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Afirmava el professor Jordi Nadal, tot i comentant unes paraules pronunciades pel 
professor David E.C. Evesley en un col·loqui internacional que tractava sobre els 
problemes de la mortalitat, que la frase que allí es va pronunciar resumia la historia 
epidèmica europea en les seues grans etapes: pesta fins a finals del segle XVII, la verola 

durant el segle XVIII, i còlera al XIX. Però que, 
a la Península, a més, el segle XVIII va vore la 
introducció de la febre groga. Continuava 
preguntant-se el professor Nadal el per què 
d’eixa peculiaritat tot i assenyalant diverses 
causes, entre elles que el vector que 
transmetia la febre -el mosquit Aëdes 
Aegiptus- sols sobreviu en un medi de 
temperatures elevades i agües abundants. En 
segon lloc, que en el cas de transmissió 
d’home a home el perill no dura més de tres 
dies. És a dir, que la propagació és només 
exclusivament local en aquells països o 
èpoques on els desplaçaments es facen a peu 
o a cavall; i que en canvi, malgrat la seua 
lentitud, la navegació ja era més perillosa i per 
això solia localitzar-se als ports.1 És aquesta 
doble dimensió, espacial i temporal, la que 
volem analitzar en aquest article a través d’un 
episodi d’aquesta febre, el de 1870; i vore com 
es va viure a Tavernes de la Valldigna i quines 
foren les mesures que es mamprengueren per 

tal d’evitar el contagi. Açò ens servirà per esbrinar, per una part, quina era la situació 
sanitària d’aquesta població front a aquest tipus d’infeccions i quins eren els mitjans 
materials i humans amb que contava per fer-hi front. Però, per altra, quin fou el grau 
d’eficàcia d eles mesures que es mamprengueren en el context del Sexenni 
Revolucionari. No debades, com segueix afirmant Nadal, la febre és un fenomen quasi 
exclusivament urbà que deixa lliure el poblament dispers. Així doncs, la febre groga pesa 
poc en termes generals, però pot pesar molt en termes locals. I és eixe pes, eixa 
incidència, el que volem analitzar per al cas de Tavernes de la Valldigna. 
 
A més, el tema té una importància afegida pel que es refereix a la història de la medicina, 
doncs, arran d’altre brot de la mateixa febre a Barcelona el 1821, es va produir la divisió 
de la comunitat mèdica de la ciutat. S’establiren dos grups amb opinions oposades: per 

 
1 NADAL, J: La población española (Siglos XVI a XX). Barcelona: Ed Ariel, 1966. Les paraules es pronunciaren 
en un col·loqui que va tenir lloc a Birmingham sobre els “Problemes de la mortalitat, els mètodes, les fonts 
i la bibliografia en demografia històrica”. En qualsevol cas ha de quedar clar que la malaltia només es 
transmet mitjançant els mosquits, no hi ha contagi entre humans sense passar abans pel mosquit. 



una part el contagionistes, defensors de la teoria del contagi entre persones de la 
malaltia i del seu origen “exòtic”; per altra els anticontagionistes, convençuts de l’origen 
local de la malaltia i del seu caràcter no contagiós i, per tant, de l’efecte ineficaç i 
contraproduent de les mesures d’aïllament i quarantena. L’antagonisme de les posicions 
generà  un viu debat en el que no faltaren acalorades i polititzades discussions, arribant 
inclús a altes cotes de tensió en alguns moments. 
 
El fet fou que la irrupció de la malaltia provocà al principi un cert desconcert entre la 
classe mèdica. La malaltia era una novetat i el seu origen i natura eren un vertader 
enigma. En un principi, la hipòtesi contagionista, fou la que domina però a mesura que 
es succeïen els diferents brots foren molts els metges que van veure en el no contagi i 
les causes locals la caracterització més factible de la febre groga. Durant l’epidèmia de 
1821 les dues posicions comptaren amb seguidors. I aquesta adscripció tingué el seu 
reflex en les institucions sanitàries de la ciutat de manera que les autoritats assumiren 
les tesis dels contagionistes, les quals adoptaren, doncs totes les mesures habituals en 
cas de malaltia contagiosa. Fou així que el govern va tenir que replantejar-se la legislació 
sanitària vigent. Amb l’objecte de reunir informació per a preparar el projecte de llei el 
govern va demanar a les corporacions mèdiques que es pronunciaren sobre la natura de 
l’epidèmia. I encara que l’Acadèmia Médico-Pràctica i la Corporació de Cirugia Militar 
elaboraren dictàmens que avalaven les tesis contagionistes, una reunió de metges locals 
i estrangers elaboraren un manifest que s’inclinava clarament per les posicions 
anticontagionistes. 
 
Per als signants les condicions meteorològiques de l’estiu de 1821 i l’estat del 
clavegueram de la zona del port foren determinants per a l’origen de l’epidèmia. A més, 
segons ells, el caràcter estacional de la malaltia era evident (inici a l’agost, màxima 
virulència en octubre i desaparició al desembre). Així consideraven les tesis del contagi 
com una quimera i, conseqüentment, criticaren les mesures preses per les autoritats 
sanitàries d ela ciutat tot i considerant l’aïllament de la ciutat com una mesura inútil y 
de gran crueldad pels seus habitants. Continuaven exposant que de res havia servit la 
instal·lació de controls i duanes, tant sovint transgredides.2 
 
La malaltia va tornar a assotar la ciutat el 1870 però no amb tanta virulència. En quasi 
tres mesos s’enregistraren prop de 3000 morts. En aquesta ocasió la malaltia aparegué 
arran d’una càrrega de cuiros contaminats que va dur de Cuba i Mèxic el buc “Maria”.3 

 
2 BERNAT, P.: Las posiciones anticontagionistas ante la epidemia de fiebre amarilla de Barcelona en 1821. 
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. 
3 BAÑOS, J.E. i GUARDIOLA, E: Eponímia mèdica catalana. El test de Barcelona.  Departament de Ciències 
Experimentals i de la Salut. Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra. 
Barcelona. 



Aquella vegada totes les persones que 
tingueren mitjans per a fer-ho marxaren 
cap els afores de la ciutat, tot i deixant 
Barcelona pràcticament deserta. Dóna fe 
de la incidència d’aquest nou atac el 
xicotet cementiri de la Conreria i la pedra 
commemorativa que allí s’hi pot veure. 
D’aquest primer brot se’n van ressò ja els 
habitants de la Valldigna mitjançant una 
comunicació de les autoritats a les quals se 
li dona resposta amb dues anotacions que 
duen data del 22 de setembre en aquest 
termes: 
 
(1º) Se le dice que habiendo aparecido en Barcelona la fiebre amarilla, puesto que dicha 
Ciudad está en comunicación constante con dicha villa de Cullera por lo cual debe haber 
adoptado algunas medidas para evitar el contagio; se sirva, si lo tiene a bien, 
participarlas a esta Alcaldia para adoptar las que se estimen conducentes al propio 
objeto. 
 

(2º)Cumpliendo lo dispuesto por V.I. en su 
superior circular de 109 del presente mes, debo 
hacer presente a V.I. que el término de esta 
población tiene en extension hasta la playa del 
mar; pero sin punto de embarque ni 
desembarque. Con todo disfrutando de la 
Sanidad más completa he reunido la Junta y para 
precaver se han tomado las medidas que se 
previenen en la citada circular y además de la de 
higiene gral., tales como la limpieza de las calles, 
la ventilación de las casas, de Barrios pobres 
trasladando al Hospital de esta localidad los 
enfermos que existen actualmente en los mismos 
aunque de enfermedades ordinarias, a fin de ser 
más regularmente atendidos; la extracción de los 
estiércoles, basura i demás materias orgánicas 
más o menos en putrefacción a puntos distantes 

del pueblo y en uso de los cloruros siempre que se crea conveniente tomando además 
como medidas especiales el cuidado de averiguar minuciosamente la procedencia de las 
personas, objetos o mercancías que entran en esta localidad a fin de fumigar éstas y 
tener algunos días en observación aquellos si procediesen de algunos puntos infectados. 
Todo lo que tengo el honor de elevar al superior conocimiento de V.I. a los fines que me 
tiene prevenidos en su citada circular.4 
 

 
4 Registre d’Eixida de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Anotació del dia 22 de setembre de 1870. 



Com s’hi pot observar, per part de les autoritats de Tavernes es considera que és la ciutat 
de Cullera la que pot suposar el perill més proper per a la difusió de la malaltia, atés que 
és aquesta la que té comunicació més freqüent amb Barcelona segurament a través dels 
vaixells que fan la ruta per cabotatge. És per això que se suposa que aquesta està més 
habituada a aquest tipus de succés i per això es demana que se’ls informe de quines són 
les mesures que allí s’han pres per tal d’imitar-les. 
 
Ja en la segona les autoritats de Tavernes sembla que donen resposta a les indicacions 
especificades en una circular de les autoritats superiors. El document suposa una 
excel·lent font d’informació sobre quines són les primeres mesures que s’adopten en 
una localitat menuda com ho era la Tavernes d’aleshores -6058 habitants el 10/6/1871- 
davant d’aquesta epidèmia. Com s’hi pot llegir sembla que una de les principals 
preocupacions queda descartada des del primer moment. Aquesta és l’existència de 
port o punt d’embarcament. Ja ho hem dit abans, amb les condicions de lentitud en què 
es realitzaven els desplaçaments per terra era el transport mitjançant vaixell el que 
podia suposar un major perill. En aquest sentit Tavernes -i per extensió la Valldigna- 
quedaven bastant aïllades.  
 
Efectivament, sembla que no hi ha cap 
port ni instal·lació que fora apta per a 
l’embarcament i desembarcament a la 
costa. Per eixe costat les autoritats de 
Tavernes estan bastant tranquil·les. Així 
doncs, de moment, es decideix reunir a 
la Junta de Sanitat i adoptar un seguit de 
mesures d’higiene general i de control de 
la gent i objectes que entren a la ciutat. 
Pel que fa al primer punt, la Junta de 
Sanitat, sembla que la població no estava 
massa preparada. De fet no serà finso el 
9 d’octubre de 1870 quan, atés que la que s’havia nomenat el 28 de desembre de 1866 
ja havia acabat, i amb la urgència de las circustancias que amenazan la alteración de la 
salud en este litoral se’n nomena per part de l’ajuntament altra que estarà composta 
per l’alcalde -Santiago Martí Talens-, per Miguel Villalonga com a metge, per Salvador 
Mifsud com a cirugià, Fernando Ciscar Fons com a farmacèutic, Antonio Rodríguez com 
a veterinari, i Salvador Sala Vercher, Francisco Bono Escrihuela i Miguell Bononat FAus 
com a veïns. Posteriorment, com que el negocio de la sanidad del pueblo en las 
circustancias actuales en que se están tomando tantas medidas para evitar el contagio 
de la fiebre amarilla, distrae tanto al secretario de sus precisas obligaciones s’acorda 
nomenar un escrivent que s’encarregarà de tot allò relacionat amb la Junta de Sanitat. 
A aquest no s’estipula quant se li pagarà (si es diu que serà una quantitat en rals de velló 
diària però sense especificar la quantitat), encara que si es decideix que els seu sou es 
finançarà fent pagar dos cuartos o sea 24 céntimos per cada papereta de sanitat que 
s’expedisca als veïns per a poder eixir fora de la localitat. La composició d ela Junta 
canviarà el 16 d’octubre de 180 quan Miguel Bononat Faus no accepta el càrrec de vocal 
perquè diu que es trasllada a Cullera i tampoc Salvador Sala vol acceptar. Finalment 
caldrà nomenar com a substituts a José Pelegrí Ripoll i Santiago Rebuelta Pelayo els quals 



sí acceptaran els càrrecs.5 Son aquests darrers dos personatges clau durant el període 
de la Primera República i dels qual hem fet una extensa ressenya en altra publicació.6 
 
Potser siga ara el moment per a fer esment de quin era el personal sanitari de què 
disposava la localitat per fer front a aquest episodi. El fet era que, poc abans que 
tinguera lloc l’epidèmia, només hi havia un metge, Salvador Mifsud Pelegrí, amb la 
titulació de llicenciat en medicina i cirurgia. Malgrat que aquest havia obtés la seua plaça 
el 10 de maig de 18667, sembla que la Junta Revolucionària de 1868 el va destituir tant 
a ell com a Vicente Gómez Donet. Però finalment, després que els nous nomenats 
dimitiren -després d’un munt d’incidències- es va creure oportú recórrer de nou a elll, 
ja que es hijo de la población y aquí tiene toda la familia por lo cual seguro que hará todo 
el bien posible por el vecindario amb la particularitat que haurà de fer-se càrrec tot sol 
de les dues places i a més, rebre menys salari que el que abans es pagava.7 Aquesta 
situació fou denunciada pel propi Salvador Mifsud quan manifesta el seu desig que es 
nomene altre facultatiu. L’Ajuntament, de fet, considera també la càrrega que pesa 
sobre ell és molt feixuga i, per altra part considera que, si caiguera malalt, es quedaria 
la població sense metge. Com que Miguel Villalonga no vol acceptar cap plaça 
l’Ajuntament no té més remei que anunciar la vacant, amb una dotació de 300 escuts, 
tot i deixant clar que aquesta dotació és per l’assistència a les famílies pobres en número 
de 150.8 Finalment, el 3 de juliol de 1870, afortunadament -si considerem les 
circumstàncies especials que anava a viure la població en pocs mesos en relació a 
l’epidèmia de febre groga- va ser nomenat facultatiu titular en medicina i cirurgia en 
qualitat d’interí el doctor en medicina cirurgia Miguel Villalonga Montaner, el qual havia 
d’exercir el càrrec juntament amb Salvador Mifsud, percebent cadascun 400 escuts i 
distribuint-se entre ells les obligacions d’assistència gratuïta als pobres, així com els 
casos judicials i legals. 9 
 
A més dels dos metges el personal “sanitari” de la localitat el completaven Evaristo Grau 
LLinares i Luís Hernández Bosch, ambdós mestres sagnadors, i el farmacèutic Fernando 
Ciscar Fons i el veterinari Francisco Clemente Peyró. Sembla que també hi havia una 
partera, Vicenta Maria López, però aquesta havia mort i el títol el tenia la seua filla a la 
qual se li va indicar que podia reclamar el càrrec.10 A més a més, la localitat disposava 
d’un Hospital que atenia a la gent pobra i del qual ja hem fet complida referència en 
altra publicació.11 
 
Més amunt havíem assenyalat quines foren les mesures que es prengueren en els 
primers moments de tenir notícia de l’epidèmia de Barcelona. És ara el moment 
d’analitzar amb més detall quina fou l’actuació de les autoritats des de finals de 

 
5 Llibre d’actes de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Actes dels diez 9/10/1870, 14/10/1870 i 
16/10/1870. 
6 CISCAR VERCHER, J.: La Primera República a Tavernes de la Valldigna. Simat de la Valldigna: Ed. La Xara, 
2012. 
7 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Acta de dia 18/5/1869. 
8 Llibre d’Actes de l’Ajutnament de Tavernes de la Valldigna. Acta del dia 8/5/1870. 
9 Llibre d’Actes de l’Ajutnament de Tavernes de la Valldigna. Acta del dia 3/7/1870 
10 Registre d’Eixida de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Anotació del dia 14 de setembre de 1869. 
11 CISCAR VERCHER, J.: La Primera República a Tavernes de la Valldigna. Simat de la Valldigna: Ed. La Xara, 
2012. 



setembre de 1870, quan l’epidèmia encara no ha eixit de Barcelona, fins que cap a finals 
de novembre del mateix any sembla que l’epidèmia comença a recular. Com ja hem 
apuntat més amunt, les primeres iniciatives estigueren adreçades a posar en marxa un 
mínim de mesures de salubritat en el poble en general, com ara netejar els carrers o 
usar clorurs, com en les cases en particular. En aquest segon cas es recomanava la 
ventilació d eles cases de barrios pobres o treure els femers -estercoleros-, el fem en 
general i la resta de matèria orgànica más o menos en putrefacción,  fora del poble, a 
llocs distants. Sembla que inclús també a la mateixa Plaça Major hi havia d’aquests 
femers. De la neteja d’aquesta plaça i d’endur-se habitualment el fem s’encarregava en 
gener de 1869 un tal Joaquin Chova García. 12 Aquestes primeres precaucion es 
complementen amb altres que ja apunten al control de la població i de les mercaderies 
que posteriorment s’endurirà. De moment hom només pretén averiguar 
minuciosamente la procedencia de las personas, objetos o mercancías que entran en 
esta localidad a fin de fumigar éstas y tener algunos días en observación aquellos si 
procediesen de algunos puntos infectados. No sabem exactament quin seria el producte 
químic que s’empraria per a fumigar. Però, el que és més important, ja es preveu 
l’existència d’un lloc de quarantena on passarien uns quants dies el presumptes 
infectats. Como s’hi pot apreciar clarament són mesures que estan molt en consonància 
amb les tesis contagionistes que apuntava Pasqual Bernat al seu article.  
 
Tanmateix, sembla que el dia 24 de setembre es consideraren insuficients  i n’adoptaren 
molt més dures que ben segur comportarien greus entrebancs per al dia a dia de la vida 
de les persones i dels negocis. Així s’acordà, com a mesura de precaució per evitar el 
contagi de l’epidèmia, no admetre a cap foraster a vendre genero de llocs sospitosos. I 
per si açò no fóra suficient se suprimiren de moment els mercats setmanals dels dijous. 
És fàcil intuir el greu dany que aquestes mesures anaven a provocar en els botiguers i 
comerciants que acudien a vendre els seus productes al mercat. Igualment les dificultats 
d’abastament d’alguns productes bàsics que venien de fora. 
 
Per acabar d’endurir la situació es va limitar molt la lliure circulació de persones. En 
aquest sentit es va prohibir també als habitants de poble que ixqueren a altres pobles 
sense donar compte d’on anaven i que, en cas contrari, sofririen quarantena al Lazareto 
que se’ls assenyalaria mitjançant ban. Com a llatzeret per a veïns i forasters s’hi va 
assenyalar en primer lloc -el 24 de setembre de 1870- la Casa Hort de Luís Santonja on 
passarien els quatre dies de quarantena. Ja en aquesta primera ocasió es manifestava 
que aquesta decisió no impedia que se’n poguera assenyalar altre si algú caiguera 
malalt. El cas fou que, posteriorment -el 20 d’octubre- segons declaren les autoritats 
municipals, atendiendo al estado de sanidad de este pueblo y los peligros de amenaza 
de fiebre amarilla que han aparecido en Barcelona, Valencia y Alicante, es decideix, 
entre altres coses, que perquè puguen passar la quarantena les persones procedents de 
punts sospitosos de tenir la febre groga, designar per a eixa funció la Casa Hort de 
Vicente Palomares Bononat situada a la partida del Pla. Així doncs es va fer comparèixer 
l’amo en estar-hi aquest d’acord es va convindre amb ell el lloguer que es pagaria d ela 
partida d’imprevistos (sembla que la decisió final sobre el lloc concret no es va decidir 
abans de parlar amb ell. Per això, a l’acta del llibre d’actes de l’Ajuntament es va deixar 

 
12 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Acta de dia 3/1/1869 



un buit que es va emplenar després tal i com s’hi pot apreciar clarament). Els sospitosos 
ara estarien ja 7 dies en quarantena i a més s’havia de dur un registre d’entrades i 
eixides. De totes formes, a mesura que l’epidèmia anava escampant-se per la costa 
mediterrània les autoritats municipals es veieren en la necessitat d’anar adoptant -com 
després veurem- noves mesures per tal d’adaptar-se a l’augment del perill. 
 
De moment, tot i seguint aquesta línia d’actuació, es va acordar també que el carruatge 
que duia la correspondència del correu i passatgers, que passara pels afores del poble i 
que el carter anara a rebre i entregar la correspondència al extremo de levante de la 
población por donde pasa de Cullera a Gandia i al revés; concretament se’ns puntualitza 
en altre lloc que ho farà a la cruz de abajo. 
 
Anava doncs tancant-se el cercle que aïllava cada vegada més la localitat. Només faltava 
ja estrènyer el nus amb un cordó sanitari. Efectivament, el mateix dia 24 es decideix que 
s’estableixca un cordó sanitari als extrems del poble, a les seues boques de carrer, per 
tal d’impedir  l’entrada de tota persona tant forastera com del poble que procediren de 
llocs sospitosos. El servei del cordó serà per tons o tandeo, emprant-se 32 homes diaris 
que faran el servei durant 24 hores cadascun, situant-se dos homes en cadascuna de les 
setze boques de carrer als punts on mane la comissió de la Junta de Sanitat. Per altra 
part una comissió de l’Ajuntament, composta per tres individus havia d’estar de guàrdia 
a la Casa Consistorial, procurant que entre ells hi haja un cada dia que sàpiga llegir i 
escriure, igual que a les dues entrades principals de la població. A més, dos d’ells 
recorreran durant el dia i per la nit les boques de carrer a fi que les guàrdies 
acompleixquen el seu deure i salven qualsevol dubte. Per acabar-ho d’adobar es va 
decidir que aquesta comissió estaria facultada per a adoptar cuantas medidas sanitarias 
estime conducentes a los casos que se presenten. És a dir, la comissió es convertia, de 
facto, en una mena de “directori” no només sanitari, doncs les seues decisions anaven 
a influir poderosament en la vida quotidiana i els negocis de la població. 
 
Volem ara dur ací també un fet que considerem força rellevant, no només pel que fa 
l’epidèmia, sinó per les seues implicacions demogràfiques i agràries, com seguidament 
es comprovarà. El cas era que es tenia constància que alguns treballadors del poble es 
trobaven a Sant Carles de la Ràpita (Montsià) treballant en la recol·lecció de l’arròs. 
Aquesta informació és important pel que suposa a l’hora de confirmar les relacions entre 
l’arrossar valencià i el català, no només pel que fa al paper del valencians a l’hora de 
posar en explotació el Delta de l’Ebre tot i introduint l’arròs, sinó, com veiem, també el 
paper de l’arrossar català absorbint mà d’obra valenciana. La qüestió tenia la seua 
importància precisament perquè es trobaven treballant en una zona especialment 
favorable per al desenvolupament de la malaltia. És per això que es va fer comparèixer 
a les seues consortes o inmediatos parientes para que manifiesten el paradero d’aquests 
i donen compte immediatament del seu retorn sota multa de 25 pessetes. 
 
Ara bé, tot indica que les estrictes mesures que s’implementaren per tal d’aïllar Tavernes 
de l’amenaça no impediren que algun individu s’introduïra al poble tot i causant gran 
alarma entre el veïnat; a més sembla que ho farà comptant amb la connivència d’un 
personatge destacat d ela població com ho era Policarpo Pérez Azcona, el qual havia 
estat alcalde de l’ajuntament gràcies al nomenament a dit fet pel Capità General després 



que fóra destituït l’ajuntament anterior i que apareix en la documentació com un dels 
majors contribuents de la població. L’anotació del dia 27 de setembre del Registre 
d’Eixida ens ho conta en aquests termes: 
 
Se le dice lo siguiente: Habiéndose introducido clandestinamente en esta población y en 
la casa de V. al anochecer del día de ayer el forastero D. Pedro Español de procedencia 
sanitaria sospechosa de la epidemia de la fiebre amarilla que nos amenaza dejando 
burlada la vigilancia que tiene adoptada en toda la circunferencia de esta población para 
impedir la entrada en ella de personas que puedan acarrear la epidemia; ha faltado V. 
con el expresado Español al bando que se publicó de orden de mi autoridad el dia 22 del 
presente mes, y causando la alarma que tuvo lugar en este vecindario en la pasada 
noche. En consecuencia de ello y conforme con lo acordado por el Ayuntamiento de mi 
presidencia  y la comisión permanente de sanidad declaro a V. incurso en la multa de 25 
pesetas en papel de multas municipales que hará efectiva dentro de 24 horas de quedar 
en poder de V. este oficio, ser servirá acusarme recibo expresivo13 
 
Amb tot, es va decidir continuar mantenint les 
mesures del cordó i demés que s’havien pres. I així 
se li comunica a les autoritats superiors. Però, el cas 
anterior no anava a ser un cas aïllat. El dia a dia 
anava a demostrar com de difícil era mantenir el 
cordó. Diversos incidents en donen fe. En primer lloc 
cal tenir en compte que la il·luminació de Tavernes  
no era sovint la suficient per a controlar 
degudament els carrers. I especialment a les cases 
situades a les boques de carrer on estaven situats els 
guardes del cordó sanitari, doncs aquestes estaven 
als afores i corresponien quasi totes a persones 
pobres que no podien subministrar llum totes les 
nits i es queixaven. Com que es considerava un 
servei públic necessari per tal de evitar una 
calamidad es va acordar que se’s abonara la quantitat d’oli bé en espècie bé en diners 
d’acord amb el que es creguera que es podria consumir. Aquests diner havien d’eixir de 
la partida d’imprevistos de nou. A més, sija era difícil controlar l’accés a Tavernes, més 
difícil anava a ser controlar les altres poblacions la Valldigna o la resta del terme. El dia 
24 de setembre, per exemple, se li envia un ofici a l’alcalde de Simat de la Valldigna 
informant-lo de què es tenia notícia que en eixa localitat s’havia permés l’entrada de 
persones procedents de València i otros punto sospechosos i que, en el cas de ser cert, 
no anava a permetre’s l’entrada de veïns de Simat a Tavernes de deixar-ne eixir de 
Tavernes cap a Simat tampoc. Ara, doncs, anava també a veure’s restringida la circulació 
entre els pobles de la Valldigna. A tot açò cal afegir que la presència contínua de partides 
armades pel territori de què donen notícia les fonts no feia més fàcil el control. És el cas 
per exemple que el dia 27 de setembre s’informa a les autoritats que la nit anterior, cap 
a les 13, es rep un ofici de Benifairó de la Valldigna, transmetent-ne altre de Simat en el 
qual s’informava que se encontraban once o doce hombres armados en el punto del 

 
13 Registre d’Eixida de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Anotació del dia 27 de setembre de 
1870. 



pator, saliendo de esta la Guardia Civil i vigilantes y yo con otros paisanos, recorriendo 
el punto sin encontrarme novedad alguna.14 
 
A més, sempre cabia la possibilitat que algun malalt mental se saltara el cordó, com 
s’informa al Governador en data 23/10/1870 quan se li diu que ha desaparecido del 
pueblo el imbécil Ramón Corella Arlandis sin que lo hayan podido encontrar sus padres. 
Per això es demana que se l’incloga en el butlletí de la província per a què si 
s’assabentara algun alcalde de poble ho comunicarà. Per a facilitar al seua identificació 
s’indicaven les senyes d’aquest.15 

 
Ja ho hem dit abans. A mesura que 
l’epidèmia va acostant-se cap a la 
Valldigna la casa consistorial anirà 
adoptant mesures cada vegada més 
dures. El dia 6 d’octubre ja es té notícia 
fidedigna que a la ciutat de València 
s’havien donat casos de la febre. Cal 
imaginar l’astorament que la rebuda 

d’aquesta informació provocaria entre la població. La corporació, immediatament va 
decidir vigilar els passatgers que procedien de València, redoblando los esfuerzos 
respecte dels qui procedien de Barcelona i Alacant, el qual foren declarats, oficialment, 
sucios.16 No quedava ací la cosa. Ara el control, a més de sobre les persones, anava a 
realitzar-se de manera més exhaustiva sobre les mercaderies agreujant, si cabia, les 
condicions materials de la població que anava a veure seriosament entrebancat 
l’abastiment d’alguns productes. 
 
Tot comença el 10 d’octubre quan s’acorda que els expenedors de roba vengueren sols 
les que tingueren en existències dintre del poble i es vigilara per a què no s’introduïren 
d’altres. Posteriorment, el 16 d’octubre, a més a més, s’ordena també que els 
expenedors de robes, draps i mantes no puguen vendre ni puguen introduir-ne altres. 
No només es veuen afectats els teixits. També las suelas y curtidos de calzado, abans 
d’introduir-se han de ser estesos al sòl, a l’aire lliure a l’altra part del riu durant cinc dies 
en un lloc a l’elecció de l’amo. 
 
Finalment, i el que segurament anava a suposar més dificultat foren les restriccions als 
aliments. Especialment els sacs de farina, fonamentals per a l’alimentació, els quals, 
abans d’entrar al poble, havien de romandre també a l’aire lliure fora de la població 
durant 24 hores. Però també s’introdueixen restriccions per al bacallà el qual, abans 
d’introduir-lo, s’havia de rentar o estendre a l’aire lliure en un punt distant de la població 
durant 24 hores; igualment els cascos de sardines que hagueren d’introduir-se ‘er al 
consum per als qual també es decideix que han de romandre exposats a l’aire lliure fora 
del poblat per espai de 48 hores abans d’entrar. No són molts els dies que es demanen 
de quarantena -els habituals 1 a 2 dies- , però segurament ja serien suficients per a 
dissuadir els possibles comerciants. A més, s’ha de recordar que ja s’havia prohibit el 

 
14 Registre d’Eixida de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Anotació del dia 27 de setembre de 1870. 
15 Registre d’Eixida de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Anotació del dia 23 d’octubre de 1870. 
16 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Acta del dia 6/10/1870. 



mercat del dijous. Si no dificultats, almenys si que podem afirmar que les mesures 
provocarien no poques molèsties. Per altra part, cal tenir en compte que les mesures 
duien ja al voltant d’un mes en marxa. 
Pel que es refereix al delicat tema dels femers, definitivament es va decidir el 10 
d’octubre l’extracció a la deguda distància del poble ara ja de tots els femers existents a 
les cases del poble i les immediates afores. Recordem ací que, encara que el guano es 
va introduir de manera primerenca al País Valencià cap al 1844, el fem continuava sent 
per a la majoria de llauradors l`únic adob de què disposaven per tal d’evitar el guaret. 
Mentrestant es mantenia la insistència en l’adopció de mesures d’higiene i de neteja 
dels carrers. 
 

Malgrat totes aquestes mesures que s’estaven 
prenent en diferents llocs del País Valencià 
l’amenaça semblava que no remetia. El 21 
d’octubre es fa notar que atendiendo al estado 
de Sanidad de este pueblo y los peligros de 
amenaza de fiebre amarilla que ha aparecido 
en Barcelona, Valencia y Alicante se acuerda 
por unanimidad que en el pueblo se establece 
un rigurosos cordón… 
 
Aquest rigorós cordó es traduiria, per si la 
situació no era ja prou dura, en que les 
autoritats anaven a donar una volta de rosca 
més. 
 
Així veiem com el dia 27 d’octubre de 1870 
s’acorda es prohibeixca l’entrada de tota 

persona forastera o d’aquesta població que vinga de punto infectado de febre groga 
sense sofrir abans una quarantena de 30 dies al Llatzeret. A més, les persones 
procedents de València que es veu que estaven ja patint eixa quarantena al Llatzeret 
havia de romandre en ell encara més temps, hasta cumplir 7 días los que ingresaron 
antes del día 23, hasta 10 los que lo han verificado antes del 26 y los 30 días los que 
ingresaron de ayer en adelante. A més, ara s’ordena també que es publique un ban per 
a què cap persona done allotjament a casa seua a alguna de les persones dels casos 
anteriors sota multa de 25 pessetes. Per altra, que els viatgers que, inclús duent cèdula 
de sanitat, dugueren gènere i no acreditaren la seua procedència de punts sans, se’ls 
havia d’impedir entre aquests sense estar exposats a l’aire lliure durant el temps 
assenyalat. Només se salvaven les fruites doncs es considerava que, como procedian 
todas de puntós sanos, no se les havia d’impedir l’entrada.17 
 
Totes aquestes mesures estigueren vigents mentre durà el brot fins el 19 de novembre 
y a la vista de la mejora que ha obtenido el estado sanitario de Barcelona,  Alicante y 

 
17 Bona part de la informació sobre les mesures que es prengueren a Tavernes ha estat extreta de la Caixa 
B-233, referent a Sanitat, de l’Arxiu de Tavernes de la Valldigna. Aquesta informació a vegades ha estat 
complementada amb les notícies que donaven tant el Registre d’Eixida de l’Ajuntament de Tavernes de 
la Valldigna com del Llibre d’Actes. 



Valencia y particularmente esta última s’acorda restablir els mercats setmanals de 
costum i suprimir el cordó sanitari, encara que es feia èmfasi en què, no obstant, s’havia 
de tenir cura que no s’introduïren persones ni gèneres de puntos sucios. Com és 
habitual, i per comunicar les decisions a tota la població, es mana que es faça el ban 
escaient. Definitivament deixa de hi haure Llatzeret, tot i que com abans, no s’abandona 
del tot el control i, per això, una comissió de dos membres de la corporació, a torns, han 
de seguir vigilant per què no s’introduira persona alguna ni géneros de puntos 
infectados, visitando también la estación del tranvía cuando lleguen los trenes.18 
Arribats a aquest punt li serà fàcil al lector imaginar com va esdevenir de difícil la vida 
per als habitants de Tavernes de la Valldigna i de la Valldigna en general. Si habitualment 
la vida ja era prou difícil, ara, si a la inestabilitat política i econòmica del Sexenni 
Revolucionari li afegim l’angoixa que produïa la presència de la febre groga tant a prop 
i les mesures tant dures que s’estaven implementant , no és forassenyat suposar que la 
supervivència es faria francament difícil; especialment per a aquells 150 més pobre dels 
quals hem fet esment més amunt. A més, a les dures condicions s’hi va afegir una 
climatologia adversa que va donar lloc a unes pluges intenses que pel que es veu  varen 
provocar varias ruinas tanto en las calles de este pueblo como en los caminos del termino 
així com també desperfectes en el caixer del riu, a la partida del Vergeret, on es va obrir 
un boquete cerca de la tierra de Peregrín Martín que per altra part, sembla que 
dificultava la circulació del tramvia.19 
 

Les mesures duraren doncs prop d’un 
mes. Ha via arribat el moment de treure 
comptes. El secretari de l’ajuntament 
serà l’encarregat de fer-ho. El dia 18 de 
desembre fa el seu balanç: s’havien 
recaptat 88 pessetes amb 33 cèntims dels 
cinc cèntims de pesseta que s’havien 
demanat per cada papereta de sanitat. 
Com que es va acordar que a l’escrivent 

que s’havia contractat se li havia de pagar d’aquests ingressos es va decidir donar-li 63 
pessetes. D’allò que va sobrar es donaren en socorro a los pobres del lazareto 17 pesetas, 
75 céntimos resultando como existencia 8 pesetas y 8 céntimos. Els comptes s’aprovaren 
i es va decidir que el sobrant es destinara a un objecte de beneficiència como podria 
serlo la reparación de la caseta de Salvador Felis Escrihuela.20 
 

 
18  Era un “tramvia de sang”. En una anotació del Registre d’Eixida de l’Ajuntament que duu data 1/2/1872 
s’informa que l’empresa del tramvia té en aquesta població un tir compost de sis cavalleries. 
19 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Actes del dies 6/10/1870 i 6/11/1870. I 
Registre d’Eixida de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Anotació del dia 14/11/1870. 
20 Llibre d’Actes de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Acta del dies 18/12/1870. 



Pel que fa a les mesures sanitàries, aquestes no foren diferents de les que s’adoptaren 
en altres llocs com ara a Alacant per l’alcalde Eleuterio Maissonava. Es va insistir 
especialment en mesures de tipus profilàctic preventiu, tant pel que feia a mesures 
higièniques o de salubritat com l’habitual del cordó sanitari. Ben poc més es podia fer. 
Caldrà esperar als estudis del cubà Carlos Finlay qui, el 1881 va presentar per primera 
vegada la seua teoria de la transmissió de la febre 
groga mitjançant un agent intermediari, el 
mosquit. Tanmateix, al principi, la seua hipòtesi 
fou rebuda fredament i amb quasi total 
escepticisme. Posteriorment, el premi Nobel Max 
Theiler, l’any 1937 acabarà desenvolupant la 
vacuna. És l’ús d’aquesta, juntament amb les 
mesures d’aïllament dels mosquits com ara: roba 
protectora, repel·lents, mosquiteres... i les 
mesures de desinfectació i dels programes de 
control dels mosquits, el que permet fer front a la malaltia de forma eficaç. Ben poc, 
doncs, podien fer aquelles persones en aquells moments, mes que aïllar-se i aguantar -
com millor pogueren i saberen- del món exterior. 
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