensions a la baixa de les altres illes 

continuant el procés durant el segle XX. 

Les tres illes considerades en el seu conjunt presenten una posició 

demogràfica en el context espanyol del tot avantatjosa que ha fet que la Transició de la 

Mortalitat a les Illes Balears hagi estat ressaltada pel seu caràcter de singular i 

capdavanter (Cabré Pla, 1999) o d’avançada en relació a la resta de províncies 

espanyoles (Bujosa et al., 2000). La singulartiat en termes econòmics s’explica perquè 

“El modelo de crecimiento balear, con bajos costes laborales en un escenario general 

de contención de precios, genera una calidad relativa de desarrollo que no puede 

desecharse, y debe obedecer a las mejores condiciones ambientales y a una 

alimentación más nutritiva y proteíca que las consumidad en los grandes núcleos 

industriales peninsulares [...]” (Manera Erbina, 2006: 27). Però també a partir de la 

consideració de l’impacte de les xarxes d’assitència sanitària, és a dir xarxes de 

facultatius i de congregacions religioses femenimes com a agents dinamitzadors del 

procés de transició (Moll, 2005 i Moll Blanes et al., 2005). A més dels efectes i la 

naturalesa de la pràctica de l’Administració Pública municipal en termes de Salut 

Pública que es fonamentà en la consolidació dels serveis sanitaris municipals, 

programes de vacunació en dates primerenques, el progrés en la realització d’obres 

públiques, l’elaboració d’estadístiques demografico-sanitàries i la pràctica de la higiene 

pública (Moll Blanes et al, 2005; Moll Blanes i Salas Vives, 2006). Temes que 

reprendrem a partir del discurs mèdic de la classe mallorquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 257 

2. L’estructura per edats de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de 
Palma, 1840 – 1960. 

 
 
Una vegada presentat el context demogràfic de les Illes Balears es passarà a 

analitzar la mortalitat en la infància de la ciutat de Palma com a element específic del 

procés de Transició Demogràfica. Aquesta mortalitat s’entén com la que esdevenia a 

entre el naixement i l’edat complerta de nou anys la qual fou cabdal en el 

desenvolupament de la Transició Demogràfica a causa del seu pes en l’estructura per 

edats a més del seu paper en la reproducció del sistema pel darrera de la fecunditat. 

Aquest procés suposà el rejoveniment de l’edat a la defunció per la concentració de les 

defuncions gairebé de forma exclusiva entorn al naixement. A més del bescanvi en el 

patró epidemiològic que implicà la reducció de la prevalença infecciosa a la visibilitat 

de la mortalitat no infecciosa. Tot aquest procés de canvi estigué determinat per una 

sèrie de factors com la millora en la nutrició, les mesures en Salut Pública, la 

medicalització de la infància, etc. Processos i factors que explicarem pel cas concret de 

Palma entre 1840 i 1960.  

L’evolució de la mortalitat en la infància de les generacions nascudes entre 1840 

i 1960 de la ciutat de Palma es veié marcada per diferents fases. L’objectiu del present 

capítol és constatar el descens de la mortalitat fixant el seu ritme i fases per tal 

d’observar quins foren els components dinàmics i estructurals que condicionaren aquest 

procés. És a dir, es pretén oferir un anàlisi detallat a partir de l’estructura per edats en la 

infància que permeti explicar l’evolució global del fenomen a més de les particularitats 

del diferents grups en què es divideix la infància (veure Il·lustració 21 i 22, pàgines 

següents).151 

La mortalitat en el primer any de vida ha estat dividida en franges etàries que 

responen a l’intent d’homogenitzar diferents comportaments com a conseqüència de 

diferents etiologies. Així, la mortalitat entre el naixement i els primers 28 dies de vida 

ha rebut el nom de mortalitat neonatal i agrupa les defuncions normalment ocorregudes 

per causes congènites o per treballs del part. Per aquest motiu s’anomena mortalitat 

endògena en el sentit usat per Bourgeois Pichat (1951). Per contraposició la mortalitat 

esdevinguda entre el primer i onzè mes de vida s’anomena mortalitat postneonatal o 

mortalitat exògena pel seu comportament ambiental com també esmentà l’autor referit 

                                                 
151 Aquestes division etàries de la mortalitat en certa manera ja havíen estat esbossades en el capítol de 
Fonts i mètodes en la presentació dels procediments estadístics d’estimació de la mortalitat. 
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anteriorment. La vessant endògena de la mortalitat neonatal fa que les defuncions en la 

primera setmana de vida juntament a la mortalitat entorn al part i en les darreres 

setmanes de gestació formin el període perinatal. La mortalitat perinatal apareix com 

l’evolució del concepte de mortinatalitat, creat pel metge francès J. Bertillon (1900), el 

qual únicament referia a les defuncions ocorregudes en el període fetal tardà, entorn al 

part i en les primeres vint-i-quatre hores en la seva adaptació a les fonts espanyoles per 

la utilització d’un criteri legal en la distinció dels nascuts vius – nascuts morts fins a 

1975. 

Il·lustració 21: Els components de la mortalitat fetal i de la mortalitat infantil.152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir la classificació de l’Organització Mundial de la Salut. Disponible a: 
http://www.paho.org/spanish/sha/eGlos.htm [Consulta: 15 d’abril de 2009]. 
 
 

La mortalitat juvenil és aquella mortalitat que s’observa entre el primer i el novè 

aniversari. Es troba subdividida per la mortalitat juvenil primerenca que esdevé entre el 

primer aniversari i el quart i que en anglès el seu quocient rep el nom d’early childhood 

mortality rate (ECMR) i per la mortalitat juvenil tardana o late childhood mortality rate 

que correspon a la franja d’edat des del cinquè al novè aniversari. En l’actualitat 

organitzacions com l’UNICEF agrupen la probabilitat de morir entre el naixement i 

l’edat exacta dels cinc anys denominant-la com under-5 child mortality (U5CM) que 

recull l’experiència de manera conjunta entre la mortalitat infantil i la mortalitat juvenil 

primerenca. Divisió que no aplicarem en el nostre estudi en favor de conservar la 

distribució de la mortalitat infantil per un costat i per l’altre la mortalitat juvenil. 

 

 

 

 

                                                 
152 Els requadres utilitzats per a la representació de cada un dels trams d’edats no estan en escala en 
relació als períodes d’edat representats.  

Mortalitat fetal Mortalitat neonatal precoç Mortalitat neonatal tardana

Mortalitat perinatal

22 setmanes de gestació �aixement 7 dies 28 dies

Mortalitat neonatal

Mortinatalitat (*)

Mortalitat postneonatal

364 dies

Mortalitat postneonatal

Mortalitat infantil
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Il·lustració 22: Els components de la mortalitat juvenil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir la classificació de l’Organització Mundial de la Salut. Disponible a: 
http://www.paho.org/spanish/sha/eGlos.htm [Consulta: 15 d’abril de 2009]. 

 

El procediment estadístic utilitzat en el present anàlisi per mesurar la intensitat 

de la mortalitat és la probabilitat de morir. Aquest càlcul suposa la quantificació del risc 

de les generacions de la ciutat de Palma a veure’s sotmeses a l’event de la defunció en 

una determinada edat. Com a conseqüència del desconeixement de la generació de 

naixement dels individus difunts, donat que els partides de defunció sacramentals o 

civils no hi fou recollida, s’ha realitzat un ponderament de les defuncions per any de 

calendari per tal d’efectuar una distribució entre dues generacions consecutives, com ja 

explicàvem en el capítol de Fonts i mètodes.  

La mortalitat en la infància a mitjans de la centúria del vuit-cents a la ciutat de 

Palma representava al voltant del 40% de totes les defuncions ocorregudes en un any de 

calendari. Cent anys més tard aquell percentatge estava per sota del 10% (veure Gràfic 

15). Per tant, aquesta mortalitat anà perdent pes específic a mesura que s’avançava cap 

al segle XX, clar reflex del procés de Transició Demogràfica.  
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Gràfic 15: Defuncions en la infància en relació a les defuncions totals (%) a la ciutat de Palma, 
 1860 – 1960. Mitjanes mòbils quinquennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960. 

 

Entre 1860 i els anys finals del decenni dels 80 del segle XIX s’observà una alta 

prevalença d’aquest tipus de mortalitat. Seguida per una etapa de descens moderat fins a 

entrar en una tendència d’estabilització que acabaria a 1910. A partir d’aquest moment 

el descens es consolidà i s’intensificà fins a 1940. En els anys centrals del segle XX cal 

notar un alentiment del descens que s’ha d’explicar per tota un sèrie de factors talment 

com els efectes col·laterals de la Guerra Civil i postguerra, una medicalització 

progressiva de la infància que afectà tant al part com a la mort a més de la consolidació 

del model d’atracció de la ciutat de Palma sobre la resta de municipis de l’illa i així 

esdevenir una macrocefàlia poblacional.  

Si afinem la mesura de la mortalitat en la infància per obtenir la seva intensitat a 

través del càlcul de les probabilitats de morir per aquelles mateixes generacions 

s’observa que entre 1840 i la segona meitat del decenni de 1860 es descrigué un procés 

continuat d’augment de la mortalitat. D’aquesta manera es passà d’uns valors mitjans 

que oscil·laven entre el 250 i 350‰ a un màxim que gairebé arribà al 500‰, motivat 

per les circunstàncies de l’epidèmia de còlera soferta a la ciutat de Palma a l’estiu de 

1865 (veure Gràfic 16). Aquest comportament amb crisis recurrents era propi del 

període pretransicional, un fenomen comú a l’Espanya interior ja constatat per Sanz 

Gimeno (1997) i Ramiro Fariñas (1998) i també per Robles González (2002) en 
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municipis rurals de la província d’Alacant. Però també a molts d’altres països europeus, 

així com França, Alemanya, Suècia,... (a tall d’exemple: Casselli, 1991 i Schofield i 

Reher, 1991). Les causes d’aquest augment s’han cercat en crisis de subsistència (Pérez 

Moreda, 1980), en epidèmies recurrents de còlera i de malalties pròpiament de la 

infància talment com verola o xarampió o en canvis climatològics. És a dir, un 

empitjorament general de les condicions de vida. 

 

Gràfic 16: Mortalitat en la infància (10q0, ‰) a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils 
quinquennals.153 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

Entre 1866 i les acaballes dels anys 70 de segle XIX s’observa la inversió 

d’aquella propensió per mostrar valors per sota del 300‰. Encara que, aquesta 

tendència es veié truncada per uns certs repunts que marcaren tendència fins a 1881, 

bàsicament a causa de la verola i el xarampió, com explicarem detalladament en 

l’anàlisi de l’estructura de la mortalitat per causes de defunció. Cal a dir que els 

esmentats retrocessos foren de menor intensitat que els soferts en la dècades dels anys 

40 i 50 del segle XIX.  

A partir de 1890 s’inaugurà un procés de descens continuat i sostingut, 

únicament alentit per la pandèmia de grip de 1918-1921. Més enllà d’aquest petit 

trencament es descrigué un acceleració del descens, de manera que d’un 350‰ als 

darrers decennis del segle XIX es passà a un 50‰ a 1960. Cal tenir present que la Guerra 
                                                 
153 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. Per a més detalls 
sobre la construcció de l’estimació de les defuncions al néixer i en les primeres vint-i-quatre hores veure 
el capítol de Fonts i Mètodes. 
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Civil (1936-1939) i la postguerra, aquesta entesa fins a 1952 –moment en què es 

suprimeixen les cartilles de racionament -, no es traduïren en un excessiu augment del 

nombre de decessos, si més no s’observà una tendència a l’estancament en el descens de 

la mortalitat. El procés de caiguda de la mortalitat continuà a la dècada dels anys 50 

però es frenà en els darrers anys indirectament per la medicalització de la infància, com 

esmentàvem anteriorment. 

El procés de descens de la mortalitat pot ser apuntat com un procés de millora de 

la supervivència. Així, durant el segle XIX, 6 i a mesura que s’avançava en la cronologia 

descrita, 7 de cada 10 nascuts vius154 complia el seu desè aniversari. I tombant el segle 

XX i com a consolidació del descens de la mortalitat infantil i juvenil, 8 i ja des del 

decenni de 1940, 9 de cada un d’aquests 10 nascuts, sobrevivia a l’edat de 9 anys.  

Per a calibrar la magnitud del descens de la mortalitat que s’ha descrit 

anteriorment i copsar les fases que configuraren el procés es proposa observar la 

variació decennal en percentatges de la probabilitat de morir en els primers nou anys de 

vida. D’aquesta manera, cada probabilitat de morir anual ha estat expressada a través de 

la variació percentual en relació a la probabilitat de morir de 10 anys després. Per tant, 

el creixement o decreixement de l’indicador de mortalitat d’un any determinat 

representa la modificació soferta en comparació al valor d’una dècada anterior (veure 

Gràfic 17). 

 

Gràfic 17: Creixement percentual per decennis de la mortalitat en la infància a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960.155 
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154 Aquest nascuts vius estan entesos en el concepte biològic i no legal.   
155 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 

 D’aquesta manera, els increments de les probabilitats que s’observen entre els 

decennis dels anys 50 i 70 denoten i xifren un empitjorament progressiu de la mortalitat, 

com ja esmentàvem, amb valors extrems de més del 50% en relació al valor de deu anys 

abans. En canvi, entre 1870 i els anys centrals de la dècada dels 80 del segle XIX 

desapareix aquella mortalitat de crisi amb reduccions del més del 20%. Tot i la reducció 

de la variació, la probabilitat de morir encara estava per sobre del 250‰, la qual cosa 

suposà únicament un descens conjuntural en època pretransicional donat que entre 1880 

i 1890 es presentaren una sèrie d’elevacions, encara que de menor intensitat que les de 

les dècades centrals de la mateixa centúria d’entorn del 20%. 

 A partir del darrer decenni del segle XIX la mortalitat entrà a un cicle recessiu 

que anà adquirint intensitat. Únicament es veié frenat i alentit per la pandèmia de grip 

(1918 – 1921) i per la Guerra Civil (1936 – 1939) i la postguerra. Uns frens que foren 

generals a tota la geografia espanyola però l’efecte tingué diferent abast. Per tant, a 

partir de 1890 s’obrí un procés continuat de descens de la mortalitat de la infància que 

configuraria l’inici de l’anomena Transició Demogràfica i la seva consolidació 

definitiva es produiria a partir de la dècada dels anys 20 del segle XX.    

Fins el moment s’ha presentat l’anàlisi de la mortalitat en la infància a partir de 

l’evolució cronològica de la intensitat del succés, observació que permet avaluar l’efecte 

de període pel qual s’assimila un canvi en totes les generacions envers la mortalitat. 

Aquest canvi pressuposa el pas d’un règim d’alta mortalitat a un de baixa, però com 

s’ha especificat no es produí de manera definitiva fins a 1890, moment en què es 

començà a consolidar un descens pronunciat i continu. Però en aquest punt cal observar 

l’estructura per edats de la mortalitat per poder observar si l’inici del descens fou comú 

a totes les edats o únicament fou responsabilitat d’algunes d’aquestes. Per tant, al 

darrere d’aquest procés cal buscar-hi l’efecte d’edat, és a dir si la probabilitat de 

l’ocurrència de la defunció varià amb l’edat, produint-se un canvi en el calendari del 

fenomen, com explicarem posteriorment amb més detenció. A més cal tenir-hi en 

compte l’efecte de cohort pel qual es dóna un canvi de comportament entre les 

generacions successives que vist en termes de mortalitat podríem dir que es produeix 

una diferent intensitat del fenomen depenent de la generació de naixement (veure Gràfic 

18). 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 264 

 
Gràfic 18: Probabilitat de morir per edats simples i per generació de naixement, Palma, 1840 – 
1960.156 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

D’aquesta manera, cal veure com les generacions nascudes entre 1860 i 1879 es 

veieren sotmeses a un règim de mortalitat més alt que les que ho feren entre 1840 i 

1859. Aquesta major intensitat es concentrà en les edats més joves de la infància però 

sobretot en les edats de 2 i 3 anys. Per tant en aquest punt haver nascut vint anys abans 

o després suposa un 20% de major o menor mortalitat en la mateixa edat. En canvi, la 

mortalitat entre el naixement i l’edat complerta d’1 any tant per les generacions 1840-

1859 i 1860-1889 presentà nivells molt semblants, tot i que en les cohorts més joves els 

presentà més alts. Les edats intermèdies de la infància de les cohorts d’entre 1860 i 

1879 no veren empitjorar la seva mortalitat en comparació a les de 1840-1859. Les 

experiències de mortalitat de les edats de 4 a 9 anys de les generacions nascudes entre 

1840 i 1899 confluïren en els mateixos nivells. Així doncs, gairebé de manera general a 

partir de la cohort de 1880 totes les edats veren disminuir les seves probabilitats de 

morir, assolint en alguns casos els valors de les generacions nascudes entre 1840-1859 i 

en d’altres mostrant valors més baixos que els grups de generacions anteriors. 

Un altre fenomen que cal reportar és la distància que separa els nivells de 

mortalitat de les diferents cohorts en les mateixes edats. D’aquí que la separació entre 

les xifres de mortalitat en el primer any de vida en les generacions nascudes entre 1840 i 

1919 és més curta en comparació a les de 1900-1919 i 1920-1939. Per tant, el descens 

                                                 
156 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4 
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clau de la mortalitat infantil no fou experimentat fins a les generacions que van entre 

1920 i 1939. Per tant, el nivell de la mortalitat en aquesta edat variarà un 28% pel fet 

d’haver nascut a principis del segle XX enlloc d’a partir de 1920. En canvi, en el segon 

any de vida l’ampliació de la distància ja s’havia iniciat en les generacions de 1880-

1899 amb un valor d’un 30% de diferència. Però les edats que experimentaren un 

descens més intens foren l’edat de 2 i 3 anys materialitzant-se el canvi important en les 

generacions nascudes a partir de 1880. Procés que fou seguit per l’edat d’1 any, tot i que 

els seus nivells de mortalitat no havien patit un empitjorament tan dràstic com les edats 

mencionades anteriorment. De l’edat dels 4 anys al 9 anys el salt qualitatiu en matèria 

de descens es materialitzà en les cohorts de naixement d’entre 1900 a 1919. 

Enlloc d’observar únicament l’eliminació dels efectius d’aquelles generacions 

també es pot avaluar el nombre de supervivents que compliren el desè aniversari (veure 

Gràfic 19). És a dir, s’ha d’entendre que per cada deu nascuts vius de les generacions de 

1840 – 1859, sis compliren el seu desè aniversari; cinc dels que havien nascut entre 

1860 i 1879 i novament sis per les cohorts 1880 – 1899.  

Gràfic 19: Supervivència per generació de naixement, Palma, 1840 – 1960.157 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 

A partir de la generació de 1900, per cada 20 generacions agrupades s’anà 

guanyant un efectiu per cada deu naixements en comparació al grup de cohorts 

anteriors. Així, entre les generacions de 1900 a 1919 sobrevisqueren a l’edat de 9 anys, 
                                                 
157 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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7 de cada 10 naixements i per les de 1920 a 1939, 8. Per tant, la cohort de naixement 

marcà la supervivència dels seus efectius de manera que la pertinença a una generació 

més jove implicà una major supervivència amb l’excepció d’aquelles que havien nascut 

entre 1860 i 1879. Període que veié augmentar la seva mortalitat per la situació sanitària 

propiciada per l’epidèmia de còlera de 1865, tema citat fins el moment i que tractarem 

amb més detenció a l’anàlisi de l’estructura de la mortalitat per causa de defunció.  

 
2.1 La quantificació de la mortalitat a la infància a través de dues fonts de 
registre diferents: registre sacramental de defuncions i registre 
d’inhumacions. 

 
L’ús de dos tipus de fonts d’origen diferent per a la recollida de les defuncions 

entre 1836 i 1901 permet contrastar la diferent cobertura de cada una d’elles i així 

avaluar la seva qualitat registral. De manera general, cal dir que els llibres 

d’enterraments proporcionen major nombre de defuncions que els llibres sacramentals i 

en conseqüència una major intensitat de la mortalitat entre 1836 i 1881. La raó de la 

discrepància s’ha de cercar en què els llibres de cementiri faciliten un millor registre del 

nombre de defuncions en moments de crisi epidèmica a causa de què el control envers 

les inhumacions eren una de les mesures prioritàries de la lluita antiepidèmica. Així, la 

regulació dels enterraments formà part del conjunt de mesures més primerenques davant 

el perill del còlera de 1865. A diferència de la vigilància de la higiene, la iniciativa en la 

regulació d’aquest tipus de prescripcions, tot i que més que regulació s’hauria de parlar 

de recordatori dels preceptes legals vigents en el moment, fou del Govern de la 

Província. Aquesta autoritat instà al seguiment d’una circular que féu publicar al Boletín 

Oficial de la Provincia de las Baleares de 3 de juny de 1865 que tractava sobre la 

permanència dels cadàvers al domicili i en relació al trasllat al cementiri es recomanava 

l’adopció de les disposicions de la Reial Ordre de 12 de maig de 1849.158 

Com a conseqüència d’aquests al·lusions, el plenari de l’Ajuntament formà un 

bàndol exclusivament per la reglamentació del trasllat i sepultura dels morts, no sols de 

còlera, sinó més encarat a l’estació climàtica d’estiu. L’entrada sobtada del còlera 

poques setmanes després d’aquest comunicat féu que continués en plena vigència 

davant l’objectiu comú d’evitar la concomitància entre vius i morts, pels possibles 

perills de contagi, ja que encara es desconeixia la via de transmissió. D’aquesta manera, 

                                                 
158 Circular del Govern de la Província, 31/07/1865 (Boletín Oficial de la Provincia de las Baleares, núm. 
5108, 31/07/1865). 
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el trasllat s’havia de realitzar abans de les dotze hores següents a la defunció i sempre 

pel camí més curt des del domicili al cementiri rural; en cas de què el cadàver presentés 

signes de descomposició el trasllat havia de ser imminent. Les inhumacions havien de 

ser realitzades després de trenta – sis hores de permanència al dipòsit del cementiri.159 

Cal recordar que gairebé un mes després de totes aquestes precaucions 

higièniques locals, el Ministeri de Governació publicà les reials ordres de 8 i 19 de 

setembre de 1865, on respectivament es prohibia la celebració de les exèquies de cos 

present i que els cadàvers fossin dipositats a l’església.160 

Amb aquelles regles d’aplicació estatal únicament suposaren l’habilitació d’un 

cementiri independent del d’ús ordinari, concentrant en una mateixa localització els 

enterraments per mort de còlera. Aquesta qüestió fou encarregada per part de la Junta 

Municipal de Sanitat a la Comissió de Beneficència i Sanitat.161 Recordem que la ciutat 

de Palma tenia dos cementiris en ús durant el 1865; un el que s’havia inaugurat el 1821, 

denominat Son Trillo per l’emplaçament on estava situat i l’altre a la zona de la Vileta, 

el vicari del qual els primers dies del desenvolupament de l’epidèmia, denuncià a la 

Junta Municipal de Sanitat la proximitat existent entre el cementiri i aquell nucli de 

població, qüestió que fou resolta amb la proposició de què els difunts viletans fossin 

traslladats al cementiri habilitat per mort d’epidèmia.162 Per facilitar que el trasllat de 

cadàvers dels nuclis de població de l’exterior del casc urbà de la ciutat s’efectués amb 

més celeritat es proporcionà al guarda rural un carruatge dotat amb una llitera.163 Una de 

les darreres disposicions municipals entorn a la regulació dels cementiris envers 

l’epidèmia de còlera de 1865 fou la de vedar l’obertura de tota tomba on s’hi hagués 

dipositat un difunt per còlera abans de la declaració oficial de l’epidèmia per un període 

de dos anys, ja que encara no s’havia habilitat el cementiri d’ús exclusiu per morts 

d’aquesta malaltia contagiosa.164 

La major cura envers els enterraments forçosament s’havia de traduir un major 

zel en la inscripció de les defuncions per part del capellà encarregat del registre 

d’inhumacions municipals. A més, la centralitat del registre del cementiri jugava a favor 

                                                 
159 Bàndol municipal, 16/08/1865. (AMP, FP 1635 / V).   
160 Ambdues reials ordres foren publicades al Boletín Oficial de la Provincia uns dies després de la 
disposició per part del Ministeri de Governació, així la Reial Ordre de 8 de setembre de 1865 fou 
publicada en el 13 de setembre de 1865 i la Reial Ordre de 19 de setembre de 1865 a 27 de setembre de 
1865. 
161 Acta de la Junta Municipal de Sanitat, 13/08/1865. (AMP, FP 1514 / VII). 
162 Acta de la Junta Municipal de Beneficència i Sanitat, 29/08/1865. (AMP, FP 1514 / VII). 
163 Acta de la Junta Municipal de Beneficència i Sanitat, 15/09/1865. (AMP, FP 1514 / VII). 
164 Acta de la Junta Municipal de Sanitat i Beneficència, 13/11/1865. (AMP, FP 1514 / VII). 
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en front de la dispersió pròpia del registre sacramental a causa de què cada parròquia 

portava el seu registre de defuncions de manera independent i per part d’un capellà 

diferent. Aquest major còmput de defuncions també es féu patent en crisis que no 

tingueren tanta magnitud com l’anterior però que es concentraren en les edats més joves 

de la ciutat, bàsicament en les infantils i juvenils, per malalties com el xarampió o la 

verola.  

No obstant això, les defuncions d’infants d’edat entre el naixement i l’edat de 9 

anys representen a un grup bastant heterogeni la qual cosa es pot traduir en una 

diversitat registral no sols pel moment cronològic de referència com seria l’exemple 

explicat de l’epidèmia de còlera de 1865 sinó també en relació a l’edat del difunt (veure 

Gràfic 20). D’aquesta manera, les defuncions reportades entre el naixement i l’edat 

complerta de quatre anys mostraren un comportament dispar en la seva pràctica registral 

que es pot resumir en diferents fases depenent si una font ofereix major nombre de 

defuncions que l’altra. Entre 1836 i 1861 per norma general en els llibres 

d’enterraments s’hi registraren major nombre d’òbits esdevinguts entre el naixement i 

l’edat complerta de dos anys que en els homònims sacramentals. Tot i així, existiren 

breus períodes en què aquests llibres reportaren més defuncions que els altres, per 

exemple entre 1841 i 1845 per les defuncions de zero anys o entre 1849 i 1855 per les 

d’1 any o per les de 2 anys entre 1852 i 1861. No obstant això, la variació entre 

ambdues fonts fou baixa ja que en molts de casos no superà el 5%. En canvi per les 

edats a la defunció de 3 i 4 anys la diferència pogué arribar al 10% en ambdós sentits, és 

a dir, tant a favor d’una o altra font. Alhora les majors variacions coincideixen en 

moments epidèmics, raons que ja esgrimíem anteriorment.  

La manca de concordança entre ambdues fonts per a les edats a la defunció de 3 

i 4 anys s’hauria de cercar en la mala declaració de l’edat per arrodoniment a l’alça o la 

baixa i així s’explicarien les altes variacions. Malauradament, el desconeixement de la 

data de naixement dels difunts fa impossible que es pugui esgrimir en quina de les dues 

fonts s’està produint un procés de transvasament de defuncions a edats superiors o 

inferiors. Tot i així, l’obligatorietat de la certificació mèdica per dur a terme la 

inhumació suposà la codificació de les causes de defunció des de la creació del registre, 

com ja avançàvem al capítol sobre fonts, però també pogué comportar una inscripció 

més acurada de l’edat a la defunció. 

Tot i que entre 1861 i 1881 els llibre d’enterraments continuen reportant major 

nombre de defuncions, la inscripció de les diferents edats presenta un comportament 
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més homogeni. Així, totes les edats reprodueixen els mateixos patrons de variació per 

especificar les màximes diferències entre 1861 i 1867 i 1871 i 1876, on la separació 

entre ambdues fonts arribà al 20% pel cas de l’edat a la defunció als 4 anys. Novament 

aquestes altes variacions coincideixen en moments que es poden qualificar de crisi 

epidèmica si més no per la població en la infància. Així doncs, s’hauria d’entendre que 

a major edat a la defunció major distància entre fonts i el motiu adduït podria ser el mal 

registre de l’edat, com ja explicàvem anteriorment. Cal a dir que entre 1868 i 1870 se’ns 

presenta un breu període de correspondència semblant entre fonts tot i que els llibres 

d’enterraments seguien reportant un major nombre de difunts.  

A partir dels darrers anys del decenni dels 70 del segle XIX (1877 – 1881) els 

llibres sacramentals començaren a oferir un nombre superior de defuncions (0 – 4 anys) 

en comparació amb els llibres de cementiri encara que la diferència fou molt sensible. 

Aquest breu lapse de temps inaugurà aquesta tendència que es veié confirmada pels 

llibres de defuncions del Registre Civil. Així, a partir de 1881 la diferència a favor 

d’aquest últim registre no superà el 10% i de terme mitjà un 5%. La variació interetària 

fou molt més reduïda que la s’havia observat a la dècada dels anys 60 del segle XIX.  

 
Gràfic 20: Variació percentual del nombre de defuncions per edats simples entre els llibres 
d’enterraments del cementiri municipal i els llibres de defuncions parroquials a la ciutat de Palma, 
1836 – 1901. Escales diferents. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960. 

 

Pel que fa a les defuncions que ocorregueren entre les edats complertes de 5 i 9 
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comportament més unitari per les defuncions ocorregudes entre els 5 i 6 anys que entre 

la resta de defuncions del grup. La descompensació entre les fonts per les edats més 

adultes a la defunció cal que sigui entesa per la problemàtica inherent a la concreció de 

l’edat dels albats en els llibres sacramentals. De manera que depenent de la parròquia 

les defuncions entre els 6 i els 9 anys era recollides als llibres d’albats (en cas que 

existissin) o als llibres de cossos. L’existència de dos registres independents en relació a 

la consideració d’albat o no pogué portar alhora a la duplicació de l’event o a l’oblit del 

seva inscripció per la confusió entre llibres homònims en la seva forma i finalitat però 

amb criteri etari diferent. D’aquí que les diferències màximes a favor del llibre 

d’enterraments arribessin al 60% i que alhora en molts de casos com ja havien enunciat 

coincidien amb períodes d’alta mortalitat per malaltia infectocontagiosa.  

A partir de 1881, i com ja s’ha mencionat per les defuncions entre el naixement i 

els 4 anys d’edat, el Registre Civil proporciona major nombre de decessos que el llibre 

d’enterraments. Cal recordar que la inscripció civil portava deu anys de funcionament i 

partia del criteri de la universalització sense la distinció de credo religiós com es 

realitzava al cementiri municipal. Tot i que en la mateixa ubicació del cementiri 

municipal s’hi localitzaren zones destinades a la inhumació no religiosa i que en igual 

condicions produïren un registre, el qual no ha estat localitzat; el metge i demògraf 

Enric Fajarnés Tur (1858 – 1934) en la seva memòria per optar al grau de soci 

corresponsal de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca a 1887, 

La necropolis de Palma, esmentava el baix nombre d’enterraments no religiosos 

practicats a la ciutat de Palma.  

Alhora adduir la diferència per la dicotomia lloc d’ocurrència - lloc de residència 

de l’event no és possible degut a què en les dues fonts es va fer prevaler el lloc 

d’ocurrència. Per tant, tot i que la ciutat de Palma concentrà les institucions benèfico-

sanitàries de l’illa de Mallorca i en conseqüència el nombre de defuncions es veia 

incrementat de manera artificial, tant una com altra font registraren aquestes defuncions 

institucionals. D’aquí que la diferència entre les fonts s’hagi d’entendre per la 

prevalença del lloc d’ocurrència envers del lloc de residència en el registre de les 

defuncions; tot i que cal entendre que el ritus del funeral que és el que comporta el 

registre de la defunció podia efectuar-se a un lloc distint del lloc d’ocurrència de la mort 

donada la prohibició d’efectuar el ritus de cos present. En canvi, les mesures que 

impossibilitaven el trasllat de cadàvers explicarien que els llibres d’enterraments 
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registressin major nombre d’events. La universalització del registre de l’event de la 

defunció per part del Registre Civil suposà el total predomini del lloc d’ocurrència.  

Alhora cal tenir present que el baix nombre de casos del grup de defuncions pot 

ser el resultat de la manca d’homogeneïtat entre fonts però també entre edats, de manera 

que a petites variacions en el nombre absolut de defuncions d’una font respecte a l’altra, 

la diferència percentual entre ambdues augmenta de forma important.  

 

2.2 La posició de les Illes Balears en el context espanyol en relació a la 
mortalitat infantil i juvenil. 

 
 Les diferències regionals descrites en termes d’esperança de vida al néixer també 

han estat reportades per a la mortalitat en la infància, però sobretot en la mortalitat 

infantil, àmpliament en la literatura mèdica o demogràfica. Es pretén fer un breu repàs 

per tota una sèrie de publicacions que per prestesa o per impacte han marcat els estudis 

sobre el tema. Alguns d’aquests estudis no distaren cronològicament molt dels 

esdeveniments que estaven descrivint. En primer lloc caldria citar l’estudi del metge 

Jesús Sarabia Pardo (1865 – 1943) en motiu del II Congrés Internacional de les Gotes 

de Llet celebrat a 1907 que afirmava que: “[...] las provincias con más baja m. i. 

[mortalitat infantil] era Baleares y Tarragona y la más alta Cáceres, Valladolid, 

Zaragoza, Jaén, Albacete, Badajoz y Almería” (Bujosa et al., 2000: 130). O el capítol de 

Marcelino Pascua que dedicà a la Mortalidad infantil por provincia en la seva obra La 

Mortalidad Infantil en España que abastava el període de 1900 a 1932.  

 D’aquest últim autor citarem algunes de les seves conclusions per tal de mostrar 

la posició de la província balear en relació a la resta de províncies espanyoles de manera 

més específica que en l’aportació de Sarabia i la seva evolució en el temps. La seva base 

d’estudi consistí en una distribució quinquennal de comparació a partir de 1904 fins a 

1932. Del primer període, 1904 –1908 explicava que: “Todo el centro nacional, 

periferias Oeste y Sur sufren una muy alta mortalidad infantil, que pasa de 150. Sólo 

Baleares y Guipúzcoa (sic) presentan coeficientes, que, aun siendo regulares en sí (de 

91 a 110), no lo son tanto relativamente, si se considera la época y los que prevalecían 

entonces en Europa. En todo el Porte de España, Cataluña y Levante las tasas son 

intermedias (de 111 a 150)” (p. 56). Per tant, les xifres balears tot i que sobresortien en 

relació a la resta foren mediatitzades per Pascua amb una comparança europea a causa 

del retràs en el descens que sofria Espanya fins i tot les seves províncies que 
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presentaven perfils més moderns en relació a països com Suècia o Anglaterra, per 

esmentar alguns exemples.  

 Seguia amb els períodes de 1909 – 1913, 1914 – 1918, 1919 – 1923, 1924 – 

1928 i en aquest darrer esmentava que: “Toda Cataluña y Guipúzcoa se transfieren a la 

categoría de menos de 90, que hasta ahora sólo venía siendo disfrutada por Baleares” ( 

p. 57) i que havia anat mantenint al llarg de les dues primeres dècades del segle XX. Pel 

darrer període de l’estudi que referia a 1929 – 1932 emfatitzava que “[...] merecen 

retenerse: Baleares, 62; Barcelona, 80; Gerona, 70; Guipúzcoa, 71; Lérida, 79; 

Tarragona, 69. Y en ellas se han dado las mortalidades infantiles tan excepcionales: 

Baleares, 57 (1929), 55 (1932); Gerona, 63 (1932)” (p. 57). El comportament 

demogràfic de les Illes Balears en aquest període rebé el qualificatiu d’excepcional que 

l’entendrem per la distància que separava les províncies citades, i en concret la nostra, 

amb províncies com Àvila, Burgos, Càceres, Palència, Valladolid i Zamora que 

mostraven taxes de mortalitat infantil per sobre del 150‰.  

 Antonio Arbelo (1962) a l’hora de parlar de la regionalització de la mortalitat 

infantil a Espanya presentà els valors per als quinquennis 1941-1945 i 1949 – 1950 

agrupant les províncies en quatre grups diferents segons la intensitat de la taxa. Així 

distingí entre muy fuerte, fuerte, moderado i débil (p. 368). Les Illes Balears tant en un 

com a altra quinquenni estaven situades en el grup de dèbil taxa de mortalitat per la qual 

el seu valor estava per sota de 0,50 o del 50‰ juntament a 21 províncies més per a 1941 

– 1945 i 43 províncies més a 1946-50.  

 Ja més recent, a la dècada dels anys 80 del segle XX el metge Francisco Bolumar 

et al. (1981) mostraren novament les disparitats regionals apuntades i a més introduïren 

la mesura de disminució de la mortalitat infantil entre 1900 i 1976 per la qual la 

província de les Illes Balears havia observar un menor decreixement a causa de què: 

“Partía ya de la menor tasa nacional en 1900, no ha estado sometida a influencias 

migratorias similares a las de otras regiones menos desarrollados y ha gozado de un 

nivel de vida relativamente alto. Por lo que, aún teniendo tasas muy bajas en 1976, su 

disminución ha sido inferior a la de las otras regiones españoles.” (p. 1213). Una 

geografia novament confirmada per Fausto Dopico (1985 – 86) en el seu article 

Desarrollo económico y social y mortalidad infantil. Diferencias regionales. A partir de 

la taxa mortalitat pels períodes 1901-05 i 1946-50 presentà dos llistats de menor a major 

nivell de mortalitat per a les comunitats autònomes actuals. De manera que, la 

comunitat de les Illes Balears, que també coincideix amb la divisió històrica de regió i 
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de província, apareix tant en una com altra cronologia com la primera de la llista i a més 

pel període de 1901 a 1950 es ratificava que el descens mig de la mortalitat infantil 

balear fou el de menor intensitat, juntament al de la regió de Galícia, amb un valor d’un 

l’1,2% en front de major descens protagonitzat per Múrcia xifrat en el 2,8% o en un 2% 

pel conjunt espanyol (p. 386).  

El mateix autor en un article publicat a la revista americana Historical Methods 

(1987) amb l’objectiu de calcular les taules de mortalitat per les províncies i regions 

històriques d’Espanya en el període de 1863 – 1870 oferia la taxa de mortalitat infantil 

pels anys 1861 – 1865 que en posterioritat han estat recalculades per part de Francisco 

Muñoz Pradas en el seu article La distribución territorial de la mortalidad infantil en 

España entorno a 1860: Una reconstrucción de datos y niveles. La comparació entre els 

resultats dels dos articles suposa una elevació dels quocients de mortalitat per l’Espanya 

interior front a les regions del nord espanyol i en conseqüència s’accentuen les 

distàncies regionals (Muñoz Pradas, 1998). Pel que fa a la regió de les Illes Balears tant 

en els càlculs de Dopico com en els de Muñoz Pradas es presenta com una de les menor 

intensitat de la mortalitat infantil de les 14 regions espanyoles que ofereixen, tot i que 

pel primer autor fou la de menor nivell amb un 168.10‰ i pel segon seria la quarta al 

darrera de les regions com Asturies, Navarra i Galícia amb un 184,81‰ (veure Mapa 8).  

 
Mapa 8: Taxa de mortalitat infantil per regions històriques d’Espanya a mitjans del segle XIX 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de Muñoz Pradas (1998: 210)                                                                                                          

 
Rosa Gómez Redondo (1992) alhora d’abordar l’estudi de les diferències 

geogràfiques en termes de mortalitat infantil denomina a aquest fenomen a partir de 

l’expressió ‘La regionalidad de la mortalidad infantil’. Amb la cartografia de les taxes 

de mortalitat entre 1901 i 1980 (veure Mapa 9) per diferents períodes afirma que entre 
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1901 i 1905 “[...] existe una zona de baja mortalidad que abarca Cataluña y Baleares 

así como la costa norte de la Península, y otra de alta mortalidad que se extiende por el 

interior y buena parte de la costa andaluza. Se puede hablar, desde el criterio de la 

mortalidad infantil, de una costa norte y este desarrollada, frente a un interior y sur 

retrasado” (p. 46 – 47). Patró que es conservà fins els anys 20 del segle XX moment en 

què “ [...] Andalucía abandona su posición de región de alta mortalidad y lo mismo 

ocurre con Madrid y posteriormente con Toledo. La región con menor mortalidad se 

extiende por todo el Levante (Cataluña y País Valenciano [i Illes Balears] y la cornisa 

Cantábrica” (p. 49). A partir de la segona meitat del segle XX la regionalització 

presentada continuava vigent tot i que l’autora esmenta que la zona nord peninsular 

havia començat a empitjorar els seus nivells de mortalitat infantil des dels anys finals 

del decenni dels 50.  

 
Mapa 9: Taxa de mortalitat infantil per a les províncies espanyoles, 1901 – 1955. �ivells de mesura 
diferents.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de Gómez Redondo (1992) 

 
La diversitat en el comportament regional de la mortalitat infantil també ha estat 

fixada a partir de l’anàlisi de l’estructura per edats de la mortalitat en la població per a 

cada una de les províncies espanyoles com realitzà Francisco Muñoz Prados (2005). 

Mitjançant l’anàlisi factorial dels quocients de les taules de mortalitat provincials 

entorn a 1860 afirma que: “[...] sólo dos factores pueden dar cuenta del 90 por ciento 

de la variación territorial de aquellos cocientes [...], el primero está fuertemente 

asociado a los riesgos de morir de los mayores de 10 años y de manera particular y 

creciente entre los 20 y los 69 años; mientras que el segundo, se relaciona con la 

mortalidad en la infancia” (p. 277). A partir d’aquest anàlisi creà quatre pautes 

territorials que s’organitzen a partir dels nivells de la mortalitat adulta i de la 

corresponent als menors de 10 anys, a saber: Nord, Interior, Mediterrània i Insular. 

Aquesta darrera és on s’inclouen les Illes Canàries i les Balears i la seves 

característiques gens homogènies entre sí situen a les Balears en un model proper pel 

que fa a la mortalitat adulta a la pauta mediterrània per la qual “[...] la distancia 

respecto la estructura del total de población se mantiene ligeramente por encima de la 

misma hasta los 40 años para, a continuación, ir en aumento.” (p. 278). En relació a la 

mortalitat en la infància s’hi observa un comportament pròxim a la pauta nord que 

destacà per una mortalitat dels menors de 5 anys inferior a la mitja espanyola.  

En la historiografia referida, la mortalitat juvenil primerenca no ha estat atesa de 

manera tant específica com la mortalitat infantil alhora d’explicar el fenomen del 

descens de la mortalitat però tampoc en l’explicació de les seves pautes regionals, sinó 

que s’ha observat a partir del seu comportament en relació a la infantil per establir la 

seva major intensitat i afirmar l’existència d’una sobremortalitat juvenil entre les 
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acaballes del segle XIX i el decenni dels anys 20 del segle XX de manera general arreu 

de tot el territori espanyol (Sanz Gimeno i Ramiro Fariñas, 1997 i 2002). Aquesta 

característica ha estat apuntada com a pròpia dels països mediterranis (Robles González 

i Pozzi, 1997) a més s’ha considerat com un dels trets distintius d’una població 

pretransicional. La inversió de tendència entre la mortalitat infantil i juvenil a partir de 

1920, com ja avançàvem, mostraria un canvi estructural de la mortalitat en la infància, i 

en conseqüència la modernització de la població. 

En aquest sentit Muñoz Pradas (2005) parlaria per 1860 d’una sobremortalitat 

juvenil per 8 regions espanyoles de les 13 existents. Un patró que es mantindria fins el 

1960 amb la disminució de la distància entre una clara tendència de l’acostament i de la 

inversió de les xifres de mortalitat infantil i juvenil. No obstant això, algunes capitals a 

1960 encara mostraven valors superiors de la mortalitat juvenil en relació a la infantil; 

talment com Badajoz, Cadis, Conca, Càceres, Albacete o Huelva i la seva explicació ha 

estat cercada per la concentració dels centres hospitalaris en aquestes poblacions 

(Ramiro Fariñas i Sanz Gimeno, 2000). 

Tot i les diferències regionals en els nivells de mortalitat infantil i en certa 

manera també en la juvenil, que s’han apuntat fins el moment, cal notar el procés comú 

de descens de la mortalitat en tot el territori espanyol, però amb intensitats i ritmes 

diferents que expliquen aquesta regionalització del fenomen. El determinants 

d’aquestes disparitats no són matèria d’aquest estudi, però la comparativa dels valors de 

la mortalitat infantil a nivell provincial han servit per mostrar la bona posició sanitària 

de les Illes Balears. Qüestió que intentarem explicar a través de l’evolució de la 

mortalitat no sols infantil sinó també juvenil tenint en compte el canvi de patró etari, 

epidemiològic, estacional a més d’introduir la diferenciació per sexes en la ciutat de 

Palma entre 1840 i 1960.  

2.3 L’estructura de la mortalitat infantil a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 

 
Com ja esmentàvem en el capítol dedicat a la ‘Definició del problema’ la 

mortalitat infantil és considerada com un dels indicadors més acurats de la qualitat de 

vida d’una població en la discussió de les mesures sintètiques utilitzades per a la seva 

mesura. Però alhora l’indicador de la mortalitat infantil ofereix una sèrie d’avantatges 

que han fet que hagi estat comunament emprat. Principalment per la facilitat del càlcul 

de la taxa de mortalitat infantil, que es concep com la mesura transversal del fenomen, i 
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fins i tot del seu quocient, com a indicador longitudinal. A més, de la possibilitat de la 

reconstrucció de sèries temporals de llarga durada de l’indicador en qüestió, a diferència 

d’altres indicadors de major refinament estadístic ja especificats, han contribuït a la seva 

vàlua i consideració en tot tipus d’estudis al voltant de la salut com a element de 

benestar. Alhora, en clau històrica s’ha d’entendre com un dels indicadors més 

fàcilment construïbles factibles a causa de la disposició de les fonts adients de registre 

de l’event de la defunció; de fet al segle XIX ja gaudien d’un ampli recorregut cronològic 

que beneficia la seva qualitat documental sense biaixos aparents com per exemple l’ús 

dels registres militars per a determinar l’evolució de l’alçada.165 A la vegada cal tenir 

present que els guanys en termes de mortalitat infantil es traduïren en una millora de la 

mortalitat general i a més en una major esperança de vida degut al seu pes específic a 

dins el còmput general de la població, com hem observat anteriorment pel cas de la 

ciutat de Palma i de les Illes Balears en el seu conjunt.  

Entre 1840 i 1860 la mortalitat durant el primer any de vida sofrí un procés 

d’augment continuat que es xifra en un 20% entre 1839-1841 i 1864-1866 quan la font 

de referència és el registre d’inhumacions i del 14% pel sacramental (veure Gràfic 21). 

Aquesta diferència, com ja havien esmentat respon a un millor report de les defuncions 

en moments de crisi per part dels llibres d’enterrament. Superat l’escull de 1865 i fins a 

finals dels anys 70 del mateix segle la probabilitat de morir disminuí considerablement, 

recuperant els nivells de les acaballes del decenni de 1830, per situar-se entorn al 110‰. 

Tot i que l’existència d’un repunt del voltant del 5% entre 1875 i 1880 s’inicià un 

procés de descens que observaria una sèrie de retrocessos entre 1891 i 1909, de poca 

intensitat. A partir de 1881, els quocients de mortalitat calculats a partir dels llibres de 

defuncions del Registre Civil en comparació als estimats a partir dels llibres 

d’enterrament, són superiors, mostra de què el Registre Civil –que ja portava deu anys 

de funcionament ininterromput–ja s’havia consolidat en la seva cobertura. 

 

Gràfic 21: Mortalitat infantil a la ciutat de Palma, 1840 - 1960. Mitjanes mòbils quinquennals166. 

                                                 
165 La crítica de l’ús dels registres militars com a font d’estimació de la qualitat de vida ve determinada 
pel biaix sexual per l’estructura propia de la font. A més de l’edat canviant del tallatge i la possible 
relació entre les fases finals de creixement i en moment de la mesura.  
166 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 

De major intensitat fou la pandèmia de grip entre 1918 i 1921, encara que en cap 

moment s’arribà als retrocessos observats en les dècades centrals del segle XIX. El sentit 

decreixent de les xifres es recuperà de seguida tot i que cal observar un cert 

estancament, tendència que ja s’havia començat a dibuixar a finals de la dècada dels 

anys 20 del segle XX. La paralització del descens es transformà en un augment dels 

quocients que es conservà entre 1935 i 1941, moment en què el descens recuperà tota la 

intensitat perduda pels efectes de la contesa bèl·lica (1936 – 1939) i primers anys de la 

postguerra. No obstant això, el descens de la mortalitat patí un cert estancament des de 

les acaballes del decenni dels anys 50 situant el quocient de mortalitat entorn al 40‰, 

producte de la capitalitat de la ciutat de Palma que des d’un punt de vista sanitari es 

tradueix en la concentració de centres hospitalaris ja des del segle XIX com a 

conseqüència de les diferents lleis de beneficència i clíniques privades d’atenció 

exclusiva al part, moltes de les qual es començaren a crear a partir dels anys 20, junt al 

procés de medicalització. 

A partir de 1920, la probabilitat de morir durant el primer any de vida tombà la 

barrera dels 100‰, xifra indicativa de la consolidació del procés de transició. És a dir, 

de cada 10 naixements únicament un d’aquests no arribava a complir el primer 

aniversari. Malgrat això, cal tenir present que per a la construcció de la sèrie de 

mortalitat infantil que ens ha servit per il·lustrar l’evolució descrita s’ha usat el model 4 

(veure el capítol de Fonts i mètodes), el qual proporciona un nombre superior de 

defuncions en les primeres vint-i-quatre hores a més d’un major número de nascuts vius 
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que la resta de models. Així, sí es fa l’exercici d’observar els quatre models estimatoris 

podríem afirmar que tant pels models 1, 2 ò 3, quan les defuncions recollides en els 

llibres d’enterraments són el denominador del quocient, el valor del 100‰ s’hauria 

assolit ja a la darrera dècada del segle XIX, entorn a 1890 (veure Gràfic 22); tendència 

que es mantindria fins a 1910, trencada per les conseqüències de l’epidèmia de grip 

(1918 – 1921). Encara que, i com ja hem testimoniat anteriorment, el Registre Civil a 

partir de 1881 recollia un major nombre de defuncions que els llibres del cementiri cosa 

que féu que es retardés l’assoliment d’aquesta xifra i de manera definitiva no fou fins a 

1920, encara que a principis del decenni de 1900 en alguns moments s’assolí.   

 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 22: Mortalitat infantil a la ciutat de Palma, 1840 – 1960 per cada un dels models d’estimació 
de les defuncions en les primeres 24 hores i per fonts. Mitjanes mòbils quinquennals. 

     
Llibres sacramentals i Registre Civil    Llibres d’enterraments 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 A partir de 1920 els quatre models (General 1, General 2, General 3 i General 4) 

coincideixen amb les seves xifres a causa de què la distribució tripartita de les 

defuncions entorn al part i a les primeres vint-i-quatre hores que en fa el Moviment 

Natural de la Població (nascuts morts, morts al néixer i morts en les primeres vint-i-

quatre hores) es reprengué de nou. El model anomenat ‘General’ suposa l’estimació dels 

quocients de mortalitat sense les defuncions al moment de néixer i en les primeres vint-
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i-quatre hores i en conseqüència els naixements únicament es refereixen als nascuts vius 

segons criteri legal. És a dir, seria el quocient que Rosa Gómez Redondo (1992) 

denomina amb el qualificatiu de ‘legal’ el qual per a la ciutat de Palma entre 1881 i 

1960 globalment pogué infravalorar la mortalitat infantil en gairebé un 20% si es 

compara amb el model 4 que representa una estimació a l’alça. Així, les estimacions del 

model 4 en l’intent de destriar d’aquells nascuts morts els pròpiament nascuts morts dels 

que havien mort al voltant del part i en les primeres vint-i-quatre hores, incrementen 

entre el 5% i en alguns moments puntuals fins el 30% el quocient de mortalitat infantil. 

Els majors increments es donaren en moments en què es produïren crisi de mortalitat 

com la de 1897 de xarampió; l’explicació rau en la dependència de l’estimació del 

model 4 del quocient entre les defuncions des del segon dia fins just abans del 

compliment del primer aniversari (veure Gràfic 23). 

 

Gràfic 23: Diferència percentual entre el quocient de mortalitat infantil ‘legal’ i l’estimat a partir 
del model ‘General 4’. Valors anuals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
 A partir de 1940 les variacions entre ambdós quocients augmentaren de manera 

important fins el punt de fixar els seus valors gairebé sempre per sobre del 20%. 

Aquestes diferències no poden ser atribuïdes a l’artificiositat del model a causa de què 

el Moviment Natural de la Població des de 1920 reportava de manera separada els tres 

tipus de ‘nascuts morts’ sinó que caldria buscar-les, i com ja hem vingut argumentant, 

en una millora del registre i en la intensificació de la medicalització del part i en 

conseqüència de la mort entorn a aquest. Així, aquest procés se’l pot entendre com el 
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responsable de l’augment del quocient de la mortalitat infantil i de més en concret de la 

mortalitat neonatal i sobretot d’aquella al voltant del primer dia de vida. La 

medicalització institucional materno-infantil fou producte de l’acumulació de tota un 

sèrie de drets per part de la dona treballadora i sobretot en relació a la protecció a la 

maternitat que no foren una realitat fins a la Llei de 13 de març de 1900.167 Tema que es 

prosseguí amb la creació a 1922 del Subsidi Maternal per part de l’Institut Nacional de 

Previsió. Però la medicalització pròpiament dita no es produí fins a la disposició del 

Decret-Llei del 22 de març de 1929 pel qual s’establia el Seguro Obligatorio de 

Maternidad que entrà en vigor l’1 d’octubre de 1931. 

 Aquesta medicalització que únicament afectava a les dones obreres preveia: 

1. A asistencia gratuita de Matrona, Médico y farmacia. 
2. A la indemnización que corresponda por razón del descanso. 
3. A la utilización gratuita de las Obras de Protección a la 

Maternidad y a la Infancia que puedan ponerse a su disposición. 
4. A un subsidio cuando lacte su hijo. 
5. A una indemnización extraordinaria en casos especiales como el de 

una enfermedad persistente del hijo, una operación quirúrgica a la 
madre o de una enfermedad derivada del parto, un parto múltiple o 
un paro forzoso de la madre que exceda de las seis semanas de 
descanso legal, y al que el parto dio ocasión.”168 

 
L’atenció facultativa representava que les matrones atendrien els parts 

considerats normals i en cas de complicacions en el treball de part l’atenció passava a 

ser desenvolupada per un metge ajudat per una matrona. L’actuació del metge es reduïa 

a parts distòcics o per “[...] incidencias patológicas a que diese lugar la gestación” o 

durant les sis setmanes després del part en el període de baixa maternal obligatòria tant 

en la mare com en el fill. Però no únicament es produí un medicalització del part sinó 

que també es va prevenir el reconeixement mèdic durant la gestació.169 Però la 

medicalització més radical es produí per la Ley de 18 de junio de 1942 por la que se 

amplían los beneficios del Seguro de Maternidad, per la qual “[...] las esposas de los 

trabajadores asegurados en el expresado Régimen de Subsidios Familiares y [...] las 

trabajadoras que, siendo por sí aseguradas en el repetido Régimen de Subsidios 

                                                 
167 Per observar el recorregut cronològic d’aquest tipus de legislació veure: Cabeza Sánchez-Albornoz, S. 
(1985): Legislación protectora de la maternidad en la época de la Restauración española. Cuadernos de 
Historia Moderna y Contemporánea, VI, p. 147 – 162. 
168 Article 6è del Capítol III. Beneficios del Real Decreto aprobando el Reglamento del Régimen 
Obligatorio del Seguro de Maternidad de 22 de gener de 1930. Gazeta de Madrid, núm. 827, 1 de febrer 
de 1930. 
169 Article 7è del Capítol III. Beneficios del Real Decreto aprobando el Reglamento del Régimen 
Obligatorio del Seguro de Maternidad de 22 de gener de 1930. Gazeta de Madrid, núm. 827, 1 de febrer 
de 1930. 
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Familiares no pueden serlo en el de Maternidad, por superar el límite de retribución 

establecido”170  

Per tant, sembla plausible que la intervenció facultativa tant en els període de 

gestació com de part i en els primers moments perinatals comportés una millora en el 

registre de l’event demogràfic del naixement però també de la defunció. És a dir, el fet 

del part deixava de ser un acte íntim familiar, tot i la intervenció tradicional de comares 

empíriques, per passar a la imposició del sistema mèdic alopàtic que anava garantit pels 

coneixements científics (Montes Muñoz, 2007). Així, el procés de hegemonia mèdica 

envers la salut i la malaltia propicià que:  

“A mujeres y matronas se les ha usurpado un terreno de saberes y prácticas 
que ahora queda bajo el control de definición de la medicina y que les sitúa en 
condiciones de desigualdad, dependencia y supeditación a esta. El poder de la 
medicina como institución es parte de la organización estatal de control social de los 
países capitalistas y por la necesidad de mantener la fuerza de producción. El control 
de las mujeres y sus cuerpos gestantes se plantea como una necesidad social.” 
(Montes Muñoz, 2007: 39). 

 
Tot i que el fet del naixement continuava produint-se en l’esfera privada la 

ingerència de personal sanitari reglat a part de possibilitar el control mèdic del part i en 

conseqüència es pugui entendre com un benefici en termes de salut per a la mare i pel 

nadó, la complicació d’aquest amb el desenllaç de la mort pogué estar millor reportada 

en aquella divisió tripartida per la presència del metge. En canvi, en els moments 

precedents la manca de personal reglat pogué repercutir en la subestimació de les 

defuncions entorn al part o en les primeres vint-i-quatre hores per un transvasament 

d’aquestes defuncions a edats majors o l’omissió directa de la seva inscripció. Tot i que 

en aquest punt hem introduït la legislació entorn a la medicalització del part cal 

preguntar-se el tipus de cobertura fàctica que tingué a la ciutat de Palma. A nivell 

general, el metge Juan Bosch Marín (1902 – 1995) que fou Director General de Sanitat 

en el seu article Eficacia sanitaria del seguro de enfermedad. Botón de muestra: La 

obra maternal e infantil com un dels treballs de la col·lecció Al servicio de España y del 

niño español afirmava que la llei de 1942 havia produït un augment considerable del 

nombre de consultes tant de maternologia com de puericultura de les dones i els fills 

d’aquestes beneficiàries de l’assegurança. Malauradament per a la ciutat de Palma en 

particular es desconeix l’abast d’aquest disposició legal. Però el que si podrem observar 

detingudament serà l’evolució de l’estructura de l’anomenada mortinatalitat i la 

                                                 
170 Article 1r de la Ley de 18 de junio de 1942 por la que se amplían los beneficios del Seguro de 
Maternidad. Boletín Oficial del Estado, núm, 184, 3 de juliol de 1942.  
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mortalitat neonatal precoç a la ciutat de Palma que podran explicar l’augment i 

estancament de la seva mortalitat infantil a partir del decenni dels anys 40 del segle XX.   

  

2.3.1 La mortalitat neonatal i postneonatal. 
  
 L’anàlisi de la mortalitat infantil passa necessàriament per l’estudi de la 

mortalitat neonatal i postneonatal, principals components d’aquesta. El desglossament, 

encara que de manera indirecta, determina el que tradicionalment s’ha anomenat 

mortalitat endògena i exògena. Així, la mortalitat neonatal reporta les defuncions entre 

el naixement i el primer mes de vida, o més concretament en els primers vint-i-set dies 

de vida, i referiria a decessos causats per malalties congènites o pels treballs del part. En 

canvi, les defuncions entre el primer mes de vida i l’onzè responien majoritàriament a 

malalties infeccioses i d’aquí el seu component exogen. La naturalesa endògena i 

exògena de les causes de defunció seran tractades posteriorment en un apartat dedicat al 

perfil epidemiològic de la ciutat de Palma en termes de mortalitat infantil i juvenil.   

 La mortalitat postneonatal predominà com a component de la mortalitat infantil 

des de l’inici de l’estudi (1840) fins a la dècada dels anys 40 del segle XX (veure Gràfic 

24). D’aquesta manera, entre 1840 i 1881 representava de terme mig el 70% del total de 

les defuncions infantils, de 1882 a 1917 el percentatge es situà entorn al 60% i entre 

1918 i 1921 augmentà fins el 75%, fita que suposà una elevació constant fins a arribar el 

80% a 1932. Així, la mortalitat postneonatal havia passat d’un 80‰ a un màxim d’un 

120‰ als darrers anys del decenni de 1860. Consolidant-se a partir d’aquesta data una 

tendència de descens fins més enllà dels primers anys de la dècada dels anys 90, que 

obriren un període d’estabilització que s’allargà fins a 1916. La pandèmia de grip quedà 

manifesta en aquesta sèrie.  

 

Gràfic 24: Mortalitat posteneonatal i neonatal a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils 
quinquennals.171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
171 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 

0

20

40

60

80

100

120

‰

�eonatal

Postneonatal



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 284 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

L’evolució de la mortalitat dels menors d’un mes d’edat mostrà un 

empitjorament en els seus nivells a partir de les acaballes del decenni de 1870 fins al 

voltant de 1917, moment en què s’inaugurà un procés de descens. Aquesta propensió 

donà pas a una fase de relatiu estancament en els nivells de mortalitat que durà fins a 

1928. Fou el preàmbul d’un nou increment d’aquest indicador que s’estengué fins a la 

Guerra Civil. Els nivells més baixos de mortalitat neonatal, que s’havien observat a les 

acaballes de la dècada dels anys 20 del segle passat, no es recuperaren fins a finals de la 

dècada dels 50.  

El comportament de la mortalitat neonatal, pel que fa a l’elevació descrita entre 

1881 i 1920 cal que sigui entès com a producte en certa manera, artificiós dels models 

estimatoris de les defuncions en les primeres 24 hores de vida. Recordem que aquestes 

defuncions no són reportades ni per part del Registre Civil, gairebé tampoc pels llibres 

d’enterrament i que el Moviment Natural de la Població les ofereix com a part agregada 

dels nascuts morts. Destacar que la sèrie anomenada ‘General’ representa els quocients 

entre el nombre de defuncions entre 1 i 29 dies i els nascuts vius, i és simplement una 

manera de contrastar el subregistrement que produïa el concepte legal de nascut viu – 

nascut mort, com ja hem esmentat en el capítol de Fonts i mètodes i que hem explicat 

per la mortalitat infantil en el seu conjunt. Les estimacions fruit dels models ‘General 

1’, ‘General 2’ i ‘General 3’ en certa manera no presenten uns nivells de mortalitat molt 

allunyats entre ells (veure Gràfic 25). No sent així, pel cas de la construcció de ‘General 

4’, que en certs moments la diferència, i sobretot amb el model 1, arribà al 22% entre 

ambdues corbes. Així, en relació a les xifres que havíem observat en el període previ a 

1881, no seria el mateix parlar d’una elevació de 10 ò 20 punts percentuals.  
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Gràfic 25: Mortalitat neonatal a la ciutat de Palma, 1840 – 1960 per cada un dels models 
d’estimació de les defuncions en les primeres 24 hores a partir dels llibres sacramentals i el Registre 
Civil. Mitjanes mòbils quinquennals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
El perfil de la mortalitat neonatal entre 1920 i 1932 observà una tendència alcista 

fins el punt màxim de 1940, on el quocient s’establí entorn al 40‰ en detriment al de 

16‰ de 1932. Cal a dir que a partir de 1920 les estadístiques del Moviment Natural de 

la Població reportaren de nou les defuncions en les primeres 24 hores (on també s’hi ha 

d’incloure les defuncions al néixer) desagradades de les criaturas abortivas o ‘nascuts 

morts’ en el seu conjunt. Aquest comportament desigual depenent de la cronologia 

descrita més atribuïble a raons legals i administratives, com ja s’ha explicat, que a 

factors propis de l’evolució de la mortalitat fa pensar que la manca de flexibilitat d’una 

corba generada per interpolació lineal infravaloraria el nombre de defuncions a partir de 

1920. No obstant això, el model ‘General 4’, i com ja havíem apuntat, podria 

sobrevalorar les xifres donada la seva dependència de les xifres de morts al nèixer i en 

les primeres vint-i-quatre hores des de 1920 a 1960. Malgrat això, l’ajustament entre 

aquesta estimació i les xifres reals de 1920 en endavant es pot qualificar del tot adient, 

com ja presentàvem en l’explicació dels models en capítol de Fonts i mètodes.  

La diferent trajectòria de la mortalitat neonatal en relació a la mortalitat 

postneonatal o viceversa demostra que el triomf de la lluita contra la mortalitat infantil 

fou el descens de la mortalitat postneonatal (veure Gràfic 26). Mentre la mortalitat entre 

el primer i onzè mes de vida inicià el seu descens en el període que va entre 1876 i 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 286 

1895, la qual cosa suposà una reducció del 18% en relació al període de 1856 – 1875, la 

mortalitat neonatal augmentava en un 41%. Aquell descens fou continuat però a mesura 

que avançà el segle XIX i s’entrà en el segle XX s’alentí amb decreixements de menor 

intensitat que els descrits a mitjans del segle XIX.  

 

Gràfic 26: Moviment relatiu de la mortalitat neonatal i postneonatal a la ciutat de Palma, 1836 – 
1955. Valors per vintennis. Mateixa escala d’eixos, llargària diferent.172 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 

L’acceleració del descens apareix a partir de 1936 – 1955 amb un decreixement 

del 45%. En canvi, la mortalitat neonatal augmentà en menor o major intensitat des de 

mitjans del segle XIX amb l’excepció del període de 1916 – 1935 que mostrà una 

reducció del 41%. Fet que cal que sigui interpretat amb cautela a causa de la seva alta 

intensitat i la coincidència cronològica, com explicarem posteriorment, amb un període 

de dubtosa qualitat del registre de les defuncions en les primeres 24 hores, tant per 

l’efecte de l’estimació d’aquestes a partir del conjunt de ‘nascuts morts’, com per la 

represa a partir de 1920 del registre d’aquesta categoria en el Moviment Natural de la 

Població. Una vegada l’anotació de dites defuncions es consolidà en la citada font 

oficial, la mortalitat neonatal sofrí un augment del 16% conseqüència no sols de la 

consolidació sinó també de la Guerra Civil i postguerra, com també del creixement 

poblacional de la ciutat de Palma important en aquest període. Factors que alteraren el 

curs del descens d’aquest tipus de mortalitat en moments en què la medicalització 

                                                 
172 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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entorn a la gestació i el part era dèbil i que no s’enfortí fins el decenni dels anys 40 del 

nou-cents amb tota una sèrie de mesures positives de caire legal explicades en les 

pàgines anteriors.  

 

2.3.1.1 La mortalitat perinatal. 

  
 La mortalitat perinatal representa la proporció de les defuncions de fetus de 28 

setmanes o més de gestació i les defuncions dels nascuts vius en els primers set dies de 

vida entre el total de naixements, en els quals s’inclouen les defuncions fetals de 28 

setmanes de gestació més el número de nascuts vius, és a dir tots els naixements després 

de 28 setmanes de gestació. La integració d’aquest dos tipus de mortalitat en un sol 

indicador respon a una comú etiologia de caràcter endogen a diferència de la 

responsabilitat de la mortalitat postneonatal o inclòs la juvenil de caire exogen. La 

mortalitat perinatal inclou el concepte ja tradicional de mortinatalitat que únicament fa 

referència al nombre de defuncions fetals tardanes per cada mil nascuts vius. Per mort 

fetal s’entén el desés d’un fetus abans de la seva completa expulsió o extracció del cos 

de la mare. La recomanació de l’Organització Mundial de la Salut per tal de distingir les 

morts fetals tardanes dels avortaments parteix de l’establiment del criteri dels mesos de 

gestació. Així, serà considerat un fetus viable quan el nascut mort ha estat gestat durant 

sis o més mesos. Tot i que, el pes al néixer també ha estat considerat com un dels 

discriminadors per la distinció esmentada.  

El quocient de mortinatalitat fou creat pel metge Bertillon (Arbelo Curbelo, 

1962 i Hernández Rodríguez, 1978), sent usat tradicionalment en els estudis 

demogràfics europeus des de les acaballes del segle XIX, com n’és un exemple l’estudi 

del metge eivissenc Enric Fajarnés Tur, La morti-natalidad en Palma de Mallorca 

durante un cuarto de siglo – 1872–1896 publicat a 1901 a la Revista Balear de Ciencias 

Médicas. Aquest metge delimitava el concepte a partir de: 

 
 “Desde la fecundación hasta el nacimiento, la vida intra-uterina tiene dos 

períodos: uno embrionario y otro fetal; el primero de formación, y el segundo de 
consolidación de los órganos de la economía. Con el parto-desenlace natural de 
todos los fenómenos anteriores-termina la primera evolución de los seres, durante la 
cual, la vida de la madre y la del hijo están ligadas estrechamente” (p. 49).  

 
L’interès per la mortalitat perinatal s’ha fet patent per part de l’Organització 

Mundial de la Salut en el seu segon informe sobre Peonatal and Perinatal Mortality. 

Country, Regional and Global Estimates presentada el 2006 per tal d’avaluar la situació 
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mundial envers la salut materno-infantil a l’any 2000, distingint els països per nivells de 

desenvolupament i per regions geogràfiques. Aquest report recollia el testimoni que 

s’havia iniciat amb Perinatal mortality. A listing of available information (1996) amb la 

informació referent a 1995. Aquests informes qualifiquen a la mortalitat perinatal 

d’indicador de l’atenció prenatal, intrapart i neonatal. Per tant, se l’ha considerat com un 

marcador de la qualitat del servei de salut materno-infantil. I de manera indirecta 

serveix per mostrar la salut materna, la condició de la nutrició materna i l’entorn en el 

que viu la mare.  

En el segon d’aquells informes, en la presentació que se’n fa d’aquest tipus de 

mortalitat s’afirma que: “Although being newborn is not a disease, large numbers of 

children die soon after birth: many of them in the first four weeks of life (neonatal 

deaths), and most of those during the first week (early neonatal deaths). (p. 2). Una 

situació del segle XXI dels països en desenvolupament que remet a la mateixa de 

l’Espanya del segle XIX i com observarem a la de fins a 1960 amb les dades de la ciutat 

de Palma. Això sí, aquesta afirmació amaga una asincronia d’esdeveniments com a 

conseqüència de la diferència cronològica i dels determinants i components al voltant 

d’aquest tipus de mortalitat. L’asincronia en un principi pot ser producte del concepte 

legal de ‘nascut viu’ i ‘nascut mort’ que aplicà el Registre Civil espanyol, des de la 

promulgació del Codi Civil de 1889 fins al 1975 i en conseqüència fou usat en les 

estadístiques demogràfico-sanitàries de la publicació oficial del Moviment Oficial de la 

Població. La distinció seguia l’article 30è del codi civil disposava que: “Para los efectos 

civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro 

horas enteramente desprendido del seno materno” (el subratllat és nostre). Per tant, si la 

defunció es produïa en aquestes primeres hores era considerat com a nascut mort, tot i 

que la seva gestació hagués estat més de sis mesos.  

En l’article referit de Fajarnés Tur es féu palesa la manca de distinció per 

viabilitat dels nascuts morts. Així afirmava que: “Pingún punto de la demografía 

médica española ofrece más dificultades para el estudio que el relativo a los nacidos 

muertos. Entre estos, hay que distinguir los abortos, los nacidos vivos, y los 

fallecimientos durante las primeras veinticuatro horas del nacimiento; pero esta 

clasificación no puede establecerse, porque los datos aparecen englobados [referint-se 

a la publicació del Moviment Natural de la Població] y, por consiguiente, es imposible 

determinar la mortalidad intra-uterina y la proporcional según los meses de 

concepción y es imposible distinguir los verdaderos y los falsos nacidos muertos (p. 54–
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55) (el subratllat és nostre). No obstant això, no tingué en compte que entre 1878 i 1882 

en les estadístiques del Moviment Natural de la Població es recollia la distribució per 

nascuts morts, morts en néixer i morts durant les primeres 24 hores.  

Així, el càlcul de les taxes de mortinatalitat que oferí Fajarnés eren la proporció 

dels nascuts morts (amb les tres categories agregades) sobre el total de nascuts vius 

(fruit del concepte legal anteriorment presentat) de la ciutat. Per tant, l’ús d’aquest 

indicador com a proxy de mortalitat fetal tardana pateix de sobreestimació en el 

numerador i d’infravaloració en el denominador en relació als mesos de gestació. En 

canvi, Antonio Arbelo (1962) ja precisà el concepte de mortalitat perinatal com el“[...] 

número de nacidos muertos, de muertos al nacer y de muertos de una semana por mil 

nacidos (vivos y muertos).”(p. 31), el qual amb la terminologia de l’època no dista molt 

d’aquell que citàvem de l’Organització Mundial de la Salut. Però conscient de les 

limitacions que oferia l’estadística del Moviment Natural de la Població pel càlcul de la 

mortalitat perinatal en relació a les defuncions en la primera setmana explicitava que: 

 “[...] por falta en nuestra estadística demográfica oficial las cifras 
correspondientes a los fallecidos de menos de una semana de edad, nos hemos visto 
obligados a llevar a cabo el estudio de la mortalidad perinatal en España en lo que a 
las muertes postnatales se refiere, limitándolo sólo a las muertes acaecidas antes de 
las primeras veinticuatro horas de la vida, por ser las únicas que en grupo aislado 
recogen separadamente nuestros movimientos de la población. Por esta razón, en 
este trabajo queda identificado el moderno concepto de las defunciones en torno al 
nacimiento, de mortalidad – natal day mortality, como la designan los autores 
anglosajones- aquel que Bertillón introdujera, al comienzo de siglo, en la 
terminología estadística demográficosanitaria y cuya definición internacional fué 
(sic) propuesta en el año 1927, y desde entonces hasta hace pocos años ha sido la 
única fórmula que se ha usado” (p. 32).  

 
Per tant, Arbelo utilitzà aquell mateix concepte de mortinatalitat que féu servir 

Fajarnés seixanta anys abans i que més de quaranta anys més tard s’ha de fer servir el 

mateix indicador donat que les fonts continuen sent les mateixes però amb l’afegitó que 

gràcies a la reconstrucció individual a partir del Registre Civil es coneixen les 

defuncions a partir del primer dia de vida que juntament amb les defuncions a les 

primeres vint-i-quatre hores composarien les defuncions en la primera setmana de vida 

del neonat. No obstant això, com a conseqüència de l’entrada en vigor d’una nova llei 

del Registre Civil a 1957 en l’article 45è del Capítol II De la filiacion s’estipulà que: 

“Las personas obligadas a declarar o a dar el parte de nacimiento están también 

obligadas a comunicar en la misma forma el alumbramiento de las criaturas abortivas 

de más de ciento ochenta días de vida fetal, aproximadamente. En el Registro Civil se 

llevará un legajo con las declaraciones y partes de estos abortos.” (el subratllat és 
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nostre). Per tant, aquest nova llei que derogava la de 1870 suposà la introducció de 

l’element de la gestació per primera vegada per acostar-se al concepte de mortalitat 

perinatal. És a dir, s’intentava distingir els avortaments de les morts fetals.  

L’Institut Nacional d’Estadística aprofità la reforma legal per introduir una sèrie 

de modificacions en els seus butlletins de recollida base que eren emplenats per part 

dels Registres Civil locals per a la confecció del Moviment Natural de la Població, com 

ja comentaven en el capítol de Fonts i mètodes.; la qual cosa va permetre que entressin 

en vigor uns nous butlletins de defunció, avortament, naixement i matrimoni. Però tot i 

així encara quedava reformar el concepte de ‘nascut viu’ i ‘nascut mort’ donat que 

perdurà la condició de sobreviure les primeres vint-i-quatre hores fins a 1975, moment 

en què s’adaptà al concepte reconegut internacionalment de ‘nascut amb vida’. Aquesta 

nova conceptualització comportà la creació de l’Estadística de Morts Fetals, com a 

continuació de la referida als avortaments, amb una adequació al criteri mèdico-biològic 

de la consideració de naixements i una distinció clara dels avortaments. Considerats 

aquests com l’expulsió o extracció del claustre matern d’un producte de la concepció no 

viable.173  

Per a la nostra cronologia d’estudi i amb les dades proporcionades pel Moviment 

Natural de la Població, i com ja avançàvem anteriorment, cal aplicar l’indicador de la 

mortinatalitat com a aproximació a la mortalitat perinatal, tal com suggeria Antonio 

Arbelo (1962), per tal de poder comparar el comportament de la província amb el propi 

de la ciutat de Palma. En canvi per aquesta darrera localització s’ha calculat la 

proporció de mortalitat neonatal seguint les recomanacions internacionals de principis 

de segle XX i les actuals com per exemple de l’Organització Mundial de la Salut, com 

citàvem anteriorment, d’incloure les defuncions en la primera setmana de vida. No 

obstant això, cal tenir present que tant el quocient de mortinatalitat com perinatal que es 

pot calcular a partir de les estadístiques del Moviment Natural de la Població patiran de 

sobreestimació tant en el numerador com en el denominadors a causa de què el conjunt 

anomenat de nascuts morts pròpiament dit no està sotmès a cap tipus de distinció per 

temps de gestació. Per tant en aquest grup es confonen avortaments amb fetus viables. 

 Alhora aquestes estimacions únicament són possibles a partir de fonts civils, 

exceptuant els llibres de cementiri, i concretament des de 1878 en endavant en què a 

través d’aquells anomenats ‘nascuts morts’ es pot perfilar la mortalitat fetal o 

                                                 
173 Instituto Nacional de Estadística: Metodología general del Movimiento Patural de la Población. 
[Consulta: 15 d’abril de 2009]. Disponible a:  http://www.ine.es/metodologia/t20/t2030301.htm 
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mortinatalitat a causa de la manca del seu report en els llibres sacramentals per la 

condició de prevaler la cristianització de tot fetus viable o no viable que porta a 

l’assimilació de nascuts vius de tots els batejats.  

L’evolució de la mortalitat perinatal a la ciutat de Palma des de 1878 a 1960 ha 

de ser entesa a partir de dos períodes diferents com a conseqüència d’una deficient 

pràctica registral entorn a la dècada dels anys 20 del nou-cents (veure Gràfic 27).  

 

Gràfic 27: Mortalitat perinatal a la ciutat de Palma, 1878 – 1960. Mitjanes mòbils quinquennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
La deficiència es deu a què els valors registrats en el decenni esmentat mostren 

valors inusitadament baixos en comparació al període anterior i posterior. Així la 

mortalitat perinatal entre 1878 i 1890 augmentà progressivament fins arribar al màxim 

del 65‰, el qual representava un increment del 71% en relació al valor de 1878. A 

partir d’aquest màxim s’inicià un procés de descens continuat que culminaria a 1932 

amb el valor mínim del 16‰. És a dir, per cada 1000 concepcions a 1890, es produïen 

65 defuncions entre el període fetal i la primera setmana després del part i a 1932 

únicament 16. Una diferència que difícilment pot ser atribuïda al procés de Transició 

Demogràfica on imperà la reducció de la mortalitat per causa exògena (com 

argumentarem posteriorment) i alhora la medicalització entorn a la gestació i al part a 

nivell legislatiu no fou un fet consumat fins a la dècada dels anys 40 del segle XX. No 

obstant això, factors com una millora en l’alimentació de la mare o fins i tot la regulació 

del treball femení tot i que la seva finalitat a finals de la centúria del vuit-cents no fos la 
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protecció de la dona embarassada treballadora pogueren contribuir al descens observat 

entre 1890 i 1920 però difícilment poden justificar les xifres de la dècada dels anys 20 

del segle passat. 

Enric Fajarnés Tur (1901c), en el seu article ja citat, justificà l’augment de la 

mortinatalitat en la dècada dels anys 80 del segle XIX com una conseqüència del 

desenvolupament urbà com també conclogué Sánchez Verdugo (1948) en el II 

Congreso Luso-Español de Obstetricia y Ginecología en la seva intervenció titulada La 

mortinatalidad en España. Sus variaciones cronológicas y geográficas en el siglo 

actual [segle XX]. Les causes de l’increment per Fajarnés derivaven de la diferència 

biològica dels naixements masculins sobre els femenins, la il·legitimitat de la 

concepció, l’edat de la mare al matrimoni, o si la mare havia parit amb anterioritat o no, 

el patiment d’algunes malalties com la sífilis, l’ús de determinades vestimentes com la 

cotilla per la seva influència negativa o l’excés d’exercici per l’ús del carruatge o pel 

viatge de nuvis en les classes acomodades i fins i tot el empleo de las máquinas de coser 

en la clase obrera. Però acabava mencionant com a causa dels naixements sense vida, 

com a reforçament del seu discurs mèdico-social:  

“La predisposición alcanza á (sic) un gran número de mujeres que viven en 
malas condiciones higiénicas, ó padecen enfermedades crónicas ya generales ya 
localizadas en los órganos del aparato generador. La depauperación domina en las 
grandes ciudades, y en Palma es fácil tropezar á (sic) todas horas, con neuróticas, 
linfáticas y cloro-anémicas, que llevan pintado en el rostro los estragos de estas 
afecciones, ó las huellas profundas de una alimentación insuficiente” (Fajarnés Tur, 
1901c: 60).  

 
La mala inscripció de defuncions perinatals que documentaven a la dècada dels 

anys 20 de la centúria passada cal que sigui entesa com un dèficit de registre de la 

categoria de ‘criatures abortives’ o nascuts morts, que inclouen els nascuts morts 

pròpiament dits, els morts al néixer i les defuncions a les primeres 24 hores (veure 

Gràfic 28). Malauradament aquesta distribució amb l’excepció dels anys que van entre 

1879 i 1882 no fou presentada en les estadístiques del Moviment Natural de la Població 

fins a 1920 i de manera continuada a partir de 1925. Tot i la parcialitat de les dades els 

nascuts morts pròpiament dits observaren en nombres absoluts una inclinança al descens 

mentre que les defuncions que fan referència al part i a les primeres 24 hores presenten 

un estancament.  

Per tant, ambdues tendències explicarien els nivells inusitadament baixos de la 

mortalitat perinatal. Però alhora les defuncions en la primera setmana de vida no es 
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veren incrementades com es podria esperar pel transvasament de defuncions d’aquelles 

categories anteriors sinó que també s’hi nota una certa tendència al descens però de 

menor intensitat. Per tant, l’omissió de part de les defuncions prenatals, intranatals i de 

les primeres 24 hores explicarien que el nivells de mortalitat perinatal es situessin a 

principis de la dècada dels anys 30 de la centúria del nou-cents per sota del 20‰.  

 

Gràfic 28: Mortalitat perinatal, en les primeres 24 hores i en la primera setmana de vida a la ciutat 
de Palma, 1878 – 1960. Mitjanes mòbils quinquennals.174 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 

A partir del decenni dels anys 30 del segle XX la mortalitat perinatal mostra una 

tendència a l’augment per arribar als nivells del segle XIX (veure Gràfic 29). Una 

propensió que pot ser explicada per la medicalització de la gestió i el part i en 

conseqüència de la defunció que es féu més evident per la concentració dels centres 

hospitalaris a la ciutat, tant públics com privats. Alhora el creixement poblacional que 

observà la ciutat de Palma des de 1930 pogué tenir també el seu efecte en una correlació 

positiva entre a major nombre de mares major nombre de defuncions perinatals cosa que 

també s’ha observat en un increment positiu del nombre de nascuts vius sobretot a partir 

de 1940.  

Els diferents components de la mortalitat perinatal: nascuts morts, morts al 

néixer, morts en les primeres 24 hores i morts en la primera setmana de vida a partir de 
                                                 
174 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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1925, moment en què es pot reconstruir aquesta distribució tripartita en el Moviment 

Natural de la Població mostren una diferent evolució que permet avaluar quin d’aquells 

contribuí a l’augment observat a partir dels anys finals del decenni dels 30 del segle XX, 

punt en què sembla ser que la mala pràctica registral fou superada (veure Gràfic 29ç9. 

Una tendència que es mantingué fins a 1952. Així, els nascuts morts pròpiament dits, 

que es refereixen a les morts fetals sense un període de gestació conegut, mostraren una 

propensió a l’augment del seu pes en el conjunt de les criatures abortives i no únicament 

fins a 1952 sinó fins a la fi de la sèrie temporal estudiada. Tot i que el grau d’ajustament 

observat a través del coeficient de determinació (r2) presenta un valor baix, únicament 

del 0,17. Alhora les morts al néixer que poden ser atribuïdes a les resultants dels treballs 

del part anaren disminuint a mesura que s’avançava cap a mitjans del segle XX com a 

producte de la intensificació de la medicalització del procés prenatal i intranatal. En 

canvi, les morts en els primeres 24 hores mantingueren un valor mitjà constant de poc 

més del 10% sobre el total dels considerats avortaments.  

 

Gràfic 29: Distribució percentual de les criaturas abortivas a partir de nascuts morts, morts al 
néixer i morts en les primeres 24 hores amb les seves corresponents línies de tendència. Valors 
anuals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 1920 – 
1960. 

 

La mortinatalitat com una aproximació a la mortalitat perinatal de la província 

de les Illes Balears, a causa del no recull de les defuncions en la primera setmana de 

vida per part del Moviment Natural de la Població, des de la dècada dels anys 10 del 

segle XX mostra una constant elevació dels seus nivells tot i la caiguda dels valors 
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corresponents a la ciutat de Palma (veure Gràfic 30). Sí l’alta mortalitat fetal i dels 

primers moments del naixement era un fenomen pròpiament urbà, com explicava Enric 

Fajarnés (1901) i també mencionà Sánchez Verdugo (1948), el solapament de les corbes 

entre 1925 i 1935 s’ha d’explicar per la deficiència del registre de les ‘criatures 

abortives’. Per tant, el baix nombre de defuncions perinatals de la ciutat de Palma en 

part de les dècades dels anys 20 i 30 de la centúria passada no explicarien la 

caracterització general que presentà Sánchez Verdugo (1948) per la qual: “En las 

capitales de provincia o medio urbano, el fenómeno de la Mortinatalidad es más 

acusado en las provincias [i] en capitales presenta coeficientes muy superiores (más del 

doble) de su correspondiente en provincias” (p. 9). O també per l’afirmació que féu 

Arbelo (1962) de què “La mortalidad perinatal ha sido siempre mayor en el medio 

urbano que en el medio rural, si bien, […] la diferencia viene siendo cada vez menor” 

(p. 44) referint-se igualment que el primer autor al transcurs dels primers 60 anys del 

segle XX. 

 
Gràfic 30: Mortinatalitat a la ciutat de Palma175 i a la província de les Illes Balears, 1878 – 1960. 
Mitjanes mòbils quinquennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960 i per a les Illes Balears, Curbelo (1962) i Roman Piñana i Arbelo López (1972)  

 
 

Alhora el fet de què el Moviment Natural de la Població en la seva publicació 

oficial i general per a tot el territori espanyol únicament reportés els avortaments per 

viabilitat a partir de 1930 (Cusidó Vallverdú, 2006) i que la distinció utilitzada dels 

avortaments en el present estudi hagi estat obtinguda a partir de la documentació 

                                                 
175 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 296 

original de confecció del Moviment Natural de la Població de les Illes Balears per part 

de la seva Junta d’Estadística fan pensar que el motiu de la no inclusió en les 

estadístiques definitives es pogués deure a problemes de subregistre com hem anat 

argumentant fins ara, però no exclusivament de la província balear sinó de la resta del 

territori estatal. No obstant això caldria realitzar una investigació detallada a partir de la 

documentació original per esbrinar el motiu pel qual tot i la recollida dels avortaments 

per viabilitat a nivell de capital i de província no foren inclosos en la publicació 

definitiva de les estadístiques generals.  

 

2.3.1.2 La mortalitat neonatal.  

 
La mortalitat neonatal al igual que la mortalitat perinatal es relaciona amb 

l’atenció facultativa al part, però també amb les condicions de gestació de l’infant per 

l’alimentació de la mare, el nivell educatiu d’aquesta, el seu estat civil o fins i tot pel 

tipus d’activitat laboral en el període de gestació. A diferència de la mortalitat perinatal, 

la mortalitat neonatal, com ja apuntàvem amb anterioritat, només té en compte les 

defuncions en el primer mes de vida o més concretament, seguint la definició de 

l’Organització Mundial de la Salut, les defuncions ocorregudes en els primers 28 dies 

de vida, sobre el total de nascuts vius sense tenir en compte ni el numerador ni en el 

denominador les morts fetals i amb l’afegitó de les defuncions a partir de la segona 

setmana de vida. No obstant això, la mortalitat neonatal presenta la seva utilitat com a 

mitjà de valoració del component endogen, com també ho feia la mortalitat perinatal, de 

la mortalitat infantil.  

En canvi, la mortalitat postneonatal, en aquest sentit, podrà indicar la durada de 

l’alletament. La mortalitat neonatal es divideix en precoç i tardana, la primera mesura el 

risc de morir en la primera setmana de vida i la segona en la resta del primer mes. No 

obstant això, la disposició de l’edat simple en el primer mes de vida a la defunció a 

partir d’una notació per dies permet aproximar-se a la mortalitat neonatal per setmanes 

de supervivència.  

Els primers vint dies de vida constituïren el període de major risc pels neonats de 

la ciutat de Palma però sobretot la primera setmana apareixia com la fase clau per 

superar el primer mes de vida. Tot i que, la mortalitat en les primeres vint-i-quatre hores 

explicaria el 50% de la mortalitat neonatal a partir de les acaballes del segle XIX, un 

valor artificiós a causa de la definició legal de nascut mort i nascut viu fruit del Codi 
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Civil de 1889 i aplicat a partir d’aquesta data pel Registre Civil . És a dir, les defuncions 

en aquest primer dia entre 1840 i 1881 reportaven el 10% del total de les defuncions del 

període neonatal, una xifra producte dels llibres sacramentals on la distinció entre 

nascut mort – nascut viu queda diluïda sota la preponderància del sagrament del 

baptisme en les formules de baptisme de socors o per causa necessària. Entre 1882 i 

1919, període en què aquestes defuncions estan contingudes dins el grup de nascuts 

morts i que han estat estimades a partir de diferents models (veure capítol de Fonts i 

mètodes), representen pel model de previsió màxima –model 4- un 50% front a un 31% 

pel de mínima -model 1-. En canvi, entre 1920 i 1960 arribaren a explicar el 51% amb 

un període de dèficit registral com ja hem argumentat en la mortalitat perinatal entre 

1920 i 1930 la qual cosa suposa que representarien exclusivament el 38%.  

Els nivells de la mortalitat en la primera setmana de vida sense tenir en compte 

les defuncions en les primeres vint-i-quatre hores entre 1840 i 1880 coincideixen 

pràcticament amb els dels observats entre el setè i vintè dia de vida (veure Gràfic 31). 

Entre 1880 i 1920 la mortalitat a partir del primer dia de vida descendeix abruptament 

pel transvasament de defuncions considerades fins el moment d’infants nascuts vius 

com a infants nascuts morts per l’entrada en vigor del Codi Civil en referència que: 

“Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y 

viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno” 176, com ja 

explicaven a l’apartat dedicat a l’anàlisi del Registre Civil com a font d’informació 

demogràfica. A partir de 1920, i sobretot a partir de 1930 una vegada superat l’escull de 

la deficient inscripció de les defuncions en les primeres 24 hores juntament amb les 

fetals, com ja presentàvem amb anterioritat, la prevalença de la mortalitat just després 

del part és total per sobre de la mortalitat en els primers dies de vida, quedant aquestes 

reduïdes a nivells ínfims i fins i tot per sota de la mortalitat entre el 7è i 20è dia de vida.  

La mala inscripció que a la sèrie temporal de la mortalitat en les primeres 24 

hores correspon a un descens important del seu nivell té parangó amb les sèries de 

mortalitat entre el primer i sisè dia i el setè i vintè dia. Fins el moment aquest tipus de 

descensos inusitats havien estat atribuïts al transvasament de defuncions d’una categoria 

a l’altra i en conseqüència a la categoria pròxima s’hi observava un augment dels seus 

nivells però en el decenni dels anys 30 del segle XX el descens fou comú a totes les 

                                                 
176 Article 30è del Libro I. De las personas Título II.Del nacimiento y la extinción de la personalidad 
civildel Capítulo primero. De las personas natural del Codi Civil, publicat per Reial Decret de 24 de 
juliol de 1889. 
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sèries amb l’excepció de la referent a la mortalitat en la darrera setmana del primer mes 

de vida i que difícilment pogué absorbir altres defuncions no pròpies. Per tant, tot i que 

sembla factible atribuir, com ja havíem fet en el cas de la mortalitat perinatal, el 

comportament de la sèrie de mortalitat en les primeres vint-i-quatre a una deficiència en 

el registre dels nascuts morts, la resta de sèries segurament observaren un descens dels 

seus nivells per motius que es podrien cercar en una intensificació de l’atenció neonatal 

no únicament en el seu component endogen per causes obstètriques o defectes congènits 

sinó també en l’actuació envers a les malalties infeccioses. Tot i el corol·lari establert 

entre mortalitat neonatal i malalties endògenes les de caràcter endògen també influïren 

en la mortalitat en les primeres setmanes de vida.   

 

Gràfic 31: Mortalitat neonatal per setmanes177 i en les primeres 24 hores per model d’estimació a la 
ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils quinquennals. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
 Amb l’excepcionalitat de l’article d’Enric Fajarnés Tur dedicat a la 

mortinatalitat de la ciutat de Palma a les acaballes del segle XIX, la mortalitat neonatal 

com a tal no rebé cap tipus d’estudi detallat per part de la classe mèdica mallorquina a 

les pàgines de la Revista Balear de Ciencias Médicas, com a òrgan d’expressió 

facultativa. El període perinatal o neonatal fou tractat des de la pràctica mèdica a través 

de l’anàlisi de casos clínics. Aquests representaven actuacions puntuals per manifestació 

individual d’un malaltia no habitual en l’exercici mèdic envers patologies relaciones 

                                                 
177 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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amb l’embaràs, la gestació o l’aparell reproductiu femení. Així, fou uns dels temes que 

omplí la sección práctica de la revista amb contribucions com: Embarazo doble. 

Placenta previa; atresia del cuello útero; muerte de ambos fetos; operación cesárea; 

curación178 del metge Miquel Berga Oliver. O del també metge Bartomeu Bordoy 

Gelabert, Confusión de diagnóstico en una degeneración melánica de los ovarios179, 

Dos casos clínicos. I- Gastroenteritis sostenida por un vicio humoral. II- Mole 

hidatídica siguiendo el curso perfecto de la gestación180 i Influencia fisiológica del feto 

sobre la madre durante la gestación.181 També s’hi ha localitzat intervencions de 

Bartolomeu Darder Cànaves182, de Joan Mercant Barceló183, de Josep Sureda 

Massanet184 i de Guillem Serra Benàssar. D’aquests darrer destacarem algunes de les 

seves contribucions donat que fou l’autor més prolífic sobre aquest tema en la revista 

mencionada, publicant-hi 10 de les més de 20 aportacions localitzades en la vida de la 

publicació, és a dir entre 1885 i 1912. Així citarem: Aborto de cuatro meses185, 

Gangrena de la vagina después del parto186, Un embarazo anómalo. Útero bilobular. 

Error de diagnóstico187 i Vómitos incoercibles del embarazo188, entre d’altres.    

 Així doncs, l’acció social mèdica transmesa a través de la Revista Balear de 

Ciencias Mèdicas o en les conferències del propi Col·legi Mèdico-farmacèutic es referia 

sobretot a la denúncia i actuació envers la mortalitat infecciosa, l’anomenada pels propis 

metges i higienistes en general com la ‘mortalitat evitable’ més que a mesures 

destinades únicament a les dones embarassades; tot i l’excepcionalitat del text de 

Algunas consideraciones sobre higiene y educación de la mujer del metge Guillem 

Serra Bennàssar, discurs inaugural del Col·legi Mèdico-farmacèutic de 1899. Alhora cal 

                                                 
178 Revista Balear de Ciencias Médicas. 1893, núm. 9, p. 707 – 712. 
179 Revista Balear de Ciencias Médicas. 1887, núm. 3, p. 430 – 433. 
180 Revista Balear de Ciencias Médicas. 1889, núm. 5, p. 296 – 297. 
181 Revista Balear de Ciencias Médicas. 1892, núm. 8, p. 528. 
182 De l’esmentat autor ens referim als estudis titulats Placenta sifilítica. Práctica de una embriotomía en 
el maniquí i Sección y hemostasia del cordón umbilical publicats a la Revista Balear de Ciencias 
Médicas, el primer al número 27 de 1904 (p. 281 – 285) i el segon a 1908 en el número 30 (p. 73 – 78).  
183 Es dedicà eminentment a l’estudi de l’aparició de la hipertensió en dones embarassades sobre la qual 
publicà a la revista del Col·legi Mèdicofarmacèutic dos articles breus: Eclampsia en el 8ª mes de 
gestación. Complicacions. Curación  i Eclampsia puerperal albuminúrica, infección, flebitis uterina y 
crural izquierda. Curación por resolución. El primer d’aquells fou publicat a 1885 (núm. 1, p. 118 – 123) 
i el segon a 1892 (núm. 8, p. 641 – 644).  
184 Sols se li ha localitzat una contribució en la matèria de referència: Sobre la plétora de las embarazadas 
y los efectos de la sangría en el embarazo en la Revista Balear de Ciencias Médicas. 1912, 34, p. 121 – 
124. 
185 Revista Balear de Ciencias Médicas. 1889, núm. 5, p. 741 - 747. 
186 Revista Balear de Ciencias Médicas. 1888, núm. 4, p. 229 – 235 i 257 - 263. 
187 Revista Balear de Ciencias Médicas. 1894, núm. 10, p. 417 – 427 i 449 - 459. 
188 Revista Balear de Medicina, Farmacia y Veterinaria. 1887, núm. 3, p. 606 – 619. 
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a dir que la medicalització del part i del puerperi contribuïren al descens de la mortalitat 

materna, tema que no és objecte del nostre estudi però de cabdal importància en relació 

a la supervivència del neonat, i en conseqüència de la mortalitat perinatal i neonatal. 

Aquesta medicalització, com ja apuntàvem, en part ha de ser entesa com la intervenció 

facultativa en el procés de gestació, en el moment del part i en el període 

immediatament posterior a aquell. Alhora cal entendre que aquest procés fou producte 

de la configuració hegemònica de la professió mèdica envers les comares, dones que no 

havien tingut instrucció universitària però que al llarg del temps havien validat la seva 

presència en l’ajuda al part.  

2.3.1.3 La mortalitat postneonatal per mesos desagregats i el mètode de Bourgeois-
Pichat com a una aproximació al patró de lactància de la ciutat de Palma, 1840 - 
1960. 

  
 Una vegada observada de manera general la mortalitat postneonatal, caldrà al 

igual com s’ha fet amb la mortalitat neonatal, explicar la seva diferent distribució 

depenent del mes de defunció. S’ha optat per agrupar les edats en diferents mesos 

consecutius per donar major robustesa a les sèries i evitar la variabilitat fruit del poc 

nombre de casos existents per mesos simples. Aquestes distribucions per edat es 

resumeixen en: la mortalitat entre el primer i el segon mes de vida, entre el tercer i el 

cinquè, entre el sisè i el vuitè i entre el novè i el compliment del primer any. Les causes 

de defunció que prevalien en el primer i segon mes serien les de component endogen. 

En canvi, entre el tercer i el cinquè mes podrien ser fruit de la introducció d’alimentació 

suplementària i de substitució de la lactància materna. Fet que continuaria a la resta dels 

mesos conjugant-se amb una influència creixent del medi ambient en la salut del nadó i 

provocaria el predomini de les causes infeccioses. 

  La mortalitat entre el primer i el segon mes en termes generals fou la de menor 

pes en la mortalitat infantil fins els darrers anys del decenni de 1870, mantenint-se 

gairebé constant entorn al 15‰ (veure Gràfic 32). Superada en escreix per la resta de 

distribucions mensuals, que s’ordenen de major a menor edat. Així, la mortalitat entre el 

9è i 11è mes arribà a màxims del 40‰ entorn a 1860, encara que aquest predomini 

passà a ser per la mortalitat entre 6 i 8 mesos a partir d’aquella data. En la dècada dels 

anys 80 del segle XIX la mortalitat entorn al primer i segon mes de vida observà un 

procés d’elevació, alhora que la resta d’edats observaren els nivells més baixos en 

comparació a les dècades anteriors. Tendència que es consolidà per a reportar 
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l’estancament de les xifres fins als darrers anys del decenni de 1910, moment d’una 

certa elevació paral·lela de cada un d’aquest tipus de mortalitat, producte o efecte de la 

pandèmia de grip (1918 – 1921). Ja perquè la causa del decés fos el grip o perquè els 

progenitors haguessin sucumbit a aquest, fets que explicarien l’augment de la mortalitat 

entre el primer i segon mes de vida, donada la dependència del nen amb la mare 

sobretot pel fet de la lactància. En les altres edats, es podria reproduir aquest fet, però 

prevaldria la manca de cura materna.  

 
Gràfic 32: Mortalitat postneonatal per mes de defunció a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes 
mòbils quinquennals.189 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 

 Així sembla plausible que un dels factors responsables de la prevalença de la 

mortalitat a partir del sisè mes en endavant entre 1840 i les acaballes del segle XIX fos 

l’abandó de la lactància materna amb la conseqüent introducció de l’alimentació sòlida i 

com a resultat una major susceptibilitat a les malalties infeccioses sobretot digestives. 

Una manera d’aproximar-se a la praxis de l’alletament matern fou proposada per 

Knodel i Kinter (1977) en el seu article, The impact of breast feeding patterns on the 

biometric analysis of infant mortality a través de l’ús del model biomètric d’estudi de la 

mortalitat infantil creat per Bourgeois-Pichat (1951) per a la quantificació de la 

mortalitat endògena i exògena. El seu ús com a proxy dels hàbits de lactància suposa 

mostrar la influència de la lactància artificial o d’un deslletament primerenc. Aquesta 

tècnica permet observar la durada de l’alletament matern, que fins el moment i per fonts 

                                                 
189 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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quantitatives hem pogut establir que podria estar entre els divuit mesos com 

recomanava la Sociedad Protectora de la Infancia, una associació creada a 1895 a la 

ciutat de Palma amb finalitat puericultora sobretot envers l’alimentació infantil o de dos 

anys com es pretenia en institucions com la Inclusa de Palma. Però es desconeix la 

pràctica real de lactància natural per part de les mares de la ciutat de Palma per 

testimoni directe190 tot i que el metge Josep Cerdà (1900) denuncià l’ús indiscriminat de 

la lactància mercenària en els sector benestants de la ciutat i que únicament “[...] los que 

amamantan á (sic) sus hijos por necesidad, es la clase proletaria, es la que cumple con 

su deber (p. 9 i 10). L’ús del mètode gràfic de Bourgeois-Pichat implica que una “[...] 

significant deviation of the cumulative infant-mortality plots from linearity has been 

regarded as evidence for differences in breast-feeding practices”(Scott et al., 1999: 42). 

Així, s’entén que una població en què la lactància sigui prolongada i que alhora sigui un 

hàbit comú, la mortalitat tendirà a créixer de manera més ràpida en els darrers mesos 

d’edat del primer any de vida en comparació als primers (Knodel i Kinter, 1977).  

Pel que fa a la pràctica de l’alletament191 a la ciutat de Palma cal observar una 

convexitat important de les corbes que fan referència a les defuncions infantils 

                                                 
190 Un exemple d’aquest tipus de testimonis són els health visitors’ ledgers que Alice Reid utilitza en el 
seu article Infant feeding and post-neonatal mortality in Derbyshire, England, in the early Twentieth 
century publicat a 2002 a la revista Population Studies (vol.  56, núm. 2, p. 151 – 166). Aquests llibres 
estan conformats per registres individuals de molts dels infants nascuts als districtes de l’oest i sud de 
Derbyshire a partir de característiques demogràfiques, socioeconòmiques i ambientals on s’inclouen els 
mètodes d’alimentació infantil a diferents edats entre 1907 i 1922. Aquest tipus de font longitudinal ha 
estat analitzat a partir d’un multivariate hazard analysis que permet conclou envers la importància de la 
lactància materna que: “Babies already being artificially fed at the age of one month were nearly 70 per 
cent more likely to have died post-neonatally than those who were not recorded as having been hand-fed 
from an early age, and this continues to be important when other variables are controlled […]” (p. 157). 
Per aquestes ‘altres variables’ es refereix al sexe de l’infant, la legitimitat i paritat del seu naixement, les 
característiques de l’habitatge a partir del nombre d’habitants, de membres de la llar, la qualitat de 
l’aigua, la classe social, entre d’altres.    
191 La influència del tipus de pràctica en la lactància materna ha estat un factor freqüentment investigat 
envers la mortalitat infantil. A tall d’exemple veure: Brändström, A. et al. (1984): The impact of feeding 
patterns on infant mortality in a nineteenth century Swedish parish. Journal of Tropical Pediatrics, 
núm.32, p.154-159; Brändström, A. et al. (2002): Illegitimacy, infant feeding practices and infant survival 
in Sweden, 1750 - 1950: a regional analysis. Hygiea Internationalis, vol. 3, núm.1, p.13 – 52; Reid, A. 
(2002): Infant feeding and post - neonatal mortality in Derbyshire, England, in the early twentieth 
century. Population Studies, vol. 56,  p.151 - 166. Aquest últim ha estat ja mencionat com l’exemple del 
coneixement directe de la pràctica privada envers la lactància. A causa de la seva centralitat com a factor 
de protecció o risc en termes de mortalitat se l’ha ajuntat amb la problemàtica inherent a les causes 
ambientals, veure: Buchanan, I. (1985): Infant feeding, sanitation and diarrhoea in Colliery communities, 
1880-1911.  A Oddy, D. J.; Miller, D. S. (eds.), Diet and Health in Modern Britain.London: Biddles Ltd.; 
Guildford; King's Lynn.  p.148-177. Des de l’òptica de la història de la medicina destacar: Bryder, L. 
(2005): Breastfeeding and health professionals in Britian, New Zealand and the United States, 1900 - 
1970. Medical History, vol. 49,  p.179 – 196, el qual incorpora el discurs mèdic envers la seva pràctica en 
clar parangó amb el que s’explica per a la ciutat de Palma. O la crítica que se’n féu envers la lactància 
mercenària comparada amb una operació mercantilista, per exemple: Sussman, G.D. (1975): The wet - 
nursing business in nineteenth - century France. French Historical Studies, vol. 9, núm.2, p.304 - 328. 
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ocorregudes entre 1840 i 1919 a partir del sisè mes de vida (veure Gràfic 33), la qual 

cosa podria mostrar la introducció de l’alimentació mixta, més que l’abandó complet de 

la lactància materna. Aquesta suplementació era la responsable de molts de problemes 

gastrointestinals per la manca d’higiene en la seva preparació, alhora que esdevenia el 

procés de la dentició. Procés fisiològic de gran controvèrsia per arrelades creences 

populars injuriades per part de la classe mèdica, com explicitarem en l’apartat dedicat a 

les causes de defunció, a més de la tendència a diagnosticar com a causa de mort el 

procés d’erupció dentària com a tal. Entre 1920 i 1960 s’observa una gran linealitat en 

les corbes biomètriques, que en termes generals, hauríem d’atribuir a la prolongació de 

la lactància, com a fel reflex de les campanyes divulgatives mèdiques pel fonament de 

la lactància materna que s’iniciaren a l’illa, i més en concret a la capital, des de les 

acaballes del segle XIX com explicarem de seguida. Però tampoc, pot ser oblides les 

mesures higièniques en termes de Salut Públic que produïren tota una sèrie 

d’intervencions entorn al sanejament de les ciutats a partir de la millora de les 

condicions del clavegueram i dels habitatges. Temes, que d’igual manera, se’n feren 

ressò els metges mallorquins.  

  
Gràfic 33: Anàlisi biomètric de la mortalitat infantil a la ciutat de Palma, 1840 – 1959.192 
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192 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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2.3.2 La lluita contra la mortalitat infantil: El discurs mèdic envers la lactància 
materna i les campanyes puericultores a la ciutat de Palma al tombant del segle 
XIX.  

 

La qüestió de la nutrició complementà el discurs que s’havia mantingut entorn 

als problemes higiènics, que es resumien en la insalubritat de les vivendes i la manca de 

cura materna per la sortida de la dona al mercat laboral; juntament amb la 

depaurerització de la classe obrera i l’herència morbosa (Rodríguez Ocaña, 1996). Així, 

el metge Josep Cerdà pronuncià com a discurs inaugural de l’any acadèmic de 1900 del 

Col·legi Mèdico-farmacèutic de la ciutat de Palma: La necesidad de la lactancia 

materna. La seva dissertació començà amb un to de denúncia entorn a l’abandó de la 

pràctica de l’alletament matern a la ciutat. En paraules seves testimonià que: “[...] hoy 

parece es moda ya en nuestra ciudad, el que las madres no amamanten á (sic) 

pequeñuelos, rompiendo uno de los preceptos del matrimonio, y arrastrando la serie de 

inconvenientes que lleva en pos de sí tal modo de obrar.”(p. 6). Encara que no explicità 

acuradament els motius d’aquest abandonament que es poden entendre a partir de la 

incorporació de la mà d’obra femenina en el procés d’industrialització193 o en alguns 

conceptes de bellesa que començaren a difondre entre la burgesia, com l’autor ens 

refereix al text. Alhora prefigurava que les dones del món rural eren més saludables i en 

conseqüència la seva llet era de millor qualitat donat la seva vida activa y laboriosa (p. 

7). Cal notar que a part d’un òptica mèdica entorn a l’abandó d’aquesta pràctica també 

s’hi denota un regust moralitzador producte del rol de la dona de finals del segle XIX i de 

bona part del segle XX, com a esposa i mare.  

 Els facultatius mallorquins, en consonància als de la resta de l’estat, feren 

prevaler la lactància materna sobre qualsevol altre tipus d’alimentació, ja fos la 

lactància mercenària o l’artificial. Aquesta postura mostrà dues vessants, una en què 

l’objecte central del postulat eren els beneficis que reportava l’alletament per la mare 

recent parida. Així, la lactància servia per regularitzar “[...] los fenómenos del estado 

puerparal, combate la predisposición á la hemorragia uterina, disminuye los sudores 

puerperales, previene las erupciones que á veces se presentan, disminuye la urgencia y 

                                                 
193 Per a una aproximació local per concebre el sistema de participació de la dona al mercat laboral veure: 
Escartín Bisbal, J. M. (1997): La dona en la Mallorca contemporània. Palma: Documenta Balear. De la 
mateixa autora també es poden ressenyar per la relació amb el tema presentat les següent publicació 
realitzada conjuntament amb Aina R. Serrano Espases publicaren a 1991 La dona i el món de la fàbrica a 
Mallorca en el catàleg de l’exposició Dones a les Illes : treball, esplai i ensenyament (1895-1945) 
celebrada a 1997.  
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congestión uterina post-partum, favorece el retorno de esta víscera á sus condiciones 

ordinarias, y tiene, en fin, para la madre todos los caracteres de una evacuación crítica 

(Losada Mulet, 1907: 317). A més de totes aquestes avantatges físiques també se’n 

ressaltaren tota una sèrie de psicològiques. L’altra d’aquelles vessants situava a l’infant 

com el centre dels beneficis de l’alletament matern, aquesta llet implicava “[...] como se 

producen relación con sus fuerzas digestivas, sufre modificaciones incesantes 

proporcionales al desarrollo progresivo de sus órganos, responde á todas sus 

necesidades, y está por completo en la perfecta armonía con las moléculas del 

organismo del niño” (Losada Mulet, 1907: 318) I alhora suposava que “[...] la única 

medicina que puede contrarrestar la mortalidad de la primera infancia [...] y no es que 

dicha mortalidad sea un mito, horroriza enterarse de ella, y mucho más en 

determinadas comarcas” (Cerdà, 1900: 10). 

 La tasca mèdica no fou únicament la de reportar els profits de la lactància 

materna sinó també en reglamentar la quantitat de llet que havia de ser subministrada en 

cada edat sota condicions normals de desenvolupament de l’infant i de cap 

impossibilitat física per la mare, però també de com s’havia de dur a terme el 

deslletament. Així, el metge Josep Mir Mir en la redacció d’una cartilla pedagògica de 

capacitació per les mares (1906) afirmava que:  

“En reglamentar las horas de las tetadas está en el secreto de la higiene 
infantil. Tomará tu hijo el pecho ó (sic) el biberón cada dos horas, los dos primeros 
meses de su vida y solamente cada tres en los restantes hasta el destete, no dándole 
jamás más leche que la que pueda contener su estómago, pues en vez de vigorizarlo 
lo matarás. Durante la noche tomará alimento dos veces en los primeros meses y 
solamente una en los restantes” (p. 2) 

 
També s’ocupà de la introducció de l’alimentació complementària apuntant que: “Hasta 

cumplido 3 años no probará tu hijo carne, frutas, café, ni vino y nunca comerá fuera de 

las horas reglamentarias, no haciéndolo ni tampoco en éstas con exceso” (p. 7). 

A 1952 els Servicios Provinciales de Higiene Infantil de Baleares editaren un 

fulletó titulat Pociones de Puericultura para las madres que s’utilitzava com un dels 

materials per a la formació domèstica del servei social obligatori des de 1937 per a tota 

dona fadrina o vídua entre els 17 i 35 anys.194 Sembla ser que aquest tipus de cartilla fou 

                                                 
194 Per a un anàlisi detallat del tema veure: Rebollo Mesas, P. (2001): El Servicio Social de la mujer de 
Sección Femenina de Falange: su implantación en el medio rural. A M. A. Ruiz Carnicer i C. Frías 
Corredor (coord.) Puevas tendencias historiográficas e historia local en España. Actas del II Congreso 
de Historia Local de Aragón (Huesca, 7 al 9 de julio de 1999), p. 297-316. O també, Pérez Trompeta, A. 
(1996): La formación de la mujer española en la Sección Femenina de FET y de las JONS: La 
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llargament utilitzat donat que s’ha localitzat un fulletó molt semblant editat a 1971 on 

únicament hi varià el grafisme, molt més prolífer en aquesta darrera versió però amb la 

mateixa finalitat instructora que la de 1906. A través del que es denominà régimen 

s’estipulà com havia de ser l’alimentació dels infants en diferents franges d’edat. La 

primera d’aquestes es referia als cinc primers mesos de vida en els quals únicament era 

lícit l’alletament matern i es regulà en sis preses al llarg de tot un dia amb un horari 

delimitat. Entre el cinquè i vuitè mes s’havien de complementar cinc preses de llet 

natural amb una farineta, per la qual s’explicitava els ingredients de confecció i el tipus 

de cocció. A partir del vuitè mes fins el compliment del primer any de vida el 

deslletament havia de ser gairebé total reduint la lactància a dues preses amb l’opció de 

què fos natural o de llet animal edulcorada. Des del dotzè mes i fins l’any i mig l’infant 

passava a tenir una dieta amb aliments més consistents.  

A més de reglamentar els horaris de les menjades dels infants i els tipus 

d’aliments que se li havien de subministrar en cada estadi es situà el pesatge com 

element objectiu per les mares per observar el creixement normal dels seus fills. 

D’aquesta manera, tant en una cartilla com l’altra s’especificà el pes que havia d’anar 

adquirint el nadó en cada edat establerta. El to directe del fulletó de 1906 plasmava que: 

“La balanza es el mejor guía para demostrar el estado nutritivo de los niños. Po pases 

más de quince días sin pesar á (sic) tu hijo, para afirmarle en su verdadero estado de 

nutrición y convencerte de su verdadera higidez. Piño que no aumenta de peso es niño 

enfermo. [...]” (p. 4). La cartilla de 1952 explicitava els pesos en un apartat titulat 

Algunos datos sobre el crecimiento del lactante que alhora féu servir per explicar l’edat 

d’aparició de processos fisiològics com el de la dentició o les primeres passes o l’inici 

de la parla. Aquestes observacions anaven acompanyades de tota una sèrie de 

recomanacions respecte a l’higiene dels infants.  

Aquest material de divulgació que anava dirigit exclusivament a les dones servia 

per adoctrinar-les en la tasca de ser mare o futura mare a través d’un discurs en què el 

metge adquiria un paper central en la criança dels infants. Així, la cartilla de 1956 

s’obria amb una al·locució, A las madres de Baleares, del cap dels Serveis Provincials 

d’Higiene Infantil de les Balears, el metge José Maria del Valle y Fité que justificava 

l’educació en puericultura com l’element clau del descens de la mortalitat infantil a les 

                                                                                                                                               
Enciclopedia para las cumplidoras del Servicio Social. Indagación: Revista de historia y arte, núm. 2, p. 
136 –180.  
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Illes Balears i la seva bona posició en relació a la resta de províncies espanyoles gràcies 

a la intervenció pública en la divulgació sanitària. Però alhora coartava la iniciativa de 

les mares i argumentava la preeminència del metge perquè “Po pretendemos con este 

simple folleto de divulgación poner a las madres en condiciones de ser médicos de sus 

hijos [...]. Lo que pretendemos es que no pueda haber una sola madre que no tenga la 

comprensión de seguir sin vacilación alguna los consejos de su médico, segura de que 

el médico, más torpe y menos capacitado, siempre lo estará más que los profanos que le 

rodean. [...]” (p. 3). Alhora de preconitzar el destronament de qualsevol tradició popular 

envers la criança. 

Un altre argument subjacent d’aquest tipus de pedagogia mèdica era el rol que 

s’atribuïa a la dona, que com ja apuntàvem, d’esposa i mare amb un caràcter més marcat 

en el fulletó de 1952 que en la cartilla de 1906 producte de la ideologia del franquisme 

envers la servilitat de les dones respecte dels homes que es configurà a partir de la 

Secció Femenina o de l’Auxili Social però que són temes que queden lluny del nostre 

objecte de treball.195   

 Tot i el ferri discurs mèdic en favor de la lactància materna, fins ara presentat, en 

determinades circumstàncies patològiques com el patiment de la sífilis i la tuberculosi 

per part de la mare o per l’esgotament de la secreció làctia foren recomanats 

l’alletament mercenari o l’artificial o fins i tot un tipus de lactància que anomenaren 

mixta artificial complementaria de la lactancia materna. Aquesta s’estipulava a partir 

del fet de què “Aún siendo la madre menos robusta y abundante en leche que la nodriza 

que ha de sustiruirla (sic), hasta el extremo de suplir su escasez con el uso discreto y 

esmerado del biberón, puede el hijo resultar beneficiado en la lactancia materna; a tal 

punto es preferible á (sic) la mercenaria” (Malo, 1890: 43). Així, la classe mèdica, i en 

particular la mallorquina, fou conscient de què la tècnica havia millorat els 

inconvenients de la llet no materna sobretot la d’animal. Per això, el metge Josep Cerdà 

                                                 
195 La figura de la dona a l’ideari franquista ha estat llargament tractada en la historiografia dels darrers 
vint anys, una petita mostra de les publicacions més recents: Almansa Martínez, P. (2005): La formación 
enfermera desde la sección femenina. Enfermería global: Revista electrónica semestral de enfermería, 
núm. 7. Disponible a: http://revistas.um.es/eglobal/article/viewFile/484/468 [Consultat a 23 de desembre 
de 2008]; Richmond, K. (2004): Las mujeres en el fascismo español: La Sección Femenina de la 
Falange, 1934-1959. Madrid: Alianza Editorial, 2004; Bosch Fiol, E.; Ferrer Pérez. V. A. (2004): 
Sumisión y obediencia al marido: el ideario de la Sección Femenina. Arenal: Revista de historia de 
mujeres, núm. 1, p. 175 – 195; Arce Pinedo, R. (2005): De la mujer social a la mujer azul: la 
reconstrucción de la feminidad por las derechas españolas durante el primer tercio del siglo XX. Ayer, 
núm. 57, p. 247 – 272; Jiménez Lucena. I.; Ruiz Somavilla, M. J. (2001): Un espacio para mujeres: El 
Servicio de divulgación y asistencia sanitaria en el primer franquismo. Historia social, núm. 39, p. 67-87;  
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en el discurs apuntat manifestava el procés de pasteurització com un avenç important 

per a una alimentació artificial de qualitat a partir de les:  

“[...] doctrinas de Pasteur, que tienen a las ciencias biológicas una 
significación no inferior á (sic) la que tiene la luz en la vida orgánica, tanto es lo que 
deslumbran, tanto es lo que significan en todos los momentos de su desarrollo, han 
cambiado por completo la faz del problema; y hoy día, garantiendo la pureza de la 
leche y su esterilización, y cumpliéndose cuidadosamente algunas reglas al alcance 
de un mediana inteligencia y de una voluntad, la lactancia mixta es indudablemente 
superior á (sic) la mercenaria, y la lactancia artificial sostiene como ésta una ruda y 
equilibrada competencia (p. 30).  

 
 Alhora Enric Alabern, metge responsable de la creació de la Gota de Llet a 

Menorca196 a 1905, en la seva tesi doctoral, Sobre lactancia artificial en las 

instituciones de puericultura y en la práctica privada publicada a 1921 concloïa 

referint-se a la lactància artificial que utilitzada com a substitutiu de la lactància 

materna: 

 “[...] hay que evitar[la] en lo posible, facilitando, fomentando y hasta 
creando, si así puede permitirse decir, la alimentación natural y específica de los 
niños, hasta tal punto que en la mentada Institución de Puericultura [Gota de llet de 
Menorca] conseguimos reunir un mayor contingente de madres lactantes que de 
madres secas, encareciéndoles hasta la sugestión, a unas y otras, lo peligroso de la 
lactancia artificial y que los biberones allí preparados con leche esterilizada de vaca 
no son, a pesar de su cuidadosa y atenta preparación, lo mejor que puede darse a los 
críos privados del pecho, como ellas, las madres, pudieran tal vez creer, sino lo 
menos malo que puede ofrecérseles a falta de aquel, que es lo verdaderamente 
mejor.” (p. 13 – 14). 

 
 Tot i que el seu estudi mostrà els inconvenients i els beneficis de l’ús de la llet 

animal crua, referint-se de forma quasi exclusiva a la de vaca i de la tractada per calor a 

partir d’observacions clíniques efectuades en la institució que dirigia a Maó en els 

infants que estava contraindicada la llet materna o la llet esterilitzada. Així afirmava que 

únicament les condicions de salut de l’infant i els mitjans tècnics disponibles eren els 

factors que dirimien l’ús d’un tipus o altre de llet artificial. Però afegia que la llet 

esterilitzada és ”[...] hoy por hoy, la más fácilmente obtenible y el alimento más 

calificado de los niños sanos en lactancia artificial” (p. 75) donat que per l’ús de la llet 

crua: 

 “[...] está contraindicada en la mayoría de los niños más que nada por los 
peligros de su manejo, si ha de mantenerse, como debe mantenerse, aséptica hasta 
ingestión, y luego por el disparatado precio que alcanza en las capitales donde [no] 
se cuenta con recursos para las costosas instalaciones de producción más los gastos 

                                                 
196 Veure: Montilla Salas, X. i Sureda Garcia, B. (2008): La gota de llet : protecció a la infància i 
educació social a la Menorca contemporània. Maó: Institut Menorquí d’Estudis.  
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del personal idóneo y suficientemente ilustrado (técnico) para hacerse cargo de lo 
que es el estado aséptico, sabiéndolo obtener y mantener”. (p. 41) 

 
I a més, era la tècnica més utilitzada en les gotes de llet espanyoles, la qual cosa 

reforçava el seu ús pel resultats de reducció de la mortalitat infantil que s’havia observat 

a partir de la implementació d’aquesta.  

Encara que Cerdà (1900) atacava l’ús del biberó, no pels propis inconvenients 

que reportava la manca d’higiene en aquests envasos (Fildes, 1998) sinó perquè: 

 “[...] en la mayor parte de los alimentos que con él se administran son 
farináceos, no contienen más que fécula, siendo insuficientes para la alimentación, 
pues no se halla en ellos elemento alguno nitrogenado; además [...] la saliva de los 
niños no tiene la propiedad de digerir los feculentos, explicándose de este modo los 
trastornos intestinales que lleva á (sic) la mayoría de estos pequeñuelos al sepulcro; 
trastornos que se desarrollan especialmente en verano [...]” (p. 9)  

 
Per tant, la lactància artificial únicament fou justificada per prescripció mèdica i sota el 

seu control en institucions com les gotes de llet que posteriorment explicarem com a 

part de les campanyes puericultores. 

 Pel que fa a la lactància mercenària únicament s’entenia per l’absència o mort de 

la mare o per l’existència d’algun tipus de problema físic o de malaltia que 

impossibilités aquest procés fisiològic a la mare. Encara que, en el cas dels expòsits 

quedava totalment argumentada i així, les incluses fomentaren el seu sistema de criança 

a partir d’aquesta alletament, usant dides de zones rurals que hostatjaven els infants 

expòsits en les seves llars. Les dides únicament eren un mal necessari en el cas 

d’aquells, en canvi les que entraven en el circuit del didatge privat als ulls dels metges 

ho feien amb la seva pretensió de: “[...] ganar dinero; poco le importa todo lo demás; 

ella sabe que la leche es mala, pero el egoismo se sobrepone, verdad es que el médico 

puede reconocerlas, pero no siempre se prestan [...]” (Mir Mir, 1906: 11). Simplement, 

com sí d’un transacció mercantil es tractés. Aquesta pràctica no sols fou criminalitzada 

pel fet de què la dida comerciés amb la seva llet sinó que implicava una negligència en 

la criança del seu propi fill. D’aquí, que en moltes incluses arreu d’Europa fos 

imprescindible la certificació de defunció del fill o que aquest ja es trobés en període de 

deslletament. Alhora, també s’alertà del perill que representava la possible transmissió 

de malalties de la dida al nadó i com a exemple paradigmàtic, la sífilis. Totes aquestes 

objeccions portaren a la classe mèdica a pronunciar un clam demanant la regulació del 

didatge, així: “Aquí todos sabeis (sic) como abundan, pero es lástima que al menos no 

estén reglamentadas, y se evitaría alguno de los muchos abusos que todos conoceis 
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(sic)” (p. 12). Caldrà esperar a la primera llei de protecció a la infància (1904) per 

gaudir d’aquesta legislació. 

Tota aquesta argumentació en favor de la lactància materna fou producte de la 

visibilitat de la mortalitat infantil com un problema social a través de l’anomenada 

‘Medicina Social’ al tombant del segle XIX. Tot i que, la visibilitat d’aquesta problema 

s’havia iniciat a principis del segle XVIII entorn a la població infantil institucionalitzada, 

com argumentarem en capítols posteriors. La conjunció d’aquests fets portà a 

l’anomenada ‘medicalització de la infància’ a través de la creació de l’especialitat de 

‘medicina de nins’ o Pediatria, fruit de la delimitació científica de les entitats ‘nin’ i 

‘mare’ i del domini de l’especialitat orgànica infantil (Rodríguez Ocaña, 1998 i 

Rodríguez Ocaña et al., 2006). Aquesta medicalització en la seva versió social es féu a 

través de l’anomenada Puericultura, que suposà la expresión profesional de la campaña 

de prevención de la mortalidad infantil (Rodríguez Ocaña, 1998). En aquest procés es 

combinaren: 

“a) una campaña de crítica implacable a los contenidos de lo que se construyó 
como ‘cultura médica popular’; b) la oferta de dirección científica y de vigilancia 
profesional del embarazo, parto y crianza, a través de dispositivos gratuitos 
(dispensarios municipales y obras benéficas privadas); c)la posibilidad de alimentar 
a los niños mediante biberón, con leches garantizadas desde el punto de vista 
sanitario, a precios asequibles; y d) el libre acceso al médico en caso de enfermedad 
a través de esas mismas instituciones benéficas” (Rodríguez Ocaña et al, 2006: 305). 

   
Així, la campanya puericultora fou iniciada a Espanya a 1902 amb l’obertura de 

les anomenades Gotes de Llet (Rodríguez Ocaña, 1998: 24). La Gota de Leche de la 

ciutat de Palma fou oberta el gener de 1907, dirigida pel metge Josep Mir Mir i situada 

al carrer Call número 2. Aquest metge en fou l’inspirador i ens deixà algunes 

conferències entorn al tema, com per exemple: Los consultorios de niños de pecho y la 

gota de leche pronunciada al Cercle d’Obrers Catòlics de la ciutat de Palma el 20 de 

juny de 1906. En la dissertació justificava la utilitat d’aquest tipus d’institucions perquè 

servien per “[...] imponer la Higiene como única ciencia capaz de prevenir ciertas 

enfermedades de la infancia, en particular su mayor enemigo, el verdadero Herodes de 

nuestros días, la guillotina de nuestro siglo, la diarrea.” (p. 7).  

Tot i la creació d’aquesta institució, la ciutat de Palma contà des de 1895 amb 

l’anomenada Sociedad de Protección a la Infancia organitzada per l’advocat i polític 

mallorquí Alexandre Rosselló (1853 – 1923), amb igual finalitat filantròpica que les 

gotes de llet, amb l’objecte de: 
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1. Procurar lactancia á los niños de familias pobres que no tengan 
derecho de ser atendidos por la Exma. Diputación provincial según lo 
dispuesto en el art. 5 del Reglamento de la Inclusa de Palma. 

2. Proteger á (sic) los niños de toda clase y condición contra el 
abandono, la miseria, los malos tratamientos y los ejemplos de 
inmoralidad. 

3. Fomentar la educación de la infancia por todos los medios que estén 
al alcance de la Sociedad. 

4. Popularizar en las familias los preceptos más útiles, higiénicos y 
morales, en harmonía con los preceptos religiosos.  

 
La lactància que preconitzà aquesta darrera associació era del tipus mercenari i 

havia de tenir una duració de divuit mesos. El reclutament de les dides era fet per part 

de l’anomenada Comisión ejecutiva amb el beneplàcit de la Junta de señoras, aquesta 

darrera fou una formula freqüentment usada en institucions benèfiques -com la Inclusa- 

fins a la promulgació de la primera llei de beneficència a 1822. Caldria entendre que la 

comissió esmentada pogué estar formada, entre d’altres, per algun metge, donat que 

també tenia la potestat d’inspecció de les dides. Així, aquesta agrupació cobria un espai 

erm entre una població institucionalitzada, és a dir una població que havia estat 

abandonada i recollida per part de la beneficència pública i que com a tal encabia les 

seves necessitats de criança que passaven per l’alletament mercenari, i una població que 

mantenia la seva estructura familiar però que era incapaç de proveir-se per sí sola de les 

necessitats del neonat.  

Aquella resposta cívica fou l’altre cara de la moneda de la inclusa de la ciutat de 

Palma que a finals del segle XIX es veia sense pressupost econòmic per l’abandó 

indiscriminat de nens legítims fruit d’un intent de les famílies de cercar la supervivència 

dels seus fills.197 El seu caràcter filantròpic féu que el seu finançament es fonamentés en 

donatius, subvencions, quotes de socis i amb la celebració d’espectacles amb la finalitat 

de recaptar fons; un sistema no tant distant de l’emprat en la pròpia inclusa, tot i ser una 

institució reglada per un ent local, primer pel municipi a través de l’ajuntament i després 

per la província amb la diputació. No obstant això, s’establí la possibilitat de 

cofinanciació de la lactància, entre l’associació i la família a dictamen d’aquella 

comissió executiva.198 

                                                 
197 Per a més detall de la problemàtica econòmica de la inclusa veure el capítol: Surviving as a foundling 
in the island of Majorca: Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960). 
198 Artícle 10è del Reglamento de la Sociedad Protectora de la Infancia. Palma: Escuela-Tipográfica 
Provincial, 1895. 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 312 

Les gotes de llet, entre d’altres funcions, eren un servei de dispensa de llet, no 

com a substitutiu de l’alletament matern i tampoc “[...] sin relegar la lactancia 

mercenaria, [sinó que] facilita leche de la mejor calidad y convenientemente 

preparada, á aquellas madres que á juicio del médico no pueden amamantar á su hijo, 

por su secreción láctea insuficiente, por ser esta de mala calidad, ó por carecer de ella 

en absoluto” (p. 9-10). Cal entendre l’argumentació en favor del didatge com el 

substitutiu més adient en cas de com ens mencionava el metge Mir la mare tingués 

problemes físics per alletar el seu fill, com la insuficiència o manca de secreció làctia o 

per malaltia com la tuberculosi. I també per la despesa econòmica que suposava el 

pagament d’una dida per un període tan llarg com el que es recomanava de lactància, 

que es podia estendre fins els quinze mesos i que alhora era la funció, com hem 

esmentat, de la Societat Protectora de la Infància. Element que enllaça amb el caràcter 

benèfic199 d’aquest tipus d’institucions. Tot i així, no es pot valorar si aquella primera 

fou precursora d’aquest nou tipus d’institució, un fenomen que s’estengué arreu 

d’Europa. La llet despatxada havia de ser de vaca, la qual era tractada amb aigua, clorur 

de sodi i sucre, després filtrada, embotellada en biberons i esterilitzada.   

 Els infants que eren atesos en aquests consultoris eren convenientment registrats 

i individuats a partir del nom, data de naixement, edat dels pares, nombre de germans, 

antecedents clínics tant propis com familiars i el pes, el qual era actualitzat cada 

setmana. Aquesta dada antropomètrica, segons l’esmentat metge, “[...] es el mejor guía 

que nos demuestra la salud del niño y su verdadero estado de nutrición; niño que no 

aumenta en peso, es niño enfermo” (p. 11). A més de ser un dels indicadors de bona 

salut en les cartilles de divulgació puericultora per a les mares. En cas de malaltia, els 

nens eren visitats per un metge, encara que si presentaven un quadre infecciós, com 

xarampió, verola o tos ferina, no podien acudir al consultori per tal d’evitar el contagi 

als altres nens. Aquest afany mèdic no fou perseguit per part de l’associació protectora 

anomenada sinó que la seva finalitat fou exclusivament destinada als socors de 

                                                 
199 Aquest servei també disposava de l’anomenat ropero que servia per repartir roba de nen a les mares 
necessitades però també ortogava un premi pel seguiment del preceptes higiènics per part d’elles. 
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lactància.200 No obstant això, preveia la instal·lació d’asils marítims, sales-bressols, 

patronato de aprendices, hospitals, hospicis i escoles.201  

De totes aquestes iniciatives, únicament s’ha pogut documentar l’existència 

d’asils-bressols per iniciativa religiosa que en principi no tingueren cap tipus de 

concomitància tot i que el reglament de l’associació establia que: “Mientras los fondos 

de la Asociación no sean suficientes para la creación y sostenimiento de un asilo-

escuela, gestionará aquella lo conveniente para que las asociaciones religiosas y 

establecimientos de enseñanza presten todo su apoyo á la Sociedad, admitiendo los 

niños que ésta les proponga.” 202 Per tant, l’associació pogué contà no sols amb els 

recursos assitencials propis, bàsicament destinats a lactància, sinó que també pogué 

utilitzar altres instàncies amb finalitats pròximes.  

Així a 1903 fou establert el Asilo Cuna del Piño Jesús per iniciativa filantròpica 

de caràcter religiós hospiciana per Margalida Caimari en el sí de l’associació 

anomenada Obreras de San José. La justificació d’aquest asil venia determinada per la 

cada vegada més evident incorporació de la dona al mercat laboral, una dona que també 

era mare. I aquesta situació com a tal era: 

 “Grande es nuestra ciudad de Palma, el número de madres jornaleras, á 
quienes el desempeño de los diversos oficios propios de la mujer, obliga á salir de sus 
casas para ganar el cotidiano jornal y sumando á estas las que concurren á fábricas 
y talleres, dan un crecido contigente de pobres madres puestas en el trance de 
abandonar sus hogares y por ende, á sus pequeñuelos, en los débiles brazos de niñas 
de pocos años, ó hacinados en miserables, húmedas viviendas, encomendados á los 
mercenarios cuidados de alguna anciana de la vecindad” (p. 3).203  

 
Una oferta que no tenia cap parangó a l’esfera pública benèfica. Ressaltar que no 

es criminalitzà la tasca de la dona com a treballadora, com sí era freqüent en el discurs 

mèdic de l’època, davant la percepció moral de la dona com a mare, si més no se la 

victimitzà fruit de la situació econòmica o millor dit del mode de producció industrial. 

S’ubicà aquest asil en un dels barris més populars de la ciutat, concretament al carrer de 

l’Alfareria número 4. Tant la Diputació Provincial com el Monte de Piedad y Caja de 

                                                 
200 Aquesta associació també tingué la pretensió de protegir a la infancia treballadora, establint aquesta 
protecció fins a l’edat de quinze anys. Aquestes pretensions proteccionistes laborals anaven encaminades 
a evitar que els menors fossin explotats en talles, fàbriques i espectacles públics. Alhora, cal notar que es 
pautà de manera més acurada la lactancia donada la inexistencia de cap tipus de legislació, ja que no fou 
fins a 1904 amb la Llei de Protecció a la infancia que es tingué esment a n’aquest aspecte. 
201 Artícle 3r del Reglamento de la Sociedad Protectora de la Infancia. Palma: Escuela-Tipográfica 
Provincial, 1895. 
202 Artícle 4t del Reglamento de la Sociedad Protectora de la Infancia. Palma: Escuela-Tipográfica 
Provincial, 1895. 
203 Boletín de los Asilos Cuna del Piño Jesús de Palma y Santa Catalina: para acoger y cuidar durante el 
día niños en lactancia y párvulos pobres. 1909 
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Ahorros de las Baleares contribuïren al seu sosteniment econòmic i fou gestionat per 

part d’un patronat fundat per tal efecte. Fou regit per religioses. 

A 1907 amb la mateixa formula es creà un nou asil al barri de Santa Catalina, el 

qual era sostingut en part per la quota establerta a les mares d‘un pesseta mensual. En la 

seva estructura organitzativa hi trobem tota una sèrie de metges protectors, molts dels 

quals hem anat citant com els generadors del discurs mèdico-social mallorquí, com: 

Marià Aguiló, Tomàs Darder, Domingo Escafí, Josep Martí Ventosa, Antoni Mayol, 

Josep Mir Mir, Josep Mir Peña, Gabriel Oliver, Bernat Riera i Bernat Roca. El primer 

asil que fou fundat en prop de cinc anys atengué a 834 infants, entre párvulos i niños de 

cuna, mostrant un quocient de mortalitat pels primers d’un 9,34% i pels segons d’un 

19,89%. Si s’entén els nins de bressol a aquells que estaven per sota del primer any de 

vida, l’indicador de mortalitat fou superior a que mostràvem per la població en general. 

Podrem explicar aquest valor per l’ús d’un alletament artificial. En canvi, a l’asil situat a 

l’Arrabal de santa Catalina en un poc més d’un any d’existència hi assistiren 291 nens, 

amb una mortalitat lleugerament més alta que la que es reportà per l’anterior asil. 

Respectivament, un 27,52% i un 19,18%. Aquestes xifres no únicament reportarien les 

condicions dels asils sinó el propi estat dels nens producte de llars obreres 

depauperades.  

La finalitat d’aquest tipus d’asils que havien estat establerts a imatge i 

semblança de les Créches franceses havia estat manifestada per part del metge Marià 

Aguiló en un discurs perpetuat a la Juventud Católica el 25 de març de 1883 amb la 

pretensió de “[...] proporcionar al hijo del obrero un aire puro, al propio tiempo que 

una alimentación sana, suficiente y apropiada á (sic) su edad, una temperatura 

constante, limpieza y cuidados no interrumpidos, como también dejar libre á (sic) la 

madre todo el tiempo que reclama su trabajo, y hacer que pueda entregarse á (sic) él 

con entera tranquilidad [...]” (p. 7).  

L’altre gran funció dels consultoris de nins de pit fou la de divulgació higènico-

sanitària a través de les Escoles de Mares, on hi havien d’assistir “[...] un día 

determinado de la semana todas las madres ó encargadas de la lactancia de los niños, 

á la consulta que se hace en común , y en alta voz para que resulte más práctica con el 

ejemplo.” (Mir Mir, 1906: 11). Els fons econòmics del consultori s’obtenien a través de 

la subscripció popular en forma de socis protectors permanents i també gràcies a 

subvencions tant de l’ajuntament de la ciutat com de la Diputació Provincial. Aquesta 
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vessant pedagògica es traduí en l’elaboració de tota una sèrie de materials divulgatius 

que anaren dirigits a instruir a les mares com ja hem presentat anteriorment.  

Tot aquest procés es completà amb la promulgació de la primera llei de 

protecció a la infància que fou aprovada el 12 d’agost de 1904, gestada en el sí de la 

Sociedad Española de Higiene i principalment de la mà de Manuel Tolosa des de 1900 

conjuntament amb el context que havia ofert el Congrés Internacional d’Higiene i 

Demografia que s’havia celebrat a Madrid a 1898 amb la conclusió de què calien 

promulgar aquest tipus de llei arreu d’Europa (Perdiguero Gil i Robles González, 2004). 

Aquest clímax propicià que el Col·legi Mèdico-farmacèutic de la ciutat de Palma 

inaugurés l’any acadèmic de 1904 amb el discurs del metge Bernat Riera i Alemany 

titulat: Concepto higiénico-social de la protección de la infancia. Amb aquest 

parlament inquiria que la llei de protecció no sofrís més dilacions i qualificava a Tolosa 

d’ ”[…] apóstol de la idea en España y, si no mienten los periódicos al anunciar tareas 

preparatioras del actual ministerios, quizás esté reservado á un mallorquín ilustre el 

llevarla á la pràctica.” (p. 37), referint-se a l’advocat i polític Antoni Maura, que també 

fou ministre. I manifestava els beneficis que havia reportat una llei semblant 

promulgada a França amb anterioritat. Pressuposà que la llei havia de corregir 

“perniciosos errores de las costumbres” a més d’impedir “[...] las inicuas 

usurpaciones a que se presta el abuso de las amas convertidas en materia de industria 

productiva.” baix control de l’administració pública i amb una inspecció mèdica 

acurada. 

Així, la llei de protecció de 1904 pretenia resguardar la salut física i moral dels 

menors de quinze anys, vigilar la lactància mercenària i tenir cura de les cases-bressols, 

els asils, les escoles, els tallers i de la institució benèfica per excel·lència en termes 

d’infància abandonada, les incluses. Aquestes funcions foren establertes de manera 

definitiva pel reglament d’aquesta llei que fou publicat a 1908. A partir dels següents 

objectius: 

1. La protección y amparo a la mujer embarazada. 
2. La reglamentación y vigilancia de la lactancia merceneria.   
3. La inspección de las casas-cunas, escuelas, talleres, asilos, espectáculos y 

cuantos centros alberguen niños. 
4. La investigación de los daños, sevicias y explotaciones de que puedan ser 

objeto los niños, con o sin padres 
5. La denuncia y persecución de los delitos contra menores. 
6. El amparo de los niños moralmente abandonados, recogiéndolos de la vía 

pública y procurándoles una educación protectora. 
7. La corrección paternal de los niños rebeldes, incorregibles o delincuentes. 
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8. La educación e instrucción de los anormales. 
9. La vigilancia del cumplimiento de las leyes protectoras vigentes. 
10. Las reformas legislativas oportunas en favor de los niños y la creación de 

una Liga internacional de protección a la infancia. 
 
Sí la publicació del reglament de la llei ja havia sofert un considerable retràs 

cronològic encara que en sofrí més la constitució de les juntes locals d’organització que 

havien estat previstes per a la seva aplicació. Així, la Junta Provincial de Protecció a la 

Infància i repressió de la mendicitat de les Balears fou constituïda definitivament el 16 

de març de 1911 per requeriment de la Reial Ordre de 8 de febrer de 1911204, tot i que 

des de 1904 se n’havien format una sèrie però havien fallit en el seu intent per 

problemes de finançament. D’aquí que en la seva acta de constitució s’esmentés que: 

“Ahora la situación de la Junta es distinta, cuenta con recursos propios y por lo tanto 

está llamada á tener mucha importancia realizando de una manera pràctica la 

humanitaria misión que le está encomendada”205 Aquestes juntes foren dividides en 

cinc seccions: Puericultura y Primera Infancia, Higiene y Educacion Protectora, 

Mendicidad y Vagancia, Patronato y Corrección Paternal i com a última secció, 

l’anomenada: Jurídica y Legislativa. 

La secció primera que fou la de Puericultura y Primera Infancia tenia cura de la 

dona com a mare. Així es preveia la creació de mutualitats maternes, menjadors gratuïts 

per embarassades i mares indigents que lactessin al seus fills. A més també tingué 

potestat pel control de les dides, tant privades com públiques, és a dir les que prestaven 

servei a les Incluses206 i de les cases – bressols i centres de protecció de la primera 

infància. Aquesta funció havia de ser verificada mitjançant la confecció d’estadístiques 

que recollirien el nombre d’infants protegits. D’aquesta manera, el Boletín de 

                                                 
204 La Reial Ordre de 8 de febrero de 1911 disposava en el seu article primer que: […] se procederá por 
los Gobernadores y Alcaldes á constituir inmediatamente, si ya no lo estuvieran, las Juntas provinciales 
y locales de Protección á la Infancia y Represión de la Mendicidad, atendiéndose al efecto á los 
preceptos de la Ley de 12 de Agosto de 1904, Real Decreto de 24 de Enero de 1903 y Real orden del 28 
de Febrero del mismo año. Gazeta de Madrid, 09/02/1911. (El subrallat és nostre)   
205 Acta de Constitución de la Junta Provincial de Protección a la Infancia y Represión de la Medicidad de 
Baleares, 17/03/1911. Guía de la Junta Provincial de Protección a la Infancia y Represión de la 
Mendiciad. Pro Infantia. 1911. Palma: Imprenta de Rotger.  
206 Una de les seves finalitats fou la de “proponer las recompensas á que sean acreedoras las nodrizas ó 
personas encargadas del cuidado ó vigilancia de los niños, procurando los medios conducentes para 
garantizar la salud y los salarios de las nodrizas”. Amb certa manera s’intentava resoldre un mal 
endèmic de moltes incluses espanyoles, i en concret de la de Palma, que era el retràs en el pagament dels 
estipendis de les dides exteriors d’aquestes institucions. Una mesura que perseguia reduir la mortalitat 
dels expòsits amb millores salarials, com aportarem al capítol Surviving as a foundling in the island of 
Majorca: Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960).    
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Estadística Municipal de Palma recollia el nombre mensual de nens que eren atesos a la 

Gota de Llet de la ciutat, a més del nombre de litres de llet que eren despatxats.  

Una vegada presentat en el seu conjunt la mortalitat infantil es passarà a 

analitzar l’estructura de la mortalitat juvenil com a període d’edat decisiu en la 

Transició Demogràfica com s’argumentarà seguidament. 

2.4 L’estructura de la mortalitat juvenil a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 

 
Els estudis sobre la Transició Demogràfica en la infància tradicionalment s’han 

centrat més en l’anàlisi de la mortalitat en el primer any de vida per la seva vàlua com a 

indicador de qualitat de vida. Encara que la superioritat numèrica de la mortalitat 

juvenil, entre el primer i quart aniversari, vers la mortalitat infantil com a característica 

definitòria del patró transicional epidemiològic del sud europeu (Coale and Demeney, 

1966; Pozzi i Robles González, 1997) fa que sobretot en la historiografia espanyola més 

recent hagi estat considerada com a element clau en el canvi de règim demogràfic 

(Ramiro Fariñas i Sanz Gimeno, 2000 i Robles González, 2002). No obstant això, en els 

darrers 20 anys la literatura nordeuropea i americana ha anat incorporant paulatinament 

la mortalitat juvenil en l’explicació del procés, que tot i la seva menor intensitat vers la 

mortalitat infantil en el patró nòrdic, la reducció dels seus nivells significaren una 

important contribució en l’augment de l’esperança de vida.207   

Així com en l’anàlisi de la mortalitat infantil s’ha presentat la interacció entre la 

mortalitat endògena i exògena i el paper de l’alletament matern conjuntament amb l’ús 

del mercenari i/o l’artificial com a factors responsables dels seus nivells, en la mortalitat 

                                                 
207 Certament la literatura entorn a la mortalitat juvenil ha anat creixent de manera important en aquests 
darrers vint anys com referíem al cos del text. Algunes referències amb la finalitat d’oferir una visió del 
conjunt europeu citarem el volum col·lectiu editat per C. A. Corsini i P. P. Viazzo (1997), The decline of 
infant and childhood mortality, the European expirence: 1750-1990, o un altre editat per Alain Bideau, 
Bertrand Desjardins i Héctor Pérez Brignoli a 1997 a Oxford sota el títol de Infant and child mortality in 
the past. Més recent, The determinants of infant and child mortality in past european populations edició a 
cura de Marco Breschi i Lucia Pozzi a Udine el 2004. A tall d’exemple i seguint una distribució per 
països esmentarem algunes de les contribucions més recents que junt als treballs ja clàssic de Preston i 
Haines dedicats a l’Amèrica del Nord com és el cas del ja anomenat Fatal Years o amb la comparació 
establerta entre Anglaterra i aquell país que féu de manera individual Haines a 1990 han contribuït al 
nodriment d’aquest subjecte d’estudi. Dedicats a Anglaterra esmentar els treballs de Roberts Woods o 
d’Alice Reid. Pel que fa a Suècia cal esmentar els articles publicats per part d’Eva Bernhardat entorn a la 
ciutat d’Estocolm al tombant del segle XIX al XX, també de Soren Edvinsson en la seva tesi doctoral a la 
mortalitat de la regió rural de Sundsvall al llarg de la centúria del vuit-cents. Sobre els Països Baixos 
destacarem l’article de J. H. Wollswinkel-van den Bosch et al. Wolleswinkel - van den Bosch, J.H.v.P., F. 
WA.; Looman, C. W. N.; Mackenbach, J. P. (2000), Determinants of infant and early childhood mortaity 
levels and their decline in The Netherlands in the late nineteenth century publicat a l’International 
Journal of Epidemiology. Una petita mostra de la riquesa historiogràfica generada envers el tema de la 
mortalitat juvenil.  
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juvenil cal posar de relleu la preeminència de la influència del medi ambient com a 

causa fonamental del seus nivells. Però a la vegada s’ha de tenir en compte el període de 

deslletament com a fase crítica en la supervivència en el primer aniversari a causa d’un 

alletament prolongat característic del sud europeu, com ja mencionàvem anteriorment. 

Així per la diferent naturalesa dels determinants de la mortalitat juvenil s’ha optat per 

presentar-la a partir dels seus dos principals components: primerenca (1- 4 anys) i 

tardana (5 – 9 anys). A més de plasmar el discurs mèdic envers les necessitats 

higièniques de la ciutat de Palma de manera semblant com establíem a través de la 

lactància amb la mortalitat infantil.  

 
2.4.1 La mortalitat juvenil primerenca. 

 
En la mortalitat juvenil cal testimoniar un empitjorament progressiu dels seus 

nivells entre 1840 i 1865 (veure Gràfic 34). Com a resposta a aquesta fase d’ascens 

s’inicià un descens pronunciat que suposà una reducció dels quocients a la meitat en 

relació al moment de major mortalitat representat entorn a 1865.  

 
Gràfic 34: Mortalitat juvenil primerenca (4q1) a la ciutat de Palma per fonts, 1840 – 1960.  
Mitjanes mòbils quinquennals.208 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

Així, es passà d’un 170‰ a 1840 a un 350‰ a 1865 la qual cosa suposa que el 

nivell inicial es veié multiplicat per tres, no tornant-se a recuperar la primera xifra fins 

el voltants de 1877 en cas d’utilització dels llibres d’enterraments com a base de 

                                                 
208 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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l’estimació dels quocients. En canvi, amb l’ús del registre sacramental l’agreujament 

d’aquesta mortalitat en el mateix període només implicà la duplicació del valor inicial a 

l’any de crisi màxima. Fet que s’explica perquè el registre d’inhumacions té una major 

cobertura dels moments epidèmics i sobretot per a 1865 amb l’existència d’aquell 

Registro mortuorio de los fallecidos en esta ciudad y su término desde el dia 1º de 

agosto hasta el 15 de diciembre durant el cólera de 1865 que suposà un 

empadronament de defuncions retrospectiu.  

Tot i els nivells de finals dels anys 70 del vuit-cents cal notar l’existència d’un 

augment gradual de fins el 35% que culminà en els darrers anys de la dècada de 1880. 

Les diferències de nivells entre una i altra font en aquesta fase variaren entre l’1 i el 

25%, una espectre prou ampli que s’intensificà en els moments de crisi per les raons ja 

esgrimides a favor de la praxis registral manifestada en els llibres d’inhumacions del 

cementiri municipal de la ciutat de Palma. Aquest augment, com explicarem 

detingudament en l’apartat dedicat a les causes de defunció, fou producte de tota una 

sèrie de crisis recurrents de xarampió i verola. A partir de 1890 cal testimoniar l’inici 

d’un procés de descens sense precedents i gairebé sense cap tipus de fre. Tot i que 

caldrà notar petites crisis entorn als anys de la pandèmia de grip (1918 – 1920). La 

Guerra Civil (1936 – 1939) i la postguerra no es deixaren sentir de la mateixa manera 

que ho feren en la mortalitat infantil que havia implicat una elevació més important dels 

seus quocients.  

 L’evolució del procés de descens en la mortalitat entre el primer aniversari i els 

quatre anys complerts, que hem presentat anteriorment a partir de l’observació de les 

sèries anuals de les probabilitats de morir en aquesta franja d’edat per a diferents fonts, 

pot ser presentada a través de la variació percentual per valors decennals per tal de 

copsar les fases que configuraren aquest procés que en certa manera ja han estat 

explicades a partir de les sèries anuals (veure Gràfic 35). Així, entre 1840 i 1870 la 

mortalitat juvenil mostrà un comportament propi d’una població pretansicional a causa 

de l’existència de crisis de mortalitat recurrents. Aquestes foren compensades per una 

fase d’absència de concentracions notòries de mortalitat que s’estén entre 1871 i 1883 i 

que alhora s’hi observaren decreixements que suposaren unes reduccions importants de 

les probabilitats de morir amb valors màxims del 45%.  
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Gràfic 35: Creixement percentual per decennis de la mortalitat juvenil primerenca a la ciutat de 
Palma, 1840 – 1960.209 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 

 En canvi, en la dècada dels anys 80 del segle XIX s’observà un empitjorament de 

la mortalitat producte del procés d’industrialització i d’urbanització que visqué la ciutat 

de Palma comú a la resta de l’estat espanyol i a molts de països europeus.210 Unes crisis 

de mortalitat, que tot i els seus nivells, en cap moment mostraren la intensitat d’aquelles 

que definíem com a pròpies de l’Antic Règim demogràfic. A partir de 1890, i coincidint 

amb el comportament de la mortalitat infantil, s’inicià un descens sense parangó que 

únicament presentà una elevació important a 1921 que coincideix amb la darrera fase de 

la pandèmia de grip a l’estat espanyol i que s’ha descrit com la de major efecte en la 

mortalitat en la infància (Echeverri Dávila, 1993).    

S’ha iniciat el present apartat indicant que el patró mediterrani de mortalitat en la 

infància implicava que la mortalitat entre el primer i el quart aniversari presentava 

valors molt superiors a la mortalitat infantil fins el segle XX. La ciutat de Palma com a 

part d’aquest perfil general de comportament observà aquesta característica entre 1840 i 

el segon decenni de la centúria del vuit-cents ja que a partir de 1910 es produí la 

inversió en les corbes per la qual la mortalitat infantil passà a reportar nivells superiors 

als de la mortalitat juvenil primerenca encara que ambdues corbes mostraven un descens 

continuat (veure Gràfic 36).  

                                                 
209 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
210 Per una aproximación al cas local veure: Escartín Bisbal, J. M. (2001): La ciutat amuntegada: 
indústria del calçat, desenvolupament urbà i condicions de vida en la Palma contemporània (1840 – 
1960). Palma: Documenta Balear. 
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Gràfic 36: Mortalitat infantil (q0) i juvenil primerenca (4q1) a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 
Mitjanes mòbils quinquennals.211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

Aquest decreixement fou prou paral·lel entre 1920 i 1930 moment en què la 

distància entre ambdues mortalitats augmentà per un cert estancament en els nivells de 

la mortalitat infantil i un descens rotund de la mortalitat juvenil. Una divergència que 

pogué arribar en el millor dels casos al 90% entre ambdós grups d’edat a la dècada dels 

anys 50 del segle XX que com ja hem explicat la medicalització del part implicà una 

millora en la praxis registral de les criaturas abortivas. Procés que es veié acompanyat 

per l’atracció de les parteres de les zones rurals de l’illa als centres hospitalaris públics i 

clíniques privades que es concentraven a la ciutat de Palma. 

La relació estructural entre la mortalitat infantil i la mortalitat juvenil ha estat 

qualificada per Sanz Gimeno i Ramiro Fariñas (1997) com “[...] un indicador capaz de 

medir la situación de la población en el proceso de transición hacia un régimen 

demográfico moderno.” (p. 129). Aquest indicador es representa per la raó dels 

quocients d’ambdós tipus de mortalitat que permet fixar les fases en què una o altra 

mortalitat tingué més pes. D’aquesta manera, des de 1840 fins a mitjans del decenni 

dels anys 90 del segle XIX s’observà una predomini de la mortalitat juvenil per sobre de 

la infantil (veure Gràfic 37).  

 

                                                 
211 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 

Llibres d’enterraments 
Llibres sacramentals 
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Gràfic 37: Raó estructural de la mortalitat infantil i juvenil primerenca a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960.212 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

Entre les acaballes del segle XIX i la primera dècada del segle XX ambdós 

indicadors confluïren en els seus valors. Malgrat això, i com explicàvem, ambdós tipus 

de mortalitat estaven consolidant el seu procés de descens, tot i que la mortalitat juvenil 

descendia de manera més ràpida i intensa que la infantil. Per tant, la convergència de les 

sèries fou producte del descens accentuat de la mortalitat entre el primer i quart 

aniversari. A partir de 1915 es documenta la inversió definitiva i irrevocable d’aquesta 

raó, moment en què la mortalitat entre el naixement i el primer aniversari superà la 

mortalitat entre aquest i el quart aniversari. Així, la mortalitat en el primer any de vida 

passà a tenir un pes més important en la infància que s’explicaria pel canvi de patró 

epidemiològic pel qual les malalties infeccioses deixaren de tenir la major prevalença 

com a causa de defunció. La tendència observada des de 1930 manifesta com ja hem 

apuntat anteriorment, la millora de les fonts demogràfiques en termes de les defuncions 

en les primeres 24 hores i el procés de medicalització de la infància.  

El predomini de la mortalitat juvenil en la relació estructural de la mortalitat en 

la infància fins al decenni dels anys 90 del segle XIX vendria explicat per un alletament 

prolongat que cobria el primer any de vida i que durant el segon esdevindria el 

deslletament progressiu. La introducció de l’alimentació suplementària constituïa un 

perill pel nen, en un moment que tant l’aigua o els propis aliments podien estar 

contaminats i ser vehicles de transmissió de moltes malalties infeccioses. La inversió de 

                                                 
212 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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la tendència entre la mortalitat infantil i juvenil testimonia la consolidació de la transició 

demogràfica inaugurant una nova fase en què la mortalitat juvenil passà a ser inferior a 

la infantil que alhora s’hauria d’entendre com un triomf de la lluita contra les malalties 

infectocontagioses.  

La confrontació de la mortalitat infantil i juvenil per vintennis complementa la 

relació estructural que s’acaba de presentar per tal de capturar la confluència d’ambdós 

tipus de mortalitat. D’aquesta manera s’evita la variabilitat de la mesura anual del 

quocient de mortalitat tot i la suavització de les sèries temporals mitjançant les mitjanes 

mòbils quinquennals (veure Gràfic 38).  

 

Gràfic 38: Moviment relatiu de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma, 1836 – 1955. 
Valors per vintennis.213 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 

Així cal notar que en el període 1840 – 1859 la mortalitat juvenil doblava la 

mortalitat infantil, una relació que es tornarà a observar entre 1880 i 1899 ja que a 1860 

– 1879 es produí un empitjorament progressiu d’ambdues mortalitats, més important per 

a la mortalitat entre el primer i el quart aniversari que per la infantil. S’havia trencat la 

distància proporcional que s’observa en el període anterior i posterior. Amb l’entrada 

del segle XX la mortalitat infantil es manté gairebé en els mateixos nivells que a les 

acaballes del segle XIX mentre que la mortalitat juvenil havia reduït els seus nivells a la 

meitat. És en aquests anys en què les dues mortalitats confluïren en els seus nivells com 

                                                 
213 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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a producte del descens intens de la mortalitat juvenil. Aquest descens es traduí en una 

exacerbació major de la distància dels quocients d’ambdós tipus de mortalitat. La 

mortalitat infantil numèricament parlant passà a estar per sobre de la mortalitat juvenil, 

tendència observada entre 1920 i 1960. Per tant, el descens de la mortalitat juvenil 

primerenca fou més continuat que el de la mortalitat infantil (Reher et al., 1994; Ramiro 

Fariñas, 1998, Sanz Gimeno, 1997; Sanz Gimeno i Ramiro Fariñas, 1997).  

La mortalitat juvenil primerenca lluny de ser homogènia en les diferents edats 

que la composen mostrà un major pes específic entre el primer i el tercer aniversari 

(veure Gràfic 39). Per tant, tenint en compte les quatre edats simples que la composen 

cal dir que la intensitat del fenomen disminuïa a mesura que l’edat augmentava. Així els 

nivells de la mortalitat observats durant el primer any de vida presentaren uns valors 

molt semblants amb els de la mortalitat infantil, relació que analitzarem posteriorment. 

Entre 1840 i 1870 s’adverteix un empitjorament gradual dels nivells de mortalitat en 

totes les edats amb una major intensitat en el segon aniversari. Així, la probabilitat de 

morir entre el primer i el segon aniversari en la cronologia marcada es veié multiplicada 

per dos a diferència del que ocorregué en el primer o del tercer aniversari que 

l’increment fou just del 60% o en el quart aniversari del 50%. No obstant això, en el 

moment del 1865 s’havien augmentat els quocients de manera general. La mortalitat 

entre el primer i el segon aniversari doblà els seus valors, la del segon al tercer i del 

tercer al quart es triplicaren i entre el quart i el cinquè l’augment fou sols del 30%.  

En la dècada dels anys 70 del segle XIX es percebé una tendència al descens com 

a contrapartida al període de crisi descrit, recuperant els valors de 1840. Encara que a 

les acaballes de la dècada i fins els primers anys de la següent es tornà a produir una 

inversió de la tendència però de menor intensitat que la que s’observa entre 1840 i 1870. 

Les elevacions es traduïren entre un 43% per la mortalitat en l’edat de quatre anys, crisi 

imperceptible en el gràfic per l’escala utilitzada, seguit per un 33% pels infants d’un i 

dos anys i d’un 20% pels de tres anys.    

No obstant això, a partir de la dècada dels anys 80 del segle XIX s’observa l’inici 

d’un descens continuat per a totes les edats i únicament alentit en els primers anys del 

segle XX entorn a la pandèmia de grip (1918 – 1921) i gairebé exclusivament per la 

corba que descriu la probabilitat de morir entre el primer i el segon aniversari com 

també passarà per la Guerra Civil (1936 – 1939) i primers anys de postguerra. Aquest 

descens s’avançà al descrit per a la mortalitat infantil que en el mateix període encara 

observa elevacions en el seu nivells i encara li quedava una fase d’estancament fins cap 
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allà 1920, moment en què el seu descens accelerat s’inicià. Per tant, el ritme de descens 

entre la mortalitat infantil i juvenil fou diferent amb un decalatge que es podria fixar en 

prop de quaranta anys de diferència si es compara el comportament de la mortalitat 

infantil i la mortalitat entre el primer i el segon aniversari i de trenta anys amb la resta 

d’edats que conformen la mortalitat juvenil.  

 

Gràfic 39: Mortalitat juvenil primerenca per edats simples a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 
Mitjanes mòbils quinquennals.214 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
El motiu de la major mortalitat juvenil en comparació a la infantil ja ha estat 

explicat com a corol·lari d’un alletament prolongat i en conseqüència d’un deslletament 

tardà. Un procés progressiu que per les recomanacions de la classe mèdica mallorquina 

no es completaria fins a l’edat de tres anys com explicava el metge Josep Mir Mir en la 

seva Cartilla higiénica para los niños que debe seguir toda madre (1906) i pels Serveis 

Provincials d’Higiene Infantil de les Balears a 1952 fins els 18 mesos. Per tant, una de 

les relacions a estudiar és l’existent entre la probabilitat de morir en el primer any i en el 

segon any de vida donada que en aquestes dues edats l’infant iniciava i concloïa el 

procés d’introducció de l’alimentació suplementària i la primera dentició (veure Gràfic 

40). Cal tenir present que entre 1840 i 1880 ambdues mortalitats presentaren uns perfils 

i nivells molt semblants, és a dir ambdues patiren un agreujament important en les seves 

xifres. Fins i tot, els quocients de mortalitat d’un any d’edat (q1) entre 1840 i 1860 

                                                 
214 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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estigueren lleugerament per sobre dels del primer any de vida (q0) la qual cosa indicaria 

una major sensibilitat a les crisis de les dècades centrals del segle XIX. Fet que 

s’explicaria per la conjugació de la influència del deslletament i de les malalties pròpies 

de la infància com el xarampió i la verola.  

 Des de 1880 ambdós perfils s’anaren separant progressivament per l’inici d’un 

descens continuat per part de la mortalitat en el segon any de vida procés que no fou 

comú fins a 1920 quan la mortalitat infantil mostrà el seu descens definitiu com ja 

explicàvem amb anterioritat. Malgrat la convergència de les tendències de descens, la 

intensitat d’aquest en una i altra edat fou diferent per motius que s’haurien d’entendre 

pel predomini de la mortalitat neonatal dins la mortalitat infantil i per una eliminació 

progressiva dels riscos mediambientals per a la salut amb tota una sèrie d’actuacions en 

termes de Salut Pública que tindrien una major influència en la mortalitat postneonatal i 

juvenil. La modificació del medi urbà s’intentarà establir a través del discurs de la 

classe mèdica mallorquina de les acaballes de la centúria del vuit-cents com a generador 

d’un estat d’opinió científic hegemònic dins una corrent més àmplia i pluridimensional 

anomenada higienisme en un apartat individual del present capítol. 

 
Gràfic 40: Moviment relatiu de la probabilitat de morir entre el naixement i el primer i de la del 
primer al segon aniversari a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Valors per vintennis.215 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
 A través de les sèries anuals dels diferents components de la mortalitat juvenil 

primerenca s’observa que els nivells de mortalitat disminuïen a mesura que augmentava 

                                                 
215 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4 
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l’edat de risc a la defunció. L’explicació d’aquest comportament ve determinada per 

l’augment de la resistència de l’organisme amb l’edat o perquè una malaltia patida amb 

anterioritat indueix immunitat protectora de llarga durada com és el cas del xarampió o 

també perquè els determinants de la mortalitat varien amb l’edat. D’aquí, que 

anteriorment apuntéssim com a factors relacionats amb la mortalitat infantil les 

malalties congènites, problemes d’àmbit obstètric sobretot en el part, però també les 

condicions de salut de la mare en el període de gestació o un deficient alletament matern 

per una durada breu. En canvi, en la mortalitat juvenil i sobretot la que esdevé entre el 

primer i el segon aniversari explicitàvem una interacció entre el deslletament, la 

dentició i el medi ambient, encara que aquest darrer risc també influïa a la població 

infantil però en menor mesura per la immunitat adquirida en el període de gestació i 

reforçada per la llet materna. Així, el predomini dels factors ambientals explicarien i en 

certa manera homogeneïtzarien el comportament envers la mort en les edats més adultes 

juvenils (veure Gràfic 41). 

   

Gràfic 41: Moviment relatiu de la probabilitat de morir entre 1 (q1) i 2 anys (q2) d’edat, entre 2 (q2)  
i 3 (q3) anys d’edat i entre 3 (q3) i 4 anys (q4) d’edat a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Valors per 
vintennis.216 Escales diferents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
216 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 

0

25

50

75

100

125

150

0 25 50 75 100 125 150

q1 (‰)

q2
 (
‰

)

1840 - 1859

1860 - 1879

1900 - 1919

1920 - 1939

1940 - 1959 1880 - 1899

1

2

3

4

5

6

0

25

50

75

100

0 25 50 75 100

q2 (‰)

q3
 (
‰

)

1840 - 1859

1860 - 1879

1900 - 1919

1920 - 1939

1940 - 1959

1880 - 1899

1

2
3

4

5

6



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 328 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
Com a tret homogeni de la mortalitat entre el primer i el cinquè aniversari cal apuntar 

l’existència d’un empitjorament de la mortalitat en el període de 1860 – 1879 que pel 

cas de la mortalitat dels 3 i 4 anys s’estengué també al període de 1880 – 1899. Així 

doncs, l’inici del descens de la mortalitat per l’edat 1 i 2 anys s’ha de situar en el aquell 

darrer període del segle XIX. En canvi en les edats més adultes no es consolidà la 

tendència al descendiment fins al període 1900 – 1919. Aquesta propensió es traduí en 

una pràctica igualació dels nivells de mortalitat en el tercer i quart any de vida per un 

costat i en el quart i cinquè per l’altre. L’acceleració dels descensos es produí en les 

primeres fases que per unes edats havíem situat el seu inici a les darreres dècades de la 

centúria del vuit-cents i per altres en les primeres de la del nou-cents. A mesura que 

s’avança en el segle XX el procés seguí un ritme continuat però la intensitat anà 

disminuint sobretot en el període 1920 – 1939, on s’ajuntaren les darreres onades de la 

pandèmia de grip (1918 – 1921) i la contesa bèl·lica civil (1936 – 1936). Tot i que no 

totes les edats sofriren el mateix alentiment com ja observàvem.   

 
2.4.2 La mortalitat juvenil tardana. 
 
 La mortalitat juvenil tardana reuneix les probabilitats de morir entre el cinquè 

aniversari i el novè aniversari. Com ja observàvem en la mortalitat infantil i en la 

juvenil primerenca els nivells de mortalitat es veieren incrementats en els anys centrals 

del decenni dels 60 del segle XIX entorn al període de l’epidèmia de còlera a l’estiu de 

1865, però que en els anys anteriors com posteriors tant el xarampió com la verola hi 
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tingueren una influència remarcable (veure Gràfic 42). En canvi, les elevacions de les 

altres edats en la dècada dels anys 80 del mateix segle tingueren menys intensitat que 

les crisis dels anys 60, fenomen que no s’observa en la mortalitat juvenil tardana. 

D’aquesta manera en els decennis finals del vuit-cents, tot i la reducció dels seus nivells, 

s’observa un cert estancament produint que l’inici del seu descens no fos efectiu fins a 

1900, com ja explicàvem per les edats de 3 i 4 anys. Cal notar dos frens de certa 

rellevància en el procés de descens durant el segle XX, el primer entorn a la pandèmia de 

grip (1918 –1921) que coincidia amb la mortalitat juvenil primerenca i l’altre entorn a la 

guerra civil i postguerra de major intensitat que en les edats més joves. El fet de què el 

nombre de defuncions anual, en general, sigui baix fa que les crisis siguin més visibles, 

ja que una o dues defuncions més per any suposen una alta variació en els nivells.  
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Gràfic 42: Mortalitat juvenil tardana (5q5) a la ciutat de Palma per fonts, 1840 – 1960.  
Mitjanes mòbils quinquennals.217 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
 La utilització dels llibres d’enterraments i dels llibres sacramentals per 

l’estimació del quocients de mortalitat, com ja hem anat apuntant, provoca diferents 

nivells segons la font considerada. Així, com a tònica habitual d’aquells primers llibres 

es confirma una major inscripció de defuncions en el grup de 5 a 9 anys d’edat que per 

part dels llibres d’enterraments i sobretot en moments de crisi epidèmica. Tot i que, com 

ja havíem avançat aquestes diferències també s’haurien d’adduir a la distinció d’albats i 

cossos del registre religiós que no recull el llibre d’enterraments. Aquesta característica 

únicament pot ser comprovada fins a 1881 a causa de què a partir d’aquesta data la 

confrontació amb els llibres sacramentals s’ha fet amb el Registre Civil i les diferències 

continuen persistint.  

 S’ha vingut utilitzant les variacions decennals dels quocients de mortalitat en 

diferents edats com un intent de mesurar la intensitat de les crisis epidèmiques i la 

magnitud dels descens. Alhora que confirmar l’inici i acceleració o desacceleració 

d’aquell per la presència o no de retrocessos que podrien suposar l’elevació de la 

mortalitat en determinats períodes o la consolidació del procés transicional. D’aquesta 

manera, el grup d’edat de 5 a 9 anys pogué veure multiplicada la seva mortalitat per fins 

el valor màxim de tres en els decennis dels anys 60 i 80 del vuit-cents (veure Gràfic 43).  

                                                 
217 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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Gràfic 43: Creixement percentual per decennis de la mortalitat juvenil tardana a la ciutat de 
Palma, 1840 – 1960.218 Escala positiva i negativa diferent de l’eix y. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

 Situàvem l’inici del descens amb l’entrada del segle XX ja que no fou fins els 

darrers anys de la dècada dels 90 quan es comencen a observar decrements en la 

variació decennal. Uns decrements que entre 1900 i 1940 just superaren en alguns 

moments puntuals el 50% fent que la mitja general de la reducció de la mortalitat fou 

d’un 25% en relació als valors de la mortalitat de les acaballes del segle XIX. Una 

reducció que tot i semblar baixa cal que sigui entesa com la superació del període de 

crisi de la dècada dels 80 que havia elevat abruptament les seves xifres, com 

explicàvem. L’acceleració definitiva del procés de descens es produí quan s’havien 

superats els efectes de la Guerra Civil (1936 – 1939) i postguerra amb decreixements 

que arribaren fins el 75%.      

 Anteriorment s’ha explicat la concordança entre determinades edats de la 

mortalitat juvenil primerenca i la mortalitat infantil per condicionants semblants 

sobretot en referència al deslletament i al procés de dentició. En canvi, quan s’intenta 

establir la relació entre la mortalitat juvenil tardana i aquella que reporta les edats d’1 a 

4 anys s’observa una important diferència en els seus nivells, tot i l’aparent coincidència 

de factors de risc enquadrats principalment en la interacció amb el medi ambient. La 

població entre 1 i 4 anys denota major susceptibilitat a les vicissituds ambientals (veure 

Gràfic 44). La interacció ambiental augmentava amb l’edat com a conseqüència de 

                                                 
218 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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l’ampliació del cercle de sociabilització219 de l’infant ja que a més del grup domèstic –

família- com a producte de l’àmbit político-jurídic en què es troba inserit tot grup, 

l’infant era escolaritzat220 durant les edats que corresponen al període juvenil tardà. Així 

doncs, la mortalitat entre els 5 i els 9 anys era la més baixa en tota la infància, la qual 

cosa significa que una vegada superat el primer any de vida i el període d’1 a 4 anys - 

sobretot el segon i tercer any de vida- principalment fins a 1900 - 1920 el període final 

de l’edat juvenil no comportava molts de riscos per a la salut de l’infant. Tot i així i com 

ja hem esmentat aquesta franja de població patí els efectes de les crisis de mortalitat de 

la segona meitat del segle XIX i també observà el procés de transició en referència al 

descens dels seus nivells de mortalitat. 

 

Gràfic 44: Mortalitat juvenil primerenca (4q1) i tardana (5q5) a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 
Mitjanes mòbils quinquennals – Moviment relatiu de la probabilitat de morir entre la mortalitat 
juvenil primerenca (4q1) i tardana (5q5) (escales diferents).

 221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

  

                                                 
219 Fortes, M. (1971): Introduction a Goody, J. (ed.) The Developmental Cycle in Domestic Groups. 
Londres: Cambridge University Press, p. 1 – 15. 
220 La Ley de Instrucción Primaria de 9 de septiembre de 1857 establia en el seu article 7è de la secció 
primera De los Estudios del títol primer De los estudios primarios: “ La primera enseñanza elemental es 
obligatoria para todos los españoles. Los padres o tutores ó encargados enviarán a las escuelas públicas 
a sus hijos y pupilos desde la edad de seis años hasta la de nueve; a no ser que les proporcionen 
suficientemente esta clase de instrucción en sus casas ó en establecimiento particular.” (El subrallat és 
nostre). Per una aproximació al procés d’alfabetització de la població de l’illa de Mallorca veure: Orell 
Villalonga, B (2008): Llegir i escriure al món rural mallorquí: 1860 – 1930. Palma: Universitat de les 
Illes Balears.  
 
221 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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 Cal notar un biaix en el ritme de descens de la mortalitat juvenil primerenca i la 

tardana a causa d’una major sensibilitat d’aquesta darrera a les crisis sobretot de finals 

del segle XIX . Aquesta sensibilitat suposà que no recuperés els nivells de mortalitat de 

mitjans del segle XIX fins al període de 1900 – 1919 tot i l’efecte de les circunstàncies 

de la pandèmia de grip (1918 – 1921). A partir d’aquest vintenni el seu descens es 

consolidà arribant a valors gairebé imperceptibles a la dècada dels anys 50 amb un breu 

fre com a conseqüència de la Guerra Civil (1936 – 1939) i postguerra.  

 El comportament per edat de la mortalitat juvenil tardana reprodueix el mateix 

que el de la primerenca. És a dir, a menor edat major mortalitat (veure Gràfic 45).  

 

Gràfic 45: Mortalitat juvenil tardana per edats simples a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes 
mòbils quinquennals.222 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

 Alhora cal esmentar la preeminència de la mortalitat durant el cinquè aniversari i 

un comportament molt homogeni entre les edats 7 i 8 anys de vida. La susceptibilitat a 

les crisis de mortalitat a les acaballes del segle XIX reproduí l’esquema de menor edat, 

major intensitat. En línies generals totes les edats iniciaren el descens de la mortalitat a 

la darrera dècada del segle XIX. A causa del component endogen d’aquest tipus de 

mortalitat podria entendre’s com un proxy de les actuacions en matèria de Salut Pública. 

Tot i que en el present estudi únicament es persegueixi establir el discurs mèdic com a 

creació d’un estat d’opinió com a pas previ a les actuacions públiques o la modificació 

                                                 
222 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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de la conducta individual. Cal entendre que la presència de determinats ‘problemes 

sanitaris’ en aquest discurs feren que les autoritats en prenguessin consciència i 

actuessin. Això sí, en major o menor mesura, és a dir en major o menor èxit que 

s’observaria en el descens més o menys ràpid de la mortalitat.  

 
2.4.3 Les necessitats higièniques de la ciutat de Palma a través de la quantificació 
demogràfica al tombant del segle XIX al XX. 
  

 El deslletament dels infants podria entendre’s com el punt de major risc en el 

període juvenil a partir d’una major interacció de l’infant amb el medi ambient. D’aquí 

que ja destacàvem el component exogen de la mortalitat postneonatal però encara més 

important fou en la mortalitat juvenil. És a dir, entrava en joc en el desenvolupament de 

l’infant, de manera quasi exclusiva, el binomi entre salut i medi ambient, i també es 

podia estendre al social. Aquesta relació fou la màxima de l’higienisme, corrent que va 

ser: 

 “[…] desarrollada desde finales del siglo XVIII, animada principalmente por 
médicos. Partiendo de la consideración de la gran influencia del entorno ambiental y 
del medio social en el desarrollo de las enfermedades, los higienistas critican la falta 
de salubridad en las ciudades industriales, así como las condiciones de vida y trabajo 
de los empleados fabriles, proponiendo diversas medidas de tipo higiénico-social, 
que pueden contribuir a la mejora de la salud y las condiciones de existencia de la 
población. La raíz del pensamiento higienista está en el impacto que produce en los 
espíritus europeos el proceso de la revolución industrial” (Urteaga, 1980). 

 
També convé recordar que l’higienisme europeu fou conseqüència de: 

“ […] la publicación en 1790 de la obra del médico vienés J. P. Frank, 
titulada “La miseria del pueblo, madre de enfermedades”,[conjuntament amb] otros 
higienistas como Turner Thackrah, Arnold, Chadwick, Villermé o Virchow 
contribuyeron con sus estudios a refundar la higiene [...], dotándola de un cuerpo 
doctrinario propio que la situó en primera línea de la lucha por la erradicación de 
enfermedades como la fiebre amarilla o el cólera-morbo, afecciones que se 
desarrollaban con más frecuencia en el medio urbano y que afectaban a la mayor 
parte de la población, especialmente aquella conformada por las clases más bajas, 
trabajadores, obreros y sus familias, cuyas insalubres condiciones de vida y de 
trabajo se convertían en focos de enfermedad permanentes” (Alcaide González, 
1999). 

 
Pel que fa a Espanya, la introducció i el desenvolupament de la doctrina higiènica fou 

deguda principalment als metges Ignacio María Ruíz de Luzuriaga (1763 - 1822) i 

Mateo Seoane Sobral (1791 - 1870) i a la tasca del seus deixebles Pedro Felipe Monlau 
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(1808 - 1871) i Francisco Méndez Álvaro (1802 - 1883) a la primera meitat del segle 

XIX (Alcaide González, 1999).223 

 Aquest pensament es tradueix en tota una sèrie de línies d’actuació talment com 

la neteja i la salubritat de les ciutats, i sobretot en alguns dels seus serveis: escorxadors, 

clavegueram i cementiris; també a l’àmbit privat i als edificis públics com hospitals, 

presons, esglésies, etc. Cal subratllar la consideració de la higiene com el factor 

fonamental de la preservació de la Salut Pública i sobretot pel que fa a les malalties 

epidèmiques (majoritàriament còlera i febre groga) i les malalties considerades 

endèmiques permanents a les ciutats (verola, tifus, diftèria, escarlatina, etc.) (Urteaga, 

1980). Per tant, l’estructura urbana sota la consideració de la influència del medi 

ambient i del marc social en les malalties foren la conjugació perfecte perquè les 

mesures higièniques fossin la clau de la medicalització de la societat i les principals 

armes de lluita contra les epidèmies. Alhora aquestes mesures higièniques suposaren la 

maximilització de la potestat municipal ordinària en matèria de Salut Pública, que 

representava el manteniment de la higiene i la salubritat del municipi. Tema que no 

desenvoluparem en el present estudi donat que únicament ens centrarem en el discurs 

dels higienistes, i de més en concret dels metges, que propiciaren la base teòrica per a 

totes aquestes actuacions.  

 La classe mèdica part fonamental encara que no exclusiva del moviment 

higienista articulà un discurs per valorar i avaluar el medi ambient que justificava 

l’actuació pública en l’eliminació dels riscos per a la salut a través de l’anomenada 

Medicina Social224 a patir de la quantificació dels fenòmens demogràfics i 

epidemiològics que permetia establir el valor econòmic i l’etiologia social de moltes 

malalties, fruit de la industrialització. Aquest discurs social es veié tenyit d’una 

intencionalitat regeneracionista, producte d’un context històric en un estat on s’havien 

                                                 
223 La introducció i desenvolupament de la doctrina higiènica a Espanya es deu principalment a les 
aportacions de Mateo Seoane, Pedro F. Monlau i Francisco Méndez Álvaro, com a pioners en aquest 
àmbit i notar la continuació d’aquesta tasca primerenca en l’higienisme català de finals del segle XIX, 
amb les obres de Juan Giné Partagás i Rafael Rodríguez Méndez. Per copsar la història de l’higienisme 
espanyol, veure Alcaide González, R. (1999): La introducción y el desarrollo del Higienismo en España 
durante el siglo XIX. Precursores, continuadores y marco legal de un proyecto científico y social. Scripta 
Pova.  Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, núm. 50.  Universidad de Barcelona. I per 
la vida i obra de Mateo Seoane veure López Piñero, J. M. M. Seoane. La introducción en España del 
sistema sanitario liberal (1791 – 1870). Madrid: Colección Textos Clásicos Españoles de la Salud 
Pública. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1984. 
224 Veure Rodríguez Ocaña, E. (1987): La constitución de la Medicina Social como disciplina en España, 
1884-1923. Madrid: Publ. Ministerio de Sanidad y Consumo. I del mateix autor però de més recent 
publicació (2002), La medicina como instrumento social. Trabajo Social y Salud, núm. 43 [monográfico 
“La acción social de la medicina y la construcción del sistema sanitario en la España contemporánea”], 
p. 19-36.  
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perdut les darreres colònies (1898). A més, l’higienisme amb la seva finalitat de vetllar 

per l’estat de la salut de la població i amb l’ús d’un rerafons demogràfic mostrà “[...] la 

polèmica entre natalistes i malthusinas que acompanyava la discussió de les causes que 

justificaven les elavades xifres de morbimortalitat, sobretot infantil i juvenil, com també 

l’oportunitat de controlar la fecunditat o aplicar mesures eugenèsiques” (Bernabeu 

Mestre, 1999: 361). 

Així, l’ús dels càlculs demogràfics fou una pràctica que en el segle XIX s’anà 

incorporant paulatinament al discurs de la classe mèdica mallorquina. De manera que 

els resultats de la quantificació servien per a demostrar l’estat sanitari de la població. Un 

estat que fou presentat com a deplorable i que com a tal s’entenia la intervenció dels 

metges o dels higienistes en general. L’avaluació de l’estat de salut fou presentat de 

forma numèrica i així es podien inferir les causes i les mesures a adoptar per millorar-lo. 

Aquestes estats numèrics, que inclogueren el perfil demogràfic i epidemiològic de la 

ciutat de Palma, foren presentats de dues formes diferents. Una d’aquesta recorria als 

perfils numèrics per justificar la situació sanitària i a partir dels quals proposava les 

línies d’actuació, normalment de reforma pública tot i que també s’inseria en la vàlua 

del que es denominà higiene privada com a complement a la reforma i que foren 

anomenades per aquesta classe mèdica sota l’apel·latiu general de Saneamiento de 

Palma com utilitzà el metge Bernat Riera Alemany per a títol genèric de cinc 

conferències que realitzà al Col·legi Mèdico-farmacèutic entre 1900 i 1902. L’altre 

aproximació que féu la classe mèdica a la Salut Pública fou a partir de la presentació 

gairebé exclusiva dels perfils demogràfics i epidemiològics; centrarem aquest tipus de 

comportament en les activitats (o millor dit, les publicacions) realitzades pel metge 

Enric Fajarnés Tur (1858 – 1934). És a dir, més que plantejar una situació, oferia els 

instruments a aquells científics, els quals sovint li reconeixeren la seva tasca purament 

estadística i servien de base per aquell altre tipus d’estudis (Pujadas Mora, 2008). 

Aquesta classe mèdica responsable del forjament de l’higienisme mallorquí 

utilitzà el Col·legi Mèdico-farmacèutic creat a 1882 i sobretot la seva revista, Revista 

Balear de Medicina, Farmacia y Veterina i després denominada Revista Balear de 

Ciencias Médicas que publicà el seu primer número a 1885, com a plataformes de 

difusió dels conceptes d’avaluació de la reforma sanitària de la ciutat de Palma. En la 

creació d’aquest moviment s’ha de tenir en compte també a la Real Acadèmia de 

Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca que s’havia creat a 1831 com a institució 

generadora de coneixement mèdic i d’intercanvi científic a més de la seva tasca de 
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freqüent valoració de l’estat sanitari de la ciutat de Palma. Però, de fet, desenvolupà més 

un paper de pràctica real i diària envers la salut de la població que de la creació d’un 

estat d’opinió general. Aquesta intenció de popularització del discurs mèdic envers la 

Salut Pública utilitzà no sols la transmissió de coneixement horitzontal a partir d’aquella 

revista facultativa, que també fou utilitzada pel coneixement clínic, sinó també de 

caràcter vertical a partir de la divulgació científica amb la realització de nombroses 

conferències destinades a sectors de la població considerats a ser adoctrinats pels seus 

comportaments envers la salut no considerats com a lícits. Bàsicament es destinaren a 

les mares, com ja explicàvem en l’apartat dedicat a l’anàlisi de la mortalitat infantil, i 

als obrers per la triada de tuberculosi, alcoholisme i sífilis. 

 La construcció de la professió mèdica passà per justificar la seva funció en el 

binomi curació-prevenció en un model biomèdic en què prevalia la malaltia vers la salut 

(Menédez, 2005). Així, la classe mallorquina com a part del procés utilitzà la 

modificació del medi ambient com una de les justificacions de les seves intervencions. 

Aquesta intervenció a través de les paraules del metge Bartomeu Bordoy Gelabert (?-

1906) s’entenia perquè:  

“[...] solamente los Médicos tiene la exclusiva para formular juicios científicos 
en todo lo relativo a la Higiene, porque las Medicina es la única Ciencia que exige en 
su programa oficial el aprobado de esta rama de sus estudios, para ejercerla con 
título y derecho profesional. Que todas las demás Ciencias, incluso la Química, caen 
en el intrusismo cuando emiten conclusiones higiénicas no admitidas en la enseñanza 
oficial de la Medicina [...]” (Bordoy Gelabert, 1895: V-VI).  

 
Sí més no un personatge controvertit com explicarem posteriorment per la seva postura 

anti-ensorrament de les muralles de Palma. En general, aquesta classe mèdica, dominant 

en el procés de transformació com a creador d’un estat d’opinió, sabé reconèixer la 

tasca d’altres higienistes que no eren professionals de la salut com és el cas de 

l’enginyer Eusebi Estada (1843 – 1917) i que com a tal sovint ressenyaren la seva gran 

obra: La ciudad de Palma: su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y 

su ensanche, con un apendice sobre las condiciones que han de reunir las vivendas 

para ser saludables (1892) com a pedra angular en la presentació de les ‘necessitats 

higièniques’ de la ciutat de Palma. Però alhora, el propi Eusebi Estada mostrà aquesta 

reciprocitat en: 

“La clase médica ha respondido cumplidamente a este movimiento de la 
opinión y lo ha alentado con su inagotable autoridad en materias sanitarias, ya en 
los discursos leídos en la Academia de Medicina y colegio Médico-Farmacéutico, ya 
al emprender esta última corporación el estudio de la Topografía médica de Palma, 
ya en los artículos publicados en la Revista Balear de Ciencias Médicas sobre 
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higiene y estadística demográfico-sanitaria, ya en fin, reconociendo explícitamente 
en un documento oficial publicado en el Boletín de la provincia, en el informe sobre 
el modo de combatir la difteria: la perniciosa influencia que sobre la salud pública 
ejercen las malas condiciones del alcantarillado y del abastecimiento de aguas de la 
s poblaciones, factores importantes en la etiología de las enfermedades contagiosas” 
(Estada, 1892: XVI).225      

 
La reforma sanitària de la ciutat de Palma per la classe mèdica s’entenia perquè 

“La población urbana en suma, está amenazada en cuanto respecta á (sic) las 

condiciones que le dan este calificativo: 

1º Por la infección del suelo y del agua. 
2º Por las alteraciones comunes ó (sic) especificas de la atmósfera. 
3º Por la imperiosidad relativa de recursos alimenticios, y 
4º Por la multiplicidad de contactos entre personas y entre personas y cosas, 

como dato de pregresión de afectos contagiosos cuando sus gérmenes lleguen al 
grupo.[...]” (Riera, 1891: 229).  

 
De manera que usant la terminologia mèdica d’infecció i alteració justificà 

l’actuació envers el clavegueram, la canalització de l’aigua potable, la inspecció de 

mercats d’aliments i escorxadors, el sistema de neteja de les vies urbanes però també 

s’entrà en l’esfera privada amb el debat sobre l’amuntegament en els habitatges o la 

ubicació de les foses sèptiques. Totes elles conformaren l’anomenada ‘Higiene Urbana’ 

a la qual se li havia de sumar la ‘Higiene Privada’. 

 Ambdós tipus d’higiene conformaren el discurs de reforma amb la pretensió de 

què: 

 “[...] la profilaxis individual sería la vanguardia de la oficial, y ambas 
constituirían un preservativo eficaz, porque si bien la profilaxis pública es siempre 
menor que la privada, los dos se complementan y hacen una profilaxis absoluta [...]. 
La profilaxis privada es superior á (sic) la oficial, porque no pueden responder en 
absoluto los Poderes públicos, aunque tengan montados á (sic) la perfección, que es 
mucho tener, un sistema de desinfección y saneamiento, y aunque esté la población 
en las mejores condiciones higiénicas imaginables” (Oliver Mulet, 1902: 13 – 14). 

 
D’aquí la seva justificació respecte a la divulgació dels preceptes higiènics i la 

conscienciació de la societat palmesana per part de la classe mèdica de la necessitat de 

la reforma urbana.  

Així, a març de 1893 el Col·legi Mèdico-farmacèutic inicià un cicle de tretze 

conferències públiques que comprengué tres dedicades a la Higiene pública de la 

ciudad de Palma a càrrec de Bartomeu Bordoy Gelabert (?-1906) i d’altres tres titulades 

                                                 
225 Citat per J. Oliver Jaume (2002) en la comunicació titulada Urbanisme, societat i educació. La 
construcció social de la realitat a partir de l’enderrocament de les murades de Palma (1902) presentada a 
la IX Conferencia de Sociología de la Educación, Las reformas educativas en la España actual. Celebrada 
a Palma entre el 19 i 21 de setembre de 2002. 
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genèricament com Reforma Sanitaria de Palma a cura de Joan Munar Bennàssar (1846-

?). Totes aquestes foren publicades en forma de resum a la Revista Balear de Ciencias 

Médicas durant el mateix any. A més d’algunes més realitzades a 1899.  

Aquest discurs higiènic que recollia la pràctica europea226 i coincidia amb el de 

la resta de l’estat tenia una singularitat especial a causa de l’existència de muralles que 

encerclaven la ciutat en una data tan tardana com la de 1902, any en què foren 

ensorrades completament tot i què a 1873 ja se n’havia enderrocat una petita part. Així, 

la necessitat de l’enderrocament de les muralles fou un tema recurrent i general en la 

producció científica acadèmica i de divulgació dels metges i/o higienistes mallorquins. 

Fins el punt de què se li conferí una posició central en la reforma sanitària de la ciutat i 

se l’entenia com l’embranzida necessària per una reforma definitiva i completa de les 

condicions sanitàries de la ciutat. Les muralles significaven endarreriment, no sols 

higiènic sinó que el seu enderrocament s’ha entès com una construcció social nova de la 

ciutat, com per exemple en termes d’educació (Oliver Jaume, 2002) i a l’època com un 

signe de progrés (Estada, 1905). No obstant això, el nostre objectiu serà el de valorar 

l’endarreriment sanitari que per la classe mèdica mallorquina suposava la pervivència 

de les muralles a principis del segle XX. Així, el metge Joan Munar Bennàssar (1846-?) 

en una d’aquelles conferències sobre la reforma sanitària de Palma (1893) usant una 

metàfora afirmava que: “En las murallas de Palma, en las que la ficción poética de 

unos pocos admira el elegante cinturón que ciñe el esbelto talle de noble matrona, el 

sentido práctico de otros muchos, no ve más que la argolla de hierro que oprime la 

garganta de la envilecida esclava” (Escafí, 1893: 283). Discurs que seguirem 

argumentant en pàgines successives.  

La reforma sanitària es justificà a través de la construcció del perfil 

epidemiològic de la ciutat amb la quantificació de la mortalitat amb l’ús exemplificador 

de la febre tifoide com a malaltia evitable a partir de la intervenció sobretot en la 

conducció de l’aigua. Cal notar l’existència de dos estudis que com a part de la seva 

justificació discursiva utilitzaren aquesta malaltia. Un primer fou Enfermedades 

infecciosas en la ciudad de Palma durante el invierno de 1899 un dictamen realitzat en 

el sí de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia per petició de l’Ajuntament de la 

                                                 
226 Alguns exemples europeus: Ann La Berge (1992): Mission and Method: The Early Nineteenth-
Century French Public Health Movement. Cambridge: Cambridge University Press. I amb caràcter més 
general: Porter, D. (1999): Health, civilization, and the state : a history of public health from ancient to 
modern times. Londres: Routldge; Rosen, G. (1993): A history of public health. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press;   
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ciutat de Palma sobre las enfermedades reinantes en esta capital i signat per Enric 

Fajarnés Tur (1858 – 1934) que utilitzà l’esmentada malaltia com a punta de llança per 

a justificar l’actuació sanitària. Encara que la quantificació demogràfica i 

epidemiològica de l’estudi fou escassa tot i la manera habitual de treballar de l’autor en 

termes estadístics, però la manca d’estadístiques cronològicament properes al moment 

d’estudi impossibilitaren aquesta. En canvi, en el segon d’aquests l’aproximació 

quantitativa serví per establir el valor econòmic de les vides perdudes dels ciutadans de 

Palma per establir la necessitat del Saneamiento de Palma com titulà Bernat Riera i 

Alemany a les cinc conferències que ja hem citat anteriorment. 

La quantificació en l’informe no fou estrictament de la malatia referida sinó que 

utilitzà el percentatge de defuncions per causa infecto-contagiosa entre 1880 i 1894 per 

justificar que aquesta mortalitat era evitable i testimonià que les malalties que reinan en 

el moment eren el grip, l’angina lardacea i la febre tifoide sense cap tipus d’estimació 

del nombre d’afectats o de defuncions, perquè possiblement es referia a les conclusions 

dels estats quinzenals sobre l’estat de la salut de la població de la capital de l’Acadèmia 

de Medicina, que s’ha esmentat en el capítol de Fonts i mètodes. Pel que fa a la febre 

tifoide manifestava que no revestia gravetat però que s’havia convertit en una malaltia 

endèmica de la ciutat de Palma i que era causa de “[…] la incuria y la ignorancia 

higiénicas [les quals] han colocado la población en un estado lastimoso, que hubiera 

podido evitarse obrando con previsión, atendiendo los sanos consejos de la ciencia y 

dedicando á los servicios de policía sanitaria urbana de Palma, los cuidados que 

necesitan las poblaciones modernas” (Fajarnés Tur, 1900a: 7). A més proposà tota una 

sèrie de mesures per combatre-la que passaven per l’examen bacteriològic de les aigües 

públiques i privades com a via de transmissió de la malaltia, per la desinfecció de la 

xarxa de clavegueram a la declaració obligatòria de la malaltia i de les afeccions 

gastrointestinals, a més de l’aïllament dels malalts i la disposició d’un reglament de 

policia sanitària urbana sota la direcció dels metges municipals. 

L’estimació de la mortalitat per la causa específica –febre tifoide- en una de les 

conferències del metge Riera fou a través del número total de morts ocorreguts entre 

1884 i 1893, que fou el de 341 individus. A partir d’aquest nombre establí la distribució 

anual, és a dir 34 morts per any i en termes de morbilitat establia que suposaven 500 

malalts anuals. I que això es traduïa en una pèrdua de salaris que el metge Riera xifrava 

anualment en 12.500 dietes. Però encara anà un mica més lluny: sí 34 defuncions 

suposen una taxa bruta de 5,63 per cada deu mil habitants i s’aconseguia descendir a la 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 341 

xifra de l’1,30 que era la mortalitat per la causa a la ciutat de Viena, “[...] nuestro 

número de fallecidos anualmente por tifoidea sería de 8, en vez de 34, y el número de 

enfermos que da el cálculo bajaría de 500 á (sic) 120, y el número de dietas perdidas al 

año para la social actividad fuera de 3.000 veces de las 12.500 que da el cálculo por lo 

que se refiere al decenio estudiado en Palma.” (Riera Alemany, 1903: 24).  

A més d’aquests càlculs establia que les xifres globals de mortalitat de la ciutat 

de Palma havien de ser iguals a les de les ciutats angleses partint de la base de què la 

ciutat de Palma tenia unes característiques climatològiques més adients que aquelles, les 

quals havien reportat la xifra anual de mortalitat bruta del 19,08‰ front al 23.70‰ de 

Palma. La diferència absoluta suposava la bestreta de 300 vides. I aquí, a més de xifrar 

les pèrdues econòmiques a través dels salaris deixats de percebre, com ja havia fet a 

través de la mortalitat per febre tifoide, assignà un valor monetari a cada vida perduda 

per justificar que la inversió pública seria menys costosa que el valor de les vides 

perdudes. Per això: 

“Aunque cotize (sic) modestamente en 1.000 pesetas el precio medio del 
palmesano y no dé a su actividad en el trabajo colectivo un valor medio superior á 3 
pesetas, siempre resultará que las 300 muertes evitables que suceden al año suponen 
al capital colectivo una pérdida de 300.000 pesetas; que los 30 mil jornales no 
realizados por razón de enfermedad evitable suponen 90.000 pesetas más perdidas 
del propio capital, suma que puede aumentar en 40.000 pesetas más atendiendo al 
trabajo perdido por los enfermeros, y finalmente, que los gastos de 3.000 
enfermedades que la higiene pudiera ahorrar calculados sencillamente por una 
mediana de 40 pesetas – cantidad poco crecida habiendo calculado á (sic) las 
enfermedades una duración de 10 días- formalizan otra partida de 120.000 que ha de 
sumarse a las anteriores, operación que da un resultado de 550.000 pesetas anuales, 
que precisa abonar si hemos de ser lógicos en los presupuestos que se formulen para 
realizar el saneamiento de esta ciudad, tan imperiosamente reclamado”( Riera 
Alemany, 1903: 26 – 27).  

 

2.4.3.1 L’abastament, la canalització de l’aigua i el clavegueram, unes de les 
necessitats higièniques de la ciutat de Palma al tombant del segle XIX al XX. 

 
El metge Joan Munar Bennàssar (1846 - ?) en la inauguració del curs acadèmic 

del Col·legi Mèdico-farmacèutic de 1897 dedicat i titulat Abastacimento de aguas y 

acantarrillado de la ciudad de Palma assimilà el funcionament del sistema circulatori 

animal al cicle de circulació de l’aigua a les ciutats i al deteriorament. Així la malaltia 

seria l’exemple dels perills que suposava per a la població un mal funcionament dels 

sistemes de conducció de l’aigua. Així feia notar que “[...] el agua limpia y sus 

conductos de distribución representan el sistema circulatorio arterial, y el 

alcantarillado que recoje las aguas sucias el sistema circulatorio venoso. [...] Cuando 
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la sangre arterial no reune todas las condiciones necesarias para la vida, el animal 

sufre los efectos de la nutrición insuficiente, de la cual es consecuencia inevitable la 

miseria orgánica [...]” (Munar Bennàsar, 1898: 11 – 12).  

Per això les ciutats: 
 “[...] cuando están dotadas de agua buena, abundante y cómodamente 

repartida, y de un sistema completo de alcantarillado impermeable, que permita 
fácilmente la pronta evacuación de los líquidos inmundos, la salud y el bienestar de 
sus habitantes se refleja en las estadísticas demográficas y en las manifestaciones de 
su actividad; y al contrario están escasamente surtidas de aguas –mas si éstas son de 
mala calidad-y sobre todo si esta va acompañado de un alcantarillado nulo, 
insuficiente ó mal construido, de manera que las aguas sucias sean absorbidas total ó 
(sic) parcialmente por el subsuelo, entonces no sólo domina en la población la 
miseria fisiológica urbana, sinó (sic) que la existencia permanente de la auto-
infección se manifiesta por el número de las enfermedades endémicas y por la 
facilidad y energía con que se propagan las exóticas de carácter epidémico.” (Munar 
Bennàsar, 1898: 12 – 13).   

  
 L’abastament d’aigua a la ciutat de Palma es feia a través de dos manantials 

situats a una distància considerable de la ciutat, Sa Font de la Vila i el d’En Baster. 

Aquesta distància, o més ben dit, el sistema de canalització des de la font natural a 

l’entrada a la ciutat de Palma presentava pel metge Joan Munar Benàssar (1898) tota 

una sèrie de riscos per a la salubritat de l’aigua. El primer d’aquest era l’embassament 

de l’aigua de pluja en les immediacions de la font la qual significa un focus actiu del 

paludisme i d’aquí el seu nom de Prat de sa Font de la Vila.227 A més, exceptuant una 

sèquia subterrània que salvava els primers metres de conducció després s’utilitzava una 

canal descoberta fins a l’arribada a la ciutat. La distribució d’aquesta aigua a la ciutat de 

Palma era realitzada mitjançant canonades de fang subterrànies, que igualment eren 

considerades no aptes pel transport de l’aigua potable. Munar exigia la seva substitució 

per canonades metàl·liques –de ferro fos- que aïllarien a l’aigua d’un subsuelo tan 

impregnado de materias inmundas. Alhora la xarxa distributiva era poca i no abastava a 

tota la ciutat. Unes inquiries que ja havia manifestat Eusebi Estada com a membre de la 

comissió tècnica per a l’estudi del proveïment i canalització de les aigües de la ciutat de 

Palma a 1872. Va ser l’època en què l’enginyer Estada visità les obres d’abastament 

d’aigües de la ciutat de Manchester de la mà de l’higeniste anglès John Frederic La 

Trobe Bateman que havia estat responsable d’importants dessecacions realitzades a 

l’illa de Mallorca, com l’albufera d’Alcùdia, per exemple (March Noguera, 2002).  
                                                 
227 L’expressió prat s’ha  d’entendre com: Extensió de terra abundant d'aigua, regada directament per 
una font (Mall[orca]) però també com a aiguamoll, lloc on hi ha aigua embassada (Men[orca]). 
Diccionari català-balear-valencià [en línea]. Editorial Moll – Institut d’Estudis Baleàrics, 1926 – 1962 
[Consulta: 15 d’abril de 2009]. Disponible a: http://dcvb.iecat.net/default.asp 
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A més la qualitat de l’aigua que abastava la ciutat també fou discutida servint 

per a denunciar la impossibilitat de realitzar-hi anàlisis periòdiques i esmentar que de 

les poques realitzades presentaven resultats divergents en relació a la seva composició 

química. El metge Munar Bennnàssar (1898) tot i denostar la imperfecció de les 

mesures acabà concloent que l’aigua de la Font de Vila, principal punt d’abastament per 

a la ciutat de Palma, “[...] no reune ninguna de las condiciones que la Higiene exige en 

las de este origen [de manantial] para abastecer las poblaciones” (p. 34). Per això 

proposava l’aigua pluvial com una alternativa a l’aigua de manantial la qual havia de ser 

convenientment recollida mitjançant cisternes. L’autor es lamentava que aquest sistema 

no estava molt generalitzat a la ciutat de Palma. Fins i tot, acaba citant la possibilitat de 

la utilització de pous com a mètode d’abastament de la ciutat encara que era del tot 

conscient dels inconvenients de les aigües d’origen subterrani.   

 Aquest discurs de denúncia envers el cicle de l’aigua també s’estengué al 

clavegueram per la seva incompleta cobertura per tota la ciutat a més d’estar mal 

construït i pitjor conservat (Riera Alemany, 1902). El metge Joan Munar Benàsar el 

descrivia com: 

 “[...] un depósito de inmundicias, que la falta de agua corriente acumula en 
muchas de sus porciones. La impregnación del subsuelo por esta causa, añadida á (sic) 
las filtraciones de las fosas fijas permeables donde muchas casas vierten las materias 
fecales y los líquidos domésticos, convertirían el terreno en que esta asentada Palma en 
un vasto medio de cultivo de gérmenes patógenos de toda clase, si los medios naturales 
de extinción de los micro-organismos – tales como la concurrencia vital de los mismos, 
la acción del suelo, del aire y de la luz – no atenuaran considerablemente los efectos 
deletéreos para los organismos superiores de un foco de infección de tal magnitud.” (p. 
42 – 43).  

 Eusebi Estada com a conseqüència del seu coneixement del sistema anglès 

manifestà en diferents ocasions la conveniència d’introduir-lo. No obstant això, a les 

acaballes del segle XIX a Mallorca també es tenia notícies dels sistemes francès, 

alemany o americà personalitzats en les tècniques Waring, Lierneur, Berlier o Phone 

que segons Riera Alemany (1902) havien demostrat millors condicions higièniques que 

el mètode anglès. Tot i així el que es ressaltava era que la tria de qualsevol sistema 

havia de venir determinat per la seva adequació al subsòl de la ciutat. L’adequació 

s’entenia per: 

- Un subsòl ben preparat en relació a les aigües subterrànies. 

- Una bona construcció que permetés “[...] su duración y su inocuidad 

higiénica” (Riera Alemany, 1902: 63).  

- Una dissolució ràpida de la matèria fecal. 
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- Una circulació constant d’aigua que estarà determinada per la pendent de la 

canalització subterrània. 

- Impermeabilitat. 

- Perfecte ventilació 

- L’abocament a la mar després d’una depuració química o mecànica.  

També s’esmentava la necessitat d’un sistema de separació de les aigües pluvials 

i industrials de les aigües brutes i de la matèria fecal per tal d’evitar el costum de todo a 

la acantarilla. La reforma del clavegueram s’havia de completar amb l’obligatorietat de 

la connexió dels habitatges a la xarxa general.  

 Gran part d’aquest discurs mèdic es transformà a 1906 amb el capítol segon i 

tercer, Suministro de aguas y vigilancia de su pureza en depósitos, cañerías y 

manantiales i Evacuación de aguas y residuos del Reglamento de Higiene Municipal de 

la ciudad de Palma en compliment de l’article 25è de la Instrucció General de Sanitat 

de 1904. El reglament partia de la idea de què una ciutat sanejada era el paradigma pel 

seu creixement sota la visió del Regenaracionisme que la classe mèdica s’havia afanyat 

en mostrar a partir de la quantificació del valor econòmic de les vides perdudes de la 

ciutadania. L’Ajuntament de Palma va adaptar el testimoni d’aquests principis amb la 

responsabilitat de la cura de la Salut Pública per la qual cosa s’obria el reglament 

esmentat afirmant que: 

“Los dictados de la Higiene Pública al ser atendidos por los llamados á (sic) 
administrar las poblaciones, no solamente proporcionan mayor bienestar á (sic) los 
vecinos sinó (sic) que engrandecen y enriquecen los pueblos, porque si cada individuo 
tiene un determinado valor en el concepto económico, bajo ese mismo punto de vista el 
valor positivo de las poblaciones higienizadas, acrece en proporción geométrica, el 
sentido de la propia dignidad se acrecienta y los pueblos se elevan á (sic) la cumbre del 
poderío material solo (sic) con una sumisa obediencia á (sic) lo que dispone la ciencia 
de la salud” (p. 3). [El subrallat és nostre].  

 
Un discurs que situava a la medicina en el centre de l’Higienisme que s’hauria 

d’entendre com l’assimilació pública de l’estat d’opinió creat per part de la classe 

mèdica tant pel que fa a la responsabilitat de la gestió de la salut com de la denúncia 

dels problemes sanitaris concrets.  

 Tot aquest tractament sobre ‘el problema de l’aigua’ no únicament tingué la seva 

aplicació legal en l’anterior reglament sinó que transcendí de manera més directa a la 

ciutadania amb la forma de cartilla sanitària. La cartilla fou editada per part de l’Institut 

Provincial d’Higiene Balear i redactada pel metge Joan Durich com a inspector de 

sanitat i també director de l’esmentat institut a 1928 amb el títol de Protección del agua 
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potable. Una cronologia que demostra un decalaix entre el que s’ha vingut denominant 

l’estat d’opinió i la popularització d’aquest. Així s’hauria d’entendre que la configuració 

de les mesures en termes de Salut Pública passava per la definió del problema per part 

de la classe mèdica a través de conferències o publicacions diverses com les aparegudes 

en la Revista Balear de Ciencias Médicas, o per l’adaptació de la solució a través de la 

regulació i després aplicació popularitzada en forma de cartilla o conferències 

divulgatives. 

 El punt de partida d’aquella cartilla es referia a l’etiologia infecciosa per via de 

transmissió hídrica com la raó de tenir cura de l’aigua. Així, “El agua destinada a la 

bebida debe mantenerse cuidadosamente preservada de impurificaciones. El agua 

infectada transmite la fiebre tifoidea, las fiebres gástricas, el paratifus, las infecciones 

intestinales, la disentería, etc. Precisamente las enfermedades agudas dominantes en 

nuestras islas. Pude trasmitir el cólera” (Durich, 1928: 1). A més s’hi explicità el 

concepte de ‘malaltia evitable’ usant l’exemple de febre tifoide, una malaltia que es féu 

servir freqüentment amb la intenció pedagògica de modificar la conducta individual, 

afirmant que: “Por cada defunción de fiebre tifoidea que evita el uso de un agua en 

mejores condiciones de pureza, evitanse (sic) cierto número de defunciones, 

probablemente dos o tres, debidas a otras causas morbosas” (Durich, 1928: 4). Per tot 

això el document es completava amb tota una sèrie de recomanacions de caràcter 

higiènic no sols referits a l’esfera privada sinó també a la pública. Les recomanacions de 

caràcter privat anaven dirigides a la modificació del comportament individual i les de 

públic al forjament de l’ideari popular en matèria de salut.  

 La intencionalitat divulgadora es transmetré també amb tota una sèrie d’imatges 

de idiogrames que representaven la bona o mala construcció de foses sèptiques i la 

ubicació de pous negres en relació a cisternes d’aigua potable (veure Il·lustració 23). 

 
Il·lustració 23: La construcció de pous negres i cisternes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Durich (1928). 
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2.4.3.2 L’enderrocament de les murades, una vella necessitat higiènica de la ciutat 
de Palma al tombant del segle XIX al XX. 

 
 Les murades de la ciutat de Palma començaren a ser enderrocades el 10 d’agost 

de 1902 amb la denúncia contínua de la classe mèdica, junt a d’altres professions que 

configuraren de manera general el moviment higienista, des de feia més de 30 anys 

(March Noguera, 2002).228 L’enderrocament de les murades de la ciutat de Palma és un 

dels exemples més paradigmàtics de la creació d’un estat d’opinió docte envers d’un 

problema sanitari per part de la classe mèdica tot i que s’hi ha d’entendre la tasca 

fonamental realitzada per l’enginyer de camins, Eusebi Estada (March Noguera, 2002). 

Encara que també sorgiren veus dissonants dintre d’aquella classe com explicarem 

seguidament. 

 La Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma en el seu paper d’assessora 

havia estat reclamada a 1878 per pronunciar el seu veredicte sanitari envers les murades. 

La seva conclusió fou:  

“[…] la Capital de las Baleares está circuida por altas murallas y anchos fosos 
que la estrechan y la ahogan, que el aumento de población encerrada dentro de los 
limites intraspasables, ha obligado á (sic) la ciudad a crecer en altura; que las plazas 
con que cuenta son pocas y pequeñas; que la gran mayoria de sus calles son 
estrechas, tortuosas y abiertas al azar, hasta el punto de privar á (sic) muchas casas 
de ser baiiadas por el sol y de recibir el beneficio influjo de un aire puro y 
vivificador; que el ensanche que algunas calles han sufrido ha sido a expensas de las 
casa inmediatas que han quedado reducidas y con malas condiciones higiénicas; y 
por Último, que el aire de la ciudad, encerrada dentro del perimetro de las murallas, 
no está en relación con las necesidades higiénicas de sus moradores”.229  

 

 Una denúncia en termes higiènics i de densitat de la població ja què la població 

de la ciutat de Palma havia passat de poc més de 34.000 habitant a 1787 a més de 

50.000 a 1860 tot i que en aquest període s’havia anat consolidant l’espai d’extramurs, 

com ja referíem al capítol de Mètodes i Fonts en relació a la construcció de les vicaries 

in capite. 

 Sí la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma s’havia pronunciat per 

requeriment del consistori municipal, el Col·legi Mèdico-farmacèutic en el seu paper 

d’agent científic social envers l’estat sanitari de la ciutat mostrà repetidament en 

                                                 
228 Per resseguir completament el procés de l’ensorrament de les murades veure: March Noguera (2002): 
L’enderrocament de les murades de Palma un triomf de l’higienisme mallorquín. Gimbemat, vol.  37, p. 
247-263. 
229 Citat per March Noguera (2002): L’enderrocament de les murades de Palma un triomf de l’higienisme 
mallorquín. Gimbemat, vol.  37, p. 247-263; p. 253 
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diferents conferències els inconvenients higiènics de les murades. Aquests foren 

presentats com a part d’un projecte general de l’anomenada ‘Reforma Sanitaria’ que 

encunyà el metge Joan Munar Bennàssar a 1893 amb tres conferències sota el títol de 

Reforma Sanitaria de Palma. La necessitat del sanejament de la ciutat també fou 

presentat pel metge Bartomeu Bordoy Gelabert en les seves dissertacions titulades 

Higiene Pública en la ciudad de Palma (1893), Algo sobre la higiene en la ciudad de 

Palma (1895) tot i que no hi defensà l’ensorrament d’aquelles. Així afirmava que: 

“[...] las murallas del Este de la ciudad la defienden de los miasmas palúdicos 
del Prat [de Sant Jordi] por la refracción y parada que esperimentan (sic) las 
corrientes alborales procedentes de aquel punto, y porque los valles y los fosos obran 
como poderosos desinfectantes de aquel aire viciado por la atracción que ejercen las 
diminutas hojas del abundante césped que los cubren sobre el vapor acuoso que 
contiene, precipitándole en forma de rocio, junto con los miasmas palúdicos, que son 
arrastrados entre las capas inferiores de la atmósfera” (Bordoy Gelabert, 1893: 25).   

 

 Una postura que no era compartida per d’altres metges del mateix cercle, com és 

el cas d’Enric Fajarnés Tur (1858 – 1944) que de les malalties que tractà de manera 

monogràfica en els seus estudis, hi destacà el paludisme. Una malaltia que havia estat 

un dels seus cavalls de batalla quan el 1885 formà part de la Junta Municipal de Sanitat 

d’Eivissa, promovent intervencions de dessecació dels terrenys pantanosos del Praret 

(Rodríguez Tejerina, 1986). D’aquí que Fajarnés justifiqués que el sanejament de 

qualsevol població havia de passar per tenir esment al “[...] desarrollo del germen que 

las aguas depositan en los légamos ó (sic) que el movimiento de tierras coloca en 

condiciones de actividad, transforman las comarcas de salubre en maláricas, y 

modifican el trazado expresivo de la distribución geográfica del paludismo” (Fajarnés 

Tur, 1899b: 170). Aquesta cita correspon a un article d’epidemiologia històrica publicat 

a la revista del Col·legi Mèdico-farmacèutic de Palma on l’objecte d’estudi fou la 

Epidemia de paludismo padecida en la ciudad de Palma en 1832–1833. En relació a la 

mateixa malaltia tres anys després pronuncià la conferència El paludismo y las murallas 

de Palma, una de les ponències de la vetllada científico-literària del 28 d’agost de 1902 

amb motiu de l’inici de l’enderrocament de les muralles de Palma on s’interrogava si 

¿Las murallas de Palma constituyen un obstáculo respetable para impedir la invasión 

del paludismo dentro del casco urbano? (p. 6), que constituiria la resposta a les paraules 

que citàvem del metge Bordoy.  

 Cal fer notar que Fajarnés (1899) a l’hora de descriure el que anomenà ‘focos 

maláricos’ en el seu article Epidemia de paludismo padecida en la ciudad de Palma en 

1832 – 1833 publicat a la Revista Balear de Ciencias Médica, els identificà amb la zona 
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humida del Prat de Sant Jordi i “diversos focos reunidos en la región marítica del 

O[este] que abraza la playa de la Lonja, el cauce de la Riera, el Lazareto y el puerto” 

(p. 171), que bàsicament coincidien amb els que referia el metge Bordoy. Pel que fa al 

primer d’aquests llocs afirma que:  

“[...] vive y se multiplica el hematozoario de Laveran desde remotos tiempos, 
ahuyentando los hombres que intentan enseñorearse de aquellas tristes soledades y 
manteniendo constantemente al asedio de la población palmesana. Tenemos, pues, 
grandes focos de malaria, á (sic) poca distancia de la urbe, vientos que soplan con 
frecuencia de la dirección del pantano; tenemos una atmósfera impregnada de 
agentes morbosos, que las corrientes arrastran, pasando por la población, después 
tropezar con las escarpas de la fortaleza y los muros de las casa que asoman por 
encima de ellos [...]” (p. 171).  

 
 Tot i que esmentà el descobriment del paràsit del paludisme, que havia realitzat 

Charles Louis Alphonse Laveran (1845–1922), a la sang humana de pacients malàrics, 

no fou fins a l’article sobre la relació entre les muralles i el paludisme on explicitava 

que Laveran, el 1884, “[...] sospechó [...] el papel que desempeña el mosquito en la 

propagación de la fiebre palustre” (Fajarnés Tur, 1902: 10); possiblement es referia a 

l’estudi que publicà aquell any el metge militar, amb el títol de Traité des fièvres 

palustres després de corroborar que els organismes vius, paràsits, que havia trobat a la 

sang de pacients de l’hospital de Constantine (Algèria) eren els mateixos que els de 

Roma. Aleshores esmentà la tasca de Ronald Ross (1857–1932) i Giovanni Battista 

Grassi (1854–1925), entre 1897 i 1898, en la confirmació del paper del mosquit en la 

transmissió de la malaltia, segons Fajarnés, mitjançant l’experimentació. Cal a dir que 

Ross demostrà plenament que l’Anopheles era l’hoste intermedi del paràsit, observant el 

cicle vital d’aquest a l’interior del mosquit (Fresquet, 2004), al igual que Gras en els 

seus estudis a Itàlia. Tal volta el fet què les conferència de Bartomeu Bordoy fossin de 

1893 explicarien la seva posició per l’ús del concepte de miasma i no del vertader 

vector de transmissió de la malaltia, com hem vist que esmentava Fajarnés anys després.  

 Amb la pretensió de demostrar que les muralles no tenien un valor higiènic 

envers el paludisme Fajarnés féu servir la contraposició de discursos, per un costat el 

miasmàtic i ambientalista – com el s’ha observat en l’escrit del metge Bordoy- i per 

l’altre el propi de la seva època, el bacterològic. De la primera postura deia que: “[...] 

los miasmas palúdicos quedan suspendidos en la atmósfera; el desequilibrio produce la 

agitación; la columna de aire pestilente llega á las murallas y allí se detiene; los fosos 

desinfectan la corriente nociva por virtudes misteriosas de la alfombra del verde césped 

que los tapiza.” (Fajarnés Tur, 1902c: 8).  
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En canvi en l’altra afirmava que: “La profilaxis científica del paludismo no se encuentra 

en el sostenimiento de los cercos de piedra que asfixian la población; es preciso 

buscarla en la protección del individuo por medio de redes de malla fina, en la 

persecución activa y cruel de los mosquitos anofeles, y en el de desagüe de las 

comarcas pantanosas” (p. 17).  

A més del desconeixement de l’etiologia del paludisme, Bartomeu Bordoy 

utilitzà arguments demogràfics i epidemiològics per defensar la seva opció anti-

ensorrament de les murades, utilitzant com a referència al metge Francesc Sancho Mas 

que justificava la insalubritat de la ciutat de Palma per la taxa bruta de mortalitat a 

causa, sobretot, de la tisis pulmonar en el període 1878 - 1885. Bartomeu Bordoy 

mitjançant la comparació dels resultats d’aquells indicadors amb països com Anglaterra, 

Prússia o Suècia o amb ciutats com Nova York, París, Marsella, Burdeus o 

Copenhaguen mostrava que les xifres de la ciutat de Palma estaven per sota de les 

d’aquelles localitats, i ho resumí afirmant que la menor mortalitat general i per tisis 

pulmonar havia de tenir en compte que l’ “[...] atmósfera es esencialment marina, 

contribuye, aunque indirectamente, á la relativa raresa de la tuberculosis de pulmón.” 

(Bordoy Gelabert, 1893: 82 – 83). A més afirmava que “Cada día, reemplazada en Palma 

la insalubre atmósfera pr el aire marino, ofrece menos abonadas condiciones al 

contagio” (Bordoy Gelabert, 1893: 83). Per això s’acabava preguntant: “¿De qué manera 

serán causa de insalubridad las Murallas de Palma, si no impiden la renovación del 

aire, hasta el punto de ser una población de las más sanas de Europa? (Bordoy 

Gelabert, 1893: p. 83).  

El mateix argument del creixement de la població de la ciutat de Palma que ja 

havien vist presentar per part d’altres metges o higientes en general com a justificació 

de l’enderrocament de les murades també serví per esgrimir la no necessitat de 

l’ensorrament per part del metge Bordoy. Aquest afirmava que pel ritme de creixement 

observat entre 1877 i 1887 que havia suposat l’augment de 4.058 habitants per la qual 

cosa la població de la ciutat no es duplicaria fins haver passat 150 anys i que just en 

aquest moment seria necessari l’ensorrament.  

   

En resum, la intenció del discurs de la classe mèdica de les acaballes del segle 

XIX fou l’eliminació dels riscs per a la salut en matèria ambiental que en certa manera ja 

s’havia preconitzat a través de la teoria miasmàtica però amb el coneixement d’etiologia 

de moltes malalties proporcionada per part de la medicina de laboratori s’expliquen les 
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grans reformes urbanes en matèria de canalitzacions de les aigües potables i dels 

claveguerams. Així, els principals cavalls de batalla del moment foren la febre tifoide i 

el còlera però també la tuberculosi pel tema de l’ensorrament de les murades amb la 

intenció d’aportar llum i aire a les ciutats. De fet el segle XX fou el segle de la lluita 

aferrissada contra aquesta darrera malaltia a través de campanyes més purament 

mèdiques (Martínez Antonio i Molero Mesa, 2004).  

 
2.5 La mortalitat infantil i juvenil de la ciutat de Palma comparada amb 
l’Espanya peninsular, 1840 -1960. 
 
 Amb l’apartat titulat La posició de les Illes Balears en el context espanyol en 

relació a la mortalitat a la infància s’ha explicat el comportament de la mortalitat 

infantil en relació a la resta de províncies espanyoles des de mitjans del segle XIX a 

mitjans dels segle XX a partir de diferents talls cronològics. L’objectiu del present 

apartat és complementar l’explicació territorial del fet demogràfic de la mortalitat a 

partir de la comparació no únicament dels nivells de mortalitat, com ja havíem fet 

anteriorment, sinó d’establir les pautes que caracteritzen cada un dels territoris a través 

de sèries de llarga durada. Per aquesta realització es conta amb les sèries de mortalitat 

infantil, juvenil primerenca i juvenil tardana d’una mostra de municipis rurals de la 

Península Ibèrica (veure Taula 42). Però convé subratllar que s’està realitzant una 

comparació asimètrica per diferents motius. El primer per la dicotomia demogràfica 

d’urbà – rural, el segon per processos d’industrialització diferents i segurament també 

d’urbanització propis, característiques que s’han entès com a fonamentals pel procés de 

modernització en termes generals no exclusivament demogràfics. Alhora el fet de la 

insularitat marcà uns trets epidemiològics que no tenen parangó amb la resta de 

territoris donada la baixa presència de les anomenades epidèmies exòtiques durant el 

segle XIX, sobretot el còlera però també la febre groga.  

 La continuitat d’aquestes sèries permet escapar de l’esdeveniment conjuntural 

i/o puntual amb el benefici d’establir la cronologia de l’inici del descens de la mortalitat 

en la infància per a cada una de les mostres o localitats esmentades amb la referència del 

procés propi de la ciutat de Palma. I a més determinar els diferents ritmes i intensitat del 

descens que ja havíem notat a partir de les grans agregacions territorials a través de 

l’esperança de vida al néixer o de la taxa de mortalitat infantil. 
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Localització territorial Cronologia Font
q0 4q1 5q5

Mostra Alacant rural X X X 1840 - 1960 (*) Robles González (2002)
Agost
Alcolecha
Alfaz del Pi
Algueña, La
Almoradí
Altea
Benidorn
Benilloba
Benisa
Bihar
Campello, El
Denia
Dolores
Jijona
Monóvar
Ondara
Orba
Planes
San Juan
Mostra Càceres rural X X X 1840 - 1960 (*) Ramiro Fariñas (1998)
Jarandilla de la Vera
Madroñera
Navalmoral de la Mata
Trujillo
Mostra Madrid rural X X X 1840 - 1960 (*) Sanz Gimeno (1999)
Buitrago de Lozaya
Cabanillas de la Sierra
Cadalso de los Vidrios
Campo real
Carabaña
Cenicientos
Chinchón
Colmenar de Oreja
Colmenar Viejo
Leganés
Loeches
Miraflores de la Sierra
Montejo de la Sierra
Navalcarnero
Pozuelo de Alarcón
San Lorenzo de El Escorial
San Martín de Valdeiglesias
Torrejón de Ardoz
Torrelaguna
Mostra Toledo rural X X X 1840 - 1960 (*) Ramiro Fariñas (1998)
Almorox
Bargas
Calzada de Oropesa
Escalona
Escalonilla
Fuensalida
Gerindote
Lillo
Méntrida
Novés
Ocaña
Oropesa
La Puebla de Montalbán
Quintanar de la Orden
El Romeral
Santa Cruz del Retamar
El Toboso
Torrijos
Valdeverdeja
Yepes
Madrid capital X X 1860 - 1960 (*) Sanz Gimeno (1999)

Indicador de mortalitat

Taula 42: Composició desagregada de les sèries demogràfiques. Espanya, segle XIX i XX.  
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 La comparació entre les diferents sèries peninsulars ha estat realitzada en 

algunes publicacions. Atenent a l’estructura per a edats David Reher, Vicente Pérez 

Moreda i Josep Bernabeu Mestre publicaren Childhood Mortality Patterns in Spain 

during the Demographic Transition en el volum col·lectiu editat per Carlo Corsini i Pier 

Paolo Viazzo amb el títol de The decline of infant and child mortality. The European 

experience, 1750-1990 (1997). Amb l’ús dels diferents patrons epidemiològics es 

proposà un exemple al llibre de Ramiro Fariñas et al. (2002) De expresiones 

diagnósticas a causas de muerte: Una propuesta metodológica para el análisis de la 

mortalidad. Únicament per a les sèries de l’interior peninsular tractades manera 

conjunta s’han realitzat diferents estudis tant en publicacions espanyoles com europeus. 

A tall d’exemple: La caída de la mortalidad en la infancia en la España interior, 1860-

1960: Un análisis de las causas de muerte per part d’Alberto Sanz Gimeno i Diego 

Ramiro Fariás en la revista Cuadernos de historia contemporánea número 24 de 2002; 

Infancia, mortalidad y niveles de vida en la España interior. Siglos XIX y XX dels 

mateixos autors al llibre col·lectiu titulat El nivel de vida en la España rural, siglos 

XVIII-XX (2002), coordinat per José Miguel Martínez Carrión o el titulat Childhood 

mortality in Central Spain, 1790 – 1960: changes in the course of demographic 

transition a la revista Continuity and Change al 2000 en el seu volum 15è.  

 La novetat de la present aportació rau en què s’hi incorporen les sèries de 

mortalitat infantil i juvenil relatives a la ciutat de Palma. Alhora que la comparativa 

entre les sèries servirà per justificar la posició sanitària de dit centre urbà en el context 

espanyol. Aquesta comparació intentarà completar la construcció del model de transició 

de la mortalitat de la ciutat de Palma que s’ha vingut realitzant fins el moment amb 

l’anàlisi de les seves sèries demogràfiques a partir de la diferència del comportament en 

relació a la resta de sèries tractades. 

 La mortalitat infantil a la ciutat de Palma entre 1840 i 1960 presentà valors 

inferiors a les mostres rurals de Càceres, Toledo i Madrid i en alguns períodes del segle 

XIX i XX en relació a la d’Alacant. Però aquesta diferència també es confirma amb la 

sèrie de Madrid capital tot i que únicament es disposa de manera continua a partir de 

1900 (veure Gràfic 46). 
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Gràfic 46: Mortalitat infantil (q0) a diferents localitzacions peninsulars, 1840 – 1960. Mitjanes 
mòbils quinquennals.  
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Font: Elaboració pròpia de la sèrie de la ciutat de Palma a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals 
reconstruïdes entre 1840 i 1960, per a la resta de localitzacions territorials veure Taula 42. 

 
El procés transicional de la mortalitat infantil de Palma pot ser resumit de la 

següent manera: Entre 1840 i 1860 la mortalitat en el primer any de vida sofrí un procés 

d’augment continuat. Superat l’escull de 1865 i fins finals dels anys 70 del segle XIX la 

probabilitat de morir disminuí considerablement, recuperant els nivells de les acaballes 

del decenni de 1830, per situar-se entorn al 110‰. Tot i l’existència d’un petit repunt 

entre 1875 i 1880 s’inicià un procés de descens que observaria una sèrie de retrocessos 

de poca intensitat entre 1891 i 1909 que estabilitzaren el quocient lleugerament per 

sobre del 100‰ fins a 1920. Moment en què el descens mostrà una important intensitat 

però novament fou alentit pels efectes de la Guerra Civil i dels primers anys de 

postguerra.  

Pel que fa a la mostra d’Alacant rural cal a dir que el descens també es produí 

entorn a 1880 però no s’hi observà el període d’estabilització que notàvem per Palma a 

les primeres dècades del XX. El comportament de dita ciutat pot ser entès com a 

conseqüència de la seva capitalitat administrativa que correspon a una ciutat amb un 

creixement demogràfic significatiu a més d’una urbanització creixent i d’un 

relativament important procés d’industrialització. A partir de 1900 el comportament de 

les sèries de la mostra alacantina i de la ciutat de Palma reprodueixen la dicotomia rural 

– urbà per la qual els valors rurals eren inferiors als urbans fins ben entrat el segle XX. 
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Aquesta sèrie participaria juntament amb el conjunt de les Illes Balears d’aquell model 

de transició anomenat avançat.  

La mortalitat en el Madrid rural s’anà incrementant progressivament des de 

l’inici de la sèrie observada (1840) fins a la dècada dels anys 70 del segle XIX, moment 

en què començà el procés de descens tot i l’existència d’alguns frens durant el segle XX 

comuns a les sèries mediterrànies. Uns frens que per a la ciutat de Palma foren de menor 

intensitat que per a la resta de localitzacions peninsulars. La localització insular fou 

usada durant el segle XIX com una mesura de prevenció antiepidèmica reforçant el 

benefici natural de l’aïllament a partir de tot un seguit de cordons sanitaris marítims. No 

obstant això, algunes epidèmies feren la seva aparició però sempre foren acantonades i 

controlades evitant que assolessin tota l’illa on les distàncies eren i són francament 

curtes (Salas Vivas, 2002 i Pujadas Mora, 2005). Així, el menor efecte de la pandèmia 

de grip pot entendre’s com una herència d’aquella lluita decimonònica que fou del tot 

efectiva per a l’illa de Mallorca. 

Toledo rural i Càceres rural visqueren crisis recurrents fins a 1900, tot i que de 

menor intensitat en la última localització. Així amb l’entrada al segle XX es produí la 

consolidació dels seus descensos. Menció a part s’ha de fer pel comportament de 

Madrid capital, una sèrie que únicament es disposa de manera continuada a partir de 

1900 moment en què ja mostrava un perfil en franc retrocés. Possiblement el 

comportament de Madrid representi l’exemple paradigmàtic de l’anomenat urban 

penalty. D’aquesta manera, la sobremortalitat urbana que observava la capital espanyola 

en relació a la resta de la seva província es deixà enrere a 1924 (Gómez Redondo, 1985) 

tot i que amb la sèrie de Madrid rural presentada, la inversió es produí a 1930. Cal tenir 

en compte que Madrid capital representa una ciutat amb un fort creixement ja que de 

poc més de 500.000 habitants a 1900 passà a 2 milions a 1960. El seu model de descens 

de mortalitat infantil podria ser considerat d’accelerat per una reducció alta de les xifres 

de mortalitat en un lapse de temps reduït en comparació sobretot amb la resta de sèries 

rurals de l’interior peninsular. 

La consecució del procés de transició de la mortalitat infantil s’ha fixat quan els 

nivells d’aquesta mortalitat passaven a estar per sota del 100‰. Així Madrid, Toledo i 

Càceres rurals no reduïren les seves xifres de mortalitat al nivell esmentat fins a la 

dècada dels anys 40 del segle XX. Tot i que aquella primera mostra de municipis just en 

els anys anteriors de la pandèmia de grip (1918 – 1921) observà una aproximació a la 

xifra però sense arribar a sobrepassar-la. En canvi, Madrid capital des d’una dècada 
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anterior ja mostrava valors inferiors. A més aquesta període coincidí amb la fi del urban 

penalty, de manera que els valors rurals passaren a ser superiors als urbans. Pel que fa a 

Alacant rural aquest fet es produí a les acaballes de la dècada dels anys 10 del segle XX, 

una cronologia molt semblant a la de la ciutat de Palma. Un altre element més que 

confirma la semblança dels seus models de transició.  

 Després d’aquest breu resum de les cronologies d’inici dels descens de la 

mortalitat infantil en diferents zones peninsulars observarem l’evolució de les distàncies 

dels nivells de mortalitat de cada una de les mostres tractades amb els corresponents a la 

ciutat de Palma (veure Gràfic 47).  

 
Gràfic 47: Variació percentual de la mortalitat infantil entre les localitzacions peninsulars i la 
ciutat de Palma, 1840 – 1960. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia de la sèrie de la ciutat de Palma a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals 
reconstruïdes entre 1840 i 1960, per a la resta de localitzacions territorials veure Taula 42. 

 

 Entre 1840 i 1870 Madrid rural mantingué una diferència del 30% amb Palma 

que tendí a augmentar fins a 1900 situant-se al voltant del 40%, xifra que havien 

mostrat des d’un bon principi Toledo i Càceres rural. L’increment de la distància en les 

dècades finals del segle XIX fou la conseqüència d’aquell empitjorament general de la 

mortalitat, que ja descrivíem per Palma, que afectà amb major mesura a Toledo rural i 

en el moment més àlgid es pogué xifrar amb un 60% per sobre dels valors de Palma i en 

menor mesura a Alacant rural que situà els valors en un 20% per damunt dels de la 

nostra ciutat tot i que en la dècada dels anys 50 i 60 la seva mortalitat fou en alguns 

moments més d’un 20% inferior a la de Palma.  
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 A partir de 1900 les diferències de nivells disminuïren fins a la pandèmia de grip 

(1918 – 1921), una crisi de mortalitat que afectà més a l’interior peninsular que a la 

Mediterrània. Alacant rural havia recuperat la tendència de nivells de mortalitat inferiors 

en comparació als de la ciutat de Palma i la resta de localitzacions mostraren un nou 

empitjorament en els seus nivells. Sí Madrid rural havia escurçat la distància dels 

quocients fins a arribar al 20% amb la Guerra Civil (1936 – 1939) i la postguerra es 

tornà augmentar aquesta fins arribar al 40% però Toledo rural que fou la que sofrí de 

manera més directa els seus efectes pogué arribar al 50%. Uns valors que no s’havien 

vist des de mitjans del segle XIX. Així doncs, el conflicte bèl·lic representà un fre 

important per a totes les sèries, fins i tot per la corresponent a Alacant, la qual havia 

mantingut la seva relativa millor posició vers la ciutat de Palma durant la pandèmia de 

grip. Novament s’ha de destacar el comportament de Madrid capital que després de 

superar aquella epidèmia anà escurçant la distància amb la ciutat de Palma fins el punt 

de què al decenni dels anys 40 del segle XX els seus valors eren els mateixos. Però la 

postguerra féu retrocedir lleugerament els valors madrilenys urbans i també de la resta 

de sèries rurals tot i que l’alacantina presentava nivells de mortalitat més inferiors que la 

ciutat de Palma amb un màxim del 50% de diferència al seu favor cap els anys 60 del 

segle XX. 

 Totes les sèries mostraren un procés de descens important però deixant a part el 

comportament d’Alacant rural i la convergència de les xifres de Madrid capital amb les 

de la ciutat de Palma, les localitzacions peninsulars durant tot el temps estudiat 

mostraren nivells de mortalitat superiors als de la capital balear amb aproximacions 

puntuals als valors de la ciutat de Palma que mai superaren el 20%.  

 Tot i les distàncies en els nivells de mortalitat de les localitzacions peninsulars 

amb la ciutat de Palma, unes majors que d’altres, les seves pròpies reduccions no 

començaren abans de 1870, amb l’excepció de Càceres rural que ja des de 1860 – 1869 

reduïda els seus valors en relació a la dècada anterior, les quals sempre foren de major 

intensitat que les de la ciutat de Palma (veure Taula 43). Però la consolidació plena del 

descens no s’observà fins al tombant de segle i sobretot a partir de 1920 per sobre del 

30% per Madrid rural, Madrid capital i Palma i de més del 20% per Toledo rural i 

Càceres rural i d’un 19% per Alacant. Un altre període que fou clau pel descens fou la 

dècada de 1940 – 1949 en què algunes localitzacions reduïren la seva mortalitat amb 

valors del 50%, unes reduccions tan importants com a conseqüència de l’elevació que 

havia produït durant el període bèl·lic. 
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Taula 43: Creixement de la mortalitat infantil (%) per períodes decennals (1840 – 1960) 

 
Toledo rural Alacant rural Cáceres rural Madrid rural Madrid capital Palma

1840 - 1849 20,27 24,63 13,34 17,36
1850 - 1859 -4,53 19,58 29,82 15,65 14,01
1860 - 1869 25,08 1,94 -20,38 21,78 22,60
1870 - 1879 -6,51 3,38 -8,89 -5,58 -1,31
1880 - 1889 -0,56 -1,81 -0,32 -4,84 19,79
1890 - 1899 -6,85 -9,25 -7,22 -7,21 -6,10
1900 - 1909 -10,19 -25,04 -25,53 -20,34 -6,01
1910 - 1919 2,39 16,54 27,90 1,54 -4,54 12,65
1920 - 1929 -27,77 -19,44 -23,30 -32,58 -30,41 -37,31
1930 - 1939 20,18 25,54 -9,37 17,77 -4,61 7,07
1940 - 1949 -50,66 -56,25 -25,68 -46,00 -51,92 -29,75
1950 - 1959 -20,49 -30,37 -22,64 -28,54 -33,75 -21,22  
 
 
Font: Elaboració pròpia de la sèrie de la ciutat de Palma a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals 
reconstruïdes entre 1840 i 1960, per a la resta de localitzacions territorials veure Taula 42. 

 
 Com ja s’havia fet per a la mortalitat infantil es proposa mostrar de manera 

conjunta l’evolució dels nivells de mortalitat juvenil de les diferents localitzacions 

peninsulars en relació als de la ciutat de Palma per tal de continuar dibuixant els 

diferents patrons de mortalitat que configuren la variació regional del descens de la 

mortalitat a l’Espanya del segle XIX i XX (veure Gràfic 48). Tot i així, cal apuntar que la 

clara regionalització230 que s’ha presentat en el cas de la mortalitat infantil no es perceb 

tant nítida per la mortalitat juvenil, un fenòmen que Sanz Gimeno i Ramiro Fariñas 

(1997) atribueixen al diferent grau de desenvolupament industrial o d’urbanització de 

les diferents capitals espanyoles i amb parangó a les diferents zones rurals espanyoles.  

La mortalitat juvenil de la ciutat de Palma observà un empitjorament progressiu 

dels seus nivells entre 1840 i 1865. Com a resposta a aquesta fase d’ascens s’inicià un 

descens pronunciat que suposà una reducció dels quocients a la meitat en relació al 

moment de major mortalitat representat entorn de la crisi epidèmica de còlera de 1865. 

A partir de 1890 cal testimoniar l’inici d’un procés de descens sense precedents i 

                                                 
230 Les diferències geogràfiques en termes de mortalitat infantil i juvenil ha estat un terme abordat 
llargament en la literatura demogràfica de tall històric europea d’aquestes darrers 20 anys. A tall 
d’exemple citar alguns exemples molt recent: Brändström, A. et al. (2000): Infant mortality in Sweden 
creating regions from nineteenth-century parish data. Historical Methods, vol. 33, núm.2, p.105-114; 
Congdon, P. et al. (2001): Quantifying and explainining changes in geographical inequality of infant 
mortality in England and Wales since the 1890's. International Journal of Population Geography, vol. 7,  
p.35 – 51; Gregory, I. N. (2008): Different places, different stories: infant mortality decline in England 
and Wales, 1851-1911. Annals of the Association of American Geographers, vol. 98, núm.4, p.773-794. 
Ressaltar aquest últim article per l’ús de tècniques de sistemes d’informació geogràfica (SIG) 
relacionades amb la mortalitat o el que també s’ha vingut en denominar la ‘Geografia de la mortalitat’ o 
‘Geografia mèdica’ quan es tracta espacialment la distribució de les malalties. Uns mètodes que estan 
guanyant terreny a l’hora d’explicar la variabilitat territorial.  
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gairebé sense cap tipus de fre. Tot i que caldrà notar petites crisis entorn als anys de la 

pandèmia de grip (1918 – 1920). La Guerra Civil (1936 – 1939) i la postguerra no es 

deixaren sentir de la mateixa manera que ho feren en la mortalitat infantil que implicà 

una elevació conjuntural dels seus quocients. Alacant rural que per la mortalitat infantil 

mostrà en alguns períodes nivells més baixos que els de la ciutat de Palma pel que fa a 

la mortalitat juvenil ensenyà comunament valors més alts. Cal a dir que l’any 1865 per a 

la mortalitat juvenil de Palma representà una crisi de mortalitat que situà les seves xifres 

als mateixos nivells que els de Càceres rural que juntament amb Toledo rural 

presentaren les pitjors xifres de mortalitat durant tot el període estudiat.  

 

Gràfic 48: Mortalitat juvenil (4q1) a diferents localitzacions peninsulars, 1840 – 1960. Mitjanes 
mòbils quinquennals.  
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Font: Elaboració pròpia de la sèrie de la ciutat de Palma a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals 
reconstruïdes entre 1840 i 1960, per a la resta de localitzacions territorials veure Taula 42. 

 
Per a observar la distància entre les sèries de mortalitat juvenil de la ciutat de 

Palma i la resta de localitzacions establirem una seguit de fases (veure Gràfic 49): 

1. 1840 – 1860: Totes les sèries presentàvem valors superiors als de la 

nostra ciutat. De menor quantia en el cas d’Alacant rural i de major 

per a la resta de sèries que en moment puntuals pogueren arribar al 

30%. 

2. 1860 – 1870: Les sèries d’Alacant rural i Toledo rural presenten 

menor mortalitat que la de Palma per l’efecte de les circunstàncies de 

l’epidèmia de còlera de 1865. 
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3. 1870 – 1900: Totes les sèries augmenten la distància en relació a les 

de Palma per l’empitjorament general de la mortalitat que ja hem anat 

explicant. 

4. 1900 – 1920: Tendència contrària a l’anterior període com a producte 

de l’inici del descens de la mortalitat en totes les sèries. Tot i que la 

pandèmia de grip (1918 – 1921) suposà un petit fre per aquesta 

inclinança. 

5. 1920 – 1940: Retrocés de les distàncies de totes les sèries en la relació 

a la Palma que s’explica per la conjugació dels efectes a llarg plaç de 

la pandèmia més la Guerra Civil (1936 – 1939). 

6. 1940 – 1960: Una vegada superada la postguerra totes les sèries 

tendiren a acostar-se als valors de la ciutat de Palma, únicament 

millorats pel cas d’Alacant rural. 

 
 
Gràfic 49: Variació percentual de la mortalitat juvenil entre les localitzacions peninsular i la ciutat 
de Palma, 1840 – 1960. 
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Font: Elaboració pròpia de la sèrie de la ciutat de Palma a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals 
reconstruïdes entre 1840 i 1960, per a la resta de localitzacions territorials veure Taula 42. 

 
De forma general totes les sèries començaren el seu descens a les acaballes del 

segle XIX davant el fet de la finalització de les crisis de mortalitat recurrents. L’antic 

règim poblacional s’estava exhaurint però els seus efectes no s’acabaren fins que la 

mortalitat juvenil no es situà per sota la mortalitat infantil. Aquest canvi estructural es 

produí comunament entre la primera i segona dècada del segle XX amb la precocitat de 
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Madrid rural al voltant de 1903 i amb la tardança d’Alacant rural que tot i una petita 

inversió de la tendència en la dècada dels anys 10 del segle XX aquesta no es consolidà 

fins a la dècada dels anys 30 (veure Gràfic 50). Un fet comú arreu de la geogràfica 

espanyola tot i la diferència de nivells (Sanz Gimeno i Ramiro Fariñas, 1997). 

 
Gràfic 50: Mortalitat infantil (q0) i juvenil (4q1) a diferents localitzacions peninsulars, 1840 – 1960. 
Mitjanes mòbils quinquennals. Escales diferents. 
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Font: Elaboració pròpia de la sèrie de la ciutat de Palma a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals 
reconstruïdes entre 1840 i 1960, per a la resta de localitzacions territorials veure Taula 1. 

 
 Tractant el descens de cada una de les sèries de manera independent cal a dir que 

els decreixements importants per a la mortalitat juvenil no feren la seva aparició fins a 

la dècada de 1870 – 1879 per a Madrid rural, Toledo rural i Càceres rural (veure Taula 

44). La ciutat de Palma no s’ajuntà a aquest comportament fins a 1880 – 1889. Aquestes 

reduccions, que sempre es presenten relacionades amb els nivells de la dècada anterior, 

durant el segle XIX en cap de les localitzacions no superà el 20%. En canvi durant el 

segle XX, amb una tendència que ja s’havia iniciat durant la darrera dècada del vuit-

cents, el percentatges de variació en relació a deu anys abans es pogueren xifrar fins al 

75% en el cas de Madrid rural entre 1940 – 1949 en relació a 1930 - 1939, per aquell 

comportament que ja mencionàvem en la mortalitat infantil de descens accelerat, però 

també com a resposta a l’elevació de la mortalitat pels efectes de la contesa bèl·lica. La 

resta de localitzacions presentaren decreixements importants però de menor intensitat 

tot i que es mogueren entre els límits del 40 i del 60%. Una diferència que cal esmentar 

entre la mostra d’Alacant rural i la ciutat de Palma correspon a la intensitat del descens 

ja que la ciutat de Palma presentà uns decreixements semblants a l’interior peninsular a 

diferència dels de baixa intensitat de la zona llevantina.  
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Taula 44: Creixement de la mortalitat juvenil (%) per períodes decennals (1840 – 1960) 

 
Toledo rural Alacant rural Cáceres rural Madrid rural Madrid capital Palma

1840 - 1849 33,50 44,95 20,56 62,90
1850 - 1859 -0,83 15,88 -1,15 24,44 53,63
1860 - 1869 1,82 19,72 35,38 14,86 30,96
1870 - 1879 -16,39 8,24 -13,12 -16,86 2,61
1880 - 1889 33,23 0,56 -6,11 3,73 -11,28
1890 - 1899 0,21 -3,43 -6,51 -19,62 -19,33
1900 - 1909 -10,94 5,96 -30,89 -39,41 -21,31
1910 - 1919 5,15 11,77 -15,04 -2,19 -5,63 0,39
1920 - 1929 -41,81 13,21 -41,16 -39,06 -45,86 -55,56
1930 - 1939 -21,45 -11,40 -44,72 -5,14 16,68 -20,98
1940 - 1949 -74,56 -11,02 -46,62 -65,74 -75,25 -55,77
1950 - 1959 -63,08 -17,27 -46,25 -64,40 -70,61 -59,53  
 
 
 En conclusió, el model de transició de la mortalitat de la ciutat de Palma resulta 

d’una mortalitat infantil i juvenil d’Antic Règim que presentava valors molt inferiors als 

de l’interior peninsulars i molt semblants en el cas de la mortalitat infantil als de 

l’Alacant rural. Una menor efecte de les crisis de mortalitat en termes generals tot i els 

valors presentats entorn a l’epidèmia de còlera de 1865 igualaren els seus nivells amb 

els de l’interior peninsular. La seva singularitat rau en què en el punt de partida de 

l’estudi (1840) els nivells per norma general eren inferiors als de la resta de 

localitzacions peninsulars però la intensitat de descens que visqueren aquelles fou la que 

mateixa que per a la ciutat de Palma (Sanz Gimeno, 2001). Però l’inici del descens, el 

canvi estructural entre la mortalitat infantil i juvenil- pel qual la mortalitat juvenil passà 

a ser inferior a la mortalitat infantil- a grans trets foren comuns.  
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3. Sexe, estacionalitat i estructura per causes de defunció a la infància 
de la ciutat de Palma, 1840 - 1960. 

 
 

“Las epidemias, esos terribles azotes de la humanidad 
que aparecen con frecuencia y recorren con más ó (sic) menos 
rapidez innumerables pueblos, sembrando en todos el espanto, 
la desolación y la muerte, entrañan múltiples problemas de 
innegable trascendencia. El origen y génesis de la enfermedad; 
las condiciones que influyen en su desarrollo y transmisión; la 
naturaleza del agente patógeno, y cuando se refiere á la 
profilaxis es, en nuestros dias (sic), objeto de prolijos y 
concienzudos estudios.” (Fajarnés Tur, 1887: 737 – 738) 

 
 

L’objectiu del present capítol pretén desgranar la mortalitat diferencial per sexes 

i edats junt a l’establiment del patró estacional de la mortalitat infantil i juvenil a més 

d’avaluar el patró epidemiològic característic de la població en la infància de la ciutat de 

Palma entre 1840 i 1960.  

 

3.1 El sexe en la mortalitat de la infància a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 
 
 Les diferencies per sexes en la mortalitat haurien de significar estrictament les 

diferències biològiques producte de cada sexe vers l’esdeveniment demogràfic de la 

mort, però difícilment poden ser aïllades dels factors socials i culturals. Per tant, la 

frontera entre el que és estrictament biològic, social o cultural apareix difuminada i 

s’acaba parlant del concepte gènere que suposa una “[...] social and cultural construct 

(determined by set of “male” and “female” characteristics, stereotypes, relations to 

“male” and “female” roles and features and relations between sexes)” (Kalabikhina, 

1998). Així, el gènere recull l’existència de pràctiques discriminatòries en el tractament 

d’un o altre sexe, les quals en darrer extrem poden influenciar en la salut de l’individu i 

en conseqüència mostrar una diferent mortalitat per sexe que és tradueix en una 

sobremortalitat d’un sexe en concret. Malauradament queda lluny del nostres objectius 

avaluar aquest tipus de determinants però el que sí es pretén és observar quin dels dos 

sexes estava en avantatge en relació a l’altra en termes de supervivència o si existia un 

patró en la infància per edat en el comportament de la mortalitat envers el sexe. A més, 

també es proposa dirimir si existí una persistència o anul·lació de les diferències al llarg 

del temps.  
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 La proporció per sexes de les poblacions fou una preocupació del segle XVIII. 

Així matemàtics com Arvuthnott, Laplace o Poisson s’ocuparen d’establir les lleis 

matemàtiques que regien la distribució per sexes al naixement (Ruiz Garzón i Zapater 

Magadalemo, 2006). La conscienciació de què existia un comportament diferent per 

sexes vers la mortalitat ja fou notat per l’epidemiòleg anglès William Farr (McNay et. 

al, 2005). La classe mèdica mallorquina en la seva tasca d’estudi de les variables 

demogràfiques, sobretot sí ens centrem en la figura d’Enric Fajarnés Tur (1858 – 1934), 

també hi dedicà alguns estudis. En aquest aspecte cal assenyalar l’article de l’anterior 

autor titulat Distribución de sexos en las Islas Baleares231 publicat en forma de fulletó 

el 1903 i la seva hipòtesi de partida era que: 

 “La distribución de sexos obedece á (sic) una ley natural. El 
predominio absoluto de uno de ellos rompería el equilibrio de las dos 
poblaciones, equilibrio indispensable para la reproducción de la 
especia humana; la superioridad numérica relativa de los varones ó de 
las hembras, originaría profundos trastornos en la sociedad. De aquí 
nace principalmente la importancia de este punto estadístico y la 
necesidad de estudiarlo con todo detenimiento” (p. 1). 

 
 Tot i l’àmplia producció demogràfica i epidemiològica de Fajarnés cal 

mencionar que no destinà cap estudi independent al comportament de la mortalitat per 

sexes encara que sempre inclogué alguna mesura sobre la intensitat de la mortalitat per 

cada un d’ells. Un exemple foren les Potas Demográficas. Movimiento de población en 

Baleares publicades a la Revista Balear de Ciencias Médicas a mode d’estats 

demogràfics per partits judicials (Palma, Manacor, Inca, Eivissa i Maó) on s’hi 

recolliren les defuncions per sexes, estat civil i per la següent distribució etiològica: 

enfermedades infecciosas y contagiosas, otras enfermedades i muertes violentas.232 

Únicament apareixen durant la segona meitat de l’any 1888 i la primera meitat de 1889 i 

sols es referien el 1888 com a any d’ocurrència dels events demogràfics. Tenien la 

mateixa estructura dels estats mensuals de naixements i defuncions de la ciutat de Palma 

que aquella revista publicava mensualment, des de la seva creació el 1885, amb el nom 

de ‘Demografía médica’.  

També incorporà la mesura de la mortalitat relacionada amb el sexe en els 

estudis que anomenà Anuario Demográfico que foren un model d’observació 

                                                 
231 Amb els mateixos criteris però amb un espai més reduït dedicant un estudi a l’illa de Menorca, 
centrant-se bàsicament en l’estructura de la seva població entre 1860 i 1887: Distribución de sexos en 
Menorca a la Revista de Menorca el 1898 (p. 127–130). 
232 Aquesta classificació de les causes de defunció coincideix amb la classificació utilitzada en els 
estadets mensuals de la Revista Balear de Ciencias Médicas. 
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demogràfica més purament estadístic que analític on reuní els tres esdeveniments 

demogràfics per excel·lència: naixements, defuncions i matrimonis i que poden ser un 

bon resum de com tractà estadísticament la dinàmica de la població, i sobre quina base 

territorial treballà. Aquests anuaris, únicament es referiren als anys de 1896 i 1897 i la 

seva utilitat s’entenia dins els estudis de geografia mèdica. L’indicador que utilitzà fou 

el percentatge de defuncions per sexes tant pel conjunt global de les Illes Balears com 

per les illes per separat. Així doncs, tant en les seves ‘notes demogràfiques’ com en els 

‘anuaris demogràfics’ relacionà el comportament de la mortalitat amb el sexe. En canvi, 

en els estudis epidemiològics i amb la coincidència de què el fenomen a estudiar 

coincidís amb un moment censal desenvolupà indicadors més refinats com el que 

podríem anomenar “taxa específica de mortalitat per causa i sexe”. L’exemple d’aquest 

tractament estadístic es troba en una de les dues monografies que dedicà al xarampió, 

com a conseqüència de l‘epidèmia de 1887 que es visqué a la ciutat de Palma, sota el 

títol d’Algunos datos sobre la epidemia de sarampión padecida en esta capital durante 

el año 1887. Fou publicada a la Revista Balear de Ciencias Médicas el 1887 i en forma 

d’opuscle el 1888. Però novament no hi investigà la interacció entre edat-sexe o entre 

edat-sexe-causa, com intentarem explorar posteriorment. 

 Fajarnés on sí aprofundí en l’anàlisi diferencial fou en l’estudi de la composició 

per sexes de la població balear on hi detallà la raó de masculinitat al naixement i el 

comportament de la mortalitat per sexes, com es realitzarà en el present estudi però 

centrat en la població a la infància. Així en el seu article, ja mencionat, Distribución de 

sexos en las Islas Baleares introduí el tema a partir de la constatació de la superioritat 

numèrica de la població femenina sobre la masculina a 16 països europeus i el 

comportament invers dels continents d’Àfrica i d’Àsia en el segle XIX. Alhora calculà el 

pes de cada un dels sexes en la població d’Espanya i de les seves províncies a partir dels 

censos de 1860, 1877, 1887 i 1900. A més de mostrar en forma de taula la diferència 

absoluta entre població femenina i masculina de cada una d’aquelles províncies, 

ordenades de major a menor divergència, per a les dades de 1887. Per tipificar aquesta 

diferència creà un indicador que mostrava el percentatge d’excedent d’un sexe sobre 

l’altre concloent que a la població balear existia un predomini de la població femenina 

degut a què “[...] la capital de las islas [Palma], por su densidad y por la desproporción 

entre los sexos, es el núcleo que más contribuye al sostenimiento del desequilibrio de 

las dos poblaciones” (Fajarnés Tur, 1903a: 14). D’aquí que titulés un dels apartats de 

l’opuscle com a Predominio de la población femenina en Palma de Mallorca on “[...] 
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más de dos terceras partes del execedente figura en la población palmesana” (Fajarnés 

Tur, 1903a: 15) en el cens de 1887, constatant que a les Illes Balears era un fenomen 

urbà a diferència de províncies com Galícia que ho era del món rural. I notava que la 

diferència entre sexes a la ciutat de Palma s’havia anat incrementant des de la segona 

meitat del segle XIX. 

 L’autor cercà les causes de la feminització de la població de la capital balear a 

partir d’una aproximació a la seva dinàmica demogràfica: 

1. Per establir el sexe predominant en el naixement utilitzà el càlcul de 

percentatges per a cada un dels sexes, on també es serví novament d’estimacions 

europees. Aquestes darreres estaven presentades a partir del nombre de 

naixements femenins per cada 100 naixements masculins, és a dir, es féu servir 

del mètode de càlcul de la raó de masculinitat. Així afirmà que els naixements a 

les Illes Balears durant el segle XIX tenien signe masculí.  

2. L’aproximació a l’estructura per sexes de la mortalitat la realitzà a partir dels 

percentatges de defuncions d’homes i dones a la ciutat de Palma entre 1892–

1893, 1897–1898 i 1900–1901. Testimonià la major mortalitat dels homes en 

tots el períodes referits, exceptuant per al de 1897 fins a 1898.  

3. A més esmentà que:“En la emigración encontramos datos muy elocuentes” 

(Fajarnés Tur, 1903a: 22), frase d’inici de l’anàlisi d’aquest fenomen demogràfic 

per tal corroborar quin era el sexe preeminent que deixava el seu lloc d’origen. 

Afirmà que tant per a Espanya en general com per a les Illes Balears en 

particular entre 1891 i 1895 el percentatge d’homes estava per sobre del 50%. 

Tot i el marc conceptual que creà amb els tres factors anteriors apuntats, les 

causes de la feminització de la ciutat de Palma restaven per explicar. D’aquesta manera 

intentà cercar justificacions que, per a Fajarnés, venien determinades per la densitat alta 

de la població. Afirmant que “[...] en Palma robustece el núcleo masculino la población 

militar, y favorecen la población femenina la personas dedicadas al culto y la 

servidumbre doméstica” (Fajarnés Tur, 1903a: 24). Tot i que, “las guarniciones no 

ejercen una influencia tan notable en la nutrición de la población masculina de Palma 

como en la capital de la isla de Menorca” (Fajarnés Tur, 1903a: 24). En canvi, la 

població eclesiàstica mostrava la predominança del sexe femení a diferència del 

comportament espanyol. Alhora notava que “[...] las capitales atraen muchísimas 

mujeres que abandonan las aldeas y lugares para dedicarse al servicio doméstico” 

(Fajarnés Tur, 1903a: 25) i que la població femenina del partit judicial de Palma 
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dedicada a aquestes tasques representava un 68% el 1860. Tot i que observà que les 

causes del major nombre de dones en la població pitïusa s’haurien d’explicar per un 

desequilibri entre naixements i defuncions, tot i que morien més dones que homes, el 

naixement de més homes que dones no compensava la diferència per sexes.   

  
3.1.1 La raó de masculinitat al naixement a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 

 
 La relació entre el sexe masculí i el femení al naixement és anomenada raó de 

masculitat al naixement o amb el terme anglosaxó de sex ratio at birth la qual 

biològicament ha estat fixada entorn als valors constants de l’1,05 – 1,06 per poblacions 

de grandària considerable. És a dir per cada 100 naixements femenins es produïen i es 

produeixen 105-106 de masculins. Però quan el nombre de naixements d’una població 

és baix aquest raó tendeix a mostrar una variabilitat més alta com apunta Leti (1977). 
233Així estableix que en poblacions en què el rang de naixements variï entre els 1.000 i 

5.000 naixements anuals en cas que la relació entre sexes s’estableixi a l’1,05 el 95% 

dels casos estarien entre el límit del 0,92 i 1,18; si es fixa al 1,06, entre 0,929 i 1,191 i 

per 1,07 entre 0,937 i 1,203 (Livi Bacci, 1993: 30). Sí s’investiga la raó per sexes al 

naixement de la ciutat de Palma entre 1838 i 1960 s’obté la mitjana aritmètica de l’1,08 

(veure Gràfic 51).  

 
Gràfic 51: Raó entre sexes al naixement a la ciutat de Palma, 1836 – 1960. Valors anuals.234  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

                                                 
233 Citat a Livi Bacci, M. (1993): Introducción a la demografía. Barcelona: Ariel.  
234 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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Aplicant una desviació típica a la mitjana es mostra que la variació esperada de les 

dades s’estableix entre els límits inferior i superior de l’1,02 i de l’1,14 respectivament. 

Aquests límits encabeixen el 75% dels casos. Però si es calcula una segona desviació 

típica l’interval augmenta i situa els extrems entre el 9,63 i l’1,20, límits entre els quals 

s’inclouen el 96% dels casos observats. Per tant, el fet de què el nombre de naixements 

de la ciutat de Palma fos relativament baix fa que la variabilitat vers la raó de 

masculinitat augmenti i que els límits de valors esperats hagi de ser més ampli. Aquests 

límits, tot i que la mitjana es situa a l’1,08, no reporten una diferència important 

respecte a la relació de l’1,07 que establia Leti (1977). 

 
3.1.2 La mortinatalitat i la mortalitat infantil per sexes a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960. 
  

Aquest desequilibri natural de sexes al naixement que s’especifica per raons 

biològiques en les poblacions històriques donada la incapacitat tècnica de selecció del 

sexe previ al naixement es considera com un indicador de la validesa de les dades 

d’estudi (Livi Bacci, 1993: 29). No obstant això, el sexe femení en general ha presentat 

nivells de mortalitat més baixos que el masculí en totes les edats, exceptuant en períodes 

històrics i en alguns països asiàtics actuals que per raons econòmiques, socials o 

culturals en algunes edats concretes com podrien ser la infantesa i l’època reproductiva 

o de major activitat laboral les defuncions femenines excedien a les masculines (Lai, 

2005 i McNay et al, 2005). L’avantatge femenina començava en la concepció com a 

resultat de què els fetus masculins tenien menys possibilitats que els femenins en termes 

de viabilitat (Hammound, 1965). Aquesta diferència es coneix com a primary sex ratio. 

I aquella raó de sexes al naixement en conseqüència es anomenada secundary sex ratio. 

Una aproximació a la primera raó de masculinitat pot ser realitzada a través del 

càlcul de la mortinatalitat per sexes - que com ja referíem anteriorment inclou als 

nascuts morts pròpiament dits sense distinció de període de gestació, els morts al néixer 

i els morts en les primeres vint-i-quatre hores a partir de 1878, amb l’excepció dels anys 

1897-1899 dels quals el Moviment Natural de la Població no inclogué els nascuts morts. 

La raó mostra un desavantatge permanent del sexe masculí però el petit nombre de 

defuncions d’aquests tipus reportades anualment fa que la variabilitat de la raó augmenti 

i que difícilment tot i la suavització de la corba puguin establir-se unes tendències 

marcades (veure Gràfic 52). Tot i així, cal observar un escurçament de la diferència 
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entre 1900 i 1920 i que es reproduí novament als anys 30 del segle XX. En contrapartida 

es descriuen dos períodes d’augment entre 1920 i 1930 i entre 1940 i 1950. A partir 

d’aquell darrer any la raó presenta un comportament més estable tot i que continuà sent 

desfavorable pel sexe masculí.  

 
Gràfic 52: Raó entre sexes en la mortinatalitat a la ciutat de Palma, 1836 – 1960. Mitjanes mòbils 
quinquennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
 La desavantatge pel sexe masculí continua patent en la mortalitat en el primer 

any de vida. És a dir, aquell sexe té una sobremortalitat que es conserva durant tot el 

nostre període d’estudi (veure Gràfic 53) i que és un tret comú a l’Europa del segle XIX i 

XX i fins i tot observat en el segle XVIII (Barford et al. 2006, Gómez Redondo, 1992 i 

Henry, 1989). L’explicació de la diferència s’entén per una combinació de factors 

biològics i ambientals i difícilment per l’estil de vida com sí explica la mortalitat adulta 

diferencial (Preston i Wang, 2006). En canvi, els factors socials explicarien la 

discriminació per gènere principalment en nutrició i cura de la salut que tradicionalment 

s’ha centrat en la preferència pels fills com a inversió de futur per la contribució a 

l’economia familiar des d’edats joves i una mena d’assegurança per a la vellesa. No 

obstant això, i sobretot en el primer any la rendibilitat del fill era nul·la i la inversió era 

alta (Reher, 1995). A més, la possible existència de la discriminació vers el sexe femení 

en el període infantil quedaria emmascarada per la major vulnerabilitat del sexe 

masculí, sobretot en el període perinatal i neonatal (Hill i Epchurch, 1995 i Waldron, 

1987) com ja observàvem pel cas particular de la ciutat de Palma.  
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Gràfic 53: Mortalitat infantil diferenciada per sexes a la ciutat de Palma,1840 – 1960. Mitjanes 
mòbils quinquennals.235 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
 La persistència de la raó per sexes desfavorable al sexe masculí visible en 

l’anterior gràfic pot ser comprovada a partir de la comparació dels quocients de 

mortalitat a través de l’anàlisi de la variància (ANOVA). La hipòtesi nul·la és que la 

diferència entre sexes no implica diferència de mitjanes dels quocients de mortalitat 

partint del supòsit de què existeix homogeneïtat en les seves variàncies. Aquesta mesura 

que es calcula a través de l’estadístic F ens informarà si en els períodes considerats per a 

l’anàlisi: 1840 – 1899, 1900 – 1920 i 1921 – 1960 s’observen diferències tant per la 

variació entre les mitjanes dels dos grups (inter-grupos) -sexe masculí – sexe femení- 

com per la variació entre els nivells de mortalitat de cada un dels grups (intra-grupos) -

sexe masculí per un costat i sexe femení per l’altre- (veure Taula 45). La separació en 

aquests tres grups cronològics ve determinada per la divergència de comportaments de 

la variable demogràfica de la mortalitat durant el procés de transició. El primer període 

representa la població en un règim d’alta mortalitat, és a dir, un comportament típic 

d’Àntic Règim per la presència de crisis recurrents; el segon suposa l’inici del descens 

de la mortalitat i el tercer, la consolidació d’aquest descens. Alhora, l’agrupació en 

períodes garanteix la robustesa de les dades. Donada que la significació de l’estadístic F 

en cada un dels períodes és menor del 0,05 es pot rebutjar la hipòtesi nul·la, que referia 

                                                 
235 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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a la igualtat de mitjanes, per concloure que existeix diferència entre la mortalitat 

masculina i femenina al llarg del període d’estudi.  

 
 
Taula 45: A�OVA d’un factor per a la mortalitat infantil per sexes a la ciutat de Palma, 1836 – 1960. 

 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
1836-1899 Mortalitat Infantil Inter-grupos 11358,507 1 11358,507 16,007 0,000

Intra-grupos 87989,459 124 709,592
Total 99347,966 125

1900-1920 Mortalitat Infantil Inter-grupos 4607,108 1 4607,108 20,078 0,000
Intra-grupos 9178,386 40 229,460
Total 13785,494 41

1921-1960 Mortalitat Infantil Inter-grupos 4928,460 1 4928,460 10,989 0,001
Intra-grupos 34982,179 78 448,489
Total 39910,639 79

Divisió en períodes
A�OVA

 
 
 Entre 1836 i 1899 la mitjana percentual de diferència entre la mortalitat infantil 

masculina vers la femenina era del 21%, del 20% per 1900 – 1921 i del 31% entre 1921 

i 1960 en detriment de la masculina (veure Gràfic 54).  

 

Gràfic 54: L’accentuació de la raó de masculinitat en la mortalitat infantil a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 Per tant, entre 1836 i 1920 cal notar un cert estancament en el comportament de 

la mortalitat en relació als sexes que correspon al manteniment de la distància dels 

quocients d’ambdós sexes que a partir de 1921 es trencà per iniciar-se una fase 

d’accentuació d’aquella distància sempre en perjudici del sexe masculí. Per tant, 

s’observa l’increment de la raó de masculinitat durant el període de ràpid descens de la 
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mortalitat infantil tot i que tant un sexe com l’altre mostraren un procés homogeni de 

descens. Un procés que continuaria fins a 1970 – 1980 on es mostrarien les màximes 

disparitats (Drevenstedt et al, 2008 i Hill i Upchurch, 1995). D’aquesta manera cal 

observar un procés d’accentuació de la raó de masculinitat a mesura que les crisis de 

mortalitat anàvem desapareixent. És a dir, a menor probabilitat de morir en el primer 

any de vida major diferència entre sexes.  

Alhora durant aquests períodes es produí un canvi en el patró epidemiològic, 

com explicarem posteriorment, que suposa el pas de la prevalença de malalties 

infeccioses a no infeccioses i degeneratives i que pel cas de la població infantil suposà 

la preeminència de les causes perinatals. Així, la vulnerabilitat masculina augmentaria 

amb el procés de canvi de patró (Drevenstedt et al, 2008).  

 

3.1.3 La mortalitat juvenil per sexes a la ciutat de Palma, 1840 – 1960.236 
 
 La primacia del factor biològic en l’explicació de la major mortalitat masculina 

vers la femenina en el primer any de vida pot perdre valor explicatiu en la mortalitat 

juvenil on les consideracions socials d’ambdós sexes es podrien començar a posar de 

manifest de manera més visible. Així, s’entén que el fet de què una nina pertanyi a una 

família nombrosa la qual cosa suposa menys recursos per cada un dels membres, el 

perjudici serà per aquella. Però també cal notar les diferències producte dels 

condicionants socials. Cal esmentar que la societat mallorquina de mitjans del segle XIX 

era força heterogènia com posaren de manifest Isabel Moll i Jaume Suau (1979) en el 

seu article Senyor i pagesos a Mallorca (1718 – 1860/70). A més, la preferència dels 

pares vers el sexe masculí pot fer que l’interval intergenèsic disminueixi i vagi en 

detriment del primer fill, sobretot en termes d’alletament que representaria un 

deslletament més primerenc per aquella mateixa filla. Alhora, la composició per sexes 

dels germans anteriors pot anar en detriment de la filla, donat que l’existència d’una 

germana major pot suposar que s’hagin complit les expectatives paternes de tenir una 

filla i que la resta de la descendència es prefereixi masculina (Behrman, 1998 i Choe et 

al, 1998). Malauradament el nostre tipus d’anàlisi no permet indagar l’existència 

d’aquesta discriminació per gènere però sí que cal ser conscients de què aquests factors 

                                                 
236 No s’han incorporat les dades relatives a la mortalitat juvenil tardana pel seu baix nombre de casos que 
s’observen quan la població es divideix per sexes independents, la qual cosa implica una alta variabilitat  
del seu comportament i difícilment es pugui descriure el seu patró. 
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pogueren existir a la Mallorca d’entre segles, en una societat bàsicament agrària, on la 

dona, tot i la seva tasca en el procés productiu del camp, hi tenia un paper més marginal. 

A més, del vestigi d’una figura legal en termes patrimonials com era la de l’hereu, tot i 

que la dona mallorquina en molts de casos heretava. 

 L’evolució de la mortalitat juvenil primerenca per sexes en la ciutat de Palma 

entre 1840 i 1960 mostra un comportament bastant homogeni entre sexes, tot i que 

s’observen alguns períodes en què la mortalitat femenina fou superior a la masculina 

(veure Gràfic 55).  

 
Gràfic 55: Mortalitat infantil diferenciada per sexes a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes 
mòbils quinquennals.237 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

 Aquestes diferències si es mostren per la via de les mitjanes percentuals per les 

fases de la transició demogràfica, com ja havíem fet la mortalitat infantil, permeten 

observar que entre 1840 i 1890 (es suposa una fase de comportament d’Antic Règim), la 

desigualtat no superà l’1%. En canvi, entre 1891 i 1960, una fase que mostra l’inici del 

descens i la seva consolidació, la diferència s’acreix en un 6%. Però, si aquests períodes 

es divideixen novament: 1840 – 1880; 1881 – 1900 i 1901 – 1960 –divisió que 

possiblement representa millor les fases de la transició– les diferències es situen 

respectivament en l’1%, el 5% i el 3%. Per tant, a les acaballes del segle XIX la 

divergència entre els sexes fou major. Tot i així, aquests diferències són de poca 

intensitat i caldrà veure si són signifiques.  

                                                 
237 L’estimació de la sèrie de probabilitats de morir s’ha fet a partir de l’ús del model 4. 
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 Tot i l’aparent existència de diferències en els nivells de mortalitat entre el sexe 

masculí i femení, la comparació de les variàncies de les mitjanes pels períodes de 1836 

– 1899, 1900 – 1920 i 1921 – 1960 no són signifiques (veure Taula 46). De manera, que 

aquells petits percentatges que representaven una major mortalitat pel sexe femení pot 

deure’s a l’atzar i no a la diferència de comportament dels dos grups. Per tant, el que 

caldria entendre és que l’avantatge del sexe femení en el període infantil es començava 

a dissipar entre el primer i quart aniversari i anticipava d’alguna manera la franja d’edat 

en què s’observaria una sobremortalitat femenina sobretot en el període reproductiu. 

Aquest empitjorament de la mortalitat femenina ha estat observat arreu de molts de 

països europeus que es mantindria fins ben entrat el segle XX (Henry, 1989 i Tabutin i 

Willems, 1998).   

 
Taula 46: A�OVA d’un factor per a la mortalitat infantil per sexes a la ciutat de Palma, 1836 – 
1960238 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
  

 En la mortalitat infantil observàvem que el canvi de perfil epidemiològic havia 

anat en detriment del sexe masculí. És a dir, quan la prevalença de les malalties 

infeccioses era superior a la resta de causes la diferència per sexes es mantingué més 

estable. En canvi, en la mortalitat juvenil la prevalença de les malalties no infeccioses 

sembla que pogué anar en perjudici de la mortalitat femenina. D’aquí que K. Mcnay et 

al. (2005) conclogués que: “[...] the apparent importance of the disease environment 

does not absolve economic structure from involvement in relatively high female 

mortality.” (p. 674). Tot i que, com ja observàvem les diferències en aquest període 

d’edat no foren signifiques estadísticament parlant (veure Gràfic 56).  

 
 
 
 
 

                                                 
238 S’ha conservat la distribució per períodes feta per la mortalitat infantil tot i que al cos del text es 
refereixin a altres cronologies. 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.
1836-1899 Mortalitat Juvenil Primerenca Inter-grupos 205,134 1 205,134 0,023 0,879

Intra-grupos 1061680,971 120 8847,341
Total 1061886,105 121

1900-1920 Mortalitat Juvenil Primerenca Inter-grupos 305,726 1 305,726 0,220 0,642
Intra-grupos 55563,407 40 1389,085
Total 55869,133 41

1921-1960 Mortalitat Juvenil Primerenca Inter-grupos 65,928 1 65,928 0,101 0,752
Intra-grupos 50994,544 78 653,776
Total 51060,473 79

Divisió en períodes
A�OVA
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Gràfic 56: La raó de masculinitat en la mortalitat juvenil a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

  
3.2 L’estacionalitat de la mortalitat en la infància i la influència del clima en 
de la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 
 
 El metge grec Hipòcrates (c. 460 a.C. 377 a.C.), afirmava que: “En totes les 

estacions apareixen malalties de tota classe, però hi ha dolències que són més freqüents 

i greus en uns temps que en altres.” A més senyalava que el clima d’una població, 

l’aigua o la seva ubicació en relació al vents podien ajudar al metge a avaluar la salut 

dels habitants. Aquesta tradició hipocràtica ambientalista es mantingué vigent en les 

topografies mèdiques, un gènere propi de la literatura mèdica europea que s’inicià al 

segle XVIIII, que es consolidà al segle XIX i s’estengué fins ben entrat el segle XX (Prats, 

1996). Així doncs, les topografies objectivaren i integraren les condicions del medi 

ambient (circumstàncies topogràfiques) amb les condicions individuals, morals i socials 

de les poblacions per tal d’aclarir les relaciones i/o influències que permeten establir el 

quadre epidemiològic de les poblacions (Barona Vilar; Micó Navarro, 1999:16). Dins 

aquestes condicions ambientals s’inclogué la mesura de la mortalitat per estacions com 

el metge Enric Fajarnés mostrà en moltes de les seves monografies a més d’intentar 

veure l’interacció entre el clima i la salut de la població en el moment de confeccionar 

una topografia mèdica per a la ciutat de Mallorca a les acaballes del segle XIX, que ja 

hem tractat en aquest estudi per altres aspectes.  
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 Fernando Weyler (1845) dedicà un capítol a la Metereologia en la seva 

topografia mèdica sobre l’illa de Mallorca sota la consideració de què:  

“La creencia de que estamos sometidos al influjo del aire, estaciones, clima, y 
en una palabra, al de todos los fenómenos, cuyo conjunto forma la ciencia 
metereológica , es tan antigua como los primeros escritos de los hombres, y léjos 
(sic) de debilitarse con el transcurso de los tiempos, por el contrario toma mayores 
creces, á (sic) medida que se van estudiando los paises (sic) y los meteoros, y por 
consiguiente las causas de las enfermedades.” (p. 41).  

 
Féu una descripció acurada del comportament de la temperatura, de la pressió i humitat 

atmosfèrica, de les pluges, dels vents, dels meteoros luminosos i del clima a més 

d’incloure tot una apèndix de taules amb aquelles variables climàtiques entre 1846 i 

1853. Hi explicità la relació entre el clima insular i la restitució de la salut per ser un 

clima temperat, humit, variable, poc plujós, d’escasses tempestats i beneficiós per 

aquells “[...] enfermos y valetudinarios239, que huyen de los rigores del P [orte] y van á 

(sic) Italia en busca de su clima suave.” (p. 58). Aquesta relació acabava sent una 

exaltació del litoral mediterrani juntament al de Mallorca en particular i per extensió al 

de les Illes Balears. 

 Les estacions de l’any hi foren considerades com una de les causes de les 

malalties però sense explicitar la relació directa entre el clima i la salut creà un quadre 

epidemiològic de prevalença depenent de l’estació. Així a l’hivern hi dominava la 

constitució240 catarral i inflamatòria, a la primavera, la inflamatòria exclusivament, a 

l’estiu també la inflamatòria, la biliosa, la biliosa inflamatòria con degeneración al 

adinamismo, ataxismo, tifoidismo i a la tardor, la biliosa i intermitent. Afirmava que 

aquestes constitucions mèdiques: 

 “[...] se armonizan con el clima y situación topográfica; porque como 
pais (sic) templado, las inflamaciones en invierno no son tan puras é (sic) 
intensas, como en las regiones mas septentrionales; y las biliosas, pútridas, 
tifódicas, etc., no llegan al alta grado con que se presentan en parages (sic) 
mas (sic) calurosos. Por esto es raro el que sean escasas las afecciones del 
parenquima (sic) hepático, que igualmente las diarreas y disenterias (sic) 
estivales y autummales, no sean ni tan frecuentes ni letales, como en los ciclos 
ardorosos” (p. 201). 

  
 Tot i que en l’apartat anomenat Pecrológica on realitzà un apropament a les 

xifres de mortalitat de l’illa de Mallorca hi prefigurà l’estacionalitat de l’esdeveniment 

demogràfic, no hi adjuntà cap tipus d’aproximació quantitativa com sí feren els metges 

                                                 
239 La definició d’aquest concepte en el diccionari de la RAE és com segueix: “Dicho de quien sufre los 
achaques de la edad: Enfermizo, delicado, de salud quebrada.” [Consulta: 12 d’abril de 2009]. 
Disponible a: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=valetudinario 
240 El concepte de constitució mèdica prové del concepte hipocràtic de katàstasis (Laval, 2008). 
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Sancho o Fajarnés, com explicarem posteriorment. D’aquesta manera, afirmava que la 

mortalitat entre un any i l’altre podia variar substancialment però pel que feia a les 

estacions “[...] las diferencias son mas (sic) constantes y pueden formularse en el 

siguiente órden (sic): 1º verana, 2º invierno, 3º otoño y 4º primavera. Hasta en los 

meses pudiera marcarse una sucesion (sic), y fundar un calendario médico-

necrológico, que aproximadamente es el siguiente: agosto, setiembre (sic), julio, 

diciembre, noviembre, enero, octubre, febrero, marzo, abril, junio y mayo.” (p. 258). 

Concloïa que el patró estacional illenc tenia una marcada tendència estival, és a dir, el 

propi de la Mediterrània. Cal entendre que la consideració de les variables climàtiques 

en les topografies mèdiques prèvies a l’anomenada ‘Revolució pasteuriana’ intentaven 

esclarir l’estat de salut d’una població. Ja que les malalties epidèmiques estaven 

determinades per “[...]una alteració secreta inexplicable de l’Atmosfera que infecta els 

cossos humans i són malalties que no depenen de l’espessor forassenyada de la sang i 

dels humors, sinó perquè han estat produïts als dits cossos per l’influx ocult dels 

cosos.” (Laval, 2003:81). I les estacionàries per “[...] una oculta e inexplicable 

alteración acaecida en las entrañas mismas de la tierra” (Urtega, 1980). 

 Amb la medicina de laboratori, l’etiologia de les malalties junt a les estadístiques 

demogràfico-sanitàries on per extensió s’hi hauria d’afegir la mesura de les variables 

climàtiques en la construcció del que es podria denominar la climatologia mèdica 

s’investigà la influència de les estacions en la mortalitat amb la consideració de què 

aquestes “[...] obran de dos maneras, cuyos límites de acción no es posible todavía 

precisar: obran directamente sobre el organismo humano como agentes físicos, é 

indirectamente modificando las propiedades vitales de los gérmenes productores de los 

procesos infecciosos” (Fajarnés Tur, 1902d: 6). L’apropament a la variació estacional 

de la mortalitat en el discurs mèdic mallorquí fou entès com a part explicativa del 

quadre epidemiològic, sobretot, de la ciutat de Palma. D’aquesta manera, Fajarnés com 

a màxim exponent dels estudis quantitatius mèdics acompanyà els estudis demogràfics i 

epidemiològics sobre la ciutat de Palma amb el còmput de la mortalitat per estacions i 

mesos (Pujadas Mora, 2008). Però de la seva obra cal destacar l’opuscle Influencia de 

las estaciones en la mortalidad de Palma de Mallorca publicat a 1902 que suposà la 

individualització d’aquest tret que fins el moment havia format part de l’explicació 

estructural de la mortalitat compartint espai amb la mortalitat diferencial per sexes o per 

edats. Cada una d’aquestes característiques gairebé sempre foren tractades per Fajarnés 

de manera individual. La concomitància d’aquestes fou investigada pel metge Antoni 
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Mayol i Vidal en el discurs inaugural de l’any acadèmic de 1891 en la Reial Acadèmia 

de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, Datos y observaciones acerca los 

caracteres médico-metereológicos del clima de Palma, en sus relaciones con el de 

Mallorca y con la climatología general. Ambdues obres tingueren un clar parangó amb 

la dels anglesos Guy and Cantab amb el seu article An attempt to determine the 

influence of the season and weather on sickness and mortality publicat a 1843 a la 

Journal of the Statistical Society of London (Rau, 2007). 

 Antoni Mayol (1891) realitzà una descripció acurada del que anomenà 

Elementos atmosféricos del clima de Palma a partir de la Composición química de la 

atmósfera, Temperatura atmosférica, Movilidad atmosférica, Presión atmosférica i la 

Luminosidad atmosférica. En la part final del seu discurs i la que té més rellevància pel 

nostre estudi és el que per a l’autor “ […] pone de manifiesto la influencia estacional 

sobre los nacimientos, concepciones y defunciones”. Així pel que fa a la variabilitat 

estacional de la mortalitat afirmava que “[...] los meses por orden decreciente de su 

media de mortalidad fueron los siguientes: Enero, Febrero, Julio, Junio, Marzo, 

Agosto, Abril, Diciembre, Poviembre, Mayo, Octubre y Septiembre. La estación de 

mayor mortalidad, fue el invierno, siguiendo en orden decreciente, el verano, la 

primavera, y el otoño.” (p. 330). Una distribució diferent en relació a la que ens 

presentava Weyler en la seva topografía però que d’alguna manera era més semblant a 

la que oferí Fajarnés (1902), tot i que la tardor era la segona estació de major mortalitat. 

Aquesta discrepància pot ser entesa com a producte del mètode estadístic d’estimació 

dels coeficients estacionals i del període d’anàlisi utilitzat en cada una de les 

aportacions. 

Fajarnés utilitzà les dades de defuncions estacionals per a la ciutat de Palma 

entre 1880 i 1894, en canvi Mayol únicament ho va fer sols entre 1885 i 1890. 

Malauradament cap dels autors apunta l’origen de les seves dades però s’ha d’entendre 

que el segon utilitzà els estadets mensuals coneguts com a Demografia Mèdica que 

publicava la Revista Balear de Ciencias Médicas des de la seva creació a 1885. 

Incloïen, entre d’altres events demogràfics, les xifres de defuncions de la ciutat de 

Palma per edats, sexes i per tot un seguit de rúbriques diagnòstiques seguint la 

classificació del Boletín Mensual de Estadística Demográfico Sanitaria, que seguia les 

recomanacions del Congrés Internacional d’Estadística, celebrat a Budapest el 1876 

(Rodríguez Ocaña i Bernabeu Mestre, 1997) encara que, únicament per al mes de gener 

de 1885. A partir del mes de febrer d’aquell mateix any i fins a principi del segle XX 
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utilitzà la classificació recomanada per la Reial Ordre de 5 de gener de 1885. D’aquí 

que Mayol especifiqués el quadre estacional de la mortalitat per malalties infeccioses, 

comuns i violentes tot i que Fajarnés en féu un intent a partir de diferents etiquetes 

diagnòstiques. Aquesta correlació entre causes de defunció i estacions serà desenvolupat 

posteriorment ja que aquest apartat únicament pretén mostrar la interacció entre edat i 

mes de defunció de la població en la infància a la ciutat de Palma sense tenir en compte 

el mes de naixement per la manca d’una reconstrucció total de la línia de vida de cada 

un dels casos tractats, com ja hem explicat en el capítol de Fonts i mètodes.  

La relació entre les edats més joves i l’estació de la defunció únicament fou 

esmentada per Mayol concloent que “[...] la primera edad, desde el nacimiento hasta 

los cinco meses, tuvo su máximun de defunciones en los cuatro primeros meses del año, 

en el invierno y primavera. La edad siguiente, de más de cinco meses a tres años, se 

distinguió por una mortalidad estival notable, más del doble de la invernal; a la que 

contribuyó mucho el sarampión que reinó epidémicamente en dicho quinquenio [1885 – 

1890], aunque dejándose ver bien clara la influencia del calor.” (p. 330). Per tant, la 

població infantil en el seu període potneonatal i en els primers estadis juvenils 

trastocava aquell esquema general que ens havia ofert el propi metge i que, en certa 

manera corroborava Fajarnés. No obstant això, s’és conscient de què el mes de 

naixement pel que fa a la població en la infància opera com a factor de risc o de 

protecció en els processos de deslletament i dentició. En termes de probabilitats de 

morir no suposava el mateix haver nascut en primavera que en una altra estació pel fet 

de què l’infant vivia el seu primer estiu –període de risc com esmentava el metge Mayol 

i com observarem seguidament per les series temporals de la ciutat de Palma- a causa de 

què encara gaudia dels efectes protectors de l’alletament natural i l’erupció de les 

primeres dents encara no s’havia produït (a tall d’exemple: Breschi, 1986, Livi Bacci, 

1994, Breschi et al., 2000, Reher i Sanz Gimeno, 2006).  

Un patró estacional de mortalitat centrat en el període estival sobretot en règims 

antics de població indica el predomini d’una estructura socioeconòmica agrària que 

dirigeix el comportament demogràfic d’una població com també s’observa amb altres 

màxims estacionals en les variables de nupcialitat i natalitat (Martínez Carrión, 1983, 

Sánchez Albornoz, 1975). A més, la prevalença del màxim estival enuncia l’existència 

d’una correlació important amb les causes gastrointestinals de naturalesa infecciosa, les 

quals, sobretot durant la Transició Demogràfica, foren una de les majors causes de mort 

de la població en la infància. Una distribució mensual més equilibrada representaria, en 
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certa manera, una modernització de l’estructura demogràfica a partir de l’eficàcia de les 

mesures de millora ambientals com per exemple en el tractament de les aigües. Així, el 

patró general d’estacionalitat de la mortalitat en la infància a la ciutat de Palma entre 

1840 i 1960 estigué marcat per un fort màxim estival centrat en el mes de juliol, que 

representava més del 30% per sobre de la mitjana de la resta dels mesos. Cal notar 

també l’existència d’un màxim secundari entre els mesos de febrer i març que no 

superava el 5% de mitjana (veure Gràfic 57).  

 

Gràfic 57:Evolució del patró estacional de la mortalitat en la infància a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
Aquesta estacionalitat global amaga dos factors importants, un relacionat amb 

l’evolució cronològica en el procés de descens de la mortalitat i l’altre amb l’edat a la 

defunció la qual pot ser determinada per un grup de causes diferents depenent de l’edat 

de referència que es contempli. És a dir, les malalties infeccioses de major incidència en 

la mortalitat postneonatal o juvenil tendiran a tenir un patró estacional més marcat que 

les defuncions per causes congènites predominants en la mortalitat neonatal. Així, cal 

notar un comportament homogeni entre la mortalitat infantil i la juvenil primarenca 

(veure Gràfic 58). Ambdues presenten un màxim d’estiu i d’hivern. El primer es 

centrava a juliol i afectava més a la mortalitat juvenil primerenca que a la infantil, ja que 

respectivament reportaven més del 40% i del 30% per sobre d’una distribució 

equidistant de tots els mesos. El segon tenia una major intensitat en la mortalitat entre el 

primer i quart aniversari que en la mortalitat entre el naixement i el primer aniversari 
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que no superava el 5% mentre que per la primera estava al 20%. En canvi, la mortalitat 

juvenil tardana presenta un millor repartiment de les defuncions al llarg de l’any tot i 

que es poden descriure lleus màxims hivernals i primeverals a més d’un de major grau a 

l’estiu centrat a setembre i que continuà a l’octubre.     

 
Gràfic 58: Evolució del patró estacional de la mortalitat en la infància per grups d’edat a la ciutat 
de Palma, 1840 – 1960. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
 Sí s’observa el comportament de cada grup d’edat per diferents períodes 

cronològics s’avaluarà el procés de canvi del calendari anual de les defuncions que 

comportà la modernització demogràfica dins el transcurs de la transició. La mortalitat 

infantil mantingué el màxim estival a llarg dels més de 100 anys estudiats tot i que cal 

observar com anà perdent força en favor del màxim hivernal de manera més clara entre 

1880 i 1919 (veure Gràfic 9A). En canvi entre 1920 i 1960 el màxim d’estiu torna a 

recuperar intensitat i fins i tot s’avançà al mes de juny i el màxim hivernal reduí el seu 

pes en relació al període 1880 i 1919 però conserva els seus valors positius. La 

mortalitat juvenil primerenca, com ja explicàvem anteriorment, tingué un comportament 

molt semblant a la mortalitat infantil que també es confirma en l’observació per 

períodes. La major diferència vendria determinada per l’establiment del màxim hivernal 

a partir de 1880 ajustat al febrer i pel desplaçament del centre del màxim estival a juliol 

en comparació al d’agost de 1840 a 1879 (veure Gràfic 9B). La mortalitat entre el 

cinquè i novè aniversari pel seu costat presenta un important màxim estival centrat al 
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setembre que respondria als efectes de l’epidèmia de còlera de 1865, com també podíem 

observar en la mortalitat juvenil primerenca. Per la resta de períodes s’observa una 

desaparició total dels màxims estivals i la concreció de les mitjanes més altes de 

mortalitat a patir dels mesos febrer-març fins a maig en la fase 1920 – 1960 (veure 

Gràfic 9C). 

 
Gràfic 59: Evolució del patró estacional de la mortalitat en la infància per grups d’edat a la ciutat 
de Palma, 1840 – 1960. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.2 L’estructura de la mortalitat en la infància per causes de defunció. 
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La consecució de la modernització demogràfica segons Omran (1971) passava 

per la successió de tres fases epidemiològiques, la primera d’aquestes, age of pestilence 

and famine, la segona, age of receding pandemics i la tercera, age of degenerative and 

man-made diseases; i més recentment s’han afegit més estadis com per exemple el 

relacionat amb les malalties cardiovasculars, com ja s’ha explicat en el capítol de Marc 

Teòric. Seguint a l’autor l’inici del nostre estudi es situaria entre la primera i segona 

fase i la consolidació del procés de descens de la mortalitat en la segona. Ambdues fases 

estaven dominades per la prevalença i letalitat de les malalties infecto-contagioses. El 

procés de transició permeté canviar el patró epidemiològic passant d’una prevalença 

infecciosa a una de crònica i degenerativa, la morbi-mortalitat deixà de concentrar-se en 

les edats més joves per fer-ho en les edats més avançades i la mortalitat es veié en certa 

manera substituida per la morbilitat (Bernabeu Mestre, 1998). 

En aquest marc, la ciutat de Palma mostrà una predomini de les defuncions per 

malalties infeccioses fins a 1940, moment en què aquelles convergiren amb les causes 

no infeccioses (veure Gràfic 60).  

 
Gràfic 60: Mortalitat en la infància per tipus de causa de mort a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 
Mitjanes mòbils quinquennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

Per tant el gran triomf de la transició epidemiològica fou el descens de la 

mortalitat per causa infecciosa, un descens continuat des dels anys 90 del segle XIX. El 

pes de les causes infeccioses en les dues primeres dècades del nostre estudi (1840 – 

1860) estigué al voltant del 175‰ amb les dades estimades a partir dels llibres 
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sacramentals i del 224‰ pels llibres d’enterraments. En canvi en els darrers vint anys 

(1940 – 1960) s’havia reduït al 33‰. És a dir, es produí una reducció d’entre el 81 i el 

85% depenent de la font d’origen considerada. En canvi, el pes de les causes no 

infeccioses passà d’un 45‰ en la primera de les fonts o d’un 83‰ en la segona, a un 30 

‰, suposant una reducció del 34% i del 65% respectivament.  

Aquest procés de descens que s’observa en les malalties infeccioses fou paral·lel 

a l’evolució i canvi del coneixement científic de les causes de les malalties. Així, es 

passà d’un predomini de la teoria ambientalista, miasmàtica i humoral, on les 

topografies mèdiques tingueren la seva raó de ser, a la teoria dels gèrmens. Les 

topografies partien de la tradició ambientalista hereva dels textos hipocràtics – sobretot 

del seu tractat Sobre els aires, les aigües i els llocs -, de la revitalització que se n’havia 

fet d’aquesta Thomas Sydenham (1624 – 1689) a partir de les constitucions epidèmiques 

i de la teoria miasmàtica. Hipòcrates (Illa de Kos – Grècia-, c. 460-c. – Tessàlia, 377 

a.C) fixà que el cos humà estava format per quatre humors: còlera o bilis, sang, bilis 

negra i flema o pituïta. La salut era producte del seu equilibri. I aquest equilibri venia 

alhora determinat per la relació que l’home establia amb el medi i els seus hàbits 

(Bujosa Homar, 1999: 47 – 48). Thomas Sydenham (Wynford Eagle – Anglaterra-,1624 

– Londres, 1689) ressuscità el concepte hipocràtic de Katàstasis o constitució 

epidèmica, a partir del qual les malalties agudes es dividien en: epidèmiques, 

estacionàries, intercurrents i anòmales.  

Les malalties epidèmiques en la visió hipocràtica estaven determinades “[...] por 

una alteración secreta e inexplicable de la atmósfera, que infecta los cuerpos humanos 

y es enfermedad que no depende del espesor especial de la sangre y de los humores, 

sino en cuanto han sido producidos en dichos cuerpos por la oculta influencia del aire” 

(Laval, 2003: 81). I les malalties estacionàries ho eren per “[...] una oculta e 

inexplicable alteración acaecida en las entrañas de la mismas de la tierra” (Urteaga, 

1980: 4). La teoria miasmàtica que serví per fixar una teoria focal o topogràfica de la 

malaltia partia de la consideració de què les aigües estancades o els dipòsits de matèries 

orgànics exhalaven gasos patògens que eren dispersats pel vent (Casco Solís, 2001: 

222). Recollint aquesta tradició el metge militar Fernando Weyler en la seva Topografía 

físico-médica de las Islas Baleares y en particular de la de Mallorca (1854) presentà les 

següents causes per explicar les malalties que es sofrien a la geografia mallorquina: 

herencia, razas, constitución y temperamento, agentes atmosféricos, alimentos, bebidas, 
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vestidos, placeres sexuales, ocupaciones, posición social ó (sic) situacion (sic) 

individual, clima, localidades, estaciones, contagio i miasmas.  

D’aquesta casuística, hi destacarem l’afirmació la que féu sobre els 

temperaments insulars, justificant que “[...] la abundancia de los linfáticos-sanguíneos, 

sanguíneo-biliosos, juntamente con la constitución peculiar á los habitantes, cuya fibra 

no goza de grande energía, influyen en las especies de los padecimientos, como en las 

hernias, hemorragias cerebrales etc.” (Weyler, 1854: 197-198). A més el contagi, “[…] 

como causa es solo particular en ciertos caos y no obra de un modo general” (Weyler, 

1854: 202). Els miasmes “[…] pueden ser contagiosos como en las viruelas, 

escarlatina, tifo etc., ó infectantes y procedentes entonces de cuerpos vivos ó muertos, 

sean vegetales ó animales, como las emanaciones que se desprenden de lagunas, 

pantanos, charcos etc promoviendo por su absorcion (sic) una verdadera intoxicacion 

(sic) […] En la Isla [de Mallorca] existen dos grandes focos miasmáticos, 1º los 

húmedos, ó sean los que se desprenden de las lagunas, charcas, marismas y demas (sic) 

sitios donde se detienen las aguas, y descritos […], y 2º los secos, ó los que se forman 

en los terrenos removidos ú operables por la agricultura” (Weyler, 1854: 202) . 

En canvi el també metge Emili Darder Cànaves, cap d’Epidemiologia de 

l’Institut Provincial d’Higiene, en una conferència impartida al Foment de cultura de la 

dona a la ciutat de Sóller a 1927 amb una pretensió divulgativa i pedagògica sobre les 

malalties infeccioses, definia als microbis com a “[...] éssers vius que per veure’ls ha 

d’ésser amb l’ajuda dels aparells anomenats microscopis que porten un sistema de 

lentes que augmenten un parell de mil de vegades.” (p. 5). Per`d’aquests n’hi ha que 

“[...] no causen cap mal absolutament: se’ls anomena sapròfits. [...] Però, d’altres, son 

capaços de penetrar, viure i multiplicar-se dins el nostre organisme, causant-nos una 

sèrie de trastorns o l’estat de malaltia que s’anomena infecció o malaltia infecciosa: 

són els microbis patògens.” (p. 7). I seguia dient que “[...] per contreure una malaltia 

infecciosa és que els microbis patògens arribin a nosaltres per contagi, lo (sic) qual té 

lloc sempre per contactar amb un malalt o medi que els contenga (sic).” (p. 7). 

Dos discursos que representen l’evolució del descobriment científic de 

l’etiologia de moltes de les malalties que assetjaven les poblacions europees del segle 

XIX féu que a través de la Higiene Social es formulessin els cavalls de batalla per 

millorar l’estat de la salut d’aquelles poblacions. Així, el metge mallorquí Pere Jaume 

Matas inquiria que: “[...] el que vulgariza la ciencia, analiza las aguas, descubre 

mistificaciones, reglamenta las costumbres, sanea una población, deseca pantanos, 
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desinfecta las aguas ó crea un Sanatorio, realiza una misión de inmensa trascendencia 

y trabaja por la civilización” (p. 21). Amb aquesta conclusió del facultatiu es 

sintetitzaven les diferents actuacions públiques en matèria sanitària que es portaren 

principalment al llarg del segle XX i que la classe mèdica havia anat forjant en l’ideari 

col·lectiu la seva necessitat com ja explicàvem en anterior capítols. Però també referia la 

importància de la divulgació sanitària, que s’ha d’entendre a partir dels preceptes 

higiènics públics i privats a més de la consideració pedagògica de l’educació de les 

mares per a la criança dels seus fills. Aquesta remet a combatre els costums populars a 

través de la reglamentació i al foment d’una alimentació acurada a partir de la pràctica 

de la lactància materna prolongada i un control exhaustiu de l’alimentació 

suplementària.  

Reprenent l’estudi del patró epidemiològic de la ciutat de Palma cal notar que 

malgrat l’obligatorietat de la consignació de la causa de defunció en les partides 

corresponents (veure capítol de Mètodes i Fonts) cal tenir present que no sempre fou 

consignada degudament o de vegades simplement es deixà de registrar. La carència de 

les expressions de diagnòstic en les partides de defunció podia ser deguda a la no 

presència d’un facultatiu que pogués certificar la mort i en conseqüència la causa. A 

vegades aquesta circumstància fou esmentada en la partida però en d’altres l’absència 

de la causa fou per una mala praxis en el registre de les defuncions per part del seu 

responsable. En els llibres sacramentals, el pes de les partides sense causa es mantingué 

al voltant del 100‰ fins els primers anys del decenni dels cinquanta del segle XIX. En 

canvi, en els llibres d’enterraments únicament s’observà aquest mal registre en els 

darrers anys de la dècada dels quaranta d’aquell mateix segle amb un sol màxim poc 

més del 100‰ entre 1851 i 1853. La no presència de causa de defunció en el cas dels 

llibres sacramentals s’ha d’explicar per una diferent pràctica de registre per part del 

rector de cada una de les parròquies tractades. I pels llibres d’enterraments, un fenomen 

més localitzat en el temps i de caire puntual i de responsabilitat única. 

El pes de les defuncions ‘sense causa’ en les primeres dècades del nostre estudi, 

sobretot en el cas dels llibres sacramentals, representa un problema de subestimació de 

les causes reals de defunció. La validació que s’ha establert entre ambdues fonts permet 

imputar en les partides coincidents les expressions de diagnòstic d’una font a altra. La 

direcció d’imputació escollida és des dels llibres d’enterrament als llibres sacramentals 

a causa de què aquests últims adoleixen cronològicament de major nombre de partides 

sense causa. Així, els nivells de mortalitat, tant per malalties infeccioses com no 
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infeccioses, serien superiors als observats sense la correcció proposada. Aquesta 

correcció ha suposat, en termes generals, l’increment del pes de les malalties infeccioses 

en un 14% i en un 28% el de les no infeccioses (veure Gràfic 61). Cal apuntar que la 

recuperació de diagnòstics ha estat més efectiva entre 1840 i 1859 donat que els llibres 

d’enterraments pateixen d’un dèficit important en la qualitat registral en la dècada dels 

anys 50, com ja s’apuntava anteriorment.    

 

Gràfic 61: Mortalitat en la infància per causes infeccioses i no infeccioses a partir de la correcció de 
les partides de defunció que no reporten la causa de mort en els llibres sacramentals a la ciutat de 
Palma, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils quinquennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 

Cal apuntar que es produeix una major recuperació de defuncions infeccioses, 

fenomen explicable per la naturalesa intrínseca d’ambdós tipus de malalties. Així, el 

comportament epidèmic d’algunes malalties infecto-contagioses en la infància, sobretot 

de la verola i del xarampió, podia produir una concentració d’una quantitat considerable 

de defuncions en un període breu de temps, fet que conduiria a un cert col·lapse del 

sistema de registre. Un sistema que únicament contava amb una unitat documental i un 

sol responsable. Alhora se li podia afegir la voluntat del registrador en ser més o menys 

acurat en la seva tasca. A més es corria el risc de què es produís una homogeneïtzació 

de les causes de defunció davant el fet epidèmic, sense que existís una garantia absoluta 

de què fos la causa real de la defunció. La manca de certificació mèdica de la causa de 

mort podria ser una altra de les explicacions factibles que es supliria amb l’assimilació 

popular d’alguns diagnòstics com dentició i calentura. La moda diagnòstica també 
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podria ser assumida com un altre factor contributiu, aquesta era producte del exercici 

mèdic i ratificada pel rector de la parròquia en la seva funció diària de registre. 

 El predomini de les malalties infeccioses com a causes de defunció d’aquelles 

partides que no consignaven causa en origen s’incrementà a mesura que s’avançava en 

el segle XIX (veure Gràfic 62). Encara que a la segona meitat d’aquella centúria es 

produí una inflexió en la recuperació de les causes de defunció fruit del ja mencionat 

problema registral dels llibres d’enterraments. Així es marcaren dos comportaments 

diferencials, un que es manifesta en l’inici de la sèrie i que es representa per una 

distància entre la corba de les malalties infeccioses i de les no infeccioses d’un 35%, en 

canvi, el segon per una diferència del 20% entre les dues corbes.   

 
Gràfic 62: Percentatge de causes infeccioses i no infeccioses recuperades a partir dels llibres 
d’enterraments en la infància de la ciutat de Palma, 1836 – 1881. Mitjanes mòbils quinquennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960.      

 
3.2.1 El patró epidemiològic segons l’edat a la defunció en la infància per causes  
 

Un factor a tenir en compte en la incidència major o menor de determinades 

malalties és l’edat, com el metge Darder (1927) ens remarcava per a les causes 

infeccioses: “[...] en els primers mesos de vida són molt rares les malalties infeccioses 

agudes, especialment les eruptives, les quals es mostren sobretot desde (sic) el primer 

any fins a la segona infància” (p. 15). En el cas concret de la ciutat de Palma en els 

primers mesos de vida la distància entre les malalties infeccioses i no infeccioses fou 

inferior que en les edats compreses entre el primer i el quart aniversari. Malgrat tot, el 
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predomini de les malalties infeccioses fou clar en la mortalitat infantil fins a 1940, 

moment en què es produí un fenomen de substitució en l’etiologia de la malaltia i les 

causes no infeccioses passaren a tenir major prevalença a causa de què el pes de la 

mortalitat postneonatal havia descendit considerablement (veure Gràfic 63). 

 
 

Gràfic 63: Mortalitat infantil per tipus de causa de mort a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes 
mòbils quinquennals. 

 
      Llibres sacramentals i Registre Civil     Llibres d’enterraments i Registre Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960.      

 

 
El diferent pes de les malalties infeccioses en un i altre grup d’edat quedaria 

explicat per la immunitat passiva natural que els nadons reben de la mare i que es manté 

durant els sis primers mesos de vida. Així, el predomini de las causes no infeccioses es 

produïa únicament entre el naixement i el compliment del primer mes de vida producte 

de les malformacions congènites o dels treballs del part (veure Gràfic 14). Aquesta 

hegemonia no es presentà fins a 1860 per la influència de les partides de defunció sense 

causa. Amb l’exercici de recuperació de les causes s’ha observat que entre 1840 i 1850 

el 90% de causes recuperades eren de naturalesa no infeccioses i a partir de 1860 la seva 

recuperació fou nul·la en contraposició a l’augment del pes de les causes infeccioses. 

Tot i així, les causes no infeccioses tornaren a prevaler fins a arribar a un 80% de la 

recuperació a 1880. Per tant, la mitja de mortalitat per causa no infecciosa del 5‰ que 

s’observà fins a 1860 seria inversemblant, a més d’observar tota una sèrie de fases 

d’augment del pes de les causes no infeccioses. La millora registral per una progressiva 
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desaparició de partides sense causa va contribuir a què les causes congènites fossin 

millor diagnosticades. No obstant això s’ha de notar la tendència de descens entre 1860 

i 1940 sobretot per les causes infeccioses. En canvi les causes no infeccioses mostraren 

un elevació progressiva de les seves xifres com a conseqüència de la medicalització 

aplicada en el moment del part. 

 La manca de protecció natural i artificial de l’infant en els mesos finals del 

període postneonatal determina que la mortalitat per causa infecciosa sostingués els 

nivells per sobre del 60‰ fins a les acaballes del vuit-cents i en moments d’epidèmia al 

voltant del 90‰ (veure Gràfic 64). Tot i així des dels darrers anys del segle XIX fins a 

1920 cal notar una certa estabilització d’aquesta mortalitat, sobretot per causa no 

infecciosa. Rera l’epidèmia de grip (1918 – 1921) les causes infeccioses es reduïren en 

un 80%. La protecció artificial que mencionaven s’entén com la induïda per mitjà de la 

vacunació; un medi profilàctic que per moltes malalties no fou factible fins al segle XX. 

Únicament es disposava de la inoculació de la verola que possiblement fou introduïda a 

l’illa de Mallorca entre les acaballes del segle XVIII i principis del segle XX (Moll Blanes 

et al., 2008).  

 
Gràfic 64:Mortalitat neonatal i postneonatal a partir dels llibres sacramentals i registre civil per 
tipus de causa de mort a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils quinquennals. (Escala eix 
‘y’ diferent) 

 
             Mortalitat neonatal     Mortalitat postneonatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960.      

 

 En la mortalitat juvenil primerenca entre 1840 i 1960 es produí un predomini 

total de les causes infeccioses (veure Gràfic 65). En els llibre d’enterraments el seu pes 

fou major que en els llibres sacramentals pel fet d’un millor reportament de les crisis 
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epidèmiques per part dels primers com ja s’ha vingut argumentat al llarg de l’estudi. El 

procés de bescanvi epidemiològic s’ha d’entendre com la reducció de la distància dels 

valors de la mortalitat per causa infecciosa i no infecciosa. D’aquesta manera, pel 

període 1860 – 1879 la diferència percentual entre aquells dos grups principals de 

causes era del 71% pels llibres sacramentals i pels llibres d’enterraments del 80%. En 

canvi pel període de 1940 – 1959 era únicament del 42%. Aquest procés de 

convergència s’ha d’adduir principalment al descens de la mortalitat infecciosa. Com ja 

s’ha esmentat pels diferents grups d’edats anteriors, el període de 1840 a 1860 mostra 

una manca de qualitat en el registre de la causa de defunció per l’absència de l’etiqueta 

de diagnòstic.  

 
Gràfic 65: Mortalitat juvenil primerenca per tipus de causa de mort a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960. Mitjanes mòbils quinquennals. 

        
    Llibres sacramentals i Registre Civil     Llibres d’enterraments i Registre Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960.      

 
 La mortalitat dels infants entre cinc i nou anys presenta un perfil semblant al de 

la mortalitat juvenil primerenca pel que fa al predomini de les malalties no infeccioses 

com a causa de mort (veure Gràfic 66). No obstant, cal observar un empitjorament molt 

més acusat que en les edats més joves de les crisis de finals del segle XIX.  
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Gràfic 66: Mortalitat infantil per tipus de causa de mort a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes 
mòbils quinquennals. 

 
       Llibres sacramentals i Registre Civil     Llibres d’enterraments i Registre Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960.      

 
La disminució flagrant de la mortalitat infecciosa s’ha d’entendre dins el procés 

de la lluita contra les malalties evitables, expressió fruit de la teoria dels gèrmens que es 

dirigí des de la Medicina Social. Així la lluita contra les principals amenaces 

epidèmiques de la centúria del vuit-cents, còlera i febre groga, serví de poderós motor 

de la Higiene Pública i de la Medicina Social, bàsicament a càrrec de l’Estat, sota “la 

necesidad de tomar medidas colectivas y obligatorias que abarcaran a toda la ciudad, 

para combatir el riesgo del contagio generalizado” (De Swaan, 1992: 148). D’aquí que 

aquestes malalties infecto-contagioses, i sobretot el còlera, han estat presentades com 

a“catalitzadors d’importants canvis, fins i tot al punt de situar-les, sovint, en el centre 

del canvi polític i social en l’Europa liberal vuitcentista”(Grabuleda Teixidor, 2002: 

242). Per exemple, gran part de la desaparició del còlera es degué a la creació o 

remodelació de tota una sèrie de serveis públics, talment com el sistema d’abastament 

d’aigua o el clavegueram (López Piñero, 2002: 20). Aquestes mesures configuraren el 

discurs mèdic de denúncia de les condicions de vida de la ciutat de Palma com 

explicitàvem en el capítol, Les necessitats higièniques de la ciutat de Palma a través de 

la quantificació demogràfica al tombant del segle XIX al XX. 

L’etiologia social de la malaltia presentà com a factor determinants de pèrdua de 

la salut l’alcohol, el cansament, la professió o la pobresa (Darder Cànaves, 1927). 

Aquesta darrera predisposava a les infeccions per la conjunció de la “[...] mala 
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alimentació, alcoholisme, cansament físic, amuntagament (sic), habitació dolenta per 

tots conceptes, fins a inmunda (sic). D’aquesta manera, totes les malalties infeccioses, 

en general, presenten dins la classe obrera molt més morbilitat (nombre de malalts) i 

molta més mortalitat”. Visió que contrastava amb la de Weyler (1845) uns setanta anys 

abans. Per aquest autor una de les causes era la Posicion (sic) social ó situacion 

individual, per la qual, “ [...] la tranquilidad de espíritu que domina en los Insulares, su 

lejania del centro de los negocios políticos, la abundancia que se nota en todo lo 

necesario á la vida, en comestibles, trabajos; comodidad de sus habitaciones, aseo 

personal y doméstico; alegría, paz y solaz; no dejan de intervenir poderosamente en el 

carácter de sus padecimientos. Rara vez se observan aquellas enfermedades 

asquerosas, resultantes de la miseria, de la desnudez, de la insalubridad de las 

viviendas [...]” (p. 199).  

Dos moments diferents, dues corrents científiques diferents i una 

industrialització i un fort procés d’urbanització al bell mig.       

 
3.2.2 Les malalties infeccioses en la infància  
 

La transmissió de los malalties infeccioses el metge Emili Darder Cànaves 

(1927) l’entenia perquè els “[...] microbis, [...] es poden aplegar d’un malalt – contagi 

directe- essent-ne una forma especial la transmissió per herència- o del medi exterior a 

on aquells hagin anat a parar –contagi indirecte.” (p. 30). D’aquest medi exterior, 

explicarem com a vies de transmissió: l’aire, l’aigua i els aliments, els vectors i altres 

vies. Tot i que partint únicament de les causes de defunció no es pot saber si el 

mecanisme de transmissió fou per contagi directe o per altre tipus de font. Per tant, es 

considerà com ens proposava el metge Darder el medi exterior com el mitjà de l’agent 

infectiu usat per arribar a l’hoste. Encara que, i com aquest metge ens anunciava: “[...] 

els malalts infecciosos són els focus essencials que contenen i escampen major nombre 

de microbis” (p. 31). Aquestes agrupacions de causes infeccioses, com ja s’ha 

mencionat anteriorment, corresponen a les divisions que McKeown proposà en el seu 

llibre, El crecimiento moderno de la población. El grup anomenat ‘per altres vies’ és el 

que per l’autor britànic (1976) suposa “[...] un grupo misceláneo de enfermedades de 

origen infeccioso, que no se propagan principalmente por el aire, el agua o los 

alimentos, o para las que el cerificado de causa de muerte no era satisfactorio (como el 

caso de ‘convulsiones’ y ‘crujir de dientes’) (p. 72). Aquesta darrera accepció en 

l’adaptació feta per Ramiro et al. (2002) es dividí en dos subgrups; un pròpiament per a 
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les malalties infeccioses i l’altra per les causes ‘mal definides’ per la impossibilitat 

d’assignació d’una etiologia concreta. Dins aquest grup també s’hi conten les partides 

sense causa de defunció tot i que en el present estudi han estat mostrades de manera 

independent. 

 Les malalties de transmissió aèria tingueren un paper predominant no sols dins 

el grup de les malalties infeccioses sinó també en tot el procés de descens de la 

mortalitat en la infància. Mostraren una tendència a l’augment durant la segona meitat 

del segle XIX, amb uns nivells que es situarien per sobre del 100‰ i amb màxims del 

200‰ segons les dades proporcionades per part dels llibres sacramentals i de gairebé el 

250‰ pels llibres d’enterraments; aquesta diferència es pot explicar per una sèrie 

d’epidèmies de verola que es localitzaren a mitjans dels anys 60 i 70 i de les acaballes 

dels 90, com detallarem posteriorment. No s’ha fet menció al comportament d’aquesta 

sèrie entre 1840 i els primers anys de la dècada dels 50 degut al pes de les causes mal 

definides, bàsicament per l’absència d’expressió de diagnòstic, que havíem xifrat entorn 

al 100‰ en els llibres sacramentals. Des de la darrera dècada del vuit-cents s’observa 

una clara tendència al descens continuat, tot i que s’estabilitzà lleugerament en els 

darrers anys de la primera dècada del segle XX. D’aquells màxims que havíem vist a 

mitjans del segle XIX, cent anys més tard el seu pes era sols del 25‰. Cal a dir que 

aquest tipus de malalties caracteritzà el patró epidemiològic de les ciutats (Sanz Gimeno 

i Ramiro Fariñas, 1997) i tot i que caldria tenir el compte l’anomenat urban sanitary 

diarrhoeal que suposaria la iteracció de les condicions climàtiques, sobretot estius molt 

secs, amb les desfavorables condicions sanitàries urbanes amb un augment estival de les 

causes de mort per transmissió hídrica i per aliments com la diarrea o la disenteria 

(Mooney, 1994 i Woods et al., 1988). 

En canvi, el pes de les malalties de transmissió hídrica i alimentària es 

mantingueren sempre per sota del 100‰ i a partir de la darrera dècada del segle XIX es 

situà per sota del 50‰. A la dècada dels anys 20 del nou-cents convergiren amb el 

comportament, també de descens, de les malalties infeccioses transmeses per altres vies, 

fins el punt de tenir un menor pes a partir dels darrers anys del decenni de 1940, del 

voltant del 4‰. No obstant això, entre 1863 i 1872 aquestes malalties mostraren els 

seus major índexs, amb el màximum del còlera de 1865, que per part dels llibres 

sacramentals es fixaria en un 100‰ i pels homònims d’enterraments en un 150‰. Com 

ja mencionàvem en la transmissió aèria, entre 1840 i 1860 els seus nivells estarien 

afectats per la presència de partides sense causa de defunció. Uns nivells del 50‰, o 
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fins i tot per sota d’aquesta xifra en els llibres d’enterraments, que no foren assolits fins 

a 1920. Tot i que, en aquests darrers llibres la manca de causa s’esvaïa a partir de 1856, 

per tant un nivells per sota del 50‰ deurien ser la realitat. I els màxims descrits a partir 

de 1860 respongueren a una recrudescència d’aquestes malalties i sobretot per la 

presència del còlera.  

La via de transmissió que ha estat titulada com ‘altres’ tingué una representació 

important fins a 1860, superant les malalties transmeses per aigua i aliments. I alhora 

aquesta preeminència fou més evident en els llibres d’enterraments que en els 

sacramentals. Les expressions de diagnòstic majoritàries d’aquest grup, bàsicament 

calentura i dentición, en les seves variants de dentadura, enfermedad de los dientes o 

difícil dentición, podrien ser enteses com a etiquetes de diagnòstics socorreguts d’altres 

processos morbosos no identificats.  

Per contra, les malalties transmeses per vectors tingueren un paper bastant 

marginal en el conjunt de les malalties infeccioses. Aquestes malalties parasitàries 

pràcticament eren de tipus verminós o palúdic. Aquest darrer es consignà com a fiebre 

intermitentes, tercianas o cuartanas. El seu límit fou el del 5‰ i únicament pel llibre 

d’enterraments. Aquesta baixa respresentativitat en termes de mortalitat es contraposava 

amb una major morbilitat. Així el metge Weyler (1845) considerà a les intermitentes 

com una malaltia endèmica de l’illa “ [...] porque se presenta en crecido número en 

todos los sitios de la Isla; así en litorales como céntricos, llanos o elevados, secos ó 

húmedos, abrigados ó descubiertos, vecinos de pantanos ó distantes a ellos, de 

numerosa población ó de escasos habitantes” (p. 240). Afectava tant a “[...] los niños de 

pecho [com] a los ancianos de ambos sexos, se dejan ver en julio, aumentan desde 

agosta á setiembre, principian á retirarse por finales de octubre y desaparecen casi por 

noviembre.” (p. 242). Alhora, aquesta estacionalitat i la pròpia simptomatolgia feia que 

“ [...] cuando el elemento intermitente, no se desenvuelve completamente, quede como 

disfrazado ú oculto bajo síntomas de una enfermedad local.” (p. 243). Així, “ [...] se 

confunden con otras enfermedades; y en ocasiones revisten carácteres epidémicos, 

semejantes en toda la Isla;[...] como cuando revisten un aparato gástrico, tífico ú otro: 

y porque á veces se limitan á un simple dolor de cabeza ó vientre, mas ó menos 

periódico” (p. 244). Per tant, podria entendre’s que existí un transvasament de causes 

infeccioses parasitàries a les hídriques i alimentàries la qual cosa conferiria a aquestes 

un paper menys marginal.   
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  Tot i l’aparent alta morbilitat de les febres intermitents que ens presentava el 

metge Weyler (1854) i que la lluita antipalúdica, pròpiament dita, a Espanya no fou una 

realitat fins el segle XX, podríem entendre, aquesta baixa mortalitat de mitjans del segle 

XIX com el resultat d’una política de Salut Pública fruit de la teoria miasmàtica i que 

aquell metge recordava afirmant que la prevenció no está en poder del médico, sinó que 

l’administració pública “[...] haga desaparecer los principales focos de su produccion 

(sic), desaguando los pantános (sic), rellenando y secando balsas, charcas y demas 

(sic) puntos donde se estanquen las aguas, ó inculque ciertas prácticas agrícolas, que 

neutralizen las reacciones químicas-orgánicas, que se efectuan en los terrenos 

arcillosos” (p. 248). Cal mencionar que la primera d’aquestes dessecacions a l’illa de 

Mallorca tingué lloc a 1845. No obstant això, la lluita del segle XX fou un procés que es 

veié marcat per la internacionalització d’aquesta lluita alhora que es produïen tota una 

sèrie de novetats científiques en parasitologia, entomatologia, farmacologia o enginyeria 

sanitària que havien estat propiciades, en part, per la caracterització del paràsit 

hematozoari com el vector responsable de la malaltia i la sintetització de la quina com a 

mesura de tractament i profilàctica (Rodríguez Ocaña et al, 2003: 43). 

La recuperació de les causes de defunció que ja havíem proposat per les 

malalties infeccioses i no infeccioses ha estat transposada a les diferents vies de 

transmissió (veure Gràfic 67). Procés que descriu un predomini de les causes per altres 

vies de transmissió fins a 1860, fet que ja havíem descrit en el pes d’aquestes 

defuncions sense el procediment de recuperació, i que arribà a la prevalença del 50% 

del total de casos infecciosos. Un fenomen que denotaria la manca de qualitat 

diagnòstica per l’ús reiteratiu de les etiquetes calentura i dentición que es veuria 

desplaçat per la transmissió aèria i seguida sobretot a partir dels darrers anys del decenni 

del 1860 per la hídrica. En canvi, les malalties parasitàries únicament tingueren una 

certa rellevància fins a 1850, possible producte de les dessecacions esmentades.  
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Gràfic 67: Percentatge de causes infeccioses per via de transmissió recuperades a partir dels llibres 
d’enterraments en la infància de la ciutat de Palma, 1836 – 1881. Mitjanes mòbils quinquennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 1840 – 
1960.      

 

3.2.2.1 Les malalties infeccioses de transmissió aèria en la infància.  

 
Weyler (1845) en la seva topografia mèdica en el capítol que intitulà 

Epidemiografia balear que li serví per fer un recorregut cronològic per les diferents 

epidèmies que havien assolat l’illa de Mallorca, començava a 1230 amb la pesta, la qual 

havia presentat una certa recurrència fins a principis del segle XIX. Per la centúria del 

vuit-cents ressaltava que “[...] las viruelas, sarampión (sic), escarlatina, coqueluche 

(sic), etc., que á (sic) veces ejercen sus estragos en tan crecida escala, que constituyen 

verdaderas y mortífireas epidemias (p. 196). Algunas de ellas […], acostumbran á 

dejar un intérvalo de dos, tres ó mas años de epidemia á epidemia, ya acaecen en 

cualquier estación. (p. 197). Aquestes malalties foren més bé pròpies de la infància i 

presentaren un comportament cíclic fins a ben entrat el segle XX. L’Higienisme a part 

d’argumentar la reforma i ampliació de les canalitzacions d’aigua i el clavegueram 

també féu notar el risc de l’amuntegament de persones en habitatges o institucions 

asilars i penitenciàries pel de què constituïa “[...] una de les circunstàncies (sic) que més 

favoreixen (sic) no sols es contregui l’infecció (sic) sinó sa difusió epidèmica. [...] per 

una banda produeix son perniciós efecte per la viciació de l’aire que té lloc en els 

espais reduïts en relació a la massa de gent que hi viu. Per altra banda intervé perque 

(sic) com més apinyats permaneixen (sic) els individus o les colectivitats (sic), més 

nombrosos i més íntims són els contactes i per consegüent molt més propensió 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 398 

0

50

100

150

200

250

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960

‰

Ve rola

0

50

100

150

200

250

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960

‰

Ve rola

d’encomanar-se els mals” (Darder Cànaves, 1927: 19). Així, es referia bàsicament a les 

malalties infeccioses de transmissió aèria. 

 
Verola 
 

La verola era la única malaltia que contava amb una determinada profilaxis des 

del segle XVIII. Així, Weyler (1847) afirmava que “las viruelas con vacunacion han 

disminuido considerablemente, se pasan largos años á veces, sin presentarse un solo 

caso, y su aparicion (sic) suele ser consecuencia de importancion, como sucedió en 

1847, época de la última epidemia acaecida en la Isla y traida de Argelia por un 

enfermo” (p. 196). L’any mencionat per aquell metge fou el primer en què es produí 

una epidèmia de verola en el període del nostre estudi i possiblement la darrera amb una 

letalitat important fins a les acaballes del segle XIX (veure Gràfic 68). Amb uns intervals 

entre crisis que pogueren variar entre els 8 i els 6 anys i el seu pes sobre la mortalitat en 

la infància pogué estar per sobre del 200‰. El nombre de defuncions per aquest causa 

anà disminuint des de la dècada dels anys 80 del segle XIX amb l’excepció de 1896 que 

reportà més del 50‰ de la mortalitat entre el naixement i el novè aniversari. De manera 

general, descriurem que la ciutat de Palma es veié sotragada per epidèmies de verola en 

els anys 1847, 1855, 1868, 1873 i com ja havíem mencionat, 1896. Tots aquests anys 

foren considerats per la pròpia acadèmia de medicina com a brots epidèmics.   

 
Gràfic 68: Mortalitat en la infància per verola a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Valors anuals. 

 
      Llibres sacramentals i Registre Civil     Llibres d’enterraments i Registre Civil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960.      
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Aquesta malaltia disposà a través de la creació de les Reials Acadèmies de 

Medicina i Cirurgia, i a partir de 1831 amb la creació de la de Palma de Mallorca, d’una 

comissió permanent anomenada de vacunació com a òrgan local de gestió del procés de 

vacunació. Tant per la propagación de la vacunación, entesa com la pràctica mèdica de 

la profilaxis com per la distribució dels medis per l’execució de la mateixa entre els 

facultatius de les Illes (Moll et al., 2008), però també per la popularització d’aquesta 

mesura. Cal a dir que la directiva de l’acadèmia balear debatí l’efectivitat i la tecnologia 

a usar en aquest preventiu, d’acord amb un format de qüestionari presentat de la següent 

manera:  

1. ¿La vacunación repetida es el preservativo mas seguro contra la viruela natural? 
 La vacunación repetida es hasta el día el medio mas seguro que opone a la acción 
del virus productor de la viruela natural. 

2. ¿La injertacion (sic) directa del ---------------------- ó desde la misma teta de la 
vaca es infalible preservativo de la viruela natural? 

Que se tiene datos suficientes y seguros para afirmar que la injertacion (sic) 
directa del ---------------- es un preservativo infalible. 

3. ¿Una persona acomodada por primera vez puede tener incubada la viruela 

natural y trasmitirla á otra persona por medio de la absorción del pus vacuna ú 

operación vacunatoria? 

Que por medio de la vacunación pueda transmitirse á otra persona la viruela 
natural por la misma razón de ser el pus vacuno el conocido preservativo de la 
misma. 

4.  ¿El estado actual en que se halla la progresión de la viruela natural en esta 

Capital, expone á los que se vacunan á que sean impregnados por este medio del 

virus varioloso? 
Que por esta misma razón debe seguirse vacunando en esta Capital 

5.  ¿Arregladamente á lo prevenido en el reglamento de Academias se halla esta en 

el caso de dirigirse a la Junta Provincial de Sanidad, a fin de manifestarle la 

necesidad de que se obliga con urgencia á todos los vecinos de esta Capital á que 

se vacunen con motivo de los estragos que promete hacer la viruela natural en 

toda la Isla? 

Que teniendo la Junta Provincial en su seno facultativos ilustrados que se hallan 
bien enterados del estado sanitario del país, no cree necesario dirigirse 
oficialmente a ella á [palabra ilegible] aconsejarles medidas de precaución. 

 
 L’evolució de la gestió de la vacunació s’ha d’observar en la creació a 1886 del 

Instituto Balear de Vacunación Directa, per sol·licitud del Col·legi Mèdico-

Farmacèutic i finançat per part de l’Ajuntament de la ciutat i pel Govern de la Província 

(Moll et al., 2008). D’aquesta manera es va normalitzar i la praxis vacunadora, que 

ordinàriament es realitzava a primavera, front a l’amenaça epidèmica s’intensificava i 

s’abandonava l’estacionalitat preventiva.   

La crisi que esmentàvem de 1847 s’havia començat a manifestar a la tardor de 

1846, ja que estava afectant de manera important a una població del nord de l’illa, 
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concretament Sóller. A principis de 1847 es localitzaren casos de viruela natural en el 

barri de la Calatrava de la ciutat de Palma. Així el gener del mateix any aquesta causa 

representava un 39% del total de les defuncions en la infància ocorregudes durant el 

mes, i en els mesos de febrer i març més d’un 50%. Els punts més àlgids s’observaren a 

l’abril i el maig amb gairebé el 70% del total. En el transcurs d’aquests mesos sota la 

supervisió de l’acadèmia mèdica es realitzaren assatjos amb limfa vacuna a una de les 

poblacions de l’interior de l’illa de Mallorca. A partir de juny s’observà una recessió en 

l’epidèmia, es retornà als valors de febrer, el juliol les defuncions per verola ja sols 

representaven un 30%. No més enllà de la sessió de mitjans de juny de l’acadèmia es 

produïren notícies sobre l’epidèmia. Per això, sembla ser que existí un decalaix d’un 

mes entre la percepció acadèmica de la fi de l’epidèmia i del nombre de defuncions. 

Possiblement, l’acadèmia deixà de reportar l’estat de l’epidèmia per la no aparició de 

nous casos de verola, encara que les xifres de mortalitat continuessin sent en certa 

manera elevades. En el mes d’agost aquesta febre exantemàtica únicament suposà el 

2%.   

La següent crisi de verola que l’Acadèmia reportà fou a 1868 en la primera 

sessió de maig de l’esmentat any reportant l’existència d’alguns casos de verola. A 

finals del mateix més es féu l’apreciació de què s’estaven produint molts de casos. 

D’alguna manera s’estava preludiant l’inici d’una nova epidèmia que es constatava amb 

un alt nombre d’invasiones segons els acadèmics i es reafirmava amb un percentatge de 

defuncions per verola sobre la resta de causes del 10% durant el mes de maig. La xifra 

apuntada anà en augment fins el màxim de més del 60% en els mesos de setembre i 

octubre amb un important recrudeixement en les edats més joves per una poca difusió 

de la vacuna en la població infantil com denuncià la Reial Acadèmia de Medicina i 

Cirurgia. Fet que provocà una campanya de vacunació a càrrec dels socis de l’institució. 

Segons l’acadèmia a les acaballes de setembre els casos de verola havien disminuït tot i 

que a novembre encara suposaven el 57% i a desembre, un no menyspreable, 49% del 

total de defuncions.    

A principis d’abril de 1873 l’acadèmia reportava en l’estudi quinzenal de les 

enfermedades reinantes que: “[...] se habian (sic) observado varios casos de viruela en 

personas procedentes de Ibiza, entre las que se encontraban algunos marineros y 

voluntarios francos de la Republica”. A les acaballes del mateix mes, els acadèmics 

manifestaven que la verola estava afectant a molts d’infants de la ciutat de Palma. Una 

apreciació que es referia a la morbilitat de la malaltia ja que els registre sacramental i el 
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d’enterraments no reportaren cap defunció per verola fins a juny, on únicament suposà 

el 2% del total de les defuncions del mes. Encara que a juliol el valor d’aquella causa 

fou del 23% . L’acadèmia reportà tant pel mes de maig com de juny la intensificació de 

la malaltia. Aquesta s’havia produït sobre una població que no gaudia d’immunització 

passiva a causa de què molts d’infants no havien estat vacunats i els joves i adults 

afectats havien estat vacunats en la seva infantesa. D’aquí que la comissió de vacunació 

veiés la necessitat de recomanar l’eficàcia de la vacuna i que la campanya de profilaxis 

s’estengués durant el període estival. A més de ser conscients del baix impacte que tenia 

la vacunació en la població palmesana manifestant que únicament havien estat vacunats 

200 infants durant aquell any. La desconfiança de la població s’explicà per la creença de 

què “[...] el preservativo de la viruela [...] a veces produce la enfermedad en el decurso 

de las epidemias por mas (sic) que se procure desvanecer con datos evidentes tan grave 

error”. Entre els mesos d’agost i desembre la verola presentà les seves màximes xifres 

de fins el 79% a octubre. Els seus estralls continuaren en els primers mesos de 1874 a 

més com a conseqüència de la seva dilatada cronologia s’havia produït el contagi a 

algunes poblacions veïnes de la ciutat. A partir de març de 1874 la verola a la ciutat de 

Palma entrà en període de remissió. 

 D’aquesta manera es pot afirmar que l’acadèmia considerà l’existència 

d’epidèmia de verola quan el pes de la mortalitat de l’any per aquesta causa estava per 

sobre del 100 ‰. La classe mèdica mallorquina justificà la baixa intensitat de les crisis 

de mortalitat per verola durant el decenni dels anys 80 del segle XIX per l’acceptació 

generalitzada de la vacunació. D’aquesta manera un dels socis de l’acadèmia, Domingo 

Escafi, en el seu article La viruela en Palma en 1883 publicat en la Revista Balear de 

Ciencias Médicas afirmava que: 

 “La ciudad de Palma, antes de 1882, podía contarse entre los pueblos, si no 
refractarios por completo á la práctica de la vacunación, que miraban con bastante 
indiferencia el poderoso descubrimiento del inmortal Jenner; pues si bien las clases 
más ilustradas hacían vacunar á los recién nacidos, creían que, practicada esta 
pequeña operación, dejaban cumplido su deber, sin hacer caso del resultado y sin 
pensar en la revacunación sucesiva; en cambio, las clases jornaleras y en general las 
de menos ilustración, miraban con desdén aquella saludable práctica o se burlaba de 
sus propagadores, cuando no detestaban ó maldecían a los que de tal modo 
martirizaban á los pequeñuelos, no faltando quienes propalaran, con increíble (sic) 
ignorancia ó maldad, que la vacunación era un medio de contraer la viruela, y por 
consiguiente de propagarla” (p. 314)  

 
 Després d’aquest període de baixa prevalença de la malaltia l’Acadèmia 

manifestà a 1896 l’existència d’una nova epidèmia. El pes de la seva mortalitat fou del 
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70 ‰, una xifra bastant inferior a la de mitjans de segle XIX. Novament es considerà que 

fou importada i en aquest cas des de Barcelona. S’inicià al mes de març tot i que el 

nombre de defuncions per aquesta causa fins a l’edat dels 9 anys fou nul. Es 

començaren a reportar morts varioloses a partir d’abril amb un pes molt baix, d’un 2% 

sobre el total mensual, en contraposició el període més àlgid s’estengué entre agost i 

gener de 1897. Així, el major pes de les defuncions per verola s’observà a l’octubre, les 

quals representaren més del 60% sobre el total. Els acadèmics novament esmentaren 

que els casos de verola que propiciaren l’inici de l’epidèmia es donaren en individus no 

vacunats. En canvi, en el període d’estat i declinació de l’epidèmia els més afectats 

foren aquells que havien estat vacunats en la seva infància però que no havien estat 

revacunats. D’aquí que s’iniciés una nova campanya de vacunació orquestrada per part 

de l’Institut Balear de Vacunació Directa. Així, entre vacunes i revacunes s’aplicaren 

6542 dòsis. Els primers mesos de l’epidèmia es concentrà en el casc urbà, bàsicament 

dins el recinte emmurallat. Tot i que la malaltia havia entrat a la ciutat per l’Arrabal de 

Santa Catalina, situat al costat de la mar (Escafí i Vidal, 1897).  

 El patró per edats de la mortalitat per verola revela una major prevalença en la 

mortalitat juvenil primerenca seguida per la mortalitat infantil i en darrer lloc la 

mortalitat juvenil tardana (veure Gràfic 69). La màxima intensitat en les edats infantils i 

juvenils primerenques de les crisis s’observa entre les dècades dels anys 50 i 80 del 

segle XIX possiblement un indicador de què la vacuna no era una profilaxis prou estesa 

com manifestà reiteradament l’acadèmia de medicina.  

 
Gràfic 69: Mortalitat infantil i juvenil per verola a la ciutat de Palma, 1840 - 1960. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960.      
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El xarampió manifestà un caràcter epidèmic més recurrent i alhora mostrà major 

mortalitat que la verola durant el període d’estudi. Cal esmentar que la vacuna contra la 

malaltia no fou creada fins a 1960 per part de John Franklin Enders. La intensitat més 

important de la mortalitat per xarampió es situà per sobre del 100‰ en els anys 1853, 

1858, 1868 i 1887. Fins a 1914 el seu pes no superà el 50‰. A partir de la dècada dels 

anys 40 del segle XX els valors del quocients de mortalitat per aquesta causa no 

superaren el 4‰ (veure Gràfic 70).  

 

Gràfic 70: Mortalitat en la infància per xarampió a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Valors anuals. 

 
      Llibres sacramentals i Registre Civil    Llibres d’enterraments i Registre Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960.      

 
 

A 1858 el 36% de les defuncions de l’any es registraren per xarampió, un 

percentatge que es concentrà entre juliol i desembre i que en alguns d’aquests mesos el 

60% del total de les decessos es degué a la malaltia. La Reial Acadèmia no reportà 

l’existència de casos de xarampió fins a la primera sessió de setembre, que resumia la 

situació de la darrera quinzena d’agost. S’estava manifestant un recrudiment de la 

malaltia que en termes de mortalitat representava el 50% del total de defuncions del mes 

d’agost. Aquest agreujament féu que el metge Joan Estelrich, un dels socis de 

l’acadèmia, es demanés ¿Por qué, preguntó, los niños acometidos de sarampion (sic) 

han sucumbido por lo regular en las casas particulares y se han salvado siempre en las 

Salas del Hospital de Caridad? Era diversa la terapeutica (sic) de los facultativos del 
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Hospital? Arribà a la conclusió de què: “[…] la mortandad se explicaba por falta de 

higiene y por el olvido de los consejos facultativos.” No obstant això, ni aquest soci ni 

la resta de la directiva acadèmica en l’esmentat any dissenyaren cap tipus de campanya 

de divulgació sanitària que recollís preceptes higiènics en matèria privada. Cal tenir en 

compte que aquest període estava al bell mig dels episodis de còlera i les actuacions 

públiques en matèria sanitària anaven encaminades més a la col·lectivitat que a la 

població infantil en concret, tot i la seva denúncia contínua envers l’alimentació. 

 A 1887, i sense que el xarampió hagués desaparegut en els anys anteriors, es 

tornà a observar un empitjorament important d’aquest, termes que el metge Enric 

Fajarnés (1887) justificava per: “Como se ha sostenido que el sarampión es más grave 

cuanto mayor sea el periodo que separa las epidemias, y por otra parte, obsérvase que 

el exantema reina endémicamente en las localidades que cuentan muchos habitantes” 

(p. 163). D’aquí que els socis de l’acadèmia mèdica únicament consideraren l’existència 

d’una epidèmia per xarampió quan la mortalitat per aquesta causa a partir de les nostres 

estimacions tenia un pes del 50‰. Pel que fa a l’estacionalitat de les defuncions per 

xarampió en l’esmentat any els acadèmics donaren compte dels primers casos de al mes 

de març, al igual que els llibres sacramentals i d’enterraments. Aquests metges quan es 

referien al nombre de decesos del mes de març afirmaven que per les enfermedades 

reinantes s’havien produït 10 defuncions per diftèria i únicament tres per xarampió. 

Malauradament els registres de defuncions consultats ofereixen la xifra de 13 decesos 

per aquesta darrera causa i tenint en compte sols les defuncions ocorregudes entre el 

naixement i el novè aniversari. La mortalitat per aquesta causa representà durant aquell 

mes el percentatge del 28%. Ja a les acaballes d’abril la directiva de l’acadèmia 

afirmava que “disminuyen los casos de difteria, pero que seguían los de sarampion 

(sic), aumentando en número y gravedad”. Un número que pel mes d’abril segons 

aquella era de 15, novament els registres d’events oferien una xifra major (concretament 

la de 20 defuncions per a la causa), la qual suposava un 37% del total de la mortalitat 

del mes. Pel mes de maig, 19 defuncions per xarampió segons l’Acadèmia i pels 

registres una més representant un 40% del total de defuncions de l’esmentat mes. Pel 

juliol, 76 per la institució i dues menys pels registres de defuncions. Pel següents mesos 

en què es donaren defuncions per aquesta causa, la coincidència fou total. Tot i que la 

manca de correspondència que observàvem en el nombre de defuncions proporcionades 

pels socis acadèmics i pels llibres de registre foren producte de què es tenia “[...] fija la 
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atención pública en la marcha que seguía la difteria, los primeros casos de sarampión, 

ocurridos á mediados de Marzo, pasaron inobservados” (Fajarnés Tur, 1887: 740). 

 Per tot això l’acadèmia no considerà que s’estava produint una epidèmia per 

xarampió fins a la primera sessió de juny. A partir de setembre els acadèmics 

conclogueren que l’epidèmia per xarampió estava en fase de remissió encara que a 

l’agost representà un 27% del total de les defuncions i a finals del mes la donaren per 

finalitzada. A la segona quinzena d’octubre la malaltia tornà a rebrotar explicat en el seu 

moment pel retorn de les famílies que havien abandonat la ciutat en motiu de l’epidèmia 

(Fajarnés Tur, 1887: 742).  

Entorn a l’epidèmia cal afegir que els socis acadèmics foren conscients, per 

reflexió del metge Tomàs Darder, que pogué existir una certa confusió diagnòstica o si 

més no com a conseqüència del patiment del xarampió la salut es debilitava i 

possibilitava la infecció i el desenvolupament d’altres malalties. Així, dit facultatiu 

afirmava que:  

“El número de defunciones por sarampión que se registra oficialmente, pues en 
los estados demográficos-sanitarios, especialmente de Julio y Agosto, figuran muchas 
defunciones por dolencias del aparato digestivo, como gastroenteritis, enteritis y 
enterocolitis y del aparato respiratorio, como bronquitis y bronconeumonias en niños 
mayores de un año y menores de cuatro, cuyas enfermedades, complicación la más 
frecuentemente observada en esta epidemia de sarampión, pudiera ser, á (sic) lo 
menos en parte, como invitantes o consecutivas a este proceso infeccioso”. 

 
La localització de l’epidèmia es centrà en el casc urbà de la ciutat. A primers de 

maig es trobaren casos al quarter d’infanteria del Carme i a la Casa de la Misericòrdia. 

També s’observaren malalts xarampiosos a l’Hospital General, on s’hi havia 

acondicionat una sèrie de sales d’aïllament. A partir de juny, l’epidèmia s’havia estès 

pels barris d’extramurs de la ciutat i fins i tot a algunes poblacions veïnes com Andratx, 

Esporles o Llucmajor. Ja a setembre, poblacions prou distants de la capital també vivien 

l’epidèmia, entre d’altres: Sa Pobla i Llubí (Fajarnés Tur, 1887: 740 - 742).   

 En els anys posteriors a l’esmentada epidèmia les defuncions per xarampió 

continuaren tot i que els seus valors anuals no superaren el 60 ‰ fins a 1904 que superà 

el 80‰. En la única sessió de febrer de la junta acadèmica d’aquell any, el metge Tomàs 

Darder concloïa que: “[...] hace mes y medio estamos en Palma en plena epidemia de 

sarampión y que el caracter (sic) de la misma es bantante infeccioso”.241 Durant els 

mesos de febrer, març i abril el xarampió arribà a representar el 50% del total de les 

defuncions en cada un d’aquells mesos. S’inicià el període de recessió a partir del mes 
                                                 
241 Acta de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, 20/02/1904. 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 406 

de maig però no es reportaren defuncions per aquesta causa fins a setembre. Aquesta 

epidèmia es desenvolupà en un moment en què es tenia clara l’etiologia infecciosa de 

moltes malalties i del xarampió en concret, però que: “La profilaxis del sarampión 

carece de base positiva, pues al par que desconocemos el parásito productor de la 

enfermedad” 242 (p. 54). I que “el aislamiento ofrece una escasa eficacia, por no 

poderse aplicar en la generalidad de los casos hasta pasado el período de su mayor 

contagiosidad, y además, porque la generalización de la dolencia hace muy difícil la 

aplicación de semejante práctica profiláctica” (p. 54). I el tractament general seguit fou 

el expectante, que suposava sostener las fuerzas y combatir los desgastes orgánicos.243 

 Al mateix temps es féu una crítica als mètodes populars utilitzats per 

l’alleugeriment dels signes del xarampió com la fotofòbia i la irritació d’ulls amb l’ús 

de la llum vermella. Així, el metge Miquel Berga constatava que “va desapareciendo de 

la clase proletaria la antigua costumbre del uso de la luz roja sobre los enfermos de 

esta dolencia, dejando de envolverlos en paños de este color”.244 Els ropatges vermells 

provenien de la creença que aquest color feia sortir el xarampió del cos (Barberà i Gil et 

al., 1997: 58). Alhora, afegia que “la luz intensa agrava la erupcion (sic) y retarda el 

periodo de descamacion”.245 Però, segons el facultatiu Emili Darder també s’hagué de 

combatre que tan solo no aisla los enfermos sino que en las familias vemos van 

mezclando, a propósito los distintos miembros por el terrible prejuicio de creer que si 

despuúes padecen el sarampión a mayor edad les será más grave” (Darder Cànaves, 

1926: 155).  

 Cal tenir present que la vacuna contra el xarampió no fou una realitat fins als 

anys 60 del segle XX encara que als anys 20 es creà el sèrum de convalescents com a 

preventiu d’aquell. Aquest descobriment fou presentat pel metge Emili Darder a la Reial 

Acadèmia de Medicina i Cirurgia del 24 de novembre de 1926. En aquesta presentació 

el metge esmentat explicà la intensitat de la mortalitat per xarampió a la ciutat de Palma 

entre 1920 i 1926 a partir del càlcul de les seves taxes brutes. Alhora cartografià la 

malaltia en nombres absoluts a partir de la base territorial dels carrers de la ciutat. La 

presentació continuava amb una explicació sobre l’experimentació seguida en la 

invenció del profilàctic, la seva tècnica d’aplicació, la duració de la immunitat i acabava 

                                                 
242 La identificació del virus per Hektoen no fou feta fins a 1910. 
243 Acta de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, 20/02/1904. 
244 Acta de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, 20/02/1904. 
245 Acta de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, 20/02/1904. 
 
 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 407 

0

5

10

15

20

25

30

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960

‰

En te rament

Sacramen tal

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960

‰

En terament

Sacramenta l

amb un apartat que titulà: ¿Cuándo se ha de emplear el suero de convalecientes?. 

Responent que “deben vacunarse los niños que sospeche estén contaminados, aún en 

los últimos días de la inoculación, con lo cual se disminuiría de paso la 

transmisibilidad” (Darder Cànaves, 1926: 157). Malauradament, no aportà dades sobre 

l’eficàcia d’aquesta terapèutica ni tampoc sobre el seu ús a la ciutat de Palma.  

Els nivells de mortalitat per xarampió en relació a l’estructura per edats mostren 

uns valors més alts entre el primer i el quart aniversari que en la resta d’edats (veure 

Gràfic 71). Entre el naixement i el primer aniversari cal notar que el nadons gaudien per 

aquesta malaltia en concret de la immunitat passiva d’origen matern trasplacentari. Tot i 

que aquesta es perdia entre el 6è i 12è mes de vida, la qual cosa explicaria que el pes de 

la mortalitat per aquesta causa en moments d’epidèmia arribés a estar per sobre del 25 

‰. A diferència de la verola que més enllà de la dècada dels anys vint del segle passat 

deixà de ser una causa important de defunció el xarampió tot i que amb poca intensitat 

seguí provocant defuncions, més en la mortalitat infantil que en la juvenil. Com ja s’ha 

vingut argumentant el llibre d’enterrament reportà major nombre de defuncions en els 

moments de crisi epidèmica.  

 
Gràfic 71: Mortalitat infantil i juvenil per xarampió a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Valors 
anuals. Escales diferents. 

 
         Mortalitat infantil (q0)       Mortalitat juvenil primarenca (4q1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960.      
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Diftèria 
 
 La diftèria246 a la ciutat de Palma fou una causa de mort poc representativa entre 

1840 i 1960, però cal evidenciar que mostrà una intensificació en els nivells de 

mortalitat en la darrera dècada del segle XIX, evidenciant un caràcter epidèmic (veure 

Gràfic 72). Es traduí en valors de fins el 50‰ en la població d’entre 5 i 9 anys. Aquest 

comportament, encara que amb menor intensitat, fou reportat entorn a 1910. La pràctica 

inexistència de diftèria entre 1840 i 1880 podria ser motivat per la inexactitud dels 

diagnòstic o per la inexistència d’aquest, com ja hem apuntat en altres causes. Un 13% 

dels casos diagnosticats de diftèria en els llibres d’enterraments no tingueren la seva 

correspondència en els llibres sacramentals. Un 11% es consignat en el grup de causes 

mal definides, bàsicament per la manca d’aquestes; la resta pertany a causes no 

infeccioses. Per tant, un 90% era reportat com a causa infecciosa, tot i que un 4% se 

l’atribuïa gairebé completament a la calentura i un 1% a malalties de transmissió hídrica 

i alimentària. Ni la mala definició de les causes ni el transvasament de diagnòstics 

semblen ser els processos que explicarien la no aparició d’aquesta causa en els primers 

decennis de l’estudi.  

 
Gràfic 72: Mortalitat per diftèria en la infància a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils 
quinquennals.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960.      

                                                 
246 La revista Dynamis a 2006 dedicà el seu número a un monogràfic sobre la diftèria resulta del tot 
interessant per tal de copsar la creació del sèrum antidiftèric.  
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 Cal observar un patró etari en la defunció per diftèria, dominat per les edats 

juvenils, fet que Emili Darder (1930) explicava per la immunitat transmesa per via 

materna. Així, “[...] la mayoría de niños poseen dicha antitoxina durante los primeros 

meses de vida, la cual va desapareciendo rápidamente en los últimos meses del primer 

año para reascender otra vez a partir de los diez años y particularment en la 

adolescencia.” (p. 15). Aquest perfil per edats estigué marcat per les defuncions entre el 

primer i el quart any de vida, per ser substituït a partir de 1890 per les d’entre 5 i 9 anys. 

L’hivern es presenta com els mesos de major susceptibilitat a la malaltia com demostra 

l’estacionalitat de les defuncions. 

L’agreujament d’aquesta malaltia era explicada pel metge Ramon Rotger, en el 

discurs inaugural del Col·legi Mèdico-farmacèutic de Palma al 1910, per la manca de 

salubritat en les vivendes de la ciutat per: 

“[...] escasas de luz y ventilación, habitaciones acinadas (sic) y sumamente 
reducidas, muchas de las cuales no tienen otra abertura que la entrada, siendo 
preciso la luz artificial para poder penetrar en ellas; las alcobas (llámeselas así) ó 
cuartos dormitorios, contiguos á la sal de entrada, la que á su vez sirve de cocina y 
comedor, sala de labores y habitación de animales domésticos y de la cual sólo la 
separa una parodia de cortina ó vetusta vidriera más ó menos encorvada por efecto 
de la humedad; por la parte interior ó trasera de la casa, alguno que otro diminuto 
patio donde van a parar las basuras de la vecindad y es el punto designado a los 
trabajos de limpieza de ropas, en donde hay constantemente aguas sucias que con sus 
emanaciones unidas á las del sumidero (que no suelen faltar) hacen el complemento 
de la casa.” (p. 10).  

Tot i que, posteriorment el també metge Emili Darder (1930) confirmà que 

l’amuntegament proporcionava el caràcter epidèmic de la malaltia, però també 

esmentava que “[...] en los distintos medios sociales, cuanto más pobres sean o 

presenten mayor densidad de población habrá entre los niños mayor número de 

inmunes y menor de receptibles.” (p. 21) Si aquestes condicions foren presentades per 

l’afavoriment que proporcionaven per a la reproducció del bacil diftèric, també recalcà 

l’existència de tota una sèrie de factors que contribuïen al seu contagi.  

D’aquesta manera, denunciava el costum de què els infants juguessin al carrer 

perquè entorpien el trànsit però pel perill que suposava que vaguessin pels carrers on 

havia estat declarada la diftèria. Per aquest motiu, l’autor reclamava espais verds pels 

nins de la ciutat. Alhora encarí a les mares perquè evitessin que els fills es posessin les 

joguines i objectes diversos a la boca, però també besar als nins a la boca. Uns factors 

que proposaven la modificació de la conducta dels nins, bàsicament a través d’una 

culturació de les mares en les normes sanitàries. Però fins i tot, demanava que no fossin 

visitats els malalts diftèrics i manifestava la manca d’efectivitat de la col·locació de 
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cartells en les cases particulars anunciant l’existència de la malaltia, fruit de la 

declaració obligatòria d’aquesta. Els cartells feien que “muchas [...] familias [...] no 

avisan al facultativo hasta que tienen el enfermo poco menos que moribundo porque 

saben que les pondrán el IPRI que consideran ellas como una ofensa para la misma y 

esto da pie a que se fomente el intrusismo” (Darder Cànaves, 1930: 14). Per tot això, 

recomanava l’aïllament dels malalts però també de les famílies i la desinfecció 

d’objectes i robes que estaven amb contacte directe amb ells.  

El facultatiu Rotger (1910) en el mateix text es demanava: Y por parte del 

facultativo ¿qué conducta debemos seguir? Creo que la contestación sería unánime, 

acudir con presteza y no ser parcos con la medicación que hoy tenemos á mano, el 

suero [...] (p. 15). Cal a dir que aquests sèrum era llargament conegut a la Mallorca de 

principis del segle XX, donat que als mesos de novembre i desembre de 1894 el metge 

Rafel Ribes fou enviat per part de la Diputació Provincial de les Illes Balears en 

comissió d’observació a París per l’aplicació del sèrum antidiftèric que s’havia efectuat 

a l’Hôpital des Enfants-malades per part del metge Émile Roux i els seus col·laboradors 

entre els mesos de febrer i juliol del mateix any. El metge mallorquí fou un més dels 

delegats espanyols i d’altres països europeus que hi foren comissionats. El propi govern 

de l’estat hi havia delegat a Antonio Mendoza i Manuel Sanz però aquests darrers també 

foren enviats a Berlín per observar el mètode de Behring. El fruit d’aquesta comissió 

estatal fou la memòria titulada Tratamiento de la difteria por el suero de la sangre de 

caballos inmunizados, procedimiento Behring-Roux. I l’homònima del nostre metge 

mallorquí fou presentada a febrer de 1895, Tratamiento de la difteria por medio del 

suero antitóxico según el método del Doctor Roux.  

Sota el títol d’Observaciones y consideraciones recollí les seves impressions, tan 

mèdiques com personals que discutí amb altres delegats, com per exemple els de 

València o Sevilla. Les primeres recollien una sèrie d’històries clíniques de pacients 

tractats en el pavelló Trousseau de l’esmentat hospital. A més del procediment de 

diagnòstic de la malaltia i de la terapèutica seguida que consistia en l’anomenat tubage 

que responia a la intubació difosa per Bouchut com a substitució de la traqueotomia. El 

propi metge reconeixia que era la primera vegada que observava aquesta tècnica i alhora 

preconitzava els beneficis del seu ús. En el cas de la seroteràpia reportà la immunització 

dels cavalls i el procediment d’aplicació del sèrum. Així, afirmava que era “[...] el mejor 

remedio que, por ahora, tenemos para curar la difteria.” (p. 50). Tot i que, retòricament 

es demanà que si “[...] el tratamiento de la difteria por el procedimiento y con las reglas 
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establecidas por el Dr. Roux ¿será el definitivo?” I respongué que: “Con seguridad que 

nó. En todos los grandes laboratorios se prosiguen con verdadera fiebre estudios y 

experiencias que no han de tardar en dar sus frutos.” (p. 44). Alhora enuncià que el 

sèrum tenia “[…] mucha fuerza preventiva aunque sus efectos en este sentido son 

probablemente de corta duración.” (p. 50). D’aquí que proposés com a noves línies 

d’investigació, la d’”[…] encontrar un medio para aumentar la fuerza antitóxica del 

suero, fuerza que es difícil de hacer llegar a cien mil unidades y más difícil todavía 

conseguir con seguridad que pase esta cifra, como sucede hoy en algunos casos 

solamente.” (p. 44-45). 

Recomanava la instal·lació d’un laboratori a la ciutat de Palma per tal de 

verificar el diagnòstic de la diftèria. Aquest laboratori no havia de ser un “[...] 

laboratorio como los que se ven en cada uno de los grandes servicios del Instituto 

Pasteur, ni tampoco como el laboratorio microbiológico de Barcelona. Pada de eso, 

sino lo que tiene cada uno de los hospitales de Paris; un laboratorio de trabajos 

prácticos, de cada día, sin estar particularmente destinado á las elevadas 

investigaciones de la ciencia, cosa que debe dejarse para aquellos grandes centros de 

caracter más especulativo é investigador; eso es lo que hace falta en Palma y lo que 

puede tenerse sin esforzarse mucho.” (p. 43-44). Per tant, no mostrà cap tipus de 

pretensió de verificar empíricament la realització del sèrum sinó que apuntà que sols es 

podia adquirir a l’Institu Pasteur o “[...] bien del que prepara el doctor Ferrán en el 

Laboratorio de Barcelona, ó bien de otro centro menos conocido.” (p. 44), encara que 

sense senyalar apuntà la seva localització geogràfica. No obstant això, si la Diputació 

Provincial de les Illes Balears decidia instal·lar el laboratori recomanat assegurava que: 

“[...] no habíamos de tardar mucho en obtener aquí mismo, la inmunización de algun 

caballo y ya sabemos que uno, podría bastar para toda esta provincia, que dista mucho 

todavía de contar sobre su suelo con el millon de habitantes á que uno solo puede dar 

remedio.” (p. 44).  

La seva estada científica a París no únicament es limità a l’Hôpital des Enfants-

malades, sinó que també visità l’Institut Pasteur per mediació del cònsol espanyol 

Carlos de Florez on pogué assistir a diferents sessions d’un curs de bactereologia 

general impartit pel metge Roux. Sessions sobre las bacterias del aire, de las aguas, de 

las tierras, de la bacteridia, del cólera de las gallinas, del rouget, del bacilo de 

Friendtander, entre d’altres. Però no en reportà més detalls donat que el seu objecte era 

el sèrum antidiftèric. Així mateix, el metge Ribes en el seu darrer dia d’estada entrà en 
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contacte amb el doctor Roux a través del també doctor A. Chaillou del qui expressà una 

profunda gratitud y amistad sincera no únicament per la possibilitat d’haver conegut 

personalment a Roux sinó també perquè li serví per obtenir una petita quantitat del 

sèrum. 

Aquesta quantitat serví per provar la seva efectivitat en un cas diagnosticat de 

diftèria pels metges Riera i Sancho, socis de l’acadèmia mèdica, en un infant de pocs 

mesos a la ciutat de Palma. Tot i que el metge Ribes en un principi reticent per la poca 

quantitat que disposada de sèrum, reconeixia la necessitat de què li fos augmentada la 

fuerza antitóxica. No obstant això, a l’infant li foren injectades dues dosis de 20 

centímetres cúbics de sèrum, curant-se de l’angina diftèrica però morí d’[...] hipertoxia 

del envenenamiento interno que había hecho camnio durante los tres días que 

precedieron á la inyección del suero” (p. 46-47).  

L’aparent revés que suposà aquesta primera experiència a la ciutat de Palma 

portà al metge Ribes a afirmar que:  

“Cuando la experiencia vaya enseñando á todos; cuando la confianza en el 
remedio vaya cundiendo con algunos sucesivos éxitos que espero han de alcanzarse 
aquí en cuanto tengamos suero suficiente para atender sin estrechez á todos los casos 
que se ofrezcan; cuando, en fin se acuda desde el primer momento á este inapreciable 
liquido, veréis como en las estadísticas de los casos de difteria irá descendiendo más 
y más la cifra que expresa el tanto por ciento de mortalidad como ha sucedido en 
Francia, hasta conseguir que la difteria sea una afección de las menos graves; cosa 
que ahora no ha de parecerle á nadie inesperada maravilla y sin embargo será una 
de las mejores conquistas de este glorioso siglo diez y nueve” (p. 48 – 49).   

 

Anys més tard, el metge Emili Darder (1930),cap d’epidemiologia de l’Institut 

Provincial d’Higiene, manifestava que aquest sèrum no havia tingut l’eficàcia 

terapèutica desitjada, per això afirmava que:  

“[...] siendo gran verdad que su papel es curativo y no preventivo, !Si al menos 
hiciese como los arsenciales en la sífilis que disminuyen los microbios y la 
contagiosidad aún tendría valor profiláctico! Mas examinemos la curva de la marcha 
de la difteria en relación con el uso del suero. Po ha disminuido la morbilidad si no 
al contrario, se discute su acción sobre la mortalidad por 100.000 habitantes y a 
pesar del suero se muestran episodios, y a menudo, de suma gravedad.” (p. 42 – 43).  

 

No obstant això, manifestà el convenciment de què havia curat a molts de malalts 

diftèrics, però el relatiu fracàs era conseqüència d’una major virulència de la malaltia, 

com també havia passat amb el grip.   

Entre 1910 i 1911 s’inventà l’anomenat test de Schick, nom donat en honor al 

seu artífex, que permetia detectar la susceptibilitat de l’individu a la diftèria. 

Procediment descrit per Emili Darder en el discurs inaugural de la Reial Acadèmia de 
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Medicina i Cirurgia de la capital mallorquina a 1930: Epidemiologia de la difteria. Las 

antiguas dificultades para su profilaxis y el valor actual de la vacunación, del qual ja 

s’han citat alguns fragments, per demostrar el valor de la vacunació. A partir de 1923 

Gaston Ramon preconitzà la profilaxis de la diftèria amb l’antitoxina, la qual fou utilitza 

per les campanyes de vacunació massives que es dugueren a terme a l’illa a partir de 

1926 sota el control de la Secció d’Epidemiologia de l’Institut Provincial d’Higiene de 

Balears, del qual Darder n’era l’epidemiòleg en cap. Aquesta actuació deixà un nombre 

de 3400 vacunats sols a l’any 1929 en tota l’illa de Mallorca, però que ni un 1% 

d’aquests residien a la ciutat de Palma. Per tant, fou una actuació efectuada sols en el 

món rural.  

 
Tuberculosi 
 

La tuberculosi, una de les malalties socials per excel·lència, l’anomenada ‘pesta 

blanca’, fou una de les malaltia que a principis del segle XIX es considerava hereditària i 

pròpia dels sectors més rics de la població. En canvi a mitjans d’aquell segle es 

començà a percebre com una malaltia vergonyosa i estigmatitzant. Alhora que s’anà 

afinant el seu diagnòstic, es descobriren els diferents tipus de tuberculosi i s’obrí un 

ampli debat sobre la seva contagiositat, tot i que no fou fins a 1882 quan Robert Kock 

(1843 – 1910) publicà la identificació del bacil que produïa la malaltia i en 

conseqüència quedà definitivament establert el seu caràcter contagiós. El debat sobre el 

contagionisme-anticontagionisme de la tuberculosi es donà en la Mallorca de mitjans 

del vuit-cents, així Weyler afirmava que: “Al tratar de la tisis se presentan entre varias 

cuestiones, las siguientes: 1º Si es contagiosa: Varios profesores de crédito en la Isla, 

la admiten como tal, fundados en casos, para ellos concluyentes: no es este mi modo de 

pensar, porque entre muchas pruebas que pudiera aducir, creo que los casos en que se 

apoyan no son ni suficientes ni bien observados” (p. 250). Evidentment, encara faltaven 

una sèrie d’anys perquè Villemin conclogués que l’agent etiològic que produïa la 

malaltia era un virus, fet que es donà a 1868 i el descobriment de Kock que abans 

citàvem.  

Tot i el convenciment del metge Weyler de què la tuberculosis no era 

contagiosa, la praxis mèdica general mallorquina des del segle XV propicià la creença de 

què la malaltia era contagiosa. Així, existí la declaració obligatòria de la malaltia, la 

crema dels objectes de tot difunt tuberculós i la desinfecció química de l’entorn. (Mayol 

y Vidal, 1906:52; Massot Ramis d’Ayreflor, 2005). Però alhora, aquesta classe mèdica 
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que havia reafirmat la seva postura contagionista amb la identificació del bacil de la 

tuberculosi a 1882 amb l’experimentació que Kock, estava portant a terme entorn a la 

seva terapèutica no hi reconegué el final d’aquesta malaltia. Així el metge Francesc 

Sancho y Mas en el discurs inaugural del Col·legi Mèdico-Farmacèutic de 1891, 

mantingué que: “El conocimiento del baccillus no ha originada hasta hoy una 

verdadera terapéutica de la tuberculosis y la medicina sigue siendo impotente ante los 

estragos que produce, pero ha servido al menos para evidenciar la ineficacia de los 

métodos clásicos, obligando á buscar en la higiene, sino la curación, al alivio posible 

del paciente” (p. 8) 

Amb aquell canvi d’actitud que anunciàvem possiblement la tuberculosi247 passà 
a ser més visible i això portà a l’anterior metge a preguntar-se:  

“Es ahora mas frecuente que en épocas atrasadas? Los datos estadísticos 
serían el único modo de resolver esta duda; pero faltando, debemos proceder por 
analogía (sic), ó comparaciones, pero, si tenemos presente, que segun (sic) las épocas 
en que se encuentran los pueblos, aumentan ó disminuyen ciertas dolencias; ya por las 
vicisitudes políticas que acarrean trastornos físicos y morales, ya por la mutación (sic) 
de costumbres, y otras mil circunstancias al parecer insignificantes, cuando se 
consideran por separado, pero de mucho peso si obran de concierto; no iremos fuera 
de propósito, si admitimos que la tisis es hoy dia (sic) mas (sic) comun (sic) que en el 
pasado siglo” (p. 251).  

No obstant això, el nombre de defuncions per aquesta causa fou gairebé inexistent en la 
població més jove de la ciutat de Palma entre 1840 i 1860 (veure Gràfic 73).  

 

Gràfic 73: Mortalitat en la infància per tuberculosi a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Valors 
anuals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
      

                                                 
247 Possiblement Weyler alhora de tractar de la tuberculosi es referia a la tisi pulmonar i a l’hemoptisi. 
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A partir de 1860 s’observà un ascens continuat fins que s’arribà a màxims per 

sobre del 30‰ entre les acaballes de la dècada dels 70 i els primers de la dècada dels 80 

del segle XIX, per després tornar a observar un descens continuat amb algunes petites 

desacceleracions, sobretot en els darrers anys del vuit-cents i durant els primers 10 anys 

del segle XX. De 1920 endavant s’observà un nou descens que podria ser producte de la 

vacuna BCG i que conduí als nivells de mortalitat per aquesta causa per sota del 5‰, 

amb una certa estabilització d’aquests.   

La pràctica inexistència de defuncions per tuberculosi fins a 1860 resulta del tot 

inversenblant però es poden adduir una sèrie de motius que permetin fer més entenedor 

aquest comportament. Una confusió diagnòstica de la causa de mort podria explicar en 

part aquest fet, tenint en compte que la tuberculosi infantil presenta, i creurem que 

presentava, símptomes i signes inespecífics i escassos. I diagnosticable, en l’actualitat, 

amb la proba de tuberculina positiva, radiografia de tòrax i el coneixement de 

l’existència de contacte amb focus tuberculós. Aquest darrer element era factible a 

mitjans del segle XIX i la resta, que encara que no havien estat desenvolupats, es suplien 

amb el diagnòstic anatomoclínico a partir de signes físics obtinguts a partir de la 

percussió o de l’auscultació (Laín Entralgo, 1982). Tal vegada pel seu caràcter crònic 

féu que no fos considerada, en un principi, com a causa de defunció per la població 

infantil o simplement la defunció es deuria a una altra malaltia, possiblement de caire 

oportunista donat el debilitament de l’organisme que havia produït la infecció per 

tuberculosi. Malgrat tot, Weyler (1845) constatava que: “En Palma es mas frecuente 

que en los pueblos; en Mallorca mas que en Menorca etc. pero Londres, y aun con 

Barcelona, Valencia, Madrid, no nos queda la menor duda que son en número mas 

diminuto, que los de estas últimas ciudades” (p. 251).  

Alhora la classe mèdica mallorquina era conscient de què existia un cert 

subenregistrament de la tuberculosi com a causa de defunció. Aquest estava motivat per 

l’existència de diagnòstics falsos que evitaven contribuir a l’estigmatització no sols del 

pacient sinó també del seu entorn familiar, com també en fou l’exemple de la sífilis. 

Així, el metge Pere Jaume Matas, soci de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 

la ciutat i cirurgià segon de l’Hospital General de la mateixa ciutat, en el discurs 

inaugural del curs acadèmic de 1903 del Col·legi Mèdico-farmacèutic de Palma de 

Mallorca, testimoniava que: 

 “La tuberculosis es la enfermedad más grave y más universal de todas, con el 
bien entendido que las estadísticas siempre aminoran el número dando un 
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contingente muy inferior á la realidad. Repugna á las familias confesar la verdad, y 
el médico suele ser complaciente. Muchos fallecidos á consecuencia de 
peripneumonia, bronquitis crónica, meningitis, tabes mesentérica, abscesos, caries, 
necrosis, escrófula, lupus, etc., etc., no engruesan como debiera la formidable cifra 
anual de víctimas de este terrible azote.” (p. 11). 

 
Aquesta malaltia a principis del nou-cents fou entesa com un indicador socio-

econòmic d’una població, així "[...] el mal fímico es en higiene pública expresión de las 

condiciones económicas y sociales de las clases laboriosas y en particular de las que se 

designan bajo el nombre de proletarias; así se explica el porqué cuando uno de los 

factores de esta situación cambia en un sentido favorable á la resistencia del individuo, 

la enfermedad disminuye” (Matas, 1903: 15). Aquests factors passaven per millores 

dels salaris, de les condicions higièniques dels habitatges i fàbriques i per regular els 

horaris i els descansos. D’aquesta manera s’evitaria que la tuberculosi s’acarnissés amb 

la classe obrera perquè aquesta “[...] en su existencia precaria viven en habitaciones 

estrechas, obscuras y mal aireadas, comen mal y nunca bastante, supliendo las más de 

las veces la falta de alimento por el alcohol mortífero, agobiados por el trabajo, 

sufriendo penalidades por no poder atender á las necesidades de la vida, sin gozar un 

día de bienestar, todo en fin, contribuye á que en ellos la tuberculosis haga los más 

espantosos estragos” (Matas, 1903: 11).  

L’afany que es tingué contra aquesta malaltia s’entengué a la infància amb el 

binomi de salut-alimentació. Així el metge mallorquí Jaume Font y Monteros (1912) 

sostenia que aquesta causa era “[...] un problema de nutrición, de decadencia orgánica, 

evidente es que desde la lactancia en el recién nacido hasta la alimentación adecuada 

en el joven que habrá llegado al pleno desarrollo orgánico, son variados y solícitos los 

cuidados que tanto á nuestros pequeños en miniatura como á nuestros jóvenes aún en 

crecimiento debemos todos siempre prodigar [... ]” (p. 10) Aquesta debilitat orgànica 

havia de ser evitada des del naixement mitjançant la lactància, ja que “[...] es el primer 

medio racional a apelar, y siendo la materna superior á las demás, sólo por 

enfermedad: tuberculosis en evolución, cardiopatías llegadas al periodo de asistolia, 

afecciones agudas y crónicas de la clase que sean, las madres no deben dejar de criar á 

sus hijos, pues éstos tienen derecho a sus pechos” (p. 11). Així, si la mare era 

tuberculosa no es recomanava la lactància del propi fill, donat que el bacil de la 

tuberculosi es troba a la llet materna i la transmissió és per via respiratòria. Tot i que en 

l’actualitat si la mare ha estat diagnòstica i tractada per la malaltia generalment 

s’aconsella aquesta lactància (Díaz-Gómez, 2005: 322). Alhora, cal concebre aquesta 
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afavoriment de la lactància materna com una part del discurs mèdic hegemònic de 

principis del segle XX, sota el raser de la medicina social, a través de l’anomenada 

Puericultura, en la lluita contra la mortalitat infantil.  

 

Grip 
 
A les acaballes del segle XIX la grip era considerada com una malaltia epidèmica 

i accidental que es localitzava en una estació en concret, bàsicament a l’hivern. I alhora 

en el col·lectiu mèdic mallorquí s’hi entenia l’existència d’una confusió diagnòstica 

entre aquesta malaltia i el dengue. D’aquí que el metge Joan Mercant Barceló (1897) 

establís la seva diferenciació a partir d’una geografia, simptomatologia i pronòstic 

diferents, entès aquest darrer com la previsió del sorgiment, el caràcter del 

desenvolupament i la terminació de la malaltia. Així, “[...] la grippe es más propia de 

los países septentrionales, y tiene por caracteres distintivos, un perturbación general 

profunda y manifestaciones sintomáticas muy variadas. Su ataque no es tan brusco, é 

invade principalmente los órganos de la respiración; sigue un curso irregular, de 

duración indefinida y reviste gravedad. En canvi, “[…] el dengue, más propio de los 

países meridionales, se caracteriza en general, por dolores articulares y musculares; su 

marcha es casi cíclica y en ciertos casos aparece una erupción especial seguida de 

descamación. El pronóstico es más benigno.” (Mercant i Barceló, 1897: 228).  

La grip fou una causa de defunció poc freqüent en la població infantil i juvenil, 

tot i que a partir de 1900 tingué un cert pes, gens comparable amb el de la verola o 

xarampió o fins i tot amb altres malalties, aquestes de transmissió hídrica o alimentària 

com la diarrea o l’enteritis. Però, la pandèmia de grip que esdevingué entre 1918 i 1921 

i que deixà un nombre estimat de defuncions entre el 20 i 40 milions arreu del món, ha 

estat presentada com un dels frens més importants del descens de la mortalitat en la 

infància durant el segle XX a Espanya (Sanz Gimeno, 1997, Ramiro Fariñas, 1998 i 

Robles González, 2002). Les sèries de mortalitat de la ciutat de Palma mostraren en 

aquella cronologia una tendència a l’augment. Un fre que en la nostra geografia no sols 

esdevingué explícitament per aquesta causa sinó que l’inici de la pandèmia contribuí a 

l’augment de la mortalitat que s’estava observant per malalties transmeses per aigua i 

aliments, com per exemple la diarrea i enteritis, com tot seguit s’explicarà.  

Cal notar que el pes de la mortalitat per grip, únicament té una certa 

representativitat a l’any 1918 i que la seva xifra fou un poc superior al 10‰ (veure 



L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma (Mallorca, 1838 – 1960) 

 418 

Gràfic 74). No obstant això, fou una causa que es mantingué present fins a 1960. A 

partir de 1919 i fins a 1950 els seus valors estaven per sota del 2‰ a més s’observen 

anys sense l’existència de defuncions per grip. Tot i que en la dècada dels anys 50 del 

segle XX s’observà un cert recrudeixement dels seus nivells, que passaren a estar per 

sobre del 2 ‰, tot i que no arribaren els nivells de principi de segle.  

 
Gràfic 74: Mortalitat en la infància per grip a la ciutat de Palma, 1900 – 1960. Valors anuals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 

1840 – 1960.   
 
A febrer de 1918, la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de 

Mallorca observà l’existència de la grippe como en años anteriores i fins i tot en féu 

una valoració del casos observats, es concloïa que “[…] ha producido buen número de 

atacados ocasionando algunas defunciones en los ancianos y en los individuos 

depauperados y con debilidad del aparato respiratorio, con lesiones crónicas de este 

aparato.”248 Es percebé com una malaltia estacional i amb un comportament no 

epidèmic. Però, a mitjans de maig es declarà l’epidèmia a l’illa de Mallorca i la seva 

entrada fou conseqüència de la importació a causa de què “iban llegando de Barcelona 

y Valencia, atacados y convalecientes, que no tardaron en esparcir el germen entre 

nosotros y sobre todo viajeros llegados de Francia a un lugar apartado de nuestra isla 

tal como s’Arracó, punto de partida principal de dicha epidemia en Mallorca, que fue 

siguiendo una marcha invasora de poniente a levante, sin dejar ningún pueblo ni aldea 

libre de invasión (p. 12). Tot i que, l’acadèmia mèdica no reportà l’existència de 

                                                 
248 Acta de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, 26/02/1918. 
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l’epidèmia fins a la sessió de novembre, on esmentà que “[...] la epidemia grippal [está] 

extendida por toda Mallorca, causando gran numero de invasiones y no pocas 

defunciones siendo grande la alarma que tal estado sanitario infundia”.249 El no 

esment del comportament epidèmic per part de l’acadèmia possiblement es degué al fet 

que a la ciutat de Palma no es notaren els seus estralls fins al mes d’octubre, com les 

xifres de mortalitat per grip en la població infantil i juvenil ens reporten. 

Davant aquesta situació l’Acadèmia proposà la recollida de les dades clíniques 

dels afectats per grip “[…] para que en su dia y despues de serio examen pueda dejar 

consignado cuanto á la epidemia se refiera, para que quede marcado el caracter, 

complicaciones y formas que afectara la afeccion grippal”.250 Així, el metge Ramon 

Rotger Pizá (1919) pronuncià com a discurs de recepció: Concepto de la pasada 

epidemia gripal per incorporar-se a l’esmentada institució. Hi explicà la cronologia i 

geografia de l’epidèmia a més de les formes clíniques de la malaltia, i el perfil etari dels 

afectats, on destacà que: “[...] dos hechos que me llamaron la atención desde un 

principio, los que complicándose con el estado de embarazo y puerperio eran 

gravisimos; igualmente me llamó la atención que esta epidemia causara sus mayores 

estragos en individuos jóvenes y al parecer robustos, respetando a los viejos y niños” 

(p. 20). Així, quedaria confirmat que el pes de la mortalitat per grip en les edats de la 

infància fou bastant baix, com havíem manifestat a l’inici d’aquest apartat, i sobrepassat 

en escreix per malalties que en el moment no tingueren la consideració d’epidèmia.  

 

3.2.2.2 Les malalties infeccioses transmeses per aigua i aliments en la infància  

 
Fernando Weyler (1845) enfatitzava que: “En la infancia se padecen todas las 

enfermedades de ese periodo de la vida; pero las mas abundantes son las del tubo 

intestinal y estómago, la encefálicas, y las que promueve la denticion (sic)”(p. 251). Per 

una aproximació a l’afirmació del facultatiu a través de les malalties transmeses per 

l’aigua i els aliments, citarem en aquest apartat les malalties gastrointestinals, que han 

estat agrupades sota el títol genèric de ‘diarrea i enteritis’, però també l’efecte de la 

disenteria i de la febre tifoide com a causes de defunció.  

 
 

 

                                                 
249 Acta de la Reial Acadèmia e Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, 14/11/1918. 
250 Acta de la Reial Acadèmia e Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, 14/11/1918. 
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 La diarrea i l’enteritis predominaren com a causa de defunció de transmissió 

hídrica i alimentària a diferència de la disenteria i la febre tifoide que presentaren un 

comportament més puntual i localitzat en el temps (veure Gràfic 75). El pes important 

d’aquestes causes s’observà entre 1860 i 1880 tot i que la diarrea i l’enteritis 

mantingueren el seus valors per sobre del 20‰ fins a la dècada dels anys 40 del segle 

passat. Cal notar que la ‘diarrea i enteritis’ arribà a reportar fins el 80‰ de la mortalitat 

de la població infantil i juvenil. Tot i que, cal tenir present que sota el títol de ‘diarrea i 

enteritis’ han estat agrupades més de 300 etiquetes diagnostiques en el període comprès 

entre 1840 i 1960. Diagnòstics que coexistiren tots alhora, però si que ens demostren la 

pluralitat en la seva terminologia.  

 
Gràfic 75: Mortalitat en la infància per grip a la ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils 
quinquennals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 

1840 – 1960.   
 

La varietat de diagnòstic per la diarrea i enteritis depengué del període, fruit del 

que es podria denominar ‘moda diagnòstica’. És a dir, aquests diagnòstics podien 

respondre a la singularitat d’un determinat metge o grup de metges que haguessin tingut 

una formació per exemple en una mateix indret. Així, el predomini d’una causa o un 

altra a partir de signes i símptomes semblants, podria ser per la incorporació de nous 

facultatius al mercat sanitari. No obstant això, el tipus de buidatge documental que s’ha 

seguit no permet avaluar la pràctica diagnòstica de cada un dels metges que certificà la 
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causa de mort a la ciutat de Palma. Cal tenir present que l’ús reiteratiu de determinades 

expressions podria emmascarar una desconeixença reial de la causa última de defunció i 

que etiquetes com diarrea, per aquest apartat, però també dentició com explicarem 

posteriorment, fossin una mena de causes comodí que serviren per proporcionar una 

causa de defunció per a la inscripció d’aquesta i tal vegada sense la certificació d’un 

facultatiu. Tot i que tant pel llibres sacramentals com pels d’enterraments, el certificat 

mèdic de la defunció era un dels requisits per a la inhumació del cadàver. Alhora aquest 

tipus de malalties eren present en la mentalitat popular, d’aquí una de les lluites 

mèdiques més importants contra els costums atàvics.  

En els primers vint anys del període que abarca el nostre estudi (1840 – 1859) 

les causes de defunció que han estat reunides en l’etiqueta de ‘diarrea i enteritis’ estan 

representades en un 95% per les causes literals següents: Irritación en el vientre, 

inflamación en el vientre i diarrea (veure Gràfic 76).  

 
Gràfic 76: Pes percentual dels diagnòstics agrupats sota títol de ‘diarrea i enteritis’ en la infància 
de la ciutat de Palma, 1836 - 1900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 

1840 – 1960. 
 

Únicament la diarrea mantingué un cert pes a mesura que s’anà avançant en el 

vuit-cents, però de cada vegada més marginal. Així passà d’un 32% a un 2% com a 

causa final d’inscripció mentre que d’altres diagnòstics feren la seva aparició i 

mantingueren la seva freqüència i fins i tot l’incrementaren sobretot a partir de la 

darreres dècades del segle. Així, la gastroenteritis, l’enterocolitis i l’enteritis entre 1860 

i 1879 representaren el 64% del grup general, mentre que en les dècades següents 
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arribaren al 70%. Així, l’ús d’aquests nous termes passà a ser habitual possiblement en 

substitució dels d’irritació en el ventre i inflamació en el ventre. Aquest reemplaçament 

s’explica pel pas de diagnòstics on deixaren d’imperar els signes.  

El diagnòstic de ‘diarrea’ procedent des del llibres d’enterraments o dels llibres 

sacramentals pogué significar diferents patologies encara que totes transmissibles 

igualment per l’aigua i els aliments. La coincidència entre ambdues fonts fou plena en el 

50% dels diagnòstics (veure Gràfic 77).  

 
Gràfic 77: Concordança per causa de defunció de diarrea entre els llibres d’enterraments i els 
llibres sacramentals en la infància de la ciutat de Palma, 1836 – 1881.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 

1840 – 1960. 
 

En canvi, la resta fou representada per gairebé un 25% de partides sense causa 

de defunció que podria justificar que l’ús del diagnòstic diarrea fos en part més una 

etiqueta que una causa final. Seguit per un 5% per part d’una causa poc explicativa com 

és la calentura o un 2% d’un tipus de causa més individuada com és la disenteria. I un 

no gens menyspreable 15% que reunia fins a 41 etiquetes diagnòstiques distintes amb 

vies de transmissió diferents. Així, algunes d’aquestes foren: dentició, verola, crup, 

convulsions, catarro o amb el mateix mecanisme de transmissió: gastroenteritis, 

inflamació en el ventre o gastritis. D’aquí que Weyler (1845) afirmava que tot i que la 

disenteria “[...] ofrezca un síntoma muy diferencial, que no existe en la [diarrea], cual es 

la presencia de la sangre en las evacuaciones, sin embargo, suelen confundirse ambas 

enfermedades, bajo el solo concepto de disenterias” (p. 231). No obstant això, el 

percentatge de convergència entre diarrea i disenteria com a causa de defunció fou molt 

baix, talment com hem enunciat anteriorment. A més, afegia que “[...] la diarrea es mas 

comun (sic) que la disentería, causa pocos estragos y es de corta duracion (sic) por lo 
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regular” (p. 231). Una afirmació que sols es pot verificar a través de les causes de mort, 

d’aquí que sols es pugui afirmar la naturalesa de la seva freqüencia. Tot i així, el pes en 

la mortalitat per diarrea entre 1840 i 1860 no superà el 40‰, fins el punt d’arribar a 

estar per sota del 20‰. Per tant, aquestes xifres explicarien la percepció del metge 

Weyler encara que la disenteria no tingué cap tipus de representació com a causa de 

defunció fins a 1860.  

La disparitat entre diagnòstics també afectà a la disenteria, tot i que de manera 

molt més marginal que el que hem explicat pel cas de la diarrea. Així, cal notar que al 

voltant del 80% de les causes de defunció diagnòsticades com a disenteria i recollides 

en llibres sacramentals també ho foren pels llibres d’enterraments (veure Gràfic 78). A 

diferència del que s’observava en el cas de la diarrea, el valor del nombre de defuncions 

‘sense causa’ o diagnòstics varis no superarà en cap dels casos el 10%. D’aquí, que no 

sigui tant fàcil imputar al diagnòstic de disenteria la característica de causa “comodí” 

com hem marcat pel cas de la diarrea o d’altres causes. La baixa transferència entre el 

diagnòstic disenteria i diarrea podria ser producte del diagnòstic diferencial que ens 

plantejava Weyler i que hem citat anteriorment. Els diagnòstics varis recollits foren: 

xarampió, pulmonia, angina diftèrica, tabes mesentèrica o per la mateixa via de 

transmissió que la disenteria es pot posar l’exemple de l’enteritis. 

 Pel que fa a la febre tifoide cal esmentar que el percentatge de correspondència 

fou bastant alt (més del 60%) i el de ‘sense causes’ tingué una quantia semblant al que 

havíem observat en la disenteria (veure Gràfic 27). Encara que el nombre de causes 

vàries fou més nodrit en la febre tifoide reunint diagnòstics tant diferents com 

inflamació en el ventre, enteritis, disenteria, gastritis i amb transmissibilitat diferent: 

dentició, crup, catarro, calentura, pneumònia, pulmonia, etc. El metge Antoni Mayol i 

Vidal (1906) afirmava que  

"[...] las defunciones por tifoidea que aparecen en nuestra estadística, no son 
todas causadas por el bacilo de Ebert y Gafki, algunas seguramente son imputables 
al micrococcus melitensis, causa viva de esa fiebre tífica, intermitente, llamada de 
Malta ó Mediterránea; pues aunque muy diferentes por su síndrome, se les confunde 
en la estadística mortuoria, por carecer la segunda, de casilla propia en los cuadros 
demográficos á que se refiere nuestras observaciones”(p. 55).  

 
Possiblement l’autor quan cita nuestra estadística es refereix a la classificació de les 

causes que es trobava insertada en el Moviment Natural de la Població. Tot i així, cal dir 

que la brucelosis com a tal o amb l’etiqueta de febre de Malta o Mediterránea no apareix 
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com a tal en les partides de defuncions dels llibres sacramentals, d’enterraments o del 

Registre Civil en la franja d’edat estudiada.  

 
Gràfic 78: Concordança per causa de defunció de disenteria i febre tifoide entre els llibres 
d’enterraments i els llibres sacramentals a la infància de la ciutat de Palma, 1836 – 1881. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 

1840 – 1960. 
 

L’etiologia de la diarrea i de la disenteria per Weyler (1845) era deguda a: 
 “[…] la intoxicación producida por ciertas emanaciones terrestres. Mas 

mortifero que una espada, es el aire, decia Pringle, es verdad; pero suponer que 
todas las disenterias, sean miasmáticas, es tan exagerado, como el creer con 
Broussais, que dimanen de una inflamacion intestinal. Yo conceptuo que en algunos 
casos, podrán depender de emanaciones mas ó menos tóxicas envueltas en el aire que 
respiramos; ¿pero por qué negar que en otros, sean debidas al abuso de ciertos 
alimentos, al de las bebidas, á las intempeies, á las vicisitudes atmosféricas? etc.” (p. 
232).  

 
 Tot i la teoria ambientalista dominant en l’obra d’aquest autor en certa manera 

presentà la possibilitat de la influència de l’aigua i els aliments encara que no sota el 

concepte de contagi sinó de mal consum. Reprenent la idea de Weyler que tant la 

diarrea com la disenteria no tenien una letalitat important esmentava que: “La duracion 

de estos males, suele ser corta, y como he dicho rara vez es mortal, particularmente 

desde la adolescencia hasta la vejez. Po asi en los niños y ancianos;entonces las 
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circunstancias varian, por que en los últimos suelen ser la espresion de una lesion 

orgánico, por lo regular grave, y en los primeros sus circunstancias fisiológico-

patológicas son escepcionales” (Weyler, 1854: 234). Amb la teoria del gèrmens al mig, 

el metge de la Inclusa Josep Mir Mir (1906) en la seva Cartilla Higiénica para los niños 

que debe seguir toda madre al·legava que: “La diarrea es el más terrible enemigo de la 

infancia”. Per això, la mare haurà d’”examina[r] todos los días sus heces fecales, para 

poder dar cuenta de ellas al médico y avisa á éste en cuanto aparezca diarrea, pues al 

principio es fácil corregirla” (s. p. ) 

L’estacionalitat de les defuncions per ‘diarrea i enteritis’ estava molt marcada i 

concentrada en els mesos d’estiu. Cronològicament no existí variació en aquest patró 

estacional, tot i que es pot concebre una intensificació de la mortalitat per aquesta causa 

entre 1920 i 1960 entre els mesos de juny i juliol. Així, parlaríem d’un avançament en el 

calendari de defuncions d’aquest període respecte als anys 1840-1879 i 1880-1919 

(veure Gràfic 79). Tot i que en aquests darrers períodes tenia alguna presencia als mesos 

de tardor, al darrer període del segle XIX va desaparèixer en favor d’aquella concentració 

que manifestavem anteriorment entorn dels mesos d’estiu. Característica que Weyler en 

la seva topografia esmentà afirmant què la diarrea “estaba subordinada [...], á la 

estacion, constitucion atmosférica y temperamento del enfermo, es mas frecuente en 

verano y otoño” (p. 231). No obstant això, l’acadèmia de medicina no senyalà la diarrea 

com una de les causes predominants en els mesos d’estiu, això sí, eren prou conscients 

què les malalties gastrointestinals tenien un paper preeminent durant aquella estació.  

 
Gràfic 79: Estacionalitat a la defunció per ‘diarrea i enteritis’ en la infància de la ciutat de Palma, 
1840 - 1960 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 

1840 – 1960. 
 
 El patró estacional de la mortalitat per febre tifoide estigué més centrat en els 

mesos d’estiu que el de la mortalitat per disenteria, sobretot pel període de 1880 a 1899 

en què es va donar un màxim de major importància durant la tardor i de menor 

rellevància a finals de l’estiu (veure Gràfic 80). Aquesta disparitat podia deure’s al baix 

nombre de casos de defunció diagnosticats com a disenteria.  

 
Gràfic 80: Estacionalitat a la defunció per febre tifoide i disenteria en la infància a ciutat de Palma,  
1840 – 1960. (Escala del gràfic i períodes diferents) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 

1840 – 1960. 
 
D’aquesta manera com era habitual en la primera sessió de tardor de l’acadèmia 

s’explicava un resum de les enfermedades reinantes durante la canícula, citarem a tall 

d’exemple alguns d’aquests:  

- 1860: Tratose de las enfermedades que habian (sic) reinado en el decurso de la 
canicula (sic) y se consigno que eran las fiebres gastricas (sic) con sintomas (sic) 
biliosos, algunas tifoideas, muchas disenterias (sic), reumatismos y erisipelas. 

- 1862: Pasose al estudio de las enfermedades reinantes y se consigno que eran las 
fiebres gastricas (sic), las tifoideas y las intermitentes graves, cuyas dolencias han 
predominado igualmente y han producido varias defunciones en el decurso de la 
canicula (sic). 

- 1869: Enseguida se paso al estudio de las enfermedades que reinaban durante la 
canicula (sic), resultando que se observaron en dicho periodo las diarreas de 
indole (sic) catarral, las disenterias (sic), los colicos (sic) biliosos y el reumatismo 
articular y muscular. 

- 1870: Enseguida se paso al estudio de las enfermedades que habian (sic) reinado 
durante la canicula (sic) y se manifestó que estan (sic) las gastrigas (sic), las 
tifoideas, las intermitentes, las disenterias (sic) y los colicos (sic). 

 
En certa manera, l’acadèmia presentà a la disenteria i a la febre tifoide com les 

causes prevalents del període estival, tot i que com hem esmentat anteriorment, el seu 
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pes en la mortalitat només tingué una certa importància en la dècada dels anys 60 del 

segle XIX . A més en cap moment no superaren el 30‰ del pes de la mortalitat en la 

infància. La febre tifoide juntament amb la disenteria o les infecciones indefinidas com 

anomenà el metge Bernat Riera i Alemany (1902) eren “[...] expresiones terminantes 

del mal estado de los medios urbanos y pasto ahora de todos los días.” (p. 14). Així, el 

metge Antoni Mayol i Vidal proposa que “[...] para librar del funesto tributo que paga 

á la voracidad del bacilo de Ebert, urge resolver el eterno problema de su 

abastecimiento de aguas y alcantarillo, base del saneamiento de su suelo, es necesario 

la mayor vigilancia del agua que abastece, evitando y castigando toda contaminación 

de la misma, y deben estremarse las medidas de precaución necesarias para que los 

alimentos y bebidas no sean vehículo de dicho contagio” (p. 55 – 56). Amb aquestes 

reflexions s’inqueria al govern local a realitzar El Saneamiento de Palma, com era el 

títol de diverses conferència del conegut metge Bernat Riera i Alemany, el qual xifra el 

cost de la febre tifoide com a malaltia per justificar el cost d’aquest sanejament, com ja 

explicàvem en el capítol de Les necessitats higièniques de la ciutat de Palma a través 

de la quantificació demogràfica al tombant del segle XIX al XX. 

Alhora, la febre tifoide fou una de les malalties que tingué un paper fonamental 

en les campanyes sanitàries, d’aquí el cartell titulat Lluitem contra les febres tifoides 

perquè són malalties evitables que edità l’Associació per la Cultura de Mallorca a l’any 

1923 (veure Il·lustració 24), de la qual Emili Darder n’era president. Aquest cartell fou 

fruit d’una cartilla amb recomanacions higièniques realitzada per aquest metge per la 

mateixa associació i amb un mateix afany divulgatiu. La cartilla portava per títol Les 

febres tifoidees. Com se propaguen i medis per guardar-se’n (1923).  

 
Il·lustració 24: Cartell de divulgació sanitària per la lluita contra la febre tifoide a la ciutat de 
Palma (1923). Associació per la Cultura de Mallorca. 
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La cartilla tenia una breu introducció de caràcter mèdic a on es descriu la 

bactèria, microbi anomenat bacil tífic, que provoca la febre tifoide i les vies de 

transmissió d’aquesta. El cartell, però també la cartilla, introduïen tota una sèrie de 

mesures higièniques per tal d’evitar el seu contagi en cas de què la malaltia hagués fet la 

seva aparició. D’aquesta manera, les persones que assitesquen (sic) als malalts [...] es 

posaran una brusa que se treuran (sic) en sortir de l’habitació. Se tallaran les ungles 

ben ran i se les netegeran (sic) amb un espaumadoret. Se rentaran les mans i la cara 

amb aigua corrent, si és possible, i sabó (p. 3). Alhora també s’esmentava que calia 

tenir cura de la higiene personal del malalt i/o convalescents. Els fluids corporals havien 

de ser tractats amb productes químics de caràcter antisèptic. Al igual que la roba, els 

utensilis de cuina i l’estança que hagués ocupat el malalt.  

Aquests tipus de recomanacions venien precedides per tota una sèrie de mesures 

profilàctiques per prevenir l’aparició de la malaltia, bàsicament evitant la contaminació 

dels aliments i de les begudes. Així, calia parar esment als escusats, al clavegueram, els 

femers, vaqueries i d’altres construccions destinades als animals. També s’emfatisava el 

paper de les mosques que són un gran medi de transport dels microbis; basta recordar 

que de qualsevol brutor se’n van a qualsevol menjar (p. 6), recomanant que es cobrissin 

tant els aliments com les begudes. Per evitar aquesta contaminació sota el títol de 

Protecció de les aigües i dels aliments, Darder alliçonà sobre la recollida d’aigua pel 

subministrament humà, accentuant la importància de la intervenció pública en l’anàlisi 

d’aquestes i no ja en termes d’infrastructures, com havíem mostrat en els discursos 

mèdics del principis del segle XX. A l’hora de tractar els aliments recomanà que les 

mans sempre fossin netes, la llet s’havia de bullir abans del seu consum, igual que a 

l’hora de menjar marisc calia que aquest estàs ben cuit, fent extensible aquesta norma a 

tots els aliments en general. Tancà la cartilla sanitària i també un dels punts del cartell, 

amb la recomanació de l’ús de la vacunació contra la febre de tifoide, que seguint amb 

el to didàctic, explicà amb paraules planeres el concepte de tota vacunació i els 

possibles efectes secundaris que podria produir la seva aplicació.  

 

 
Còlera 
 

La ciutat de Palma s’havia mantingut immune al còlera fins a l’estiu de 1865, la 

qual cosa podria explicar la tardança i la improvisació en les mesures que foren 

adoptades, ja que el marge preventiu fou escàs a l’hora d’evitar l’entrada de l’epidèmia. 
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La precaució sanitària, que en altres moments epidèmics havia estat projectada i que 

vagament s’havia posat en funcionament (amb l’excepció de les mesures de caràcter 

higiènic) es va adoptar d’immediat per pal·liar la malaltia i algunes de les seves 

conseqüències (com el desproveïment de productes de primera necessitat per la 

declaració del seu port brut, o el tancament de fàbriques front el compliment dels 

preceptes legals sobre higiene del moment).  

La mortalitat per còlera en la infància durant l’estiu de 1865 pel que fa als 

llibres d’enterraments s’ha estimat del 180‰ mentre que pels llibres sacramentals 

únicament de 90‰. Una diferència que s’explica pel ja citat registro mortuorio que 

efectuà l’Ajuntament de Palma a 1866 a manera de cens de defuncions retrospectiu. Si 

s’exploren diferents variables estructurals relacionades amb la mort per còlera es podrà 

explicar de manera més acurada el patró epidemiològic d’aquest malaltia en el moment 

concret. 

D’aquesta manera cal a dir que el sexe no presenta significativitat estadística en 

el model tot i l’existència aparent de diferències s’haurien d’explicar per l’atzar. L’edat 

en el moment de l’epidèmia representà un factor important (veure Taula 47). Així a 

major edat major probabilitats de morir. El risc augmentava en un 39% per cada any 

més d’edat. La fase àlgida de l’epidèmia en nombre de defuncions es produí al mes de 

setembre. Recordem que els primers casos s’havien reportat a finals d’agost com 

apuntàvem anteriorment. Així cada mes que passava el risc disminuïa. Oficialment 

l’epidèmia no es declarà extingida fins l’11 de novembre en que fou cantat a la catedral 

el tedèum.  

Les parròquies, com a unitats territorials de l’organització eclesiàstica del 

registre de les defuncions, més afectades foren les que estaven en contacte amb la zona 

marítima com és el cas de Santa Creu i sobretot Santa Eulàlia (ver a la distribució de les 

parròquies a la ciutat de Palma veure Il·lustració 1 del capítol de Fonts i Mètodes). 

Encara que Sant Nicolau també presentà un important nombre de casos de còlera tot i 

estar al bell mig de la ciutat. Però a l’oest estava en contacte amb la parròquia de Santa 

Creu i a l’est amb la parròquia de Santa Eulàlia. La resta de parròquies no presenten p-

values significatius però cal ressaltar el comportament que tingué l’anomenat hospital 

que es refereix a l’Hospital Provincial que presentà una menor mortalitat que les tres 

parròquies referides anteriorment però tot i la pretensió de què es dediqués únicament al 

tractament de malalties comunes no es complí.  
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Covariables B Sig. Exp(B)
Sexe (ref. homes) -0,126 0,602 0,881
Edat en anys 0,332 0,000 1,394
Mes de defunció (ref. setembre) 0,000
Octubre -0,79 0,01 0,45
Novembre -1,80 0,00 0,16
Parròquia (ref. Almudaina) 6E-05
Creu 1,69 0,01 5,41
Jaume 1,19 0,08 3,28
Nico 1,69 0,02 5,40
Eulàlia 2,23 0,00 9,26
Miquel -0,91 0,36 0,40
Hospital 0,97 0,19 2,63

 
Taula 47: Regressió logística per a l’epidèmia de còlera de 1865 a la infància de la ciutat de Palma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’Ajuntament de la ciutat per l’atenció mèdica dels malalts afectats pel còlera 

que no poguessin ser atesos als seus domicilis o no es poguessin proveir per mitjans 

propis d’assistència facultativa251, va establir dues Enfermerías para coléricos, com 

prescrivia la Reial Ordre de 30 de març de 1849. En un primer moment es procedí a 

l’obertura, a començaments de setembre, de l’antic edifici del Convent de Caputxins, 

dotant-lo amb 200 llits252, encara que ja havien passat quinze dies dels primers casos de 

còlera. Al mateix temps, la Junta Municipal de Sanitat acordà la recerca d’una casa de 

camp per aïllar-hi les persones que haguessin estat en contacte amb malalts colèrics, per 

poder copsar si estaven contagiats i evitar el contagi a la resta de població.253 Ambdós 

hospitals estaven situats en les parròquies que presentaren major mortalitat per la causa. 

 

3.2.2.3 Les malalties infeccioses transmeses per altres vies en la infància  

 
 Les causes de defunció infeccioses anomenades ‘altres infeccioses’ reuneixen 

expressions diagnòstiques concretes basades en criteris etiològics junt a altres causes 

que es refereixen a la part o òrgan del cos afectat per una determinada malaltia. Així, els 

grups de referència a partir de la classificació modificada de McKeown es detallen de la 

següent manera: Pell i teixit cel·lular subcutani, sistema nerviós, òrgans dels sentits, 

sistema circulatori, boca i els seus annexos, aparell genito-urinari, dentició, sistema 

                                                 
251 Ofici del Govern de la Província a la Junta Municipal de Beneficència i Sanitat, 08/09/1865. (AMP, 
FP 1514 / VII). On s’estipulava que tots els pobres atacats per còlera serien traslladats immediatament als 
hospitals provisionals.  
252 Ofici de l’Ajuntament de Palma al Govern de la Província, 01/09/1865. (AMP, FP 1514 / VII),en 
resposta d’un ofici previ – 30/08/1865 (AMP, FP 1635 / III)- d’aquesta autoritat superior, on es requeria 
un informe sobre les mesures adoptades pel compliment de la R.O. 30/03/1849.  
253 Acta de la Junta Municipal de Beneficència i Sanitat, 27/08/1865. (AMP, FP 1514 / VII). 
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respiratori i sistema digestiu. Aquests diferents tipus d’infeccions representaren el 18% 

del total de malalties diagnosticades en rúbrica o sense en els llibres d’enterraments 

entre 1836 i 1881, el 17% entre 1882 i 1901 i el 15% entre 1902 i 1960. Un 

percentatges prou estables que indiquen l’ampli espectre d’aquest grup de causes. Tot i 

l’aparent estabilitat cal apuntar que existí una substitució de les malalties més 

representatives en cada un dels períodes presentats. En el primer d’aquells, l’etiqueta 

diagnòstica de ‘dentición’ representa el 6% junt al 8% de la ‘fiebre’, ‘calentura’ o 

‘inflamación’ mentre que en el segon període el major percentatge es devia a malalties 

del sistema nerviós amb un 3% exclusivament per a la meningitis. En l’últim període, 

l’anterior causa passà a representar el 9%.  

 

Dentició i calentura 
 
 La dentició junt a la febre, calentura o inflamació que tot i al·ludir a problemes 

de caràcter infecciós no permeten determinar la seva etiologia. D’aquí que s’hagin 

presentat com a etiquetes diagnòstiques socorregudes quan no es coneixia el procés 

morbós i es determinava la causa de defunció a partir de símptomes o signes. La 

dentició com a causa de defunció en cap moment superà el 25‰ i únicament s’hi 

aproximà entorn a 1860 (veure Gràfic 81). Moment en què tant la mortalitat infantil i la 

mortalitat juvenil primerenca presenten els valors més alts per aquesta causa.  

 
Gràfic 81: Mortalitat infantil i juvenil per dentició a la ciutat de Palma, 1840 – 1960.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 

1840 – 1960. 
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 La comparativa entre el significat de la dentició en una i altra font fan notar que 

en un 60% coincidia però que un 25% suposaven partides que no tenien causa de 

defunció (veure Gràfic 82). La variància de diagnòstic fou d’intensitat mitja en 

comparació amb l’etiqueta de calentura com observarem seguidament.  

 
Gràfic 82: Concordança per causa de defunció de dentició entre els llibres d’enterraments i els 
llibres sacramentals a la infància de la ciutat de Palma, 1836 – 1881. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 

1840 – 1960. 
 
 Pel que respecte a les calenturas, Weyler (1854) afirmava “[...] no se presentan 

con los caracteres (sic) tan decisivos que permitan su pronta y exacta calificacion (sic)” 

(p. 236) i seguia dient que: “[...] el único modo de venir en conocimiento de lo que 

acaece en las fiebres de Mallorca, es analizarlas particularmente y esponiéndalas 

(sic)” (p. 237). L’autor classificà a les febres en cinc tipus: inflamatorias, gástricas, 

intermitentes, perniciosas i un últim grup que ajuntava més d’un subtipus: ataxicas 

(sic), adinamicas, nervosas (sic), tifoideas. Amb aquestes etiquetes diagnòstiques es 

reuniren diferents vies de transmissió, per aigua i aliments: calentura adinámica, 

atàxica, nerviosa i tifoideas, per vectors: intermitente, perniciosa i inflamatoria i per 

altres vies, com mencionaven al principi mentre que l’etiqueta de diagnòstic era 

únicament calentura. Per tant, aquesta etiqueta general encabiria diferents malalties per 

un diagnòstic ràpid de la causa de la mort sense un seguiment acurat del procés de la 

malaltia. Així s’explica el pes d’aquesta causa fins a 1860 a diferència dels baixos 
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nivells que presentaven les de transmissió hídrica i alimentària i per vectors, com 

veurem per aquest darrer cas tot seguit.   

 Pel que fa a la coincidència entre diagnòstics per a les diferents fonts el 

percentatge de causa comuna per la calentura es presentà més baix que pel cas de la 

dentició. Alhora la pluralitat diagnòstic fou més gran (veure Gràfic 83). 

 
Gràfic 83: Concordança per causa de defunció de dentició entre els llibres d’enterraments i els 
llibres sacramentals a la infància de la ciutat de Palma, 1836 – 1881. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 

1840 – 1960. 
  
 Una vegada descrit el patró epidemiològic de la mortalitat en la infància es 

passarà a presentar el patró demogràfic de la població institucionalizada en la infància 

de la Inclusa de la ciutat de Palma. Tot i la cura en què els Libros de Exposiciones foren 

realitzats cal esmentar que la causa de defunció únicament hi fou recollida a partir de 

1883 la qual cosa impossibilita tot intent de crear el patró epidemiològic d’aquesta 

subpoblació pel descens important que es produí des de finals del segle XIX en el 

nombre d’abandons i en conseqüència en el nombre absolut de defuncions. Tot i així, 

s’hauria d’entendre que el patró epidemiològic de la institució estigué dominat per 

patologies perinatals i per la malaltia de transmissió sexual per excel·lència del moment, 

la sífilis.  
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4. El urban penalty a la infància de la ciutat de Palma, 1840 - 1960. 
 
 
 

“La necesidad que mas (sic) interesa al corazon (sic) 
del hombre es la desgraciada suerte de los niños espósitos 
(sic). Desierta su cuna del cariño y auxilios de una madre 
tierna y de un padre cuidadoso, solo puede hallar la ternura y 
cuidado que necesita, en las virtudes sociales y aun mas (sic) 
en las religiosas”254. 

 
“The need that most interests the heart of man is the 

wretched luck of foundling . Their cot deserted of the love and 
assistance of a tender mother and an attentive father, they can 
only find the affection and care they need, in social virtues and 
even more in nuns”255 

 

L’existència d’institucions benèfico-sanitàries a les ciutats ajuden a explicar la 

sobremortalitat urbana a través de la deslocalització dels events demogràfics i sobretot 

del de la defunció en relació al del naixement. Així, el fet de prevaler el lloc 

d’ocurrència de l’event en el seu registre religiós i/o civil enlloc del de residència 

habitual fa que les ciutats tingui un nombre d’events que no es correspon a la seva 

pròpia dinàmica. És a dir, no tots els que morien a les ciutats havien nascut en elles. 

D’aquí aquelles diferències entre nadius - residents permanents i migrants temporals 

(considerats com a migrants econòmics) que esmentava Sharlin (1978). Aquest migrants 

temporals eren d’origen rural en edat jove i d’estat civil solter als quals s’hi hauria 

d’afegir el que hem convingut en denominar ‘migrants benèfics’. 

 També s’ha de dir que no tots els que naixien a les ciutats hi moriren però la 

proporció sempre era menor que en el cas contrari. La funció d’atracció de les ciutats 

durant el segle XIX explicada pel procés d’urbanització fa que les ciutats perdessin poca 

població per migració. Alhora, les ciutats en relació a les migracions transoceàniques 

servien de pont entre el món rural i el nou destí la qual cosa implicaria que dins el 

conjunt anomenat de migrants temporals hi hagués un grup de caire més transitori. 

                                                 
254 Reglamento de la Junta Auxiliar de la Casa de Piños Espositos de la isla de Mallorca, AMP, Fons 
Pons, 210/2. 
255 Regulations of the Auxiliary Board of the Foundling Hospital in the island of Mallorca, AMP, Fons 
Pons, 210/2. 
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La identificació del urban penalty en la infància de la ciutat de Palma a través de 

l’existència de la Inclusa serveix per explicar en part la sobremortalitat urbana.256 

Encara que el fet de què el sistema de criança d’aquesta institució es fonamentés en 

l’emplaçament exterior, normalment al món rural, fa que s’hagi de parlar d’un 

institucional penalty –seguint amb la terminologia anglesa-. Per tant, l’efecte 

institucional també implicaria l’elevació de les xifres de mortalitat al món rural. La 

supervivència de l’expòsit a l’entrada a la institució que normalment coincidia amb els 

seus primer dies de vida suposava la remissió de l’infant al món rural.257  

Explicar l’institution penalty representa contextualitzar la lluita contra la 

mortalitat infantil a partir de tot un conjunt de respostes polítiques, sanitàries o 

educatives que en gran part ja hem presentat per l’exemple concret de la ciutat a partir 

de millores assistencials, controls de salubritat, preocupació per la lactància, atenció 

facultativa a la infància i també per la recerca de noves tecnologies sanitàries. Aquesta 

lluita es divideix en cinc fases258, cronològicament poc homogènies, encara que 

compactes pel tipus d’actuació que s’hi desenvolupà: 

1) L’herència de l’Antic Règim i l’Estat Liberal, fase molt extensa ja que 
cobriria tot el segle XIX. Aquesta fase es centrà en la protecció únicament 

                                                 
256 El urban penalty com a concepte global ha estat tractat en nombroses publicacions. A tall d’exemple 
veure: Kearns, G. (1988): The urban penalty and the population history in England. A A. Brändström; L. 
Telebrand (eds). Society, Health and Population during the Demographic Transition. Stockholm: 
Almqvist and Wiksell International, p. 231 – 236; Kears, G. (1991): Biology, class and the urban penalty. 
A G. Kearns; J. C. Withhers (eds). Urbanissing Britain: Essays on Class and Community in the 
Pineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, p. 12 – 30.; Freudenberg, N. et al. (2005) 
Beyond urban penalty and urban sprawl: back to living conditions as the focus of urban health. Journal of 
Community Health, vol.  30 núm. 1, p.1-11; Vlahov, D et al. (2004): Cities and health: history, 
approaches, and key questions. Academic Medicine, vol.  79, núm. 12, p.1133-1138. Pel cas espanyol: 
Reher, D. (2001): In search of the 'Urban Penalty': Exploring urban and rural mortality patterns in Spain 
during the demographic transition. International Journal of Population Geography, vol.  7, p. 105-127. 
Específicament per a la influència de les institucions d’atenció beneficosanitària en els nivells de 
mortalitat de les ciutats veure: Mooney, G. et al. (1999): Patient Pathways: Solving the Problem of 
Institutional Mortality in London during the Later Nineteenth Century. Socail History of Medicine, vol.  
12, núm. 2, p. 227 – 269 i pel cas espanyol veure: Pérez Moreda, V. et al. (2004): Dying in the city: urban 
mortality in Spain in the middle of the health transition; 1900 – 1931. A E. Sonnino (ed.), Living in the 
city (14th – 20th centuries), Roma: Casa Editrice Università degli Studi di Roma La Sapienza, pp. 617 – 
654 i Ramiro Fariñas, D. (2007): Mortality in Hospitals and Mortality in the City in Nineteenth- and 
Twentieth-Century Spain: The Effect on the Measurement of Urban Mortality Rates of the Mortality of 
Outsiders in Urban Health Institutions. A J. Henderson et al. (eds). The Impact of Hospitals 300–2000. 
Oxford: Peter Lag.  
257 Per a la dinàmica institucional veure l’apartat d’aquest mateix capítol Surviving as a foundling in the 
island of Majorca: Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960.  
258 La cronologia de les etapes de la lluita contra la mortalitat infantil s’ha agafat de Rodríguez Ocaña, E. 
(1999): La construcción de la salud infantil: Ciencia, medicina y educación en la transición sanitaria en 
España. Historia Contemporanea, vol.  18, pp. 19-52. Encara que la primera fase, que remet al període 
cronològic que va entre la crisi de l’Antic Règim i la implementació de l’Estat correspon a la nostra 
autoria. 
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de la infància abandonada, sobretot en institucions benèfiques com les 
Incluses i les Cases de Misericòrdia (hospicis). 

2) L’inici de l’Estat Intervencionista fins a la II República (1900 – 1930), 
que es caracteritzà per una acció benèfica dispersa, és a dir per la 
multiplicació d’iniciatives locals i centrades en l’àmbit urbà.  

3) Durant la II República es dotà el Servei d’Higiene Infantil, estenent-lo 
cap el món rural. Alhora també cal notar la instauració de l’Assegurança 
de Maternitat i de la seva Obra Maternal i Infantil. 

4) Entre 1940 i 1948 es consolidaren les assegurances socials sanitàries (la 
de Maternitat fins a 1948 i després el Seguro de Enfermedad). Es 
potencià la Puericultura com única actuació preventiva i l’acció benèfica 
es centralitzà a través de l’Auxilio Social amb un paper destacat de la 
Secció Femenina.  

 La Inclusa durant tot el segle XIX tingué un paper cabdal envers la infància però 

la promulgació de la primera llei envers la seva protecció a 1904 suposà l’inici la 

marginalització de la seva centralitat com a únic recurs assistencial en favor de la 

multiplicació de mitjans socials. Així, la institució d’acolliment a la infància per 

excel·lència anà perdent protagonisme i quedà com un reducte per a situacions 

totalment insalvables per altres recursos assistencials.   

 La vulnerabilitat d’aquest col·lectiu en termes de salut com a conseqüència de 

les condicions de la mare en el període de gestació, moltes de les quals podien ser dones 

fadrines o vídues, podia transcendir més enllà dels primers dies de vida i certament 

sobreviure a la institució però no al desplaçament que suposava la criança exterior o al 

procés d’adaptació al nou entorn. L’evolució del sistema benèfic cap un model de 

protecció integral de la infància iniciat amb la llei de 1904 a més del descens en el 

nombre d’abandons feren que el component institucional perdés el seu poder explicatiu 

envers la sobremortalitat urbana. Alhora, el urban penalty entès com a concepte general 

va anar desapareixent al llarg del segle XX amb certes diferències cronològiques en els 

països europeus (Vögele, 1998; Reher, 2001).  

Els objectius d’aquest capítol són presentar l’evolució de la mortalitat en la 

infància de la ciutat de Palma sense l’efecte institucional per tal d’observar si el procés 

de Transició Demogràfica de la ciutat es veié frenat per la presència de la Inclusa259 i 

analitzar la supervivència de la població institucionalitzada com a grup homogeni. El 

primer dels objectius representa la caracterització de la transició urbana en la infància a 

partir de l’element diferenciador de la institució en relació al món rural que tot i que la 
                                                 
259 Kearns (1988) proposava observar l’efecte d’obviar el urban penalty en les sèries demogràfiques de 
les ciutats. En un intent de realitzar aquest mateix exercici s’ha identificat la penalització urbana en la 
infància a través de la influència institucional de la Inclusa com ja hem apuntat al cos del text.  
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presència dels expòsits fos general a tota l’illa s’entendrà a la ciutat com a l’element 

generador d’expòsits.   

4.1 La mortalitat de la ciutat de Palma, una mortalitat artificiosa per l’efecte 
institucional de la Inclusa, 1840 – 1960. 

 

Els fluxos d’expòsits que rebia i remetia la ciutat contribuïen a incrementar la 

seva mortalitat. Certament la ciutat dient-ne per ella sola produïa un contingent 

d’expòsits que s’ha d’entendre com una part del seu sistema de reproducció per l’ús de 

la Inclusa com un sistema de control de la fecunditat o com una solució temporal i/o 

puntual a sotragades econòmiques d’algunes famílies (Lynch, 2000). Alhora el fet de 

què la Inclusa estès situada a la capital de l’illa, la ciutat de Palma, feia que el 

contingent d’expòsits generat a la resta de l’illa fos desplaçat a la ciutat de Palma a 

causa de la centralitat de les seves instal·lacions. 

 L’intent de mostrar la mortalitat de la ciutat de Palma sense la influència 

institucional pot semblar que s’intenti obviar la importància de la inclusa com a part del 

sistema de regulació de la reproducció de la seva pròpia població, però què l’abandó 

pogués ser anònim impossibilita esgrimir el nombre exacte d’infants que eren producte 

de la pròpia ciutat en cas de què haguessin estat transferits i/o dipositats en el torn de la 

institució. Davant la impossibilitat de destriar a propi i d’altri per tal de calcular la 

mortalitat “real” s’ha optat per considerar que tot infant institucionalitzat que el seu 

event de naixement i/o de defunció hagués estat registrat a la ciutat de Palma influïa en 

la dinàmica demogràfica d’aquesta i en conseqüència han estat descomptats del còmput 

general. 

La influència institucional en la mortalitat en la infància de la ciutat de Palma 

únicament pot ser mesurada a partir de l’inici definitiu del Registre Civil a 1871 i pel 

que fa als llibres d’inhumació, tractada com a font local, a partir de 1881. Ambdós 

registres, a partir de les dates mencionades, presentaven la unificació del registre 

d’events en front de la dispersió registral de la inscripció eclesiàstica donada la seva 

organització a partir de la base territorial de la parròquia. És a dir, cada parròquia i 

vicaria in capite, que per definició tenien potestat sacramental, registrava els events 

ocorreguts en la seva delimitació geogràfica. Pel que fa a la institució de la Inclusa, el 

seu oratori de Sant Sebastià i després advocat a la Verge dels Desemparats també 

efectuava la mateixa operació. Per tant, els events relatius a la població institucional en 
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el registre parroquial i en el d’inhumacions previ a 1881 tenia el seu propi llibre a cada 

un dels registres per la qual cosa la seva exclusió en la dinàmica general de la ciutat no 

revesteix cap problema.  

A més com ja esmentàvem en el capítol Fonts i Mètodes la reconstrucció de les 

sèries de mortalitat de la ciutat de Palma, presentades fins el moment, s’ha realitzat 

exclusivament a partir de les sis parròquies mares a causa de la no conservació dels 

llibres sacramentals de la parròquia institucional. Així en les sèries reconstruïdes a partir 

del registre eclesiàstic (1836 – 1881) no es dóna l’efecte institucional. Però tampoc 

s’observa en el registre d’inhumacions a causa de què contava amb un llibre 

independent destinat a la població institucionalitzada en sentit ampli –Inclusa, Casa de 

la Misericòrdia, Manicomi, Hospital General- que s’inicià a 1838 però no presenta una 

continuïtat important fins el període 1854 – 1881. 

 No obstant això, s’ha de ser conscient que un infant podia esdevenir expòsit una 

vegada que el seu naixement hagués estat inscrit en el registre parroquial o civil del seu 

lloc d’origen i en conseqüència produir-se la duplicació registral de l’event per una nova 

inscripció en el registre parroquial i/o civil de la ciutat de Palma en cas de què el primer 

registre no fos comunicat a la institució. En el cas de la defunció, la duplicitat del 

registre podia tenir un altre sentit com a causa del sistema de criança de la institució. En 

l’emplaçament exterior de l’infant podia esdevenir la seva mort la qual cosa provocava 

la inscripció de l’event en el lloc d’ocurrència a més de la seva corresponent inscripció 

en el registre propi de la institució, que també es donava en el naixement. La llei de 

Registre Civil de 1871 obligava a l’anotació en el seu registre dels events ocorreguts en 

la institució la qual cosa si no es tenia constància plena del lloc d’ocurrència de la 

defunció es podia registrar la defunció de l’infant novament. Cal a dir que la duplicació 

de l’event del naixement fou més probable que la de la defunció per la prevalença del 

lloc d’ocurrència i a més per l’obligació que tenia el batlle del municipi on havia 

esdevingut la defunció de transmetre a la institució la certificació de la defunció.260    

La influència institucional es deixà sentir de diferent manera depenent de l’edat 

a la defunció tractada com a conseqüència del patró de mortalitat de la pròpia institució, 

                                                 
260 Quan la defunció de l’expòsit es produïda fora de la institució el batlle del municipi on s’hagués 
produït i en conseqüència registrat l’event per la prevalença del lloc d’ocurrència estava obligat a remetre 
una certificació de la partida de defunció. L’obligació responia a la finalitat econòmica que tenia, entre 
d’altres, el registre de la institució. Ja que la defunció suposa la fi del pagament de l’estipendi mensual a 
la dida que hostatjava i nodria a l’expòsit. Així, en els partides del registre de la institució a l’hora de fixar 
l’event de la defunció es troben dues dates, una que correspon a la data exacta de la defunció i l’altra a la 
de certificació municipal.  
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que comentarem en aquest mateix capítol, com a part de la dinàmica de la població de la 

ciutat de Palma. Un patró que durant el segle XIX es caracteritzà per una alta mortalitat 

infantil a causa de la concentració de les defuncions infantils en el període neonatal que 

s’explica per la permanència prèvia en la institució a l’emplaçament amb una dida, 

sobretot, del món rural. En canvi, durant el segle XX i sobretot a partir de 1920 la 

mortalitat es concentrà en la fase postneonatal davant la no necessitat de l’emplaçament 

per a la lactància a causa dels avanços en la lactància artificial (veure Gràfic 84). D’aquí 

que més d’un 10% de les defuncions infantils de la ciutat de Palma tinguessin un origen 

institucional i que s’observessin períodes de major concentració, per sobre del 20%, 

com el de la pandèmia de grip (1918 – 1921) o el de mitjans del segle XX per la manca 

de mobilitat dels expòsits.  

Gràfic 84: Percentatge de defuncions institucionals per grups d’edat sobre el total de defuncions de 
cada un d’aquests en la ciutat de Palma, 1882 – 1960. Mitjanes mòbils quinquennals.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

En canvi la mortalitat juvenil d’origen institucional per regla general no 

representava més del 10% en el còmput general d’aquest grup d’edat en la ciutat de 

Palma com a conseqüència, novament, del model de criança exterior. Encara que 

aquests valors s’expliquen pel tipus de contracte de criança de l’expòsit subscrit entre 

les dides i la institució. Així, en cas de què l’expòsit sobrevingués malalt podia ser 

retornat a la institució tot i que una mesura per evitar aquests retorns fou la de 

proporcionar atenció facultativa gratuïta als municipis. Altres motius de retorn a la 

institució foren per la malaltia i/o mort de la dida o per la finalització del període de 
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retribució a la dida sense la intenció d’aquesta de profillar l’expòsit. Alhora les 

defuncions ocorregudes en el primer any de vida mostren la seva dependència directa 

amb l’efecte de generació del descens continuat del nombre d’abandons a causa de què 

gairebé coincideix l’any de defunció amb la cohort de naixement. En canvi, els grups 

d’1 a 4 anys i de 5 a 9 anys reuneixen el comportament de 4 i 5 generacions 

respectivament.  

Alhora cal a dir que les defuncions institucionals imputades a la ciutat de Palma 

disminuïren en nombres absoluts però no fou un procés producte del descens dels seus 

nivells de mortalitat com s’explica per la població no institucional sinó per un menor 

nombre de candidats susceptibles pel descens del nombre d’abandons, com 

argumentarem posteriorment. 

 L’efecte institucional varià en intensitat depenent del moment observat. En certa 

manera, es podria parlar de una disminució de la diferència entre la mortalitat ‘real’ de 

la ciutat de Palma a mesura que s’avança en la cronologia de l’estudi (veure Gràfic 85).  

 

Gràfic 85: Comparativa de la mortalitat infantil a la ciutat de Palma amb i sense l’efecte 
institucional de la Inclusa, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils quinquennals.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

 Un avenç que té implícit el descens continuat de la mortalitat infantil com a 

conseqüència del procés de Transició Demogràfica que l’hem fixat a partir de 1920 

obviant aquest efecte institucional, tot i una tendència procliu al descens des de la 
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darrera dècada del segle XIX. Però quan es treu la influència institucional, la data d’inici 

del descens s’avança en més de vint anys. És a dir, la presència de la Inclusa a la ciutat 

de Palma frenà i retardà la consolidació del descens infantil com a conseqüència de 

l’evolució del seu model. Cal tenir en compte que el nombre d’ingressos anuals a la 

institució de la Inclusa anà disminuint fins a gairebé tenir un pes nul en el total d’events 

tant de naixements com de defuncions de la ciutat de Palma (veure Surviving as a 

foundling in the island of Majorca: Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960).   

Per a copsar la influència de la institució en les xifres de mortalitat es pot 

utilitzar la variació percentual entre les probabilitats de morir que s’observaven a la 

ciutat de Palma tenint en compte o no la població institucional amb la finalitat de 

discernir les fases que la població institucional alentia el procés de descens de la 

mortalitat infantil. Les diferències entre els dos quocients mostren la variabilitat anual 

de les entrades – naixements imputables a la Inclusa a més del patró de defuncions propi 

de la Institució (veure Gràfic 86).  

 

Gràfic 86: Variació percentual de la mortalitat infantil a la ciutat de Palma amb i sense l’efecte 
institucional de la Inclusa, 1840 – 1960.  

-30

-20

-10

0

10

20

30

1882 1888 1894 1900 1906 1912 1918 1924 1930 1936 1942 1948 1954 1960

 (
%

)

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

En la darrera dècada de la centúria del vuit-cents l’omissió de l’efecte 

institucional pressuposa una aparent major mortalitat per a la ciutat que s’explica per un 

major percentatge de naixements institucionals en relació al percentatge de defuncions 

institucionals imputats a la ciutat de Palma. Les defuncions registrades d’expòsits com a 
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naixements de la institució no es produïen necessàriament durant el primer any de vida 

en la ciutat de Palma. Així un ràpid emplaçament exterior provocava que les defuncions 

en aquest període d’edat no esdevinguessin en la institució. 

 A partir del començament del segle XX el nombre de naixements institucionals 

començà un descens irremediable però alhora la mobilitat dels infants es reduí 

summament. La institució tenia poques entrades anuals la qual cosa feia que no calgués 

emplaçar els infants a l’exterior sinó que pels seus propis mitjans econòmics eren 

suficients per tenir-ne cura internament. A més els avançaments tècnics en l’alimentació 

artificial capacitaren a tota una sèrie de personal especialitzat o semiespecialitzat, com 

les monges, a poder cobrir l’espai que abans únicament podia ser assolit per una dona 

que recentment hagués estat mare. En conseqüència les possibles defuncions esdevenien 

a la institució.        

La variació observada en la mortalitat infantil com a conseqüència de la 

presència de la Inclusa cal que sigui entesa com la conseqüència del sistema de criança 

emprat per la institució amb una important dependència de l’edat. Un sistema que fins 

ben entrat el segle XX preconitzà l’emplaçament exterior als pocs dies de la seva 

institucionalització que normalment coincidia amb els primers dies de vida de l’expòsit 

la qual cosa representa que les defuncions d’expòsits imputades a la ciutat de Palma es 

concentressin en aquest breu lapse de temps o d’edat. A més cal tenir en compte l’estat 

de salut de l’infant a l’arribada a la institució, el qual no deuria ser del tot favorable 

donades les probables males condicions de salut de les mares durant el període de 

gestació, una manca d’atenció facultativa en el part o les circumstàncies del 

desplaçament des del lloc de naixement a la institució (variable que és explorada en 

relació a la supervivència de l’expòsit en el capítol Surviving as a foundling in the 

island of Majorca: Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960). D’aquesta manera cal 

notar que la mortalitat neonatal fou la que observà una major influència en les darreres 

dècades del segle XIX i primeres del segle XX (veure Gràfic 87).  
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Gràfic 87: Comparativa de la mortalitat neonatal a la ciutat de Palma amb i sense l’efecte 
institucional de la Inclusa, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils quinquennals.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 

 
 La mortalitat en el primer mes de vida acusà la màxima influència institucional 

en les defuncions ocorregudes en la segona setmana de vida. Aquestes defuncions 

representaren un 44% del total de defuncions en aquell primer mes durant el període 

1882 – 1960 front el 32% corresponents a les de la primera setmana, sense tenir en 

compte les defuncions en les primeres 24 hores per la definició legal del nascut viu – 

nascut mort pel Registre Civil a partir de la promulgació del primer codi civil (1889). 

En canvi, en el Libro de Exposiciones –nom específic del registre institucional- es 

reportaven aquestes defuncions a causa de què l’anotació de l’event no venia 

determinada per l’edat a la defunció sinó per la data en què es produïa. No obstant això, 

aquestes defuncions a l’hora de ser registrades al Registre Civil passaven al Legajo de 

Abortos, que per l’efimeritat de la font, per pròpia definició de la llei del Registre Civil 

de 1870, no es conserven a molts d’indrets (Ramiro Fariñas, 1998) d’entre ells, a la 

ciutat de Palma.  

 A més cal apuntar que a partir de 1900 s’observà un procés de concentració de 

defuncions en la institució en front de la dispersió rural pròpia del segle anterior que 

s’explica per la disminució de la mobilitat per criança, com ja explicàvem anteriorment i 

per un rejoveniment de l’edat a la defunció fins a 1920, com esmentarem seguidament. 

 L’efecte institucional relacionat amb l’edat fa que la mortalitat postneonatal a la 

ciutat de Palma únicament mostrés una influència remarcable a partir de 1920 que 
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coincideix amb el període de menys circulació dels expòsits no sols pel baix nombre 

d’entrades anuals sinó també per la pandèmia de grip (1918 – 1921) que desaconsellava 

la mobilitat pel risc de contagi (veure Gràfic 88). Tot i que l’aïllament que conferia la 

institució respecte a la resta de la ciutat també pogué anar en detriment pels interns per 

la facilitat de contagi d’uns a altres pel fet de compartir el mateix espai. Alhora aquesta 

cronologia marca el canvi de patró per edat de la mortalitat en la institució. Així, la 

prevalença de la mortalitat neonatal institucional era substituïda per la mortalitat 

postneonatal com a conseqüència d’un canvi en l’origen de l’expòsit. 

Gràfic 88: Comparativa de la mortalitat postneonatal a la ciutat de Palma amb i sense l’efecte 
institucional de la Inclusa, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils quinquennals.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma, 
1840 – 1960. 
 

 Sí pel segle XIX molts dels infants que es convertien en expòsits tenien un origen 

rural amb el possible efecte del trasllat en la salut de l’infant a més d’una més que 

probable atenció deficient en el part per la concentració de l’atenció facultativa en les 

capitals (Woods, 2005) quan més s’avançà en el segle XX l’origen predominant era 

conseqüència de la transferència de l’infant des de l’Hospital Provincial. Per tant, 

l’atenció al part quedava garantida a més d’un ràpid transferiment des del centre 

hospitalari a la institució de la Inclusa per la seva proximitat geogràfica.  

Per tant, el urban penalty en la infància o el que hem identificat com el 

institution penalty mantingué la seva influència llargament en la ciutat de Palma. Però la 

seva constatació passà inadvertida per part de la classe mèdica mallorquina ja que 

únicament identificà la sobremortalitat urbana com a conseqüència de les males 
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condicions de salubritat causades per la deficient canalització de l’aigua potable, de la 

xarxa incompleta de clavegueram o per la presència de les murades, com argumentàvem 

en el capítol Les necessitats higièniques de la ciutat de Palma a través de la 

quantificació demogràfica al tombant del segle XIX al XX. 

L’atenció benèfico-sanitària, i sobretot sota l’òptica liberal, suposava pal·liar el 

desviament social de tot un sector de població que quedava fora de la norma: 

prostitutes, infant abandonats, vells, etc. (Carasa Soto, 1994; Herrera Gómez, 1999). Per 

tant, les institucions benèfiques per tradició tenien la seva finalitat dins la dinàmica de 

qualsevol població la qual cosa era assumida amb el que es podria denominar com un 

mal menor. Amb l’Estat del Benestar altres tipus de factors entrarien en joc.  

 Així, en les poques referències des del col·lectiu mèdic mallorquí sobre l’efecte 

institucional en la salut en la infància cal mencionar la conferència del metge Pere 

Jaume Matas realitzada al 1900 al Col·legi Mèdico-Farmacèutic sota el títol de 

Beneficencia Pública. La base de la seva intervenció remetia a les dimensions morals de 

la malaltia i als seus efectes en la societat més que a les condicions higièniques dels 

establiments benèfics o de la seva relació amb la ciutat com a factor d’elevació de la 

mortalitat en la infància. Únicament remarcà que l’organització preexistent 

d’establiments que configuraven el pathway de l’expòsit (veure capítol Surviving as a 

foundling in the island of Majorca: Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960) no 

beneficiaven al forjament de la personalitat dels infants expòsits però tampoc a la seva 

salut ja que la Casa de la Misericòrdia, hospici al qual eren internats els expòsits una 

vegada havien arribat a l’edat de 6 anys, responia més a les necessitats d’internament de 

la població adulta o vella. Així els expòsits: “[...] deberían ir destinados á (sic) otra 

parte, el gran sanatorio de la infancia, al campo á (sic) pleno aire y luz solar; nunca, 

jamás al taller, en donde se fomentará la anemia, contraerán deformaciones 

esqueléticas, la tuberculosis y otros accidentes infecciosos” (p. 8).  
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4.2 Una primera aproximació a la mortalitat institucional, la Inclusa de la 
ciutat de Palma, 1840 – 1960. 

 

El resultat de l’observació de la mortalitat de la ciutat de Palma sense la 

influència institucional s’ha d’entendre com la conseqüència del sistema de criança 

preconitzat per la institució com ja havíem apuntat. Les condicions del període de 

gestació són un factor de cabdal importància per a la supervivència de l’infant però pels 

infants que es convertien en expòsits s’amplifiquen pel fet de què l’abandó suposava la 

solució a tota una problemàtica social o econòmica de la mare: mare fadrina, mort del 

pare en el període d’embaràs, privacions econòmiques per pèrdua de la feina, etc. Així, 

la mortalitat infantil presentava uns nivells molt superior als de la mortalitat juvenil 

primerenca, tema que desenvoluparem després de presentar el patró general de la 

mortalitat institucional. El patró de mortalitat dels expòsits s’entén com a una 

aproximació al comportament d’una població institucionalitzada que tot i per definició 

del propi sistema de criança es tendia a l’emplaçament exterior el fet d’estar sota 

l’auspici d’una institució –la qual satisfà el pagament del seu alletament- i la 

inexistència de vincles familiars amb els criadors fan que es pugui definir com un grup 

homogeni. La desafecció familiar historiogràficament ha estat presentada sota el 

paraigua conceptual de la vulnerabilitat, com ja s’ha explicat en el marc teòric.  

L’homogeneïtat d’aquesta població ve determinada per la condició d’expòsit que 

es conferia amb l’entrada de l’infant al mercat benèfic i en concret per la seva entrada a 

la Inclusa. A la seva arribada a la institució depenent del moment històric era batejat i/o 

inscrit en el Registre Civil fet que li proporcionava un nom que sovint coincidia amb 

l’advocació de la parròquia de la institució, amb el patró – patrona de la ciutat o amb el 

sant del dia. Per tant, la manca de filiació implicava que la transmissió del nom per via 

paterna desapareixia i que es produís una certa adequació entre el santoral, el nom posat 

i la data de naixement o si més no d’entrada a la institució. També se li imposa uns 

llinatges que per tot un seguit de lleis durant el segle XIX s’intentà que no mostressin el 

seu origen com s’hi havia fet durant l’època medieval amb l’ús als territoris de la 

Corona de Castella del llinatge ‘expósito’ i en els de la Corona d’Aragó i sobretot en els 

de parla catalana, la duplicació del nom de pila de l’infant. Però el que sí realment 

mostrava la dependència institucional era el collaret amb un plom on s’hi gravava un 

número que corresponia al número de registre d’entrada que l’acompanyaria tot el seu 

període d’institucionalització.   
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 El tipus de contracte subscrit entre la dida i la institució no implicava cap tipus 

de responsabilitat més que la del propi alletament i deslletament de l’infant. En cas de 

malaltia podia ser retornat a la institució o atès per part del metge municipal de manera 

gratuïta. Tot i que l’emplaçament exterior pugui ser entès en certa manera com un 

acolliment familiar passava per ser exclusivament una pensió d’alimentació. Fins i tot, 

el cas de què l’expòsit fos profillat els seus drets vers la família eren inferiors a la dels 

fills de legítim matrimoni per exemple en termes d’herència (Sevilla Bujalance, 2001). 

Encara que, cal a dir que la pàtria potestat en cap moment era perduda pels pares fet que 

possibilitava la seva recuperació tant per part dels seus progenitors com per algun 

familiar directe. Tot i l’homogeneïtat del grup argumentada, cal pensar que el sistema 

de criança exterior, adoptat sota l’intent de millorar les condicions de vida dels expòsits, 

conferia algunes diferències depenent de la salut de la dida, el lloc geogràfic 

d’emplaçament, etc. com explicarem en el següent capítol.  

La mortalitat dels infants de la Inclusa de la ciutat de Palma, que comprenen als 

expòsits des del naixement fins a l’edat de sis anys ja que en aquesta edat els infants que 

no haguessin estat profillats o recuperats pels seus progenitors passaven a l’hospici 

anomenat Casa de la Misericòrdia, presenta uns valors molt alts sense parangó amb els 

nivells de mortalitat de la ciutat (veure Gràfic 89). L’explicació més plausible per a 

aquest comportament s’ha de cercar en una caiguda progressiva del nombre d’abandons 

i d’una evolució del significat de l’abandó. D’aquesta manera entre 1840 i 1884 el 

nombre d’abandons anual estigué per sobre dels 100 i per sota dels 200. Aquesta fase, la 

qual pot ser qualificada d’intensitat d’abandó alta i que en relació als naixements de la 

ciutat de Palma suposaven de mitja un 15% (veure capítol Surviving as a foundling in 

the island of Majorca: Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960), la mortalitat mostrà 

una tendència procliu al descens exceptuant entorn a 1865 com a conseqüència de 

l’epidèmia de còlera que sofrí la ciutat. Es passà de valors mitjos de mortalitat del 

500‰ al 350‰. Cal a dir que l’epidèmia no suposà únicament un major nombre de 

defuncions sinó també un major nombre d’abandons, mostra de què la Inclusa 

representava gairebé la única instància d’auxili social per a la infància donat que no fou 

fins a 1904 que s’aprovà la primera llei espanyola de protecció integral a la infància, la 

qual no únicament es referí a la infància abandonada. 
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Gràfic 89: Mortalitat dels expòsits (6q0) i abandons en la Inclusa de la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 
Mitjanes mòbils decennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma 
i per a la Inclusa, 1840 – 1960. 

 

A mesura que la Puericultura s’anà assentant en un primer moment per 

iniciatives gairebé privades i filantròpiques, com presentàvem en el capítol La lluita 

contra la mortalitat infantil: El discurs mèdic envers la lactància materna i les 

campanyes puericultores a la ciutat de Palma al tombant del segle XIX, i que després 

per la seva institucionalització dins els ressorts públics de sanitat i beneficència implicà 

l’oferiment de tota una sèrie d’alternatives a l’abandó. L’existència de cases-bressols, de 

les pròpies gotes de llet, d’asils infantils diürns possibilitava que les mares, bàsicament 

fadrines i sense una xarxa familiar propera o disponible, poguessin seguir treballant i 

criant als seus fills. Per tant, l’abandó del segle XX tenia un significat diferent al del 

segle XIX i en conseqüència el nombre d’abandons disminuí considerablement com 

s’observa des de 1885 a 1920 passant de 100 a 50 per any. Però des d’aquella darrera 

data a 1960 les entrades a la institució es comptabilitzaven per sota de 50 fins a l’extrem 

de què a l’any 1956 únicament s’hi registrà una entrada o a 1960, dues.  

La mortalitat en el trànsit del segle XIX al segle XX (dècada dels anys 80 del segle 

XIX - primer decenni del segle XX) presentà un perfil d’elevació constant pel qual la 

mortalitat veié augmentar els seus nivells fins a un 50% en relació als de mitjans del 

segle XIX. Aquesta tendència pot encabir-se en l’empitjorament general de la mortalitat, 

que ja argumentàvem pel cas de la ciutat de Palma, a més dels efectes de les 
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circumstàncies de la pandèmia de grip (1918 – 1921) pel comportament homònim que 

s’havia observat entorn al període de còlera de 1865. A partir de la dècada dels anys 20 

de la centúria del nou-cents, el nivell de mortalitat descendí fins el 400 ‰ gairebé el 

més baix que s’havia observat des de l’inici de la sèrie estudiada. Propensió que es 

trencà per la Guerra Civil i postguerra pel que fa a la mortalitat però el nombre 

d’abandons continuà descendint. Així doncs, únicament devien ser institucionalitzats els 

infants que estaven en una situació molt desfavorable que fàcilment podia transcendir al 

seu estat de salut i augmentar la seva susceptibilitat a les malalties, la qual cosa 

explicaria la major proporció de defuncions.  

Alhora la caiguda irremeiable en el número d’abandons i una elevació 

conjuntural del nombre de defuncions provoca que s’observin nivells semblants o molt 

més elevats que a mitjans del segle XIX. L’increment relatiu que suposa una defunció 

més o menys en un règim de baix abandó implicava un creixement molt més alt del 

nivell de mortalitat que en un d’alt nombre d’abandons. Per exemplificar aquesta 

afirmació partirem del supòsit de què en un any en què el nombre de naixements – 

abandons fos de 100 i se’n moriren 10 en el seu primer any de vida, la seva probabilitat 

de morir seria del 100‰, la qual és la mateixa que d’una població que tingués 10 

naixements i 1 defunció. Però si en el primer supòsit ocorregués una defunció més (11), 

la probabilitat de morir seria del 110‰. En canvi, si el mateix augment d’una defunció 

es produís al segon exemple, la probabilitat passaria a ser del 200 ‰. És a dir, s’hagués 

doblat.    

 A la introducció del perfil de la mortalitat institucional esmentavem que la 

mortalitat infantil presentava valors superiors a la mortalitat juvenil primerenca 

contradient el patró mediterrani que hem presentat per a la ciutat de Palma i que 

justificàvem per un alletament prolongat. En canvi, la vulnerabilitat dels expòsits en el 

seu primer any no s’explica per una desafecció a la lactància natural sinó per una 

lactància mercenària i discontinua. Durant el vuit-cents la base de la nutrició dels 

expòsits durant els seus dos primers anys de vida era la lactància mercenària mitjançant 

dides internes pels primers dies - setmanes de vida i després d’externes per 

l’emplaçament dels infants en el domicili d’aquestes. Encara que existiren alguns intents 

de lactància artificial amb resultats que els propis administradors de la institució 

reconeixerien com a nefasts per la creixença de la mortalitat (veure capítol Surviving as 

a foundling in the island of Mallorca, Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960). En 

canvi, per a la centúria del nou-cents els avenços tècnics practicats en el tractament de la 
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llet animal com ens demostra Enric Alabern en la seva tesi doctoral (1921) feren que 

institucions puericultores, com aquesta mateixa pogué fer, prescindissin del didatge.    

Per tant, si l’expòsit sobrevivia als seus primers dies en la institució on se li 

assignava una dida que normalment compartia amb un altre infant era un candidat apte 

per a ser traslladat al domicili d’una dida externa. Alhora en cas de què l’expòsit arribés 

a la institució un dies després del seu naixement això no implicava necessàriament que 

l’infant hagués estat alletat per la mare, tot i que pogué ser del tot possible. A més tant 

les dides internes com externes segurament no disposaven de llet nova encara que la 

pròpia administració de la institució intentava que les dides no haguessin alletat 

anteriorment per un període superior a un any. Per tant, tot i el breu lapse de temps –que 

podia ser qüestió d’hores- entre la transferència des del lloc d’abandó a la institució o 

des d’aquesta a l’emplaçament exterior i encara que més breu entre la recepció al torn i 

l’assignació d’un dida la discontinuïtat i el canvi d’alletadora repercutiria en la salut de 

l’expòsit i en conseqüència s’observaria una major mortalitat durant el primer any de 

vida.  

La mortalitat entre el naixement i el sisè aniversari es troba completament 

mediatitzada pel pes de la mortalitat infantil en el conjunt general. Les defuncions 

infantil entre 1840 i 1920 representaven el 33% del total de les defuncions institucionals 

i un 44% entre 1921 i 1960 (veure Gràfic 90). Així, la mortalitat infantil entre 1840 i 

1914 explicava el 54% del nivell total de la mortalitat institucional, proporció que passà 

al 81% pel període de 1915 a 1960. Per tant, la mortalitat infantil seguí mantenint la 

seva prevalença i fins i tot augmentà la seva influència. La major influència es 

correspon al període d’empitjorament general de la mortalitat, que ja esmentàvem 

anteriorment, que s’observa des de la dècada dels anys 80 del segle XIX i que pel cas 

dels expòsits culminà amb la pandèmia de grip (1918 – 1921). La Guerra Civil (1936 – 

1939) però sobretot la postguerra, referint-nos a la dècada dels anys 40, deixaren els 

seus efectes en la quasi duplicació d’aquesta mortalitat. Tot i un aparent augment del 

número d’abandons durant la contesa bèl·lica el nombre d’entrades anuals a la institució 

continuava sent baix la qual cosa suposa que a una petita variació en el nombre de 

defuncions, el nivell de mortalitat creixia de manera intensa.   
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Gràfic 90: Mortalitat infantil dels expòsits (q0) de la Inclusa de la ciutat de Palma, 1840 – 1960. 
Mitjanes mòbils decennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la Inclusa de la 
ciutat de Palma, 1840 – 1960. 

  
La mortalitat neonatal i postneontal com a principals components de la mortalitat 

infantil en la població institucional mostraren el mateix patró formal que el que 

explicàvem per a la ciutat de Palma. És a dir, una mortalitat postneonatal superior a la 

neonatal (veure Gràfic 91). Tot i així, la distància entre una i altra mortalitat pel cas dels 

expòsits era bastant reduïda a diferència del que presentàvem per al conjunt de la ciutat 

(veure capítol La mortalitat neonatal i postneonatal). A més, per les dades general 

s’observà un procés de convergència d’ambdós tipus de mortalitat a partir del decenni 

dels anys 50 del segle XX. Fenomen completament diferent al que s’ha observat en la 

mortalitat institucional a causa de què els nivells de mortalitat d’una i altra des de 1920 

presentàvem una divergència important sobretot per l’augment més pronunciat de la 

mortalitat postneonatal que de la neonatal.  

Malgrat els alts valors de la mortalitat en el primer mes de vida, la institució 

durant el segle XIX i principis del XX pogué servir de resguard normalitzador de la salut 

de l’infant a través d’una alimentació i higiene regulada i controlada. Tot i que les 

condicions del propi establiment de beneficència per l’amuntegament dels expòsits o la 

manca de salubritat en les infraestructures segurament contribuïren a elevar aquesta 

mortalitat. Alhora les malalties congènites deixaven sentir els seus efectes en aquest 

període. Sembla ser que la interacció amb el medi ambient –és a dir, el fet de 

l’emplaçament de l’expòsit amb la família de la dida- potenciava la feblesa de la salut 

de l’expòsit que possiblement arrossegava des del període gestacional. 
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Gràfic 91: Mortalitat neonatal i postneonatal dels expòsits de la Inclusa de la ciutat de Palma, 1840 
– 1960. Mitjanes mòbils decennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la Inclusa de la 
ciutat de Palma, 1840 – 1960. 
 

 La mortalitat neonatal, per norma general, estigué dominada per la mortalitat en 

la primera setmana de vida, exceptuant en les dècades centrals de la centúria del vuit-

cents en què el predomini fou de la mortalitat en la segona i tercera setmana de vida 

(veure Gràfic 92). La substitució de la prevalença de la mortalitat en la primera setmana 

per la de les setmanes més avançades respon a l’efecte de l’estimació de l’edat de 

l’infant a l’entrada a la institució. Un efecte que s’explica per la pràctica de l’abandó 

anònim mitjançant els anomenats torns, els quals es mantingueren oberts en diferents 

èpoques depenent del país, però pel cas d’Espanya ho estigueren fins a les primeres 

dècades del segle XX. Així, l’infant podia ser dipositat sense cap explicació de les 

circumstàncies que provocaven el seu abandó i encara menys reportar la seva filiació o 

la seva data de naixement. La persona encarregada de la vigilància del torn establia 

empíricament l’edat de l’infant.261 D’aquesta manera una discrepància entre l’edat real i 

aparent provocaria que els patrons de mortalitat per edat presentin variacions 

cronològiques poc raonables com s’observa en les dècades centrals del segle XIX.    

 

                                                 
261 Pel càlcul de l’edat a l’entrada a la institució veure el capítol Surviving as a foundling in the island of 
Mallorca, Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 
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Gràfic 92: Mortalitat per setmanes en el primer mes de vida dels expòsits de la Inclusa de la ciutat 
de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils decennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la Inclusa de la 
ciutat de Palma, 1840 – 1960. 

 
 A diferència de les defuncions entorn al naixement inscrites en el Registre Civil 

on únicament s’hi registraven aquelles que havien ocorregut a partir del primer dia de 

vida, el Libro de Exposiciones recullí indistintament tota defunció sense cap criteri etari. 

Això sí, els avortaments pròpiament dits no tingueren espai en aquesta font a causa de 

què el fet d’ingressar a la institució era entès com que l’infant havia arribat a terme. 

Malgrat això, la posterior inscripció en el Registre Civil si l’estimació de l’edat a la 

defunció de l’expòsit no superava les primeres vint-i-quatre hores, aquesta defunció 

passava a engrandir l’apartat de criaturas abortivas i a partir de 1920 en el Moviment 

Natural de la Població es registraven sota l’epígraf de Muertos en las primeras 

veinticuatro horas.  

 Una vegada desgranats els diferents components per edat de la mortalitat infantil 

s’atendrà a la mortalitat juvenil, encara que únicament a la primerenca ja que l’edat dels 

sis anys marcava el límit de l’auspici de la institució, la qual cosa no representa que el 

que es podria anomenar com a estigma de ser expòsit desaparegui sinó que la institució 

responsable passava a ser una altra. L’explicació de la mortalitat juvenil institucional 

passa novament per entendre el model de criança adoptat per la Inclusa. Així com per la 

mortalitat infantil i sobretot per la mortalitat neonatal els seus nivells podien ser el 

resultat del background de l’infant abans de la seva institucionalització i l’efecte 

d’aquesta, la mortalitat juvenil passa per ser el resultat de l’emplaçament dels expòsits a 
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l’exterior que normalment s’intentà que coincidís amb localitzacions rurals. Així, es pot 

assumir que la mortalitat juvenil institucional representa els nivells de mortalitat propis 

del món rural mallorquí amb l’afegitó del seu pas per la institució. 

La comparació dels nivells d’aquesta mortalitat entre la població institucional i 

no institucional mostren la prevalença de la primera fins a 1900 (veure Gràfic 93). Per 

tant, en certa manera es podria entendre que el urban penalty mantingué la seva 

vigència fins a l’entrada al segle XX moment en què la mortalitat rural començà a ser 

superior a la urbana. El comportament de la mortalitat institucional a partir de 1940 s’ha 

d’entendre com l’evolució del model cap a la internalització completa.  

 
Gràfic 93: Mortalitat juvenil primerenca de la ciutat de Palma i dels expòsits de la Inclusa de la 
ciutat de Palma, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils decennals. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la ciutat de Palma 
i per a la Inclusa, 1840 – 1960. 
 

La comparança amb el món rural és possible pel procés de descens que observa 

la mortalitat juvenil institucional, a diferència del comportament que havíem esmentat 

per a la mortalitat infantil. Per tant, el gran triomf del model de criança de la institució 

fou el d’emplaçar als infants al món rural ja que la institució tant pels primers moments 

de vida o a partir de 1940 mostra els pitjors nivells de mortalitat. No obstant això, cal a 

dir que s’està explicant un efecte de selecció, és a dir únicament eren emplaçat a 

l’exterior els expòsits que presentaven prou signes de salut per poder assumir el 

desplaçament i l’adaptació al nou medi. D’aquí, que les xifres de mortalitat infantil de la 

població institucionalitzada i la no institucionalitzada no puguin tenir parangó partint de 

la base de què els medis eren del tot diferents. En canvi, l’emplaçament exterior dels 
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expòsits igualava més les condicions i els riscos per a la salut passaven a ser els 

mateixos.  

La mortalitat juvenil primarenca estigué dominada per la mortalitat en el primer 

aniversari ja que s’hauria d’entendre aquesta edat com el resultat d’un passat 

institucional pròxim i l’emplaçament recent al món rural (veure Gràfic 94). Però en 

general la mortalitat anà disminuint a mesura que l’edat de l’infant anava augmentant. 

Un patró que ja s’havia observat per a la mortalitat a la ciutat de Palma quan únicament 

es tenen en compte les edats simples juvenils. A més cal observar com el comportament 

de la mortalitat en el segon any de vida fou el que possibilità el descens que descrivíem 

en la mortalitat en el primer i el quart aniversari. Tot i que a partir de la dècada dels 

anys 20 del nou-cents foren les altres edats que mostraren un descens important enfront 

de l’estancament de les xifres de la mortalitat en el primer aniversari. Una vegada més, 

l’efecte d’un baix nombre d’abandons i el reflex de la Guerra Civil però sobretot de la 

postguerra fan que el nivells de mortalitat de les dècades centrals del segle XX mostrin 

valors inusitadament alts.  

 
Gràfic 94: Mortalitat juvenil primerenca per edats simples dels expòsits de la Inclusa de la ciutat de 
Palma, 1840 – 1960. Mitjanes mòbils decennals. 

0

25

50

75

100

125

150

175

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960

‰

q1

q2

q3

q4

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les sèries de naixements i defuncions anuals reconstruïdes per a la Inclusa de la 
ciutat de Palma, 1840 – 1960. 
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4.3 Surviving as a foundling in the island of Mallorca,262 Palma Foundling 
Hospital, 1840 – 1960.263 

 

The public network of welfare institutions in the city of Palma, and basically in 

the whole island of Mallorca, in the middle of the XIX century was made up of the Casa 

General de Expósitos [General Foundling Hospital], Casa de la Misericòrdia [Mercy 

Hospital], Casa de niñas huérfanas [House for orphaned girls], Casa de Arrepentidas 

[House for repentant women] and Hospital General [General Hospital].264 The general 

law of 1822 placed them under the authority of the municipal welfare boards, although 

according to article three of the General regulations for the execution (sic) of the 

welfare act of 20 June, 1849 they came to depend on the provincial Government. Their 

aim was: 

 “The relief of mankind sick from common illnesses; the admission of the needy 
who are incapable of personal work that is sufficient to provide for (sic) their 
subsistence, shelter and education, to the point in which they are able to live by their 
own means, of those who lack the protection of their family.”265 (Our underlining).  

 
The foundling hospitals, together with the poorhouses, were the institutions in charge of 

taking in, in all senses, abandoned infants.  

The protection of infants in the eighteen hundreds was aimed only at abandoned 

children, since it was not until 1904 that the first law to this effect was published. The 

nineteenth century laws about welfare were based on the supposition that the Casas de 

Maternidad [Maternity Hospitals], which also included the foundling hospitals, were 

aimed at “avoiding infanticide and saving the mothers’ honour”.266 This perception was 

                                                 
262 An early version of this chapter was presented as an oral communication with the title of Infant and 
child mortality at the Palma Foundling Hospital, 1836 – 1960 in the session ‘Mortality and foundlings’ 
of the VIII Congress of the Association of Historic Demography held in Menorca in June 2007. Recently 
another version was presented in the workshop of Phoenitx TP: Vulnerabilities, social inequalities and 
health in perspectives, held in the Ecole des Hautes Estudes en Sciences Sociales in Paris from 28 to 29 
March, 2008 under the title of Survival as an abandoned child: the Palma Foundling Hospital (Majorca, 
Spain), 1836 - 1960. I am grateful for all the comments received at both events which have made it 
possible to improve the final result we are now presenting here. 
263 Part of the original sources used for this chapter belong to the work carried out in collaboration with 
Eva Canaleta Safont, and I would like to offer her our sincerest gratitude for her help. 
264 These welfare resources were inherited from the Old Regime, for an approximation of these, see: Moll 
Blanes, I. (2007): Hospitales y hospicios en Mallorca en el siglo XVIII. In Abreu, L. (ed.): Asistencia y 
caridad como estrategias de intervención social. Bilbao: Servicio de publicaciones de la Universidad del 
País Vasco, p. 55 – 72.  
265 General regulations for the execution of the welfare act of 20 June 1849. 
266 These purposes have an implicitly religious component which is the fruit of the Catholic Counter-
Reformation; words such as shame, sin and honour becoming intertwined. Thus, Ketzer (1993) in an 
attempt to explain the different considerations of the protestant church and the catholic one about the 
illegitimacy of birth explains on behalf of the latter: “[…] sin could be forgiven, and that the Church itself 
should facilitate such redemption. In this light, the taking in of abandoned babies was regarded as the 
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inherited from the enlightenment principle of “a utilitarianism of welfare action with 

[...] populationist goals” (Pérez Moreda, 2005: 25).267 These maternity hospitals should 

admit “all women who, having conceived illegally, find themselves in the need to claim 

this help [birthcare]”268. The Liberal State, as indicated in previous chapters, assumed 

that medical-health care should be paid for by the individual, and in the case of not 

being able to assume this expense, they should turn to public welfare. 

Institutionalisation was the last resort, since home welfare took precedence, “unless due 

to special circumstances it is neither preferable nor convenient to provide home 

care”.269 In the case of abandoned children, there was no other legal option other than 

to take them in to the foundling homes. What is more, as K. Lynch points out (2000): 

 “[…]child abandonment in western European history does not, therefore, 
appear to be part of a mortality strategy by which parents sought to regulate the size 
of their family. At most, parents sought to use foundling institutions as temporary 
solutions to financial stress brought on by the sheer fact of an additional child’s birth 
(in the case of unwed mother), or temporary economic downturns (p. 144).  

 
However, the enlightenment reform of foundling hospitals, which the Palma Foundling 

Hospital is a product of, has been interpreted by Pérez Moreda (2005) as the fruit of a 

“horrible spectacle of the indolent destruction of many creatures, a knowledge of the 

elimination of others by overlapping practices, still very common, of infanticide, and the 

more and more frequent news about the bad operation of the old foundling hospitals” 

(p. 30). 

These laws provided for a complete interaction between the different charity 

institutions; foundling hospital, maternity hospital and poorhouse. Thus, article 50 of 

the 1822 law stipulated that “all children born in the maternity hospital will be received 

in the breastfeeding department [foundling hospital], if their mothers should decide to 

leave them under the charge of the establishment”. However, it also provided another 

means of admission into the institution by secret and anonymous abandonment, through 

                                                                                                                                               
inevitable, if unfortunate, task of society, one aimed at saving the honor of unwed mothers and the souls 
of their babies” (p.17). 
267 These populationist ideas, basically natalists and antimalthusians, hoped to achieve a “recovery for the 
State of the population sectors that had always been marginalized: the poor, beggars, foundlings and 
gypsies who, duly prepared, could become worthy people”.267 Corollaries that were maintained 
throughout the XIX century. 
268 Article 42 on the Casas de Maternidad under Heading III concerning Welfare Establishments in the 
general Welfare Act of 23 Januray – 6 February 1822.  
269 Article 8 of chapter III: On the obligations and rights of welfare establishments in the general 
Regulations for the execution (sic) of the welfare act of 20 June 1849.  
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the use of the foundling wheel or “those who were exposed or handed over”270. 

Whatever the means of admission into the institution, the children remained under the 

auspices of the foundling hospital until six years of age, with the possibility of being 

retrieved by their parents or failing that by a relative, or they could also be adopted. 

Otherwise, they continued being institutionalised in poorhouses called Casas de 

Socorro under the welfare law of 1822 and which in the city of Palma was given the 

name of Casa de la Misericòrdia.271  

Each province was supposed to have a Maternity Hospital with “three 

departments; one as a refuge for pregnant women and women who have just given 

birth; another for breastfeeding the children and another to talk to and educate them 

(sic) up to six years of age272. In practical terms, in the city of Palma in the middle of 

the XIX century, the General Hospital, founded in 1456, also operated as a maternity 

hospital, having among its many sections a “department called for female inmates, 

where the young women are found, under the greatest isolation […] as only confessors, 

physicians, midwife and servants are allowed in. There is another room for the poor 

women who, finding themselves pregnant, lack the necessary means for subsistence and 

childbirth” (Madoz, 1848: 587). Therefore, single or married, yet poor, mothers gave 

birth to children whose destiny would be the foundling hospital.  

 The other two sections - breastfeeding and education - were known as the 

Foundling Hospital, which in the city of Palma was founded in 1798 by Bishop Bernat 

Nadal273 by reason of the Royal Decree passed by Carlos IV on 11 December, 1796. 

This decree ruled that each diocese should have one or more foundling hospital; 

although we must bear in mind that this service had been offered by the General 

Hospitals since Medieval times274 (Cruz Pérez, 2001). La Casa de Palma was opened in 

                                                 
270 Article 52 concerning the Casas de Maternidad under Heading III concerning Welfare Establishments 
in the general Welfare Act of 23 Januray – 6 February 1822.  
271 This institution had been founded in 1677 with the aim of “taking in all the poor people of both 
genders in this c. [city of Palma] and its dist. [district] and the children from the foundling hospital (sic), 
when they reach 6 years of age” (Madoz, 1848: 586). 
272 Article 41 concerning the Casas de Maternidad under Heading III concerning Welfare Establishments 
in the general Welfare Act of 23 Januray – 6 February 1822.  
273 The figure of this bishop who was a representative in the Courts was the object of a study by Duran 
Pastor, M. (1986): Bernat Padal i Crespí. Un bisbe solleric que fou Diputat a les Corts de Cadis. Palma: 
Ajuntament de Palma. Although there is a more recent publication, Barrio Moya, J. M. (2003): Don 
Bernat Padal i Crespí, obispo de Mallorca entre 1794 y 1818. Bolletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana: revista d’estudis històrics, vol.  59, p. 359 – 364. 
274 This type of refuge services provided by the General Hospitals, more specifically since the 
Renaissance, came to be established as specialized foundling institutions in Italy, Spain and Portugal, and 
have been considered first generation foundling homes. But with the Counter-Reformation (1560 – 1648) 
and the Enlightenment, a second generation of this sort of establishment was begun, an example of these 
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June, 1798; it was located in the new wing of the General Hospital at first and in 1800 

was established as an independent building, first of all in the Calatrava neighbourhood 

and then in the city centre; specifically in Olmos street – where it remained until the end 

of the XX century (Cortés, 1923; Madoz, 1848). There was only one foundling hospital 

in the island of Mallorca, so it took in all the abandoned children in the island. 

However, in times prior to our study, the Palma foundling hospital had two hijuelas 

[local branches] which divided the island into territorial areas for taking in children 

(Cortés, 1923). Let us remember that the definitive provincial segmentation was carried 

out by the minister Javier de Burgos in 1833 who considered the Balearic Islands as one 

province, even though in terms of taking in infants, it is worth noting the existence of a 

foundling hospital in Eivissa, and another in Mallorca, whereas in Menorca there were 

two, one in Maó and the other in Ciutadella.275  

The aim of this chapter is to analyse the survival of the institutionalised 

population in the foundling hospital276 in the city of Palma between 1836 and 1962, by 

way of explaining and, in some way, determining the population dynamics of the city. 

However, our final aim is to establish a comparison between the mortality flows of the 

institutionalised and non-institutionalised populations of the city of Palma, as will be 

presented in another chapter277 and also to determine the mortality of this city without 

the influence of this institution so as to find out whether the process of demographic 

transition of the city was slowed down by the presence of the foundling hospital. 

The concentration of this type of welfare institution in cities, and basically in the 

province capitals, was transformed into demographic terms by the de facto rise in the 

population. At the same time, the flow of infants taken into these establishments 

modified the dynamics of these populations. Focusing on institutionalised infants, when 

abandoned children were admitted into the foundling hospital not only were they 

                                                                                                                                               
is the Palma Foundling Hospital. For further information concerning this foundling home typology, see: 
Viazzo et al. Five centuries of foundling history in Florence, changing patterns of abandonment, care and 
mortality. in: Panter-Brick et al. (2000): Abandoned children. Cambridge: Cambridge University Press, p. 
70 – 91. Especially page 73. 
275 Records pertaining to the Foundling Hospital in Mallorca with a final point about the homes in 
Eivissa, Máo and Ciutadella in reference to the salaries of external wet nurses, 29/05/1852. (AGCM, III-
758/4). 
276 An essential approach for the issue of foundlings in Spain is the public reception speech by Doctor 
Vicente Pérez Moreda in the Real Academia de la Historia on May 8, 2005, under the title of: La infancia 
abandonada en España (Siglos XVI – XX). 
277Regarding the comparison between institutionalised and non-institutionalised populations as far as 
mortality is concerned, see: Blanco Villegas, M. J.; Sánchez Compadre, E.; Rodríguez Otero, H. (2005): 
Mortality in two groups of infants in a Spanish Rural Region. Collegium Antropologicum, vol.  29. p. 445 
– 452. An issue which we shall take up again in another chapter in this study.  
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registered in the administrative papers but also, after the definitive establishment of the 

Civil Register in 1871, they were registered in their corresponding birth books. 

Evidently this was correct administrative practice, although with there only being one 

foundling hospital in the island of Mallorca - as we shall see later - there was no direct 

identification between the place of birth of future foundlings and the place where they 

were registered, which was the place of abandonment. This registration was carried out 

in the legal district the Foundling Hospital belonged to, that is the municipal court of the 

Almudaina in the city of Palma. Thus, it must be noted that the number of admissions to 

the foundling hospital in the middle of the XIX century made up the not so small figure 

of 18% of the total births – baptisms in the city of Palma (see Figure 95). This figure 

was widely reduced as the XX century progressed due to the drop in number of 

abandonments. Thus, around 1900 they represented 6% and from the late 1930s they 

were no greater than 2%.  

 

Figure 95 : Percentage of the number of abandonments in relation with the number of births in the 
city of Palma, 1840 – 1960.278 
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Source: Own elaboration from the parish baptism records, Civil Register births and the Admission Books of the 
Palma Foundling Hospital reconstructed for the city of Palma, 1840 – 1960. 

 

                                                 
278 Let us remember, as was mentioned in the chapter on ‘Sources and methods’, the baptisms carried out 
in the Foundling Hospital were held in their chapel which had an independent register from the rest of 
urban parishes. Therefore, the percentage of the number of abandonments over the number of baptisms 
between 1840 and 1881 is not the product of the parish register, but rather that the former have been 
added to the latter to show the evolution of the weight of abandonment in the city; since the Civil 
Register, in the case studied - between 1882 and 1960 - registered abandonments as births.  
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The other demographic event which also added to the city figures is the deaths. 

If there was a death of a foundling in the institution, this was registered in the same 

court where the birth had been registered. Thereby, when it comes to drawing up 

demographic indicators, this does not constitute a problem, since both events were 

registered in the city. However, and as we shall explain below, the child-care system in 

Spanish foundling homes was based on external wet nurses. In this way, the child was 

moved and, in the case of Mallorca, normally to a locality in the rural world. Therefore, 

as Civil Record laws applied - although before this the parish records did - if the 

children passed away in the breastfeeding or weaning period, they were registered and 

buried in their place of residence, in other words the wet nurse’s.  

Hence, there was a dispersal of demographic events, in the traditional records, of 

institutionalised children, but not in the records of admissions to and exits from the 

institution, as presented in the sources section. This delocalization of death as far as the 

birth register is concerned is a phenomenon peculiar to the XIX century, since the 

percentage of deaths in the other municipalities in the island of Mallorca reached up to 

70% of the total number of foundling deaths (see Figure 96). From 1900 onwards the 

number of deaths occurring in the institution rose greatly due to the decrease in the 

number of abandonments and an ever lower age of death. Evidently, we are dealing with 

two different models of abandonment as far as the eighteen and nineteen hundreds are 

concerned.  

Figure 96: �umber of deaths at the Palma Foundling Hospital according to place of occurrence, 
1840 – 1960. Five year average. 
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Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 
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It has been postulated that in the youngest institutionalised population the event 

of death in relation to the city of origin - understood as the place of abandonment - was 

lost in the ecclesiastic and/or civil death registers. This process was inverted in the case 

of the more adult populations (see the case of the Casa de la Misericordia, the General 

Hospital or the Casa de Arrepentidas); although given the age period of the population 

studied, this question is not relevant to our study.  

 

4.3.1 Institutional dynamics of the Palma foundling hospital.279 
 

 Foundling Homes in catholic countries, particularly in Spain, presupposed 

abandonment anonymity. This anonymity was conferred by the existence of foundling 

wheels as a means of admission into the institution. However, admission could take 

place by other means, such as maternity. This abandonment was carried out after 

childbirth and involved transferring the child from one institution to the other (both 

public institutions and normally not too far from each other) as is the case of the 

Foundling Hospital and the General Hospital in the city of Palma. In our case in 

particular, the rural parish network was also used and the city’s parish network too, as 

part of the welfare abandonment circuit. These parishes transferred the child, normally 

newborn after being baptized, to the institution. The administration of this sacrament 

could also be given in the foundling hospital should the dispensation not have been 

demonstrated. 

 Once the entry of the child into the institution had taken place and had been 

verified by registration in the Admission Book - as explained in the chapter on ‘Sources 

and methods’ - foundlings began an institutional journey marked by their age which 

divided it into different phases (Kertzer, 1999). This could be called the ‘foundling’s 

pathway’ (see Diagram 3). Thus, each foundling had a series of internal wet nurses who 

breastfed the children in their first days of institutionalisation until they were sent to be 

breastfed by an external wet nurse if the infant’s health so allowed. Therefore this child-

                                                 
279 Fruit of the collaboration in collecting data from the Register of Admissions to and Exits from the 
Palma Foundling Hospital and a whole series of secondary administrative documentation with Eva 
Canaleta Safont, two oral communications have been presented, under the title of: The city of Palma de 
Mallorca: its perception by contemporaries and the role and profile of its foundling home during the 19th 
Century in the seminar Health and the City: The City as a healthy and/or as an unhealthy place (Middle 
Ages to the present), organised by PhoenixTN “European Thematic Network on Health and Social 
Welfare Policy” and held in Vienna (Austria) between 1 and 2 June, 2005. And another entitled: 
Institucional wet nurses in Mallorca in the XIX century in the  XIII Congreso de la Sociedad Española de 
Historia de la Medicina held in Madrid, between 15 and 17 September, 2005. Both unpublished as yet, in 
publication.  
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care system was based on the use of family fostering (foster model of foundling care) as 

opposed to an asylum model.280 These wet nurses normally resided in rural 

municipalities and to a certain extent had a contractual relationship with the institution 

for five years, the two first corresponding to the breastfeeding period and the rest to the 

child’s weaning. In this latter time the wet nurse received half of the stipend assigned in 

the breastfeeding period. When the children reached six years of age the wet nurse 

could return them to the foundling hospital, adopt, or keep them in their family without 

any sort of legal recognition.281 At any time, the biological parents or direct relatives of 

the child could claim him/her, in other words, they never lost their paternal authority. If 

these conditions were not fulfilled, the child was transferred to the poorhouse, the Casa 

de la Misericòrdia.  

Diagram 3: The foundling’s pathway  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Canaleta Safont and Pujadas Mora, 2005 (a) 

 

This system of external child-care has been coined with the concept of 

‘circulation of children’282 which “serves to destinate children temporarily or 

                                                 
280 Viazzo et al. (1995) point towards a reconversion of the foundling homes - especially the ones that had 
been created or transformed in the XVIII century - into residential institutions. We can assume that they 
obeyed Erving Goffman’s concept of a ‘total institution’ (1961). Nevertheless, in Spain this process was 
hindered by the problem of the recruitment of internal wet nurses, as we shall explain in this chapter.  
281 Adoption “[…] is established as a means of protection for minors whose parents do not claim them 
back, as well as for those who are orphans, with neither father nor mother […].” (Sevilla Bujalance, 
2001, 110). Even so, the parents could retrieve their children.  
282 In order to follow up the use of this concept see: dos Guimaraes Sá, I. (2000): Circulation of children 
in eighteenth-century Portugal. In: Panter-Brick et al. Abandoned children. Cambridge: Cambridge 
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permanently entrusted to persons other than their biological parents” (dos Guimaraes 

Sá, 2000: 27) although it has received other apellatives such as ‘delegated motherhood’. 

The use of this type of child-care was determined, as we explain below, by the 

difficulties in recruiting internal wet nurses and because of a medical stance concerning 

the benefits of maternal breastfeeding - even though in this case it was mercenary 

breastfeeding - and of an external, eminently rural, location for the child’s development 

(Pujadas et al, 2008).  

 The institutional pathway of the foundling could continue, as we have already 

pointed out, with their entry into the poorhouse, although this new institutionalisation 

was not well received by the managers of the Palma Foundling Hospital, who stated 

these children considered themselves: 

 “[…] expelled from their Home, and isolated in the middle of so many people 
of all ages and conditions, who do not usually have the (sic) healthiest morality, are 
easily perverted (sic), and at the very least (sic) hardness, ungratefulness, selfishness 
(sic) and a strong inclination (sic) to laziness are introduced in their heart. With such 
dispositions it is very easy and common for men to turn to robbery and women to 
prostitution (sic); with the consequence that many of them remain without learning a 
useful trade and many women (sic), or (sic) nearly all of these women without getting 
married or getting work as maids, always serving as a burden on the establishment”. 

Under this utilitarian conception, in order for the foundlings to reintegrate in society, it 

was proposed to buy some buildings adjoining the foundling hospital in order to create 

a department aimed at their education. A budget was even prepared for the purchase. 

Nevertheless, this initiative did not seem to take place.283  

 The distribution of the Palma foundling hospital building, situated in Oms street, 

was a faithful reflection of the different stages along the child’s pathway. Thus, the 

ground floor was allocated to the administrative part of the institution – where we 

understand the foundling wheel was located284 - as well as a canteen, a kitchen, a 

cloakroom, chapel and other rooms. Therefore, the children were received in these 

rooms, and their consequent registration in the Admission Book and their baptism took 

place there. The first floor was devoted to suckling children and their nurses, with their 

                                                                                                                                               
University Press, p. 27 – 40. And more recently: Milanich, N. (2004): The Casa de Huérfanos and child 
circulation in Late-Nineteenth-Century Chile. Journal of Social History, vol.  38, num. 2, p. 311 – 340.  
283 Report from the Foundling Hospital in Mallorca, undated. Filed under the documental unit of the 
AGCM, III-758/4, with other documents from the institution, of the same type and dated between 1852 
and 1853. 
284 The foundling wheel was open permanently, whereas in Portuguese foundling homes “when the 
church bells announced nightfall, the wheels opened – only to close at daybreak - and the children started 
to be left under the cover of darkness […]” (Abreu, 2002: 44); using these opening hours as a greater 
guarantee of anonymity of abandonment.  
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respective beds, and another room was assigned as an infirmary. The second, top floor 

was for the children being weaned with a separation between boys and girls and also a 

room for teaching the first letters.285  

4.3.2 Characterization of the institutionalised population. 
 

The fundamental aim of this chapter is to analyse the survival of the population 

taken into the foundling hospital286, although it is not possible to reflect the evolution of 

this demographic flow without presenting a detailed description of their population 

stock, which will enable us to observe their specificity and at the same time the 

significance of an institutional population. The institutional factor as a product of 

abandonment, but also as part of the working dynamics of the foundling hospital in 

terms of child-care would confer a series of differences between the population taken in 

and the rest of the city population. Therefore, we posed the need to describe the 

demographic and territorial profile on arrival at the institution and to evaluate the 

foundling child-care system as determining factors in their survival. The 

characterization of the foundling population involves describing the volume, calendar, 

relationship according to gender at the time of abandonment and even the geographical 

place of origin of the child when known. As pointed out above, we aim to establish a 

comparison between this population and the rest of the city of Palma which would be 

impossible without understanding the dynamics of the institution itself, which is the 

reason for this characterization we present below.  

The number of abandonments varied substantially throughout the over a hundred 

years of the study (see Figure 97), and it was possible to describe different periods 

depending on the intensity of these abandonments. Between 1840 and the late 70s of the 

XIX century the number of abandonments oscillated between a figure of 150 and 200 per 

year. At this time there began a phase of continued decrease which reached the barrier 

of 50 annual abandonments at the beginning of the 20s in the XX century, finally 

reaching the figure of 2 in 1960.  

 

                                                 
285 Madoz (1848) especially pages 586 and 587 and 285 Report from the Foundling Hospital in Mallorca, 
29/05/1852. (AGCM, III-758/4). 
286 The Spanish literature concerning foundling homes is quite prolific, although this is more a product of 
studies regarding the modern period than the contemporary period, which means we cannot carry out 
comparisons which would be desirable for our study. At the same time, the use of survival analyses also 
mipedes us from finding analogies in Spanish historiography as it is a technique that has been little used 
to date.  
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Figure 97: Annual intake in the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960.  
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Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

 

 The drop in number of abandonments was the result of the evolution of the 

Spanish welfare system and also the change in mentality in the process of historic 

development such as the social decriminalization of illegitimacy accompanied by a legal 

process which resulted in women obtaining a whole series of rights. In turn, this 

phenomenon must be included in the process of child protection by the State which until 

1904 only covered abandoned infants. It must even be taken into account that there was 

a process of decriminalization of abandonment which was not exclusively legal. All 

these processes would explain the rise in number of abandonments in the middle of the 

XIX century which many authors have interpreted as the result of the increase in number 

of illegitimate births in Europe at that time (Kertzer, 1991 and 1993; Pérez Moreda, 

2005).  

Nevertheless, an important drop in the number of abandonments in the Palma 

Foundling Hospital, mainly after 1900, must be appreciated, which could be understood 

as being the result of the formalization of other welfare organizations related to children 

such as the Society for the Protection of Children, the casas-cuna or the so-called Gotas 

de Leche [Milk Stations], as explained in the chapter corresponding to the analysis of 

the mortality structure according to age; instances that were more philanthropic than 

institutional, but which added to childhood protection. Mind you, Marcos Martín (1996) 

stated that the consequence of the reconversion of foundling homes that took place at 

the end of the Old Regime meant “[...] a rise in the supply of welfare [which] 
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immediately resulted in a rise in demand [...]” (p. 61). This is a fact which appears to 

contradict the behaviour peculiar to the twentieth century since although the institutions 

may have had similar goals, they had different dynamics. 

Another of the defining characteristics of foundlings was whether or not their 

origin - understood as geographic place of origin - was known. Hence, the place of 

origin of a foundling was marked by the geographic location of baptism. It is possible to 

distinguish five different types: the foundling wheel, provincial hospital (maternity), 

rural, urban287, or one last type, not very numerous, which corresponded to the transfer 

of foundlings from other foundling homes on the Iberian Mainland288. These different 

origins contributed unequally to the total number of abandonments (see Table 48), and 

they set their volume in the same way as they chronologically marked different phases. 

That is, a total ignorance of any identity sign dominated between 1840 and 1930, 

followed by the rural origin. Both places of origin kept stable figures until 1881: around 

100 annual admissions made at the foundling wheel and around 75 in the case of the 

rural parishes. However, from the last date onwards both origins entered a continuous 

recession which was more evident in the rural origin than at the foundling wheel which 

maintained its average figures at 60 annual cases until the first decade of the XX century. 

The urban origin played a marginal role in the total number of abandonments, 

although it must be taken into account that abandonment at the wheel could have been a 

more feasible means for parents residing in the city, given the proximity and anonymity 

it offered. The highest values were concentrated in the middle decades of the XIX 

century, never passing the barrier of 25 annual cases. On the other hand, the transfer 

between the maternity hospital and the foundling hospital was a XX century 

phenomenon; basically from 1940 onwards all the admissions had this origin. The 

processes that contributed to this permutation in the origin of foundlings were the 

medicalization of childbirth and the closure of the wheel, a phenomenon which was 

common to the rest of Spain.289 However, a maximum number of 20 admissions from 

                                                 
287 By urban we mean only the capital, that is the city of Palma; and by rural, the rest of the island. This 
distinction follows a traditional territorial division of the island, where the capital received the name of 
Ciutat (City) and the rest of the island, Part Forana (Outer territory).  
288 See: Montiel Pastor, J. (2003): La Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona (1853 – 
1925). External wet nurses as a key element in the welfare system, their evolution and problems. I 
Encuentro de Demografía Histórica de la Europa Meridional, ADEH, Maó, May, 2003. 
289 We have not been able to document the closure of the foundling wheel in the city of Palma although 
from the number of admissions we can infer that it took place in the early 30s of the XX century. 
However, we must note that in cities such as Madrid, this took place in 1929 (Revuelta Eugercios, 2008). 
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Origin Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Urban-Palma 386 3,28 3,28 3,28
Wheel 7078 60,16 60,16 63,44
Hospital 183 1,56 1,56 65,00
Rural 4118 35,00 35,00 100,00
Total 11765 100,00 100,00

this origin were reported in the Civil War period (1936 – 1939), the war may well have 

favoured this unusual increase given the previous behaviour.  

 

Table 48: Geographic place of origin of foundlings in the city of Palma, 1840 – 1960. 

 

 

 

 

 

 

Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 
 

Entering through the wheel meant the person abandoning the child remained 

anonymous and at the same time implied a total ignorance of the life history of the 

children until their arrival at the institution. This is why it is not possible to know the 

name and surnames or even the date of birth or, of course, the geographical place of 

origin. Furthermore, the baptism of these children was administered in the institution’s 

parish. Nevertheless, in some cases, either the mother or the parents introduced in the 

child’s clothing an explanatory note about the circumstances regarding the child’s 

abandonment which could provide the date and place of birth, whether they were 

Christianised or not and with what name. Unfortunately, this type of information is little 

and far between and not at all generalizable. Some examples of these: “In the city of 

Palma on (sic) 27 May 1879 at eight o’clock in the morning, a child was born, although 

(sic) has not been baptised, a disconsolate mother begs you to name him Guillermo” 

(our underlining)290.  

The aforementioned note contains two of the most relevant pieces of information 

when it comes to assessing the demographic profile of the foundling: the date of birth 

and the origin. This note enables us to classify the child with an origin and a date of 

birth - even if his entry had been the foundling wheel - in which case he comes to have a 

known origin. Others appeal to a more moralist sense although they are just as 

informative: “I would be grateful for the kind person who receives this creature to look 

on him with eyes of mercy so that if one day (sic) his parents should want him in their 

company, this favour will be (sic) granted in the eyes of our Lord Jesus Christ. His 

                                                 
290 Admissions Book, II/ 492, p. 30 v 
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parents. Born today (sic) the 10th at 6 and ¾ the name of the day (sic)291” (Our 

underlining). In this case, the date of birth is likewise provided but the place of origin is 

unknown. These types of identifying notes were, in many cases, accompanied by some 

sort of religious ornament, such as a scapular, medallion of a virgin or saint or different 

crosses.  

When the origin was the hospital, only the mother’s details were unknown; these 

were usually unmarried women who entered the public welfare circuit in order to give 

birth292. Thus, the children entered accompanied by a birth certificate and their baptism 

certificate, although the latter could also be administered at the foundling hospital  

itself, as has already been mentioned.  

Determining the origin as rural or urban depended on the baptism certificate 

which gave the child entry into the institution. Thus, the geographic location of the 

Christening would imply the most likely origin of the foundling and likewise provided 

the date of birth – either exact or approximate depending on the parish priest’s 

assessment at the time of baptism. By way of example, and as something that can be 

generalized to many cases of abandonment with a known origin, we include the baptism 

certificate that accompanied one of these children:  

“In the small town of Felanitx, in the province of Mallorca on 26 October 
1840, I Padal Cabrer Vicº of the parish of San Miguel, do solemnly baptize a child 
born so it would seem this very day, a child of his parents. He has been given the 
name Antonio José. Jayme Bonet and Antonia Coll were the godparents of the child 
and I have advised them of their spiritual relationship and other obligations they have 
entered into. I hereby sign on 26 October 1840.”293 (Our underlining). 

 
Once the geography of the abandonment has been presented, we shall introduce 

age on entry into the institution as another of the features determining the profile of this 

institutionalised population. Whether or not we know this depends on the foundling’s 

origin. As has already been mentioned, a rural, capital or hospital origin allows us to 

know the age on entry and consequently the date of birth. Thus, knowing the date of 

birth enables us to assess the experience of survival of a child who has become a 

foundling, avoiding an assimilation between age and years of institutionalisation, as 

studies on mortality in this type of institutions have traditionally been carried out and 

                                                 
291 Admissions Book, II/ 471, p. 10 
292P. Madoz (1848) in the description of the General Hospital mentions the existence of a department, 
“called female inmates, we find the young women who had been seduced, with the greatest isolation […], 
as only confessors, physicians, midwife and servants are allowed entry. There is another room for the 
poor women who, finding themselves pregnant, lack the necessary means for subsistence and childbirth” 
(p. 587). Therefore, this hospital origin will lead us to the two types of mothers introduced above.  
293 Admissions Book, II – 451, p. 25. 
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which have underestimated deaths in the first year of life by up to 25% (Levene, 2005). 

That is, we aimed to find out the survival at certain biological ages and not survival over 

institutional periods. At the same time, knowing the date of birth enabled us to avoid 

cases of truncation, with the aim that all cases should contribute equally to survival, 

since the goal was that the initial event be birth. However, as we have already discussed 

in the chapter on ‘Sources and methods’, this did not constitute the condition of 

foundling.  

On the other hand, when admission into the institution took place at the wheel, 

without any sort of identifying note – which was in most cases – there was a total lack 

of knowledge as to the age on entry and the date of birth. Nevertheless, article 49 of the 

Civil Register Law of 1871, established:  

“Concerning (sic) abandoned newborn babies or (sic) foundlings [their birth 
certificate must contain the following elements]: 1st The time, day, month and year 
and place in which the child had been found or left. 2nd His apparent age. 3rd Any 
particular distinguishing features and congenital deformities. 4th Any documents or 
(sic) objects that had been found on him or (sic) in (sic) his immediate vicinity; 
clothes or (sic) clothing he may have been wrapped in, and any other circumstances, 
the memory of which may be useful to keep for the future identification of the 
person”294.  

 
Thereby, with the definitive institution of the civil register (1871), what every 

foundling hospital had been doing for a long time in their record books was regulated by 

law, in the case of the foundling hospital in the city of Palma these were known as 

Admission Books. Therefore, the biological age was substituted by an approximate age 

that depended on the judgement of the person in charge of the children’s admission into 

the institution.  

As has already been stated, the variable age presents a methodological problem 

due to the fact that it was the consequence of an assessment of the child’s appearance on 

entry into the foundling hospital.295 In our particular instance, the number of cases from 

the wheel was half the total number of abandonments and the distribution according to 

age (taken to be the age allocated by the person who attended the institution’s wheel) 

corresponds to over 90 % newborns. Here, we must bear in mind whether or not it 

would be right to consider this age in the same way: a legal age as opposed to a 
                                                 
294 Article 49 of Law 2 – 17 June 1870: Establishment of the Civil Register of births, marriages and 
deaths. 
295 The estimation of the child’s age on entry into the institution by the person attending the wheel or the 
person in charge of the institution’s records because of a lack of any documentary evidence, whether it be 
the certificate of baptism or birth or an explanatory note from the parents, was a common characteristic in 
this type of institutions, not only in Spain but also in Europe, as Alysa Levene states for the London 
Foundling Hospital (2003), especially pages 207 - 209. 
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biological age. We must understand that there is a whole series of indications that may 

lead us to think the legal age was the biological age or, failing that, was quite a good 

approximation. Evidently there were clear, plausible differences between a newborn and 

a one year old child, but, were these as plausible between a child of 0 days and another 

5-day-old, shall we say?  

Faced with a lack of other direct evidence that could confirm whether this legal 

age corresponded to the biological age, we opted to deal with the survival analysis using 

two assumptions. Firstly, only to use the cases in which the date of baptism was known 

and in which this had not been administered at the foundling hospital, as in these cases 

the date of baptism coincided with the date of entry. The purpose of this rejection is an 

attempt to avoid the overestimation or underestimation of mortality with respect to age. 

If we relate the three known origins with the age distribution on admission (see Figure 

98), for the rural world there was a predominance of admissions around the first week of 

life which peaked on the second day of life and reached 100% entries from this origin 

on the sixth day after birth. For the foundlings who had a hospital origin, in the first 

week after birth only 80% of their cases had been admitted, and in the capital the 

percentage only reached 60%. 

  

Figure 98: Percentage of admissions in the first week of the foundling’s life at the Palma Foundling 
Hospital, 1840 – 1960. 
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Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

 

This pattern varied likewise when the admission into the foundling hospital was 

produced on the day of birth. In other words, little over 20% of the foundlings that had 
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been born in the rural world entered on their day of birth, for the hospital ones 30% and 

for the ones from the capital 40%. Percentages were much lower than 90% for 

newborns that had been left at the wheel. Therefore, this unequal distribution according 

to age would be the product of different abandonment dynamics (Wilson, 1989). The 

wheel guaranteed a greater anonymity than the other means of admission and choosing 

this means could, therefore, have been determined by a decision made by the parents a 

priori, that is, before the creature’s birth. Based on this reflection it would be valid to 

presume that abandonment through the wheel was carried out just at the time of the 

child’s birth. However, it must also be taken into account that the judgment of the 

person attending the wheel cannot have been as well-adjusted to the biological age of 

the child as would have been desired, given the great difference in concentration 

according to age as far as the birth is concerned for the origins dealt with. 

The second assumption involves considering all the cases, independently of 

whether the origin of the foundling is known or not. However, it must be assumed that 

if we consider that all the children abandoned at the wheel had been born on the same 

day of their entry into the institution, the distribution of admissions and deaths in the 

first week of life would have a high concentration on the first day, whether considered 

as institutionalisation or birth. Thus, the percentage of deaths on the day of birth for the 

foundlings with an unknown origin between 1840 and 1919 was around 20% of the total 

number of deaths in the first seven days of life, as opposed to no more than 8% on 

average for the other origins (see Table 49).  

Table 49: Concentration of deaths at the age of 0 and 1 day of life according to origin at the Palma 
Foundling Hospital, 1840 – 1930.296 

 

 

 

 
 
 
 
 
Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

  

One factor to take into account in the institutionalized populations in infancy is 

whether gender was a motive of abandonment. This fact would indicate whether the 
                                                 
296 We only offer the concentration values corresponding to the years of admission between 1840 and 
1919 due to the low number of admissions that took place after 1920. In this way, we try to avoid 
artificial variability of the behaviour of both series (wheel and rest of origins) caused by the low number 
of cases.  

0 days 1 day 0 days 1 day
1840 - 1859 20,22 21,35 11,43 14,29
1860 - 1879 25,00 12,50 10,00 22,00
1880 - 1899 28,57 18,10 5,56 19,44
1900 - 1919 20,62 18,56 6,25 12,50

Wheel Other origins
%
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decision to abandon was prior to the birth of the child or not, although these 

characteristics could only be checked in the abandonments that took place around birth. 

With the low number of annual admissions from the middle of the XX century, it was 

considered convenient to concentrate only on the behaviour of the ratio between sexes 

in the years corresponding to the XIX century and the first decades of the XX century so 

as to avoid variability marking this relationship. Without taking into account the 

foundling’s origin, abandonment was more prone in the male sex297 (see Figure 99); 

although for historic populations we should talk about a compensated relationship 

between sexes (Livi Bacci, 2000). Nevertheless, in the last years of the nineteen 

hundreds there was a clear predominance of male abandonment with a maximum of 

nearly 140 men for every 100 women. This imbalance, although not so accused was the 

prevailing tendency during the XX century, but we must be aware that the number of 

annual admissions in 1900 was around 75.  

 

Figure 99: Sex ratio on entry into the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1920. Five year average.  
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Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

 

On introducing the origin (see Figure 100), we are able to corroborate that the 

most balanced distributions according to gender correspond to the rural world and the 

foundling wheel. In the former, this would be explained due to the fact that 

abandonment was produced mainly around birth and even though in the case of the 

wheel the age on arrival at the foundling hospital was not known, this theoretical 

                                                 
297 This pattern of abandonment according to gender is also confirmed by the casa cuna in Ponferrada 
between 1850 and 1932 (Villegas et al., 2002: 168 – 169). 
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balance could explain that abandonment followed the same age pattern as for the Part 

Forana. Therefore, if the maximum concentration of admissions with a rural origin was 

produced on the first day of life, and bearing in mind the maximum distances in the 

island were short, it could be inferred that the children with an origin at the foundling 

wheel were mainly from the city of Palma and that their date of abandonment was likely 

to coincide with their date of birth. In other words, the greatest distance that could be 

traveled was 70 kilometres (maximum distance in the island of Mallorca, which 

coincides with the distance between the city of Palma and the municipality of 

Capdepera, situated on the eastern side of the island) and that the road network in the 

island was described by L. S de Habsburgo-Lorena in Die Balearen (1877) as: “As far 

as different communications are concerned, it is worth noting the excellent situation of 

the island in this respect. Abundant roads ensure that the 48 localities in Mallorca, 

including the most mountainous, with the sole exception of Escorca, are well connected 

to Palma” (Moll Blanes, 2006). Thus, the interaction between age at abandonment and 

origin would explain the pattern of rural abandonment and would, to a certain extent, 

justify that of the wheel.  

 

Figure 100: Sex ratio on admission into Palma Foundling Hospital according to origin, 1840 – 1920. 
Five year average. 
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Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

 

On the other hand, the abandoned boys with a capital origin show an important 

disparity as far as gender is concerned, a matter favoured by the low number of 

abandonments from this origin. Nevertheless, the imbalance becomes more evident as 
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time goes by, since the number of abandonments gradually drops and variability thus 

rises. The age profile in turn showed a concentration of 40% admissions of boys over a 

week old, which could contribute to this imbalance between sexes. To a certain extent, 

gender could have been the motive of abandonment at this origin unlike what we have 

seen in the children from the wheel or rural origin. 

Even if it were possible to follow the origin of an important number of 

foundlings or to know their date of birth, it is impossible to appreciate the legitimacy or 

illegitimacy of their birth due to the sheer characteristics of the source. The condition or 

not of legitimacy can only be speculated from the age on entry into the institution. It 

could be understood that the greater the age, the higher the likelihood of the child being 

legitimate298 and that the circumstances leading to the abandonment would have been 

determined by economic questions, such as the job loss or death of the father, etc. On 

the other hand, if the date of entry coincided with the date of birth or there was only a 

small difference, there was a greater chance that the child had been conceived outside 

wedlock and that the abandonment was a decision made beforehand. Likewise, parity 

between sexes and an unknown origin – that is, the admission to the institution had been 

produced in the foundling wheel – would support the possibility of illegitimacy. Given 

the low number of admissions into the foundling hospital from an urban origin, we must 

understand that the wheel served not only to hide illegitimacy of conception but also to 

provide anonymity to parents in the abandonment of legitimate children (Kertzer, 

1991).299 Yet in no case shall we assume abandonment meant illegitimacy but rather 

acted as a welfare resource which made it possible to alleviate unfavourable economic 

situations and also as an orphanage and which evidently served to avoid female 

dishonour and family dishonour.300 

The seasonality of abandonment would indicate two types of realities: on the one 

hand, if they follow the same pattern as the births, we would be facing abandonment 

                                                 
298 It is worth pointing out that the binomial early age abandonment – legitimacy of abandonment did not 
always work, as mentioned in the Innocenti of Florencia between 1744 and 1777 where at least 50% of 
the admissions took place on the day of their birth and illegitimacy levels were very low (Levene, 2003). 
299 As shown by Revuelta et al. (2007) for the case of the Madrid Foundling Hospital in the period 
comprising 1900–1931: 20% of foundlings with a legitimate origin entered the institution through the 
wheel as opposed to 10% of illegitimate children. 
300 Mikelarena et al. (1996) conclude that in the case of Navarra the high rates of illegitimacy do not 
correspond to the resource of abandonment. Contending that this lack of correlation was due to: “the 
social acceptance of bastardy [...], the extension of concubinage [...], the wide implantation of the core 
family [...], the intense appeal of single mothers to the courts, achieving the application of the laws that 
made fathers take moral and material responsibility for their children [...]” (p. 298). Yet also the fact that 
the foundling home was situated in Pamplona meant it was not a viable resource for the areas furthest 
from the capital.   
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decided a priori, with no type of determination according to gender; on the other hand, 

they could tell us about economic junctures, that is, a subsistence crisis, a rise in the 

price of products such as wheat, etc. It may also be a reflection of the production 

structure of the place itself; that is, more infants would be abandoned at times of 

intensification of agrarian work, namely around summer, due to harvesting periods, 

where women played a more important role than in the other agrarian tasks. On the 

other hand, the winter months, where agrarian tasks decreased and, as a result, so did 

income, could lead to a favourable juncture for abandonment. 

 Both for the XIX century years and the first decades of the XX century, on the 

whole a winter maximum was established (see Figure 101), that is it was the time of the 

year when the greatest number of abandonments were produced. Hence, in this season 

20 % more admissions above the annual mean was found. This maximum was focused 

in the month of February, except in the period ranging between 1866 and 1895 where 

January and March were higher than this month.  

 
Figure 101: Seasonality on admission into Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. Fiver year 
average.301 
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Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

 

On the other hand, the season with the lowest number of abandonments was the 

summer. This tendency was broken with a rise in the number of abandonments as of 

autumn with 5% more abandonments in the months of November or December in the 

                                                 
301 Seasonality has only been calculated until 1925 due to the low number of entries per year which were 
produced from 1900 onwards. Therefore, any small concentration in certain months could distort the 
general pattern.   
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years corresponding to the XX century. The monthly volume for the period 

corresponding to the XX century (1895 – 1925) established a clear differentiation 

between a maximum in the winter months and a summer minimum.  

One factor to be taken into account with respect to seasonality is the different 

place of origin of the foundlings (see Figure 102). Taking into account the two main 

origins, in general lines we can observe a more homogeneous seasonal behaviour in the 

series of foundlings from a rural origin in the years corresponding to the XIX century 

than the ones that had been admitted at the wheel. Thus, a pattern of greater 

concentration of admissions in the winter months is established, located 20% above the 

mean admissions; although the years covering the change from the XIX to XX century 

had a maximum focused in spring, with percentages much higher than the previous 

ones. Such marked disparity may be the fruit of the low number of annual cases 

observed from 1900 onwards.  

 
Figure 102: Seasonality on entry into the Palma Foundling Hospital according to origin, 1840 – 
1960.  

 

 
 
Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

 
 
 
 
 
Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

 
On the other hand, the seasonality of abandonment at the wheel did not follow a 

homogeneous pattern over the years of study. This disparity could have been the 

consequence of the anonymity conferred by this means and which, for one and the same 

origin, had different underlying profiles of abandonment. One of these would have been 

related to the behaviour of the birth rate, that is it would follow the same seasonal 

distribution. Therefore, abandonment would have been produced around birth. Another 
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would show that abandonment responded to economic or social vicissitudes, namely job 

loss or death of parents. This abandonment would have taken place at more advanced 

ages. If these observations were fulfilled, the age determined by the appearance of the 

child on entry into the institution, that is the legal age of the foundling, would not 

completely agree with the biological age.  

As a point in common between these two types of abandonment it must be 

considered that winter maximums were maintained, although for the children left at the 

wheel there was also an important summer concentration. Both origins evidenced very 

similar seasonal and chronological behaviour although it was much more pronounced 

for the children from the wheel, with more important concentrations in certain months. 

 On exploring the relationship between the annual distribution of the birth rate 

and the different origins dealt with above, this is only statistically significant for the 

abandonments that took place at the wheel (see Figure 103); which would confirm that 

this origin was hiding many urban abandonments, given the nearness to the institution 

and the ease provided by the wheel as far as anonymity was concerned.  

 
Figure 103: Correlation between the seasonal coefficients of the births in the city of Palma and 
admissions into the Foundling Hospital through the wheel and through a rural origin, 1840 – 1881. 

 

  

 

 

 

 

 

 
* Correlation coefficients significant at the 0.05 level (bilateral). 

 

 

 

Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 
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rural admissions is not due to a disparity in the age of admission, but rather that the 

fertility variable could have had a different timing due to the sheer fact of being urban as 

opposed to rural.  

 

4.3.3 The condition of being a foundling in terms of survival.302 
 

 Once the demographic and territorial profile of the foundlings had been created, 

we now wondered whether or not these profiles bore any influence on their survival and 

in what way. First of all, we shall trace the survival related to each of the characteristics 

of the previous profiles separately using the Kaplan-Meier estimate. Then we shall build 

different models in order to observe the interactions of the different variables as a whole 

with survival using a Cox regression analysis.  

In building the models, the foundling’s date of birth is considered to be the 

initial event, even though birth per se did not guarantee the condition of foundling, but 

rather with a lapse of time after birth and, of course, with admission into the foundling 

hospital, the child came to be considered as such. This time lapse could have been very 

short when the abandonment was produced around birth, on the same day or in the 

following days and in turn depended on the child’s place of origin, as explained above. 

However, it could also have been longer and have responded to more coincidental 

circumstances than the above. Seeing the difficulties posed by the age on entry into the 

institution, defined as the biological or legal age as a result of knowing or not the date 

of birth of the foundlings from the wheel; we have opted for the elaboration of two 

models. In the first model (from now on it shall be called model I) we shall only take 

into account the cases (4687) in which the date of baptism, as proxy to the date of birth, 

was known and had not been administered in the foundling hospital, where the date of 

entry into the institution could have coincided or not with the former dates. In the 

second (model II) we shall analyse all the cases (specifically, 11976), using as a basis 

that the baptism in the foundling hospital was the child’s date birth, even though in 90% 

of the admissions that took place through the wheel the date of birth coincided with the 

                                                 
302 For survival analysis in institutions such as the one presented, see the following articles: Kertzer, D. I. 
et al. (1999): Childhood mortality and quality of care among abandoned children in nineteenth century 
Italy. Population Studies, vol.  53, num. 3, p. 303 – 315 and Levene, A. (2005): The estimation of 
mortality at the London Foundling Hospital, 1741-99. Population Studies, vol.  59, num. 1, p. 87 - 97 
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baptism which in turn was the date of entry into the establishment. Thus, the initial 

event would be set by the date of birth. 

 The final event shall be the occurrence or not of death in the first 6 years of life, 

counting this time from birth. Six years of age marked the end of the institutionalisation 

period as a foundling. However, if the foundlings had not been adopted or integrated 

into a family, particularly in their wet nurse’s, they were passed on to another 

institution, a poorhouse which in the case of Mallorca received the name of Casa de la 

Misericòrdia.  

For the foundlings contemplated in model I, their first days of life (see Figure 

104) did not constitute the greatest danger for their survival, since the mean survival 

rate in the first week of life was at 6.8 days. However, not all the cases observed in the 

study had entered the institution in the first week of life. This would explain why only 

0.5 % of the intake died in the first seven days after birth. In model II, although a 

greater weight of entries on the same day of birth was observed, the mean survival rate 

in the first seven days after this was still the same.  

 

Figure 104: Kaplan-Meier estimate for the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1836 – 1962. 
 

Nevertheless, the mortality rose as the first weeks in the foundling hospital went 

by, a time in which nearly all the children observed already had the condition of 

foundling, and 15 % of the foundlings for model I and 20% for model II did not reach 

their second month of life. These first weeks coincided with the waiting time to be 

transferred form the foundling hospital to the residence of the wet nurses who were 

going to breastfeed them in their homes. Therefore, we could assume that a greater time 

Model I Model II 
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lapse between entry and external placement implied a disadvantage for the foundling’s 

health. Below, we will attempt to observe the sign of this interaction with the 

construction of a new model which will fit the pattern of the foundling hospital’s child-

care system. Nevertheless, mortality tended to stabilize after the first 20 days, heralding 

a period of lesser intensity of mortality than in the first month of life. 

 On reaching one year of age, in both models, practically 65% of the cases were 

still alive and at 4 years of age, 53.9 % for model I and 54.3% for model II. Bearing in 

mind the time elapsed between the first and fourth birthdays, survival had fallen by a 

relatively small percentage. Following this tendency in the two models, at six years of 

age practically half of the foundlings were still alive (49. 5%). 

 Once survival has been reflected in general terms, we must consider a whole 

series of factors that may have had a bearing on mortality levels. These, for the present 

study, can be summarized in the following: gender, geographical origin, season or year 

of entry into the foundling hospital.  

 As far as survival according to gender is concerned, more boys died than girls 

(see Figure 105), although this differentiation in survival does not become patent until 

the first months of the child’s life. Regarding the first week of life, the likelihood of 

surviving was practically the same for both sexes: for female foundlings it was 0.969 in 

model I and 0.949 in model II, whereas for the male foundlings, it was 0.965 and 0.948, 

respectively. Once past the first month of life, the differentiation began to be somewhat 

more evident, showing that 86.8% and 84.7% of girls, in both models, were alive as 

opposed to 84.9% and 83.8% of boys. After their first year of life, four points separated 

the survival of both groups in model I and two for the other model. Thus, the percentage 

of survivors was around 67 % in both models. At four years of age the likelihood of 

surviving for females was 0.557 in model I and 0.548 in model II while at 6 years of age 

it was 0.505 and 0.503, for both models. In the case of the males, it was 0.530 and 0.492 

respectively and for the second model, 0.533 and 0.4901. Nevertheless, a comparison 

between the two survival curves turns out only to be significant when the period of 

observation of the foundling cohorts is two months for model I. This significance can be 

explained by the effect of age on entry, as it could be understood that the greater the age 

at abandonment, the greater the possibility that gender was the motive of abandonment. 

Hence, the fact that model II is not significant over this length of time or over any other 

is due to the great weight of the foundlings left at the wheel, whose age on entry into the 

institution was zero days.        
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Figure 105: Kaplan-Meier estimate according to sex for the Palma Foundling Hospital, 1836 – 1862. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1836 – 1962. 
 

 

The geographical origin of foundlings considerably marked their survival (see 

Figure 106) in both models. The children whose origin was the capital survived more 

than the others from unknown origins; distance is likely to have played an important 

role in terms of health. Nevertheless, in general lines, being born in a hospital or simply 

being transferred from this to the foundling hospital due to the mother’s illness and 

subsequent hospitalization did not confer any sort of benefit in terms of survival. At this 

point it is important to remember that the maternity ward in the General Hospital only 

offered medical care to poor and normally single women. Possibly, this greater 

mortality would be the reflection of the deficient health conditions or nutrition of the 

mother during the child’s gestation. 

 On the other hand, the survival observed when the origin was from the rural 

world for model I and also for model II - which takes into account the foundlings that 

had been admitted through the wheel - was at an intermediate level between the two 

origins: urban and hospital. However, at around five years of age no matter what the 

foundling’s origin was, the experience of survival converged with the experience of 

those who had had some sort of relationship with the hospital. This convergence could 

have been due to the return to the foundling hospital due to the finalization of the 

breastfeeding and weaning period. A comparison between the different survival curves 

allows us to reject the null hypothesis when the follow-up period is greater than two 

weeks. Again, the foundling’s age on entry appears as a feasible explanation which, as 

explained above, was determined by the origin. 

Model I Model II 
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Figure 106: Kaplan-Meier estimate according to origin for the Palma Foundling Hospital, 1836 – 
1862. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1836 – 1962. 

 

By introducing age it is worth noting that the likelihood of survival in the first 

week, independently of the foundling’s origin, was, in model I, practically the same: 

around 0.96. With model II, on the other hand, the children transferred from the 

hospital, from the rural area of the island or from the capital had a noticeably better 

survival rate than the ones that had been left at the wheel: 0.96 as opposed to 0.93, 

although this comparison is not statistically significant. Nevertheless, as of the first 

month of life - when nearly all the individuals observed would already have been 

considered foundlings - we begin to see a clearly divergent pattern of mortality 

depending on origin, which in general lines would place the mortality behaviour for the 

urban origin at an advantageous position with respect to the other origins. Thus, when 

the follow-up period is established only from birth to the first birthday, in model I 65% 

of the foundlings with a hospital and rural origin reached this age alive as opposed to 

78% for the urban origin. In model II, the foundlings from the wheel would join their 

behaviour with the ones who survived less. 

Once the first year of life had been passed for the origins that had a lesser 

survival rate, the hospital origin would practically stabilize its mortality figures, which 

did not happen for the ones from a rural origin or for the ones left at the wheel. On 

reaching six years of age - the final age of auspice on behalf of the institution - for the 

foundlings considered in model I, 65% of the ones from the capital had survived, 58.5% 

from the hospital whereas for the ones from the rural origin, only 48%. In model II the 

survival percentages remain the same and for the wheel origin the figure of 49.8% is 

Model I Model II 
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recorded. A comparison of these survival curves, in both models, is statistically 

significant.  

The homogeneous behaviour as far as survival levels are concerned for the 

foundlings from rural and wheel origins would explain a similar pattern of abandonment 

determined to a large extent by the age of abandonment. In both origins the age on 

admission into the foundling hospital was around birth - leaving aside our appraisal of 

the possible correlation or not between the biological and legal age - and was also due to 

a reproduction of one and the same code of values which was established on family 

honour, but with the difference that in the capital, purely due to geographic proximity, it 

was easier to make use of the complete anonymity offered by the wheel. On the other 

hand in the rural areas, the parish was responsible for guaranteeing this anonymity, yet 

the parents, or more specifically the single mother who found herself in the unfortunate 

position of abandoning her child, also enjoyed anonymity. However, the fact of passing 

through this place conferred a geographic reference to the children and a christening 

prior to their admission into the foundling hospital, which involved being registered in 

the sacred record of baptisms of the parish in question. 

The season of admission of the foundling, as we have pointed out above, could 

have indicated some sort of relationship between abandonment and economic 

circumstances; that is, with a greater amount of work, less time to care for the newborn 

and a greater likelihood of being abandoned; or it could also have been motivated by a 

lower level of income. However, the circumstances of abandonment may not only have 

been influenced by the agrarian calendar, the child’s health could also have been 

affected by the climatology. 

In model I, the children who were admitted in summer had a lower likelihood of 

surviving than those who entered in other seasons and above all in comparison with the 

ones who entered in autumn (see Figure 107). This disparity in terms of survival was 

not clearly established until the first month of life had been reached; thus, once the third 

month of life had been reached, 80 % of the entries in autumn were still alive, whereas 

for the entries in summer, it was 74 %. Nevertheless, the season as a factor in raising the 

likelihood of death could have been random, since p<0.05 using the long-rank test 

(significance was set at 0.05). This test is only significant when the follow-up period is 

reduced to two months, which would explain that climatological contingencies affected 

the children on their immediate entry and that their incorporation into the institutional 
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dynamics modified these effects. Nevertheless, in model II the seasonal factor in terms 

of survival remained present during the first six years of the foundling’s life. 

 

Figure 107: Kaplan-Meier estimate according to season of admission for the Palma Foundling 
Hospital, 1836 – 1862.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1836 – 1962. 

 

 Thus far we have dealt separately with each of the variables studied concerning 

survival, namely: gender, season of admission into the institution or origin of the 

foundling. By using a Cox Regression we will simultaneously assess the independent 

effect of these predictor variables, which in turn imply prognostic factors for the 

survival of foundlings. That is, “the pattern of association (covariation) of many 

predictor variables with survival is analyzed to identify the combination of variables 

which best predicts survival” (Christensen, E. 1987: 1346). As mentioned in the 

methods section of this study, in order to use this type of regression the covariables 

must show the proportionality of risk over the follow-up time. Of the variables 

mentioned, the one that least assumes this is the one corresponding to the origin of the 

foundling, which has been palliated with the stratification of the model from this 

variable. Thus, the formulation of the model would be as follows: 

[ ]dEntryperioceDisonAgeadmissiSeasonSexthth gg 543210 tanexp)()( βββββ ++++=  

Where g represents the different ways of entering or origin of the foundling under the 

different categories or strata: urban-palma, wheel, hospital and rural. In turn, only the 

entry cohorts between 1836 and 1939 have been modelled since the wheel was closed in 

Overall Comparisons

2,513 3 ,473Log Rank (Mantel-Cox)

Chi-Square df Sig.

Test of equality of survival distributions for the different levels of

season.

Overall Comparisons

14,932 3 ,002Log Rank (Mantel-Cox)

Chi-Square df Sig.

Test of equality of survival distributions for the different levels of

season.

Model I Model II 
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this latter decade and as a result the circumstances of abandonment could have varied 

with the disappearance of the de facto yet not de iure anonymity, since the identity of 

the parents was, even so, kept secret. This model offers the following results:  

 

Table 50: Cox regression stratified by means of admission for Palma Foundling Hospital, 1836 -
1939 (p<0.005) 

 
Covariables B Sig. H. R.
Sex (ref. males) -0,041 0,118 0,960
Season (ref. winter) 0,001
Spring -0,045 0,213 0,956
Summer 0,102 0,006 1,108
Autumn 0,001 0,986 1,001
Age at admision 0,000 0,015 1,000
Entry period (ref. 1836 - 1860) 0,000
1861 - 1871 -0,223 0,000 0,800
1872 - 1917 -0,323 0,000 0,724
1918 - 1920 0,350 0,000 1,419
1921 - 1935 -0,291 0,000 0,747
1936 - 1939 0,077 0,696 1,080  

 

  Unfortunately, not all the variables included in the model presented have a real 

predictor value, as not all of them have a statistically significant p-value. Thus, with the 

gender variable the null hypothesis cannot be rejected, although it is interesting to note 

the advantage of the female sex over the male, that is being female meant 4 % lower 

risk in the occurrence of the event than in the case of being male. This difference would 

explain the disadvantage typical of males in infancy with respect to females, a 

phenomenon called ‘male hyper-mortality’. The lack of significance of this variable is 

explained because “boys do biologically experience higher risks of death very early in 

life, but in such high mortality populations as foundlings’ this may no longer hold true” 

(Levene, 2006). 

  The variable that represents the season in which the foundling was abandoned 

only appears with statistical significance for the summer period, thus having entered in 

this season meant a 10 % greater risk than entering in winter. This variable explains a 

mortality pattern typical of southern Europe and more specifically of the Mediterranean. 

That is, the foundlings faced their first summer having scarcely received the protection 

benefits afforded by breastfeeding and with their consequent travels both for their 

abandonment and for their external placing. The beginning of weaning could even have 

coincided with this same period, which is another of the critical stages in the life of the 

child due to the problems inherent in the introduction of supplementary foods, which 

were not always prepared in the most hygienic of conditions.  
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In terms of survival it was not the same to have entered between 1861 and 1917 

as in the period of the flu pandemic or in the three years the military conflict lasted; thus 

the risk of dying in this latter phase in comparison to the period ranging between 1836 

and 1860 was multiplied by 1.08. However, the change of century, that is, the 

changeover from the XIX century to the XX century guaranteed a certain protection, 

since the risk of dying dropped by 27.60 % with respect to the reference period. The 

greatest survival between 1861 and 1917 would be the result of what has been called 

historiographically the Demographic Transition, that is, a generalized drop in mortality, 

and more specifically in infant populations, as in our example.  

The last of the variables of the model presented is age on entry into the 

foundling hospital, concluding that the greater the age, the greater the likelihood of 

survival. The reasons for this greater survival can be found in that the childen could 

have spent their first days of life with their mother and as a result have received the 

benefits of maternal breastfeeding through the colostrum. The possible effects of 

moving could in turn have disappeared because this would not have taken place just 

after birth.  

Once the above survival models have been presented, in an attempt to find out 

what sort of characteristics of the children on entry into the institution – the so-called 

biological characteristics - stayed with the foundlings until they reached the age of 6, we 

shall present another explanatory model. By going into these factors in detail and 

cutting the follow-up period to the first month of life, we propose an observation of the 

foundlings from a rural origin. Basically, we aim to assess whether or not the fact that 

the foundling hospital was situated in the city implied harming the future foundling’s 

health as a result of the journey that had to be made from their place of birth. This 

variable, although not statistically significant, represents that for each kilometre more to 

be travelled in order to reach the institution, the risk of occurrence of the event (death) 

rose by 0.11% (see Table 51). The result that the distance did not bear an influence on 

the survival of the child who was to become a foundling may have been random or may 

have been the consequence of the fact that the longest distance to be travelled was 70 

kilometres and that the road network in the island of Mallorca allowed for easy access 

to the capital. Thus, L. S de Habsburgo-Lorena in Die Balearen (1877) gave testimony 

to the fact that: “As far as different communications are concerned, it is worth noting 

the excellent situation of the island in this respect. Abundant roads ensure that the 48 
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localities in Mallorca, including the most mountainous, with the sole exception of 

Escorca, are well connected to Palma” (Moll Blanes, 2006).  

 

Table 51: Proportional hazards analysis of rural infants (to one month) for the Palma Foundling 
Hospital, 1836 – 1917, (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this model where the follow-up period is a month, the gender of the 

abandoned child appears with a p-value less than 0.05 unlike what we observed in the 

general survival models. We mentioned that more boys died than girls, but this 

difference could have been random; in this new model this difference can be 

demonstrated and it can be stated that being a female foundling meant 16% less risk of 

occurrence of the event in the first month of life. This difference would explain the 

disadvantage typical of the male gender in infancy with respect to the female, a 

phenomenon that specialized literature has called ‘masculine hypermortality’. The fact 

that in some models gender is a variable with a predictor capacity regarding survival but 

not in others is due to the different follow-up periods and can be called the institutional 

effect, which would balance out the differences between sexes. 

The season of entry into the foundling hospital shows an important influence in 

the survival of the foundling, notable for being statistically significant for summer and 

autumn. Let us remember that the difference between the date of birth and the date of 

entry of children from a rural origin, on average, was 1 day, therefore, the season 

summarized in the model corresponds to the season of birth. Thus, those that had been 

born in summer during their first month of life had 30% greater risk of dying than those 

who had been born in winter. The difference in mortality levels was determined on the 

one hand by the climatology: summers with high temperatures and high humidity, and 

also because of the possible delays the children may have been through when it came to 

initiating their breastfeeding.  

Covariables B Sig. H. R.
Sex (ref. males) -0,173 0,037 0,841
Season at admission (ref. winter) 0,001
Spring -0,004 0,971 0,996
Summer 0,267 0,019 1,306
Autumn -0,251 0,045 0,778
Age at admision (days) -0,133 0,003 0,876
Distance to foundling hospital (km.) 0,001 0,742 1,001
Entry period (ref. 1836 - 1860) 0,000
1861 - 1871 -0,656 0,000 0,519
1872 - 1917 -0,748 0,000 0,473
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We described that rural children were abandoned just at the time of birth, which 

stopped them being breastfed by their mother, and until their arrival at the institution 

was not replaced by a wet nurse. She was probably suckling more than one child, even 

more so since it was summer which was when rural wet nurses were scarcest. In a 

question of days if the foundlings’ health was good they were placed with a new wet 

nurse outside the foundling hospital, with the resulting new move. From this time on the 

child began to have continued breastfeeding but for this to happen, 10 to 20 days could 

easily have gone by since birth. The same happened to the children who had been born 

in autumn but when they reached their first summer they had been breastfeeding for at 

least 6 months. Therefore, the children from the same birth cohort – abandonment 

depending on the month of birth – went through the summer at different ages, where the 

greater the months of breastfeeding, the greater the protection. This would explain why 

the children who entered in autumn had 22% lower mortality than the ones who had 

done so in winter. 

Although the mean number of days between the children’s birth and their entry 

into the institution was one day, the first few days of life were crucial for the survival of 

the future foundling. A greater delay in abandoning children could have been a 

beneficial factor for their health, as they would have been able to receive the colostrum 

from the mother. Thus, for each day later in entering the institution after birth, the risk 

of dying dropped by 12%. Hence, the older children had, through maternal 

breastfeeding, acquired the necessary maternal antibodies to fight the infections which 

on their arrival at the institution would be numerous, due to the overcrowding of the 

children in the institution, the lack of hygiene there, etc. 

Depending on what chronological period the child had entered into the foundling 

hospital, the survival varied. Thus, the ones who had entered between 1836 and 1860 

had more benefits in terms of health than the ones who entered after 1861. This 

protection resulted in rises in the survival levels to the order of 50%. Given that the 

follow-up period for this model is only one month, the chronological differences could 

be explained by deficient infrastructures, which were reformed in the 50s in the XIX 

century; due to an inadequate number of internal wet nurses, which meant that the 

number of children per wet nurse increased; or due to the process of Demographic 

Transition, which at the end of the eighteen hundreds was already consolidating a 

decrease in mortality and more specifically in infant mortality.  
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4.3.4 Evaluating the child-care system of the foundling hospital. 
  

 The child-care system of Spanish foundling hospitals, and this one in particular, 

was based, as pointed out above, on mercenary breastfeeding and basically on placing 

the children with external wet nurses. This sort of breastfeeding was highly criticised by 

the medical class, although it was justified for these institutions as the only viable 

means of feeding303 due to the little effectivity shown by animal milk administered 

artificially though baby bottles. Thus, in 1821 from the Palma Foundling Hospital in the 

so-called Estadística de Beneficencia Pública [Public Welfare Statistics] it was stated 

that “no child is reared (sic) in the establishment on their own (sic) they are kept in it 

under (sic) the breastfeeding of internal wet nurses (sic)”.304 These internal wet nurses 

were wet nurses who lived in the foundling hospital and had a room on the first floor of 

the building, next to the suckling children with their respective beds (Madoz, 1848).  

 These wet nurses were paid monthly and were also fed by the institution under 

work conditions that could be considered hard because of the quantity of hours they 

devoted to breastfeeding the foundlings and the number they each had to suckle; 

besides, due to the cleaning tasks they were assigned and the confinement they lived in, 

with all their outings from the institution controlled and without any possibility of 

receiving visitors. Thus, the conception of these institutions for internal wet nurses leads 

us to Goffman’s concept of a total institution which can be defined as “a place of 

residence and work, where a great number of individuals in the same situation, isolated 

from society for an appreciable length of time, share in their confinement a formally 

administered daily routine” (Goffman, 1972: 13). This is why the institution itself in the 

1821 report referred to denounced that “the wet nurses w[ho] are barely able to keep the 

house are few in number and bad, as no honourable woman (sic) wants […] to earn 

forty reales (old 25 cent coin, a quarter of a peseta) a month, if they are even paid”.305 

Years later, already included in the chronology of our study, the so-called Board of 

Directors of the Mallorca Foundling Hospital declared that the salaries of these wet 

                                                 
303 Nevertheless, there existed the conception that the wet nurses contributed to ‘recruit angels for heaven’ 
as stated by Kertzer et al (1994) in his article: Cheating the angel-makers: surviving infant abandonment 
in nineteenth-century Italy. Published in the journal Continuity and Change, vol.  13, p. 210 – 220. 
304 Royal Order of 8 May 1820 which aimed “to acquire detailed knowledge of all the Welfare, Charity 
and Correction (sic) establishments in the Kingdom”. Official letter from the Superior Political 
Government of the Balearic Islands to the Mayor and Constitutional Council of Palma, 18/12/1820. AMP, 
FP 855/XI. 
305 Public Welfare Statistics concerning the Royal Foundling Home, 24/02/1821 in response to the Royal 
Order of 8 May 1820. Drawn up by Ramón Villalonga and Bernardo Nadal, as director of the institution. 
AMP, FP 855/XI. 
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nurses would be raised to the quantity of four duros (old five peseta coin) a month […]. 

They continued with the presumption that this stipend was enough “to stimulate those 

who perhaps before (sic) now felt repugnance or little interest (sic) in coming to this 

mercy House, mainly when the improvements in the building had not yet (sic) been 

made.”306  

That is, for the people who managed the institution, the lack of internal wet 

nurses, which was a chronic problem for this type of institution, was not due to the wet 

nurses’ working conditions or to the risk to their health307 but rather due to the 

institutional environment. Even though they were aware of the fatal consequences this 

could have on the foundlings’ health “who already suffering […] since their birth from 

a lack of nutrition and bad nutrition when they do have it they end up dying before the 

second or third month”. 308 In turn, the bad conditions of salubriousness had 

repercussions on “those who escape [the lack of wet nurses] at once catch due to a lack 

of separations all sorts of infectious diseases such as ringworm, scabies, venereal 

disease, herpes optbrias, scurvy, which do not let them thrive, and when it comes to 

another illness, even if it is not important, as they are found weak and without strength 

to put up resistance, they are easily done for”.309 These reasons to which we can add 

the lack of warm clothing and shoes for the winter months were the product of a cause 

that was “remote but most (sic) powerful and repairable, the lack of means […] of 

                                                 
306 Official letter from the Board of Directors of the General Foundling Home (sic) in Mallorca, 
06/04/1844. AGCM, II-210-2/1. 
307 One of the illnesses associated with foundlings was syphilis; in spite of the stigmatising nature it was 
conferred in the foundling hospitals, this ailment was, to a certain extent, recognised given the social 
consideration of this population as a product of ‘shame’. Yet, at the same time, its recognition could have 
constituted an added problem when it came to recruiting wet nurses, both external and internal. Foundling 
Hospitals like the one in Bologna (Italy) planned for syphilitic wet nurses to breastfeed foundlings with 
the same illness. Or also, if the infection had been produced through breastfeeding, the institution would 
continue paying these wet nurses on a monthly basis (Kertzer, 1999). In Spain, already in the XX century 
from the Consejo Superior de Protección a la Infancia a proposal was made for the microbiological 
diagnosis of syphilis through the Wassermann reaction and for the result to be noted in the wet nurses’ 
control cards and that in the foundling hospitals there should be “[...] an isolated department with 
syphilitic wet nurses to breastfeed syphilitic infants who have no mother to breastfeed them and the child 
and their wet nurse shall be specifically treated for their cure.” Minutes of the session held by the 
plenary of the Consejo Superior de Protección a la Infancia on 11 January 1924, quoted by Colmenar 
Orzaes (2006), p. 6. 
308 Public Welfare Statistics concerning the Royal Foundling Home, 24/02/1821 in response to the Royal 
Order of 8 May 1820. Drawn up by Ramón Villalonga and Bernardo Nadal, as director of the institution. 
AMP, FP 855/XI. 
309 Public Welfare Statistics concerning the Royal Foundling Home, 24/02/1821 in response to the Royal 
Order of 8 May 1820. Drawn up by Ramón Villalonga and Bernardo Nadal, as director of the institution. 
AMP, FP 855/XI. 
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money to avid them”310 in the words of the administrators of the foundling hospital at 

the beginning of the XIX century. 

Faced with this situation, even though in part it was made up for as far as the 

improvement of the building infrastructures was concerned by a whole series of 

afterations carried out in the 40s of the XIX century and by the very definition of the 

child-care system, external child-care was made a priority. This external breastfeeding 

consisted of placing the foundling in the residence of the wet nurse for a three-year 

period, two for breastfeeding and one for weaning. The external wet nurses were 

recruited and had their activity controlled by a commissioner. This person was named 

by the institution in each of the villages in the island under the assumption that “this 

destiny would fall on a person with reputable zeal and integrity, both ecclesiastic and 

secular”.311 The incorporation of wet nurses onto the institution’s payroll was 

determined by the communication of these commissioners that these wet nurses were 

interested in breastfeeding a child. In turn, they were to report on their course of action, 

accrediting “their good conduct with a certification (sic) by the parish priest”.312 This 

was a requirement regarding their moral conduct although it was also planned that they 

should fulfill certain physical conditions, so that their milk should not be exceeded in a 

year.313 Nevertheless, unlike other foundling hospitals, in the middle of the eighteen 

hundreds, no type of medical check-up was required or any certification that the wet 

nurse’s own offspring was in the weaning period or had died during the breastfeeding 

period.    

Therefore, the commissioners were the central part of the external child-care 

system for the foundling hospitals in their role in recruiting and also watching over the 

development of the foundlings’ breastfeeding. Thus, he had to send to the 

administration of the institution “during the first three days (sic) of each month a 

nominal list (sic) of the wet nurses of this establishment who are resident in this village, 

whose foundlings (sic) entrusted to (sic) their breastfeeding continue alive on this day 

(sic) of the date, together with the receipt of those with the amount they are to 

                                                 
310 Public Welfare Statistics concerning the Royal Foundling Home, 24/02/1821 in response to the Royal 
Order of 8 May 1820. Drawn up by Ramón Villalonga and Bernardo Nadal, as director of the institution. 
AMP, FP 855/XI. 
311 Article 1 of Chapter VII: Concerning the village Commissioners in the Regulations of the Auxiliary 
Board (sic) of the Foundling Home in the island of Mallorca, 11/10/1843. (AGCM, II-210-2/2). 
312 Official letter from the Administration of the General Foundling Home (sic) to the commissioners in 
the villages of the island of Mallorca, 18/11/1844. (AGCM, II-210-2/1). 
313 Official letter from the Provincial Foundling Home in the Balearics to the commissioners in the 
villages of the island of Mallorca in June 1865. (AGCM, II-210-2/1). 
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receive”.314 In this way, the payment of the stipends for breastfeeding and weaning 

were satisfied by the commissioner without the wet nurses having to move from their 

place of residence and avoiding the guile of the wet nurses in trying to continue 

receiving their salary when the foundlings had died. The foundling hospital came to 

arrange for, and of course to entrust, this figure to report the wet nurses who “send [the 

foundlings] begging, and occupy them in other things of an analogous nature [to that of 

being a child]”;315 giving them the power to take the children away from under their 

breastfeeding custody and to send for the local authority for help should it be 

necessary.316 

 If with the internal wet nurses we pointed towards the existence of measures to 

improve wage conditions due to the lack of candidates, the external ones also received 

this same type of treatment. Thereby, official letters were sent periodically to the 

commissioners for them to divulge these rises. Thus, in December 1861 it was stated 

that “with the promptness required by the case, the considerable number of children 

there are [in the foundling hospital], and in (sic) order to get the immediate attendance 

of wet nurses from good circumstances to take charge of their breastfeeding; to all 

whose who come before the end of the current month will be paid (sic) the sum of fifty 

reales [the equivalent of 12.5 pesetas] a month instead of the forty [10 pesetas] they are 

currently receiving”.317 In June 1865, apart from the monthly stipend a bonus of sixty 

reales [15 pesetas] was offered.318 However, the foundling hospital showed a chronic 

delay in paying the wet nurses’ salaries, above all the external ones. Therefore in the 

Record of services and renovations of the Provincial Foundling Hospital in Palma 

dated 1892 it was stated that the […] wet nurses from the outer territories who are paid 

in their place of residence and who in some villages, especially in Manacor, suffer such 

a considerable delay, which on this date is over thirteen months, are about to be 

paid.319  

                                                 
314 Official letter from the Administration of the General Foundling Home (sic) to the commissioners in 
the villages of the island of Mallorca, 18/11/1844. (AGCM, II-210-2/1). 
315 Official letter from the Board of Directors of the General Foundling Home (sic) to the commissioners 
in the villages of the island of Mallorca, 18/11/1845. (AGCM, II-212-3/8). 
316 Official letter from the Board of Directors of the General Foundling Home (sic) to the commissioners 
in the villages of the island of Mallorca, 18/11/1845. (AGCM, II-212-3/8). 
317 Official letter from the Provincial Foundling Home in the Balearics to the commissioners in the 
villages of the island of Mallorca, 06/12/1861. (AGCM, II-210-2/1). 
318 Official letter from the Provincial Foundling Home in the Balearics to the commissioners in the 
villages of the island of Mallorca, sd/06/1865. (AGCM, II-210-2/1). 
319 Record of services and renovations of the Provincial Foundling Hospital in Palma, 26/02/1892. 
(AGCM, X-81/8). Although from the administration of the foundling hospitals the need for wet nurses was 
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The institution itself recognised the need for this mercenary breastfeeding and 

stood against any type of economizing in wet nurse salaries, this being the reason for 

the aforementioned improvements, and the reduction of the period of breastfeeding or 

weaning. Nevertheless, due to the scarcity of wet nurses in the 50s of the XIX century 

bottle feeding was perceived as a way of mitigating the situation and substituting 

internal mercenary breastfeeding, given the short stay of the children in the institution 

on entry; even though they were aware that “the suppression (sic) of wet nurses which 

the introduction (sic) of bottle feeding could lead to would bring (sic) serious 

drawbacks with it, apart from the fact that nothing is better (sic) to supply, yet not 

replace, the caresses of a loving mother, than the breast and natural heat of wet 

nurses.”320 These ‘serious drawbacks’ can be understood from a medical viewpoint, as 

the fruit of the hegemonic medical discourse concerning maternal breastfeeding and, by 

way of an alternative, mercenary breastfeeding, as seen in the chapter on the structure 

concerning infant mortality.    

The stipend of the external wet nurses was reduced to half when the children 

entered the weaning period, normally on reaching their second birthday. The control of 

the commissioner, in turn, extended to this phase of child-care, “to stop the wet nurses 

weaning without your consent [the commissioner] you who are the protector and who 

serves as a father to these innocent creatures, and without the preceding report (sic) by 

the physician when you esteem it opportune to hear (sic) their opinion”.321 With this 

demand the role of commissioner, who “with no remuneration (sic) whatsoever, have 

happily accepted, moved only by their burning charity and their vehement desires to be 

useful to waifs and strays”322, was combined with medical supervision over the 

breastfeeding process. This new function of the commissioner was assigned in the 

middle of the 60s in the XIX century, a clear intention of the medicalization of child-

care. This figure was reinforced by the Infant Protection Act of 1904 due to the fact that 

the provincial and municipal boards were instructed to “periodically supervise the 

                                                                                                                                               
understood, possibly due to economic reasons drastic decisions could have been made, such as to shorten 
the period of breastfeeding. Thus, the Innocenti in Florence at the end of the XVIII century went from 
breastfeeding its children for 15 months to 12 months, a measure which was rapidly rejected by the rise in 
mortality (Viazzo et al., 2000: 84 – 85). The Palma Foundling Hospital did not make any type of similar 
provision up to the documented time although the non payment of the monthly stipends for the wet nurses 
was frequent, as already mentioned.  
320 Record of the Foundling Hospital (sic) in Mallorca, 15/06/1856. (AGCM, III-758/4). 
321 Official letter from the Balearic Provincial Welfare Board to the commissioners in the villages of the 
island of Mallorca, 14/02/1865. (AGCM, III-807/13). 
322 Official letter from the Balearic Provincial Welfare Board… 
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children submitted to mercenary breastfeeding, from the foundling hospitals or handed 

over by their parents”. The admission requirements for wet nurses were toughened by 

them having to present a medical health certificate. Nevertheless, although our period of 

study covers the chronology of the provision and application of the aforementioned law, 

the details we have available to date concerning mercenary breastfeeding only refer to 

the eighteen hundreds. The mothers themselves were even, unlike the XIX century, 

allowed to be institutional wet nurses by law.323  

Placement of the foundlings occurred all over the Mallorcan geography with a 

clear predominance of the rural areas over the urban ones, considering this difference 

between the city of Palma and the rest of the populations in the island (see Figure 108); 

although a progressive tendency to decrease rural placements between the 50s and 70s 

of the XIX century can be observed, in the 1880s the priority of external rural 

breastfeeding was confirmed. This predominance can be understood from a health point 

of view, which exalted the rural environment as one more benefit for the health of 

children and more specifically of foundlings.324 With this same aptitude it must be 

understood that the Palma Foundling Hospital had a house situated in Puig dels Bous 

for the summer months.325 Yet at the same time, it must be taken into account that 

although the salaries of the wet nurses were low in comparison with other economic 

actitivites for women, this activity “in spite of the risks of suckling children whose 

medical conditions were unkown, it was not because this occupation offered them high 

salaries, but rather because it guaranteed them a fixed salary for several years, which 

                                                 
323 With this sort of measures they aimed to put a stop to the problems involved with a lack of wet nurses 
and also avoided the guile of many mothers who left their children at the foundling hospital and then 
offered themselves as wet nurses.  
324 Rural placement responded to an attempt at avoiding the harmful effects of cities as a result of 
industrialization. However, in health terms the rural world was behind as far as the hygienist movement 
which started in cities was concerned (Galiana et al, 2006: 140). Therefore, as Kertzer et al. remind us 
(1999) “[...] the ecological zone in which the family lived [the family of the external wet nurse] and the 
family’s occupation” (p. 310) are important. Unfortunately, for our study we do not have the socio-
professional structure of the wet nurses’ husbands, although this was recorded in the foundlings’ 
certificates.  
325 This summer house was also used under conceptions of isolation of foundlings when faced with 
unfavourable health circumstances in the city. Thus, the County Council referred on 29 December 1875 to 
the director of the Foundling Hospital the stipulation that: “[...] the foundlings should move to the house 
at Puig des Bous. This permanent [Welfare] Commission strongly recommends that the foundlings reside 
constantly in the country house at Puig des Bous; and by the same account when special circumstances 
should at any time advise them to come to spend some time in this city, you should place special care that 
this does not take place at times that are dangerous to the children’s health. 
And as it is not currently prudent for them to stay in Palma while the croup is causing quite a lot of 
victims in the population, I entrust you to make ready the immediate exit of all the existing foundlings in 
the establishment for the indicated country house.” Official letter from the County Council of the Balearic 
Islands to the director of the Palma Foundling Hospital. 29/12/1875. ACM, XI-624/9. 
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could also be made compatible with their normal work in the family business, and even 

with temporary work as agrarian labourers”(Borderías et al, 2005: 19). 

Figure 108: Territorial distribution of external breastfeeding for the Palma Foundling Hospital,  
1850 – 1880     
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Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

 

We understood the difference between rural and urban by the traditional division 

of Ciutat and Part Forana which takes the city of Palma as an urban population and the 

rest of the island of Mallorca as rural. However, this territorial division hides the real 

population volume of some of the Mallorcan localities.326 Between 1850 and 1880 the 

forenses [rural] localities which had a greater presence of breastfeeding and weaning 

foundlings were Manacor and Felanitx, both with over 10,000 inhabitants. Therefore, 

the percentage of rural breastfeeding that we offered of 90% on average would be 

reduced to 70%. Both populations were a considerable distance from the capital 

although because of the number of inhabitants they could offer a greater number of wet 

nurse candidates than populations with fewer inhabitants. And, in fact, the percentages 

of children who were breastfed in these municipalities were way above the 

municipalities with populations under the urban threshold, 14% and 16%, respectively. 

Nevertheless, the child-care system of the Mallorcan foundling hospital continued 

having a rural basis or at least using localities that were far away from the city of Palma. 

In these rural municipalities two types of placements must be described: one 

which would correspond to the municipality in itself, and the other to the so-called 

places or districts. Apart from the administrative difference, in that a municipality had 

its own council and the place did not, the populational factor was the other distinctive 

                                                 
326 We shall understand as an urban population one which had a concentration of over 10,000 inhabitants. 
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feature. The former had a greater number of inhabitants than the latter. In common, it is 

worth highlighting the presence of the parish as a cohesive element, although in the case 

of the places they were vicarages in capite. These had the power to administer the 

sacraments although they depended on a mother parish which was normally located in 

the municipality they belonged to. Through the figure of the vicar the commissioner of 

the institution would be found, as a link between the wet nurse and the foundling 

hospital, which was essential for the isolation and supervision of the external wet 

nurses, as pointed out above. Therefore, we could talk about a certain specialization in 

terms of breastfeeding foundlings in these territorial localities; in such a way that the 

impact of the number of foundlings being breastfed in these places would be hgher than 

in the municipalities themselves. 

 It is worth noting places such as Costitx or Alqueria Blanca which by 

themselves amounted to 3% of the total number of breastfed infants. If we add their 

municipalities to these numbers, they would become 5% in the case of Sineu, which 

Costitx belonged to and 9.50% for the municipality of Santanyí as a jurisdictional base 

over Alqueria Blanca. Others, such as Cas Concos, Biniali, Randa or Pina contributed 

to increasing the weight of their municipalities in number of foundlings even though by 

themselves they did not bear such a weight as the cases described. Of the six 

municipalities which in 1860 had over 5,000 inhabitants, four of them presented 

percentages greater than 1%, such as the municipalities of Inca or Pollença, a good 2% 

for Llucmajor or 5% for Santanyí as opposed to 9% for the city of Palma.   

The fact that the rural world offered more candidates for external wet nurses 

might have been due to a range of different factors that lie outside the limits of the 

sources analysed. In other words, different regimes of fertility and mortality for the rural 

and urban worlds could explain this specialization. Let us remember that the years 

analysed are just on the boundary between the old population regime and the process of 

Demographic Transition or could even, as we shall present in the chapter on rural 

mortality, have been in the early years of demographic modernization. Let us disclose 

that the beginning of the Demographic Transition took place in the rural world before 

the urban one, although the process of decrease in the latter was more intense and faster. 

Another factor would be determined by the salaries, thus Borderías and Sarasúa (2005) 

point out that “the policy of preferring external wet nurses, especially from villages, to 

internal ones, is a way of solving the problem of paying the lowest possible salaries: of 

a rural woman”(p. 12). In turn, if we consider a certain specialization in the so-called 
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places we shall understand that these were more agrarian communities than the 

municipalities they belonged to and as a result there were fewer afternatives to 

increasing the family economy.327  

Once we have established the territorial profile of external breastfeeding we 

must look at how promptly the foundlings were transferred from the institution to the 

residence of the wet nurses. This transfer was influenced by different factors which 

would basically be summarised as to whether the health of the foundling allowed for the 

transfer; if this were satisfactory this implied an added value to the permanence of the 

child with the wet nurse, since it was normal practice to return children to the institution 

when they got ill. Another factor was the demand for children on behalf of the wet 

nurses which could be understood that the greater the offer of wet nurses the shorter the 

length of residence in the institution. These factors, together with a series of 

interventions by the foundling hospital in improving the wage conditions of wet nurses 

in the middle of the eighteen hundreds, which we have pointed out above, meant the 

waiting time between entry into the institution and placement varied substantially over 

the four decades studied.  

Thus, we shall call the 80s a period of rapid placement of foundlings with 

external wet nurses, highlighting the fact that on the same day of admission to the 

foundling hospital, 15% were sent out into the Mallorcan geography to breastfeed and 

after 15 days practically 90% of the children who left to breastfeed had already been 

placed with their corresponding wet nurses. On the other hand, in the 60s after a 

fortnight’s residence in the institution only 20% had been placed (see Figure 109). It is 

worth noting there was a more homogeneous behaviour between the 50s and 70s of the 

XIX century and a complete divergence between the 80s and 60s.  

These different rhythms of placement could have been due to the fact that the 

children handed in to the foundling hospital were ever healthier on arrival and as a 

                                                 
327 In High Extremadura in the first decades of the XX century we can also observe a specialization in the 
region of the Jerte valley, “localities situated on the poorest Porth and South mountain sides with a less 
mild climate [...] land that is nearly totally unproductive, make many of the residents of Piornal, Cabrero 
or Valdastillas (nearly all labouring communities) turn to breastfeeding foundlings as a way of ensuring a 
comfortable and easy income” (Granjel, 1996: 321). Therefore, the phenomenon of a greater 
concentration of foundlings in places in the island of Mallorca could have had this same motivation 
behind it. Moreover, in the Maison de la Couche which received most of the children abandoned in the 
city of Paris since the XVII century there was a concentration of breastfeeding foundlings in the localities 
that were furthest from the French capital since the nearest regions were the basis of the labour market for 
private sector wet nurses (Bardet et al. 1997). This process of ruralization of institutional placements took 
place in Barcelona as of the second half of the XIX century as a result of the Industrial Revolution 
(Montiel, 2003 and 2008). 
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result their placement could have been faster. Could this have been an indirect 

consequence of the process of Demographic Transition of the city or of the island itself? 

Or, perhaps, that the abandonment of legitimate children, which was increasingly 

frequent and at an older age during the XX century, could have contributed to a prompter 

transfer? Could the offer of being a wet nurse in the nineteen hundreds have been more 

attractive than in the eighteen hundreds, both due to the wage rises and better protective 

legislation? 

 

Figure 109: Waiting time for the external breastfeeding according to entry cohort into the the 
Palma Foundling Hospital, 1850 – 1880     
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Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

 

This child-care was supposed to take place in a family environment for as long a 

time as possible, therefore the foundling hospital allocated 3 years to the weaning 

period with the resulting payment for the wet nurse, even though it was a smaller 

amount than in the two years of breastfeeding. Nevertheless, their contractual obligation 

with the foundling hospital did not make it impossible for the children to be returned 

before the complete finalization of the child-care period. There could have been several, 

different motives for returning them, which are outside the type of source used, since 

this was only reported under the epigraph, returned on a certain date. Although we 

cannot know the direct reasons for returning the child to the institution, some causes can 

be inferred from the age pattern of re-entry into the institution. 

 In this way, if the child was returned before the end of the six years of child-

care, we could understand that either the child or the wet nurse got ill or the latter either 
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died or due to other motives decided to end this contractual relationship. If the 

foundling’s return took place during the breastfeeding period - in the two first years of 

the child’s life, which was also the most profitable time for the wet nurse - this could 

have been put down to health motives, either the child’s or the wet nurse’s. On the other 

hand, if the child was returned during the weaning stage – as of the third birthday until 

the sixth – apart from the aforementioned reasons, the fact that the stipend was only half 

that of the breastfeeding years could have constituted a feasible motive. If the child was 

returned just on reaching six years of age, the economic motive could have been the 

most likely. It is more difficult to justify returning the foundlings when they were much 

older than six, a time in which there was no paid contractual relationship and the 

children could begin to be productive in agrarian exploitations. Let us remember that the 

breastfeeding placements took place mainly in rural populations.  

The foundlings were returned to the Palma Foundling Hospital mainly in the 

weaning period (see Table 52), except for the 70s in the XIX century in which the 

breastfeeding period predominated. We could consider the reduction in salary 

constituted one of the main motives for returning the child to the foundling hospital, 

although a worsening of the child’s health could have been another possible factor. This 

cause could have constituted an explanation for the pattern of foundlings returned in the 

70s which in turn corresponded with a worsening in the mortality rate produced in the 

city of Palma in this decade. The fact that the number of foundlings who were referred 

to the foundling hospital at six years of age was scarce could have been due to the fact 

that foundlings were seen as a long term investment, firstly with the wet nurse’s salary 

and than as a contribution with their work in the agrarian exploitations; although a 

possible defect in the form of the source itself must also be considered.Thus, we would 

understand that not all the children who reached the age of six and who were transferred 

to the poorhouse were registered with a returning date from the child-care period, but 

rather only their date of entry into the Casa de la Misericòrdia was registered, as if the 

entry had been made by the wet nurse and not by the foundling hospital.  
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% 50's 60's 70's 80's
More than 6 years old 8,20 1,16 6,34 22,00
6 years old 3,28 5,81 3,52 6,67
Weaning period 60,66 63,95 38,73 50,00
Breastfeding period 27,87 29,07 51,41 21,33

Table 52: Returning pattern according to age, Palma Foundling Hospital, 1850 – 1880328. 

 

 

 

 
 
 
Source: Own elaboration from the Admission Books of the Palma Foundling Hospital, 1840 – 1960. 

 

 The children returned during the breastfeeding or weaning period were then 

found a new placement with other wet nurses. Therefore, of the initial sample of 2220 

foundlings in their first breastfeeding placement, 516 of these had a second, 106 were 

placed in a third home, and a very minor number even registered a fourth or fifth 

placement. These wet nurse changes took place in two ways, one which consisted of 

returning the foundling to the institution, so that this movement was recorded by two 

dates, one of re-entry into the institution and a second for re-placement with a new wet 

nurse, if the motive for returning the child had been caused by the wet nurse or the 

foundling’s health had been restored in a relatively short period of time. The other way 

was a transfer of the child between wet nurses, which normally took place in the same 

municipality as the first wet nurse; and here we would understand that the commissioner 

supplied supervision for the administration and verified the conditions of the new wet 

nurse. Actually, we would be facing two types of foundling transfer networks: a formal 

one, with the foundling hospital as the re-distributing element, and another informal one 

where the wet nurses performed this role with the institution’s blessing through the 

commissioner. 

In this way, the mumber of different wet nurses who could have ended up 

breastfeeding one and the same foundling was in no way set beforehand, but rather the 

intention was that the breastfeeding would be carried out by only one wet nurse. Yet the 

different ups and downs, both on behalf of the wet nurses and of the foundlings, 

constituted the reasons why one and the same child was breastfed by different wet 

nurses. These different movements could be understood as negative factors for the 

child’s health. That is, if the change in wet nurse was carried out through the foundling 

hospital, this meant leaving the family unit to reintegrate in a purly insitutional life and 

be breastfed by a wet nurse who was suckling other children at the same time; apart also 

                                                 
328 Let us remember that only the entry cohorts for the years ending in 8, 9, 0 and 1 between 1848 and 
1881 have been reconstructed. 
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from the upset involved in travelling from the rural locality to the capital. Possibly, if 

the child was returned during the weaning period, the consequences for the child’s 

health were not as dreadful. All of this, if we consider the motive for returning the child 

was the wet nurse’s and not the child’s health. Therefore, having a second or a third or a 

fourth wet nurse meant they had survived the previous one, thus these changes had a 

selection effect on the final group of children suckled by different wet nurses. To a 

certain extent, we are assuming that the different changes in wet nurse did not affect 

survival but rather strengthened the child’s health. Therefore, there is no one 

homogeneous element that could enable us to use the different placements as a predictor 

variable for foundling mortality.329  

To date we have presented a survival analysis in relation to the characteristics of 

the children on entry, which to a certain extent could be understood from a biological 

viewpoint, except for the motivation for abandonment, which is more easily explained 

by cultural motives based on honour or economic factors. At this point we aim to 

introduce the foundlings’ child-care as part of the factors that bore an influence on their 

survival. We aim to verify what Kertzer et al. (1999) pointed out as factors related to 

this child-care, thus “it was generally recognised that the likelihood of survival of the 

foundling was proportional to the speed with which it could be placed with an external 

wet nurse” (p. 304). This speed was the product of the number of wet nurses available 

and also of the child’s health. However, as has already been presented, a lack of wet 

nurses was a chronic evil of Spanish institutions and of ours in particular. In the 

statistical model we shall present below we have not taken into account the difference 

we postulated between the biological age and legal age of the foundlings, since, with the 

sample we are working with, if we divided it into these two classifications the number 

of cases would diminish considerably. Therefore, we shall assume that the legal age 

coincides with the biological age, as we have done in one of the survival models in 

which the characteristics of the child on entry into the institution were assessed. 

As in the models we presented to observe the interactions of the demographic 

and territorial profile on the child’s arrival at the institution, being a foundling girl 
                                                 
329 Establishing the number of breastfeeding periods as a covariant in survival analysis as a categoric 
variable and establishing the first breastfeeding as opposed to the following ones as the reference variable 
implies comparing groups that are not at all homogeneous. Since being breastfed only once was due to the 
fact that no reverse arose either in the child’s health or the wet nurse’s, then these foundlings survived 
their breastfeeding period or either died before they could be returned to the institution, or were returned 
but died there before they could be newly placed. Therefore, children who were breastfed for a second 
time had survived the first, if the motivation for this had been caused by the wet nurse, or their health was 
restored in the foundling hospital and they were newly placed with a wet nurse. And so on.  
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meant 4% less risk than being a foundling boy, although this difference was not 

statistically significant (see Table 53). We shall see that it did not mean the same in 

terms of survival to have entered in one decade or another, the worst one being the 60s, 

showing 27 % greater risk of dying than the reference decade, the 50s. Nevertheless, 

even though both the 70s and 80s of the XIX century showed greater risk – although they 

were not statistically significant - their hazard ratios are quite a lot lower than the 60s. 

These differences according to entry periods could have been determined by a lack of 

wet nurses, as mentioned above, which was very pronounced in the 60s. This must be 

joined with the behaviour of non-institutionalised mortality which was still being 

influenced by recurrent epidemic crises, both measles and smallpox and which the 

foundlings were not exempt from. Nevertheless, the Demographic Transition process 

began its steps in the decade of the 80s, although a progressive worsening of mortality 

which was common to the whole of Europe at that time was described.  

Age on entry did not constitute a risk factor in terms of survival in the decades 

of the 60s and the 80s. Nevertheless, without being able to reject the null hypothesis, it 

can be understood that the greater the age of the child on entry into the intsitution, the 

greater the likelihood of survival. This variable might explain how the children 

abandoned at greater ages had received maternal breastfeeding from their birth, 

acquiring from the colostrum the necessary antibodies to protect them against numerous 

infectious diseases.  

The season for beginning breastfeeding can be seen as a proxy of the number of 

wet nurses available, with spring as the time when rural women were less linked to 

agrarian tasks. Therefore, during this season there were a greater number of external wet 

nurse candidates at their disposal, which made it possible to choose more and better. 

However, we must remember that among the requirements for working as a wet nurse 

there was no medical check up of the women in question, although the institution did 

aim for them to have given birth in a period no greater than 12 months from the time of 

their applyng to breastfeed a foundling. Thus, beginning breastfeeding between the 

months of March and May implied 24% lower mortality as opposed to those who began 

in December and February. The seasons of summer and autumn, on the other hand, 

where the null hypothesis cannot be discarded, were periods in which women took on 

importance in the rural world, basically in terms of fruit collection. Nevertheless, 

climatological variables may also have played their role, although we find it difficult to 

be able to measure them in terms of survival interaction.  
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Table 53: Proportional hazards analysis of childhood (to six years) breastfeeding for the Palma 
Foundling Hospital, 1836 – 1962, (p<0,05). 

 

Covariables B Sig. H. R.
Sex (ref. males) -0,046 0,493 0,955
Entry period (ref. 50's) 0,063
60's 0,241 0,013 1,272
70's 0,094 0,432 1,098
80's 0,074 0,474 1,077
Season of breastfeeding (ref. winter) 0,001
Spring -0,279 0,003 0,757
Summer -0,045 0,631 0,956
Autumn 0,102 0,256 1,107
Age at admission (days) -0,004 0,069 0,996
Distance to nurse (ref. < 40 km.) 0,002
0 km. 0,229 0,057 1,258
1-25 km. 0,301 0,003 1,351
26 - 39 km. 0,251 0,001 1,285
Wait until to get an external nurse (ref. <30days) 0,700
0 days -0,114 0,503 0,892
1 - 15 days -0,016 0,854 0,984
16 - 30 days -0,099 0,332 0,906  

 

One essential variable to be taken into account in terms of survival is the 

influence of the number of days that went by between the children’s entry into the 

institution and their placement with an external wet nurse. This wait, although it was not 

statistically significant, bore a negative influence on the foundling’s survival. Thereby, 

the placement of the child on the same day of entry into the institution with an external 

wet nurse represented 10% lower hazard than those who had to wait for over 30 days. 

Evidently, the number of external wet nurses available was fundamental in order to 

shorten these waiting times, although the child’s health also influenced whether the 

placement took place sooner or later; since a healthy child provided more guarantees of 

completing the breastfeeding stay with a wet nurse, which would explain the delay in 

external breastfeeding. 

 In the presentation of the profile of external wet nurses we concluded that these 

were rural women. Therefore, breastfeeding placements implied the child travelling to 

the wet nurse’s residence. Based on the idea that the distances in the island of Mallorca 

were frankly short and also that the island was communicated by quite a dense rail 

network, as Archiduque Luis Salvador transmits in his Die Balearen, this variable does 

not show statistical significance in the model. However, without taking into account this 

significance, it could be stated that the greater the distance from the foundling hospital, 

the greater the likelihood of survival. This fact is not at all what would be expected as it 

would be more logical to think that the upset of the journey could have a negative 
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influence on the child’s health, yet this could be explained by a greater quality of wet 

nurses who lived far from the capital. During the XVIII and XIX centurias an important 

labour market had been forged aound wet nursing: public wet nursing, which was 

offered by the foundling hospital, and also private, which was bettter paid.  

The greater demand for wet nurses for private service was in the urban world, if 

in our case we focus on the city of Palma. The urban wet nurses who devoted 

themselves to breastfeeding foundlings were the ones who were likely not to have had 

much of a choice, either because of their physical health conditions or the time that had 

gone by between the birth of their own child and the desire to care for a child in their 

family environment and the fact that in our model they would be represented by a 

distance of zero kilometres; considering that the institution, even though its 

requirements were others, in order to integrate wet nurses on their pay roll, had to be 

more tolerant with these facts as there were no viable afternatives to substitute the 

external wet nurses. This would explain why foundlings who were breastfed in the 

capital had 26% greater risk than those who were breastfed in localities that were over 

40 kilometres away. Besides, private wet nursing could have been implanted in the rural 

localities nearest the capital, in pursuit of the healthy view of the former and the fact 

that the child, like the foundling, was placed in the wet nurse’s home. Hence, the worst 

prognoses of survival were for the foundlings placed in the municipalities that were no 

further than 25 kilometres from the capital.    
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Les principals conclusions del present estudi apunten cap a quatre grans 

qüestions: 

− La naturalesa de la Transició Demogràfica a les Illes Balears. 

− La caracterització de la mortalitat infantil i juvenil a la ciutat de Palma a 

partir de l’evolució cronològica del seu descens, el bescanvi de 

l’estructura per edats i sexes, el patró estacional i epidemiològic.  

− El fet urbà imprimeix uns trets demogràfics que únicament poden ser 

entesos en el seu context. En la infància s’identifiquen a través de la 

influència de la institució benèfica de la Inclusa. 

− La creació d’un estat d’opinió mèdic i hegemònic envers la salut i la 

malaltia de la població. 

− El redescrobriment de velles fonts documentals de caràcter demogràfic.  

  

 
1ª 

La Transició Demogràfica a les Illes Balears ha estat qualificada de caràcter 

singular i capdavanter en relació a la resta de províncies espanyoles (Cabré Pla, 1999: 

45), compartint perfil demogràfic per a la seva precocitat amb Catalunya com posà de 

manifest Vidal Bendito en un estudi dedicat a La Transició demogràfica a Catalunya i 

Balears (1994). A partir del comportament de la mortalitat en la infància de la ciutat de 

Palma entre 1840 i 1960 es pot qualificar el model demogràfic d’avançat a causa de 

què els nivells de mortalitat foren sempre inferiors als de la resta d’Espanya, encara que 

en termes generals, la transició suposà la convergència dels nivells de mortalitat de les 

províncies de l’interior cap els nivells de les províncies costaneres. Durant el procés de 

transició la posició ‘sanitària’ de les Illes Balears en el context espanyol des de 

diferents àmbits historiogràfics s’ha explicat per un model de creixement econòmic 

caracteritzat per baixos costos generals i de contenció de preus, per l’impacte en termes 

de salut d’agents sanitaris intermedis com la construcció d’una xarxa de 

semiespecialització en la cura de malalts per part de diferents congregacions 

religioses330 o per una gestió local eficient en matèria de lluita antiepidèmica per les 

poques onades de còlera i febre groga que patiren les Illes Balears durant la centúria del 

                                                 
330 El desenvolupament de la xarxa de convents com a punt de refèrencia sanitari ha estat tractat per Isabel 
Moll Blanes en l’article Algunos aspectos de la organización de la asistencia sanitaria en la mallorca 
rural, siglos XVIII y XIX publicat a la revista Texto & Contexto Enfermería al 2005 però de manera 
extense està sent tractat en la tesi doctoral de Gloria Gallego, El proceso de profesionalización sanitaria y 
la transción demográfica (1848-1932), de pronta defensa. 
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vuit-cents i que podria fer-se extensible a la gestió ordinària de la Salut Pública. Això sí, 

una província, tres illes i tres comportament demogràfics, un de pioner pel cas de l’illa 

de Menorca, seguit per Mallorca i en últim lloc per Eivissa i Formentera. 

 

2ª 
L’evolució de la mortalitat en la infància (0 – 9 anys) des de 1840 a 1960 a la 

ciutat de Palma s’ha d’entendre com la successió de fases de retrocés i avenç en la seva 

reducció que implicaren l’exhauriment del model demogràfic d’Antic Règim. D’aquí 

que entre els anys 50 i 70 del segle XIX es produí un empitjorament progressiu d’aquesta 

mortalitat passant de valors del 250‰ a 1840 al màxim de 450‰ a 1865. Aquesta fase 

es veié compensada per un període de bonança demogràfica (reducció de la mortalitat) 

entre 1870 i els anys centrals de la dècada dels 80 arribant a fixar el seu nivell per sota 

del 300‰. Malgrat que entre 1880 i 1890 s’hi presentaren una sèrie d’elevacions de 

menor intensitat que a les dècades centrals de la mateixa centúria. A partir del darrer 

decenni del segle la mortalitat entrà a un cicle recessiu que anà adquirint intensitat. Així 

l’inici del descens de la mortalitat en la infància es produí a partir de 1890 i la seva 

consolidació definitiva no tingué lloc fins a la dècada dels anys 20 del segle XX. 

Únicament es veié frenat i alentit pels efectes de la pandèmia de grip (1918 – 1921) i 

per la Guerra Civil (1936 – 1939) i la postguerra. Uns frens que foren generals a tota la 

geografia espanyola però l’efecte tingué diferent abast. Aquest procés representà la 

pèrdua de pes de les defuncions en la infància en el total de defuncions de la ciutat de 

Palma de manera que del 40% que representàven a mitjans del segle XIX passaren a 

suposar únicament un 10% a 1960. 

L’estructura per edats de la mortalitat en la infància a la ciutat de Palma està 

caracteritzada per una mortalitat infantil baixa des de mitjans del segle XIX en 

comparació a l’Espanya interior. Es situà per sota del 150‰ amb l’excepció de 1865 

que pogué arribar al 160‰. La contraprestació fou en la dècada dels anys 70 quan el seu 

nivell es situà al voltant del 120‰. Una petita fase d’elevació de les xifres es mostra a la 

dècada dels anys 80 tota a causa una sèrie d’epidèmies de malalties exantemàtiques que 

suposà el preludi del descens definitiu a partir de la darrera dècada del segle. Aquest 

descens inicial vingué precedit d’una fase d’estabilització dels nivells entorn al 110‰ 

fins a 1920 en què la tendència de reducció es tornà recuperar.  

Cal a dir que aquest període d’estabilitat pot respondre al sistema d’estimació de 

les defuncions en les primeres vint-i-quatre hores com a conseqüència de la definició 
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legal i no biològica dels nascuts vius proporcionada pel Codi Civil de 1889 i usada per 

les fonts civils tant pels llibres d’inhumacions com pel Registre Civil. La modelització 

d’aquestes defuncions a partir de quatre propostes diferents suposen una variabilitat 

important en els nivells de la mortalitat. Així la consolidació del descens que es 

representaria per un nivell de mortalitat infantil per sota del 100‰, per l’estimació a 

l’alça no es produí fins a 1920 en canvi per l’estimació a la baixa s’hauria produït a 

1900. Tot i que també en aquest període cal tenir en compte l’efecte considerable de la 

pandèmia de grip (1918 – 1921). Cal mencionar la detenció del descens entre 1935 i 

1941 com a conseqüència de la contesa bèl·lica i de la postguerra. Entre la dècada dels 

anys 40 i 50 es recuperà tota la intensitat perduda però el descens de la mortalitat patí un 

cert estancament des de les acaballes dels anys 50 situant el quocient de mortalitat 

entorn al 40‰, conseqüència de la capitalitat de la ciutat de Palma que des d’un punt de 

vista sanitari es traduí en la concentració de centres hospitalaris ja des del segle XIX a 

més de l’incipient procés de medicalització de la infància relacionada amb un millor 

reportament dels events demogràfics. 

La mortalitat postneonatal predominà com a component de la mortalitat 

infantil des de 1840 fins a la dècada dels anys 40 del segle XX. La seva reducció 

representa el triomf de la lluita contra la mortalitat infantil en termes de nutrició i de 

modificació del medi urbà. Cal a dir que des de les darreres dècades del segle XIX a les 

primeres del segle XIX s’observa l’estabilització tant de la mortalitat neonatal com 

postneonatal. El comportament de la mortalitat neonatal cal que sigui entès com a 

producte en certa manera artificiós dels models estimatoris de les defuncions en les 

primeres vint-i-quatre hores de vida. Els nivells de la mortalitat infantil apareixen molt 

per sota dels nivells peninsulars fins a les primeres dècades del segle XX i s’expliquen 

per una mortalitat neonatal reduïda. Aquesta mortalitat pel seu component endogen fa 

que s’hagi de tenir en compte la mortalitat perinatal o mortinatalitat. 

El càlcul d’aquell darrer tipus de mortalitat és possible per la capitalitat de la 

ciutat ja que les estadístiques del Moviment Natural de la Població recollien els 

anomenats nascuts morts que incloïen les morts fetals, les morts al néixer i les morts en 

les primeres vint-i-quatres hores. La seva evolució des de 1878 a 1960 presenta dos 

períodes diferents com a conseqüència d’una deficient pràctica registral entorn a la 

dècada dels anys 20 del nou-cents. En el darrer terç del segle XIX els seus nivells 

pogueren arribar a representar més del 60‰; és a dir, de cada 1000 concepcions, 60 

moriren en el període de gestació, en el part o en els primeres vint-i-quatre hores. En els 
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primers decennis del segle XX la xifra és reduí al 20‰. A partir del decenni dels anys 30 

del segle XX aquesta mortalitat observà una tendència a l’augment per mostrar de nou 

els nivells del segle XIX. Un comportament molt divers que s’hauria d’entendre en les 

fases de menor intensitat de mortalitat per una deficiència en el registre dels nascuts 

morts pròpiament dits i en els de major intensitat per la medicalització de la gestació i el 

part i en conseqüència de la defunció al voltant d’aquest que es féu més evident per la 

concentració dels centres hospitalaris a la ciutat, tant públics com privats.  

El mètode biomètric de Bourgeois-Pichat per a la mortalitat infantil, tot i que la 

seva finalitat inicial era la destriar les defuncions endògenes i exògenes durant el primer 

any de vida, ha estat comprovat com a mesurador del patró de lactància. La seva 

estimació ha permès determinar que la lactància fou un hàbit comú i durada prolongada 

a la ciutat de Palma. Les seves corbes biomètriques presenten una convexitat important 

a partir del sisè mes de vida entre 1840 i 1919. Entre 1920 i 1960 s’observa una gran 

linealitat en les corbes, que en termes generals, s’hauria d’atribuir a la prolongació de la 

lactància, com a fel reflex de les campanyes divulgatives mèdiques pel fonament de la 

lactància materna que s’iniciaren a l’illa, i més en concret a la capital, a les acaballes del 

segle XIX i la tecnificació de l’alimentació artificial. 

Així la qüestió de la nutrició fou part essencial del discurs de la classe mèdica 

mallorquina juntament amb el mantingut entorn als problemes higiènics. Aquest tema a 

partir de tota un seguit de material de divulgació anà adreçat exclusivament a les dones 

amb la funció d’adoctrinar-les en la tasca de ser mares; aquí era on el metge adquiria un 

paper central en el procés de criança dels infants per tal de combatre la ‘cultura mèdica 

popular’. A més el moviment puericultor portà a terme la creació de tota una sèrie de 

serveis de cura a la nutrició infantil com les Gotes de Llet que a Palma s’inaugurà a 

1907 però també d’altres instàncies de major espectre funcional com la Sociedad 

Protectora de la Infancia que s’havia fundat a les acaballes del segle XIX o els Asils-

bressols creats a barris obrers a imatge i semblança de les Créches franceses.  

La mortalitat juvenil primerenca de la ciutat de Palma es distingí per ser alta 

fins a les acaballes del segle XIX, un comportament propi d’Antic Règim poblacional on 

les crisis eren recurrents. Tot i així els seus nivells foren inferiors als de la resta de 

l’Espanya peninsular exceptuant pel moment puntual de l’epidèmia de còlera de 1865 

en què el nivell de mortalitat de la ciutat de Palma s’igualà amb els de l’interior 

peninsular. Aquesta primera fase d’empitjorament suposà que d’un 170‰ a 1840 es 

passés a un 350‰ a 1865 per tornar a la primera xifra entorn a 1880. La dècada dels 
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anys vuitanta revertí el comportament però els seus valors màxims no sobrepassaren el 

250‰. El descens irremeiable d’aquesta mortalitat no es produí fins a 1890 amb un fre 

considerable per la pandèmia de grip (1918 – 1921) i un alentiment de poca intensitat 

per la Guerra Civil i la postguerra. Les diferents edats que composen l’edat juvenil 

presentaren major mortalitat quan menor era l’edat a la defunció considerada. Per això, 

l’edat que dirigí el procés de descens fou la de dos anys per la confluència del 

deslletament i de la dentició.  

La relació estructural entre la mortalitat infantil i juvenil primerenca 

observada des de mitjans del segle XIX fins a 1915 pressuposa que la mortalitat juvenil 

fou superior a la infantil com a tret distintiu del patró demogràfic mediterrani per un 

alletament prolongat que s’estendria més enllà del primer any de vida. Tot i que des de 

les acaballes del segle XIX a la primera dècada del segle XX els nivells dels dos tipus de 

mortalitat gairebé s’igualaren per un ritme de descens de major intensitat per part de la 

mortalitat juvenil. Per això cal entendre que la mortalitat juvenil presentà una 

acceleració major en el seu procés de descens que en el de la mortalitat infantil. Una 

intensitat de descens que durant el segle XX en el cas de la mortalitat infantil no 

superaren el 30% però que en la mortalitat juvenil pogueren arribar fins al 60%. 

 Pel que fa a la mortalitat juvenil tardana com ja esmentàvem per a la mortalitat 

infantil i en la juvenil primerenca els nivells de mortalitat es veieren incrementats en els 

anys centrals del decenni dels 60 del segle XIX per motiu de l’epidèmia de còlera a 

l’estiu de 1865, que suposà passar de valors del voltant del 20‰ al 60‰ per aquell 

darrer any. A diferència de la mortalitat juvenil primerenca l’empitjorament descrit per 

a la dècada dels anys 80 no es descrigué en aquest període d’edat concret. D’aquesta 

manera en els decennis finals de la centúria de vuit-cents, tot i la reducció dels seus 

nivells, s’observà un cert estancament produint que l’inici del seu descens no fos efectiu 

fins a 1900 compartint cronologia amb les edats més grans de la mortalitat juvenil 

primerenca. Cal notar dos frens de certa rellevància en el procés de descens durant el 

segle XX, el primer fou en el període de la la pandèmia de grip (1918 –1921) que 

coincidia amb la mortalitat juvenil primerenca i l’altre entorn a la guerra civil i 

postguerra de major intensitat que en les edats més joves. Tot i així, s’ha de tenir 

present que el fet de què el nombre de defuncions anual, en general, fos baix fa que les 

crisis siguin més visibles, ja que una o dues defuncions més per any suposen una alta 

variació en els nivells. El patró per edats simples representa que a major edat, menor 

mortalitat.  
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A part de la relació amb la cura materna, la mortalitat postneonatal i juvenil 

mostraren una important dependència de l’entorn ambiental. Per aquest motiu s’ha 

establert el discurs mèdic envers la modificació del medi a les acaballes de la centúria 

del vuit-cents. Aquesta classe s’instituí i fou instituïda com el garant de l’estat d’opinió 

científic hegemònic dins la corrent de l’Higienisme que configurà les necessitats 

higièniques de la ciutat de Palma a través de la quantificació demogràfica i 

epidemiològica que postulà per exemple el metge eivissenc Enric Fajarnés Tur (1858 – 

1934). La intenció del seu discurs perseguia la eliminació dels riscs per a la salut en 

matèria ambiental que en certa manera ja s’havia preconitzat a través de la teoria 

miasmàtica però amb el coneixement d’etiologia de moltes malalties proporcionat per 

part de la medicina de laboratori es justificaren les reformes urbanes en matèria de 

canalitzacions de les aigües potables i dels claveguerams. La singularitat d’aquest 

discurs recaigué en l’èmfasi prolongat d’aquesta classe envers l’enderrocament de les 

muralles de la ciutat, el qual no s’inicià fins el 1902. La seva tribuna d’opinió es 

constituí al voltant de dues associacions científiques en un primer moment al voltant de 

la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma (1831 fins a l’actualitat) i de 

l’Ateneu Balear. La secció de ciències d’aquest últim proporcionà la base per la 

constitució del Col·legi Mèdico-farmacèutic a la dècada dels anys 80 del segle XIX, 

institució autènticament impulsora de la Medicina Social a les Illes Balears. A més 

organitzà una revista com a òrgan difusor del coneixement clínic i social pel col·lectiu 

facultatiu. Però alhora aquesta organització serví de plataforma de tot un seguit 

d’iniciatives per a la divulgació mèdica en forma de conferència o de material gràfic 

divers, cartilles i opuscles.  

 

3ª. 
L’estructura de la mortalitat per sexes en la ciutat de Palma mostrà una major 

desavantatge pel sexe masculí, tot i l’avantatge inicial en el naixement, que anava 

disminuint a mesura que l’edat augmentava per qüestions com per exemple la 

diferenciació per gènere, entre d’altres. L’estacionalitat de la mortalitat a la ciutat de 

Palma estigué marcada per un màxim estival que pogué arribar a suposar fins el 30% de 

la mitjana anual de defuncions i un de menor intensitat a l’hivern. El primer d’aquells 

màxims tingué major importància en la mortalitat juvenil primerenca que en la 

mortalitat infantil. L’evolució del calendari anual de les defuncions suposà per a la 

mortalitat en el primer any de vida i per aquella que recull les defuncions entre el primer 
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i el quart aniversari el manteniment del màxim estival i la disminució del màxim 

hivernal. En canvi, en la mortalitat juvenil tardana cal notar la desaparició del màxim 

d’estiu per constituir-se entorn de la primavera.  

Tant el sexe com l’estació foren trets estructurals que la classe mèdica identificà 

com a factors influents en la mortalitat de la infància encara que la variable del sexe fou 

més entesa per l’explicació de la composició de la població. En canvi, el clima com a 

factor influent en la salut ja fou introduït per Hipòcrates i acceptat i desenvolupat pels 

metges mallorquins de finals del segle XIX. La bonança del clima illenc fou una de les 

raons esgrimides per aquells en l’explicació de la posició sanitària de les Illes Balears en 

relació a la resta de províncies espanyoles. Però alhora aquesta bonança fou utilitzada 

per criticar les xifres de la mortalitat insular que tot i ser baixes haurien de ser-ho més 

per les condicions climàtiques favorables. 

El patró epidemiològic de la ciutat de Palma estigué dominat per les causes 

infeccioses fins a 1940, moment en què els seus valors convergiren amb els de les 

causes no infeccioses. Les malalties infeccioses de transmissió aèria tingueren un paper 

predominant en el descens de la mortalitat seguides per les malalties transmeses per 

l’aigua i aliments. Però aquestes darreres es veieren superades per les malalties 

infeccioses transmeses per altres vies. Aquest darrer grup de malalties encabiren a 

expressions de diagnòstic com la dentició o la calentura que suposaren etiquetes 

socorregudes quan el procés morbós que conduí a la mort tal vegada era desconegut. La 

confrontació de les diferents fonts de registre de l’event de la defunció ha permès 

identificar la variabilitat de la significació de les etiquetes anteriors mostrant tant 

processos infecciosos com no infecciosos.  

 
4ª. 

Tractar la Transició Demogràfica d’una ciutat suposa tenir en compte el fet de 

que l’existència d’institucions benèfico-sanitàries provocava part de la sobremortalitat 

urbana (urban penalty) que sovint s’ha atribuït exclusivament a la manca de sanejament 

de les ciutats. Aquesta influència s’explica per la deslocalització registrals dels events 

demogràfics i sobretot del de la defunció en relació al de naixement que solia inscriure’s 

en el lloc d’origen. Així, la prevalença del lloc d’ocurrència de l’event en els registres 

religiós i/o civil enlloc del de residència habitual fa que les ciutats tinguessin un nombre 

d’events que no es correspon a la seva pròpia dinàmica demogràfica. La institució 

benèfica per excel·lència relacionada amb la infància fou la Inclusa. Una institució que 
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des d’època medieval proporcionava els seus serveis a la ciutat de Palma. S’ha proposat 

la identificació del urban penalty en la infància per la influència de la institució 

esmentada a través del concepte de l’institucional penalty que s’explica pel sistema de 

criança de la institució que es fonamentava en l’emplaçament exterior, normalment al 

món rural, una vegada l’infant havia sobreviscut als primers dies d’institucionalització. 

Per tant, la institució deixava sentir els seus ‘efectes demogràfics’ tant a la ciutat com a 

la resta de l’illa.  

Les admissions a la Inclusa a mitjans del segle XIX representaren el 18% del total 

de naixements de la ciutat de Palma, a 1900 un 6% i a partir de la dècada dels anys 30 

del segle XX no superàvem el 2%. El major percentatge de defuncions institucionals en 

un principi ocorrien al món rural mallorquí (70%) mentre que a partir de 1900 un 50% 

esdevenia a la institució com a conseqüència de la disminució del número d’abandons. 

La influència institucional en la mortalitat infantil de la ciutat de Palma implicà el 

retardament de la data d’inici del descens en vint anys (de 1920 amb l’efecte 

institucional a 1900 sense aquest). D’aquí que la mortalitat neonatal fou la que observà 

una major influència en les darreres dècades del segle XIX i primeres del segle XX. A 

partir de 1920 la mortalitat postneonatal a la ciutat de Palma començà a mostrar una 

influència remarcable per la menor circulació dels expòsits tant en un principi per la 

pandèmia de grip (1918 – 1921) com pels avenços tècnics en termes d’alimentació 

artificial que de cada vegada feren més prescindibles les dides. La mortalitat juvenil de 

la ciutat de Palma gairebé no presentà cap tipus d’influència institucional. 

La consideració dels expòsits com un grup homogeni ha mostrat en termes de 

supervivència que la procedència geogràfica caracteritzà les variables demogràfiques 

dels expòsits, és a dir, la relació per sexes, l’edat a l’entrada i inclòs el volum 

d’abandons, sent aquesta variable una de les més importants com a determinant de la 

salut de l’infant. Igualment, el període d’entrada a la institució proporcionà diferents 

nivells de mortalitat, ja fos per les pròpies condicions de la institució per 

l’amuntegament dels acollits, per la manca de dides externes, etc.  

 
 

5ª. 
Per a tancar aquesta breu síntesi del present estudi cal fer una petita menció a tot 

un seguit de fonts de tall demogràfic però de finalitat diversa que han permès construir 

la base primària de l’estudi. En primer lloc cal mencionar l’ús dels llibres 

d’enterraments de la ciutat de Palma que han mostrat un millor reportament de les 
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defuncions ocorregudes a aquest indret, sobretot en moments epidèmics, que el registre 

sacramental. La conservació de la documentació original de la confecció del Moviment 

Natural de la Població de la província de les Illes Balears ha possibilitat la recuperació 

d’informació demogràfica (la distribució tripartita dels nascuts morts a partir de 1920) 

no recollida en la publicació oficial i general d’aquest. Els textos mèdics, sobretot els 

discursos inaugurals de l’any acadèmic del Col·legi Mèdico-farmacèutic i l’estat de 

salut de la ciutat de Palma reportat quinzenalment per part de la Reial Acadèmia de 

Medicina i Cirurgia, han permès concloure que la quantificació demogràfica i 

epidemiològica fou un dels instruments de la configuració del discurs mèdic sobre 

l’estat sanitari de la població i la justificació de la seva posició. Tant unes com altres 

fonts, unes de naturalesa qualitativa i d’altres de quantitatives, han servit a partir de la 

quantificació metodològica de la triangulació per validar-se mútuament. 

 
6ª. 

Certament aquest treball suposa el final d’un estudi però el principi de moltes 

més preguntes que han anat sorgint en el seu decurs, esperant poder-les anar resolent en 

el futur. La caracterització de la Transició Demogràfica i Epidemiològica de la ciutat de 

Palma ha permès establir un model de transició urbana d’una capital de província de 

dimensions considerables en nombre d’habitants. Cal recordar que en el rànking de 

capitals espanyoles la ciutat de Palma entre 1900 i 1960 per quantitat d’habitants estigué 

entre la posició dècima i dotzena amb la consideració de què existien 50 capitals a 1900 

i 52 a 1960, A més de caracteritzar un model pròpiament mediterrani, ja que la 

comparativa espanyola únicament s’ha pogut establir amb mostres de poblacions rurals i 

just amb una altra ciutat, capital de província i també de l’estat, amb una grandària molt 

més considerable que la nostra ciutat. Fets que fan que les comparacions siguin 

asimètriques encara que demogràficament del tot correctes. Possiblement per a establir 

una comparativa més simètrica s’hauria de comptar amb la reconstrucció de capitals 

com Valladolid, Cadis o Santander. Encara que territorialment no constituïssin totes una 

mateix model demogràfic permetrien explicar si les dimensions d’una ciutat 

imprimeixen unes característiques pròpies en la transició. Així, tal vegada no es parlaria 

de Transició Urbana sinó de Transicions Urbanes a partir de la distinció de franges de 

població.  

L’explicació de la transició de la mortalitat en la infància de la ciutat de Palma 

acabaria agafant més sentit amb l’explotació de la dicotomia urbà – rural envers a la 
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mortalitat de l’illa de Mallorca. És a dir, es proposa la construcció de la tipologia de 

descens de la resta de l’illa. Una tipologia que no es preveu homogènia i que 

segurament podrà estar marcada per una precocitat transicional dels municipis 

costaners. Però també una primera aproximació podria portar-se a terme a partir de la 

distinció entre capital de província (Palma) i la resta de la província. Tot i que el fet de 

què tres illes, que demogràficament són sensiblement diferents, formin una única 

província i que cada una d’elles tingui una capital pròpia podrien aombrar el procés real 

de la dicotomia. Per tant, la reconstrucció individual per a diferents localitzacions 

sembla ser l’opció més convenient.  

L’explotació bàsica estadística de la tesi ha estat la reconstrucció agregada dels 

events de naixements i defunció de la ciutat de Palma la qual amaga l’apreciació de tota 

una sèrie de variables que podrien explicar el comportament de la mortalitat. Per 

exemple, la grandària del nucli familiar, el nombre de germans vius al naixement de 

l’infant, l’estructura socioprofessional de la llar, la ubicació geogràfica de la llar, l’edat 

dels pares, etc. Covariables que es podrien construir a partir d’una reconstrucció de 

famílies. Si més no justificàvem l’elecció del mètode agregatiu per les dimensions de la 

ciutat, però una reconstrucció parcial a partir d’un mostreig podria ajudar a explicar 

aquestes especificitats.  

L’observació de la construcció d’un estat d’opinió envers la reforma urbana per 

part de la classe mèdica mallorquina possibilita establir si existí una correlació positiva 

entre aquest i les actuacions de l’administració pública local, tant municipal com 

provincial. Només caldria delimitar les actuacions per part de les ents públiques i 

observar l’evolució cronològica entre configuració del discurs i execució d’aquest. En 

canvi, mesurar directament la modificació de la conducta individual no és del tot senzill 

per la manca de petjada documental de la gent corrent.  

La variant de urban penalty que s’ha anomenat institution penalty caldria que 

fos desenvolupada en l’entorn rural per tal de dirimir-hi la magnitud demogràfica en 

termes de mortalitat. 

Aquí es posa el punt i final de l’estudi però com hem anat explicant esperem 

posar molts de punts i seguits. 
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