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Parlar d’epidèmies i pandèmies havia estat, sortosament, relegat als llibres d’història. 

Malauradament, el COVID-19 ens ha fet veure que les velles receptes de lluita 

antiepidèmica tenen certa vigència, tot i que els escenaris mèdics, demogràfics, polítics, 

econòmics i de mobilitat són molt diferents. 

L’Europa del Sud tradicionalment ha lluitat contra les epidèmies, aquest enemic invisible 

i mortal, amb mesures de resguard i aïllament sanitari,  com són quarantenes, cordons 

sanitaris  – terrestres i marítims -, confinaments, separacions de sans i malalts i 

restriccions d’accés als llocs d’assistència massiva, ja siguin festes com funerals, passant 

per escoles.  De fet, fou a Itàlia on per combatre la pesta a l’edat mitja s’inventaren molts 

d’aquests tipus de mesures preservatives. Però serà al segle XIX quan els cordons 

sanitaris assoliren l’època daurada, ja que es racionalitzaren gràcies al desenvolupament 

de l’Estat liberal i com a conseqüència de la persistència de l’amenaça epidèmica en un 

món cada vegada més globalitzat. A més, es va reforçar la idea que per superar aquest 

tipus d'episodis, ineludiblement s’havia d’augmentar la vigilància, el control social -

especialment de la pobresa- i potenciar una  progressiva medicalització de la societat. 

Serà el moment en què els supòsits científics i tècnics es van interrelacionar amb la 

pràctica política que, malgrat les seves imperfeccions i errors, van minimitzar el perill 

epidemiològic, com s’observà a Mallorca al llarg del segle XIX. 

 

En comparació a molts d’altres llocs, el nombre de brots epidèmics durant el segle XIX a 

Mallorca fou escàs i mai afectaren totalment l’illa. No hi ha dubte que la pesta de Llevant 

de 1820 fou l’episodi més emblemàtic del vuit-cents. Però gràcies a l’actuació de les 

autoritats públiques a tots els nivells en combinació amb la classe mèdica i l’exèrcit 

s’aconseguí confinar als pobles d’Artà, Capdepera, Sant Llorenç i Son Servera. No cal 

minimitzar aquest fet, com tampoc que els episodis pròpiament epidèmics es reduissin al 

cas esmentat de 1820,  a la febre groga de Palma el 1821 i 1870, així com els brots de 

còlera d’Andratx el 1854 i de Palma el 1865. No hi ha dubte que el seu baix número i un 

abast territorial molt limitat de cada un dels brots està relacionats amb les mesures 

d’aïllament que s’implementaren. Des de 1787 fins al 1899 s’alçaren 28 cinturons 

sanitaris al litoral illenc per impedir l’entrada no controlada de persones i béns a Mallorca. 

No és que s’impedís totalment la comunicació amb Mallorca, sinó que es centralitzava en 

el Port de Palma i s’aplicaven unes estrictes mesures quarentenàries. Aquest cordons 

s’aixecaren per  amenaces de  pesta,  febre groga, però sobretot per  còlera. Els cordons 

sanitaris interns o altres mesures d’aïllament individual que restringia la mobilitat dels 

mallorquins, només  s’imposaven quan l’epidèmia es manifestava a l’interior del territori 

insular.  Aquest tipus d’actuacions es mitigaren a partir de la primera Llei General de 

Sanitat de 1855, que prohibia que les autoritats locals actuassin pel seu compte en aquesta 

matèria. Només l’Estat central tenia potestat en aquest sentit i els mitjans per fer-ho, 

gràcies a l’Exèrcit. Prova d’això és que els cordons litorals, però no els interiors, se 

seguiren realizant fins al 1899, cada cop més militaritzats.  

 



Tot aquest procés coincidí amb el sorgiment d’una medicina professional, tot i que encara 

ancorada en pressupòsits precientífics, i la consolidació del liberalisme com a forma de 

govern a Espanya; és a dir, amb la creació d’un govern representatiu i d’una  ciutadania 

amb drets i deures inalienables. Però lluny de suposar un entrebanc per a l’adopció d’unes 

mesures que sempre impliquen fortes mesures repressives, es dona la paradoxa que només 

una medicina cada cop més estandarditzada i un model polític que pressuposa l’existència 

d’un Estat nació, feren possible que el segle XIX fos l’època dels cordons sanitaris.  

 

El relatiu èxit d’aquestes mesures, que implicaren una reducció important de la mortalitat 

catastròfica a Mallorca, expliquen perquè foren assumides i, fins i tot, exigides per 

la  població, obviant els alts costos econòmics i personals que suposaren. Cosa que també 

ens ajuda a comprendre que, tot i  la seva antiguitat, continuen sent mesures sanitàries 

vàlides quan s’apliquen a malalties contagioses,  fins i tot en ple segle XXI. I ens fan 

veure , que ni hem guanyat la guerra a les infeccions ni l’home està per sobre de la natura. 

Per això mateix, aquesta mena d’actuacions d’aïllament van més enllà de la medicina i se 

situen en el camp de la política, la societat i l’Administració pública.  
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