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Sin ens atrevirem pas a ;tlrniar que la Mesta rs endemica a la

capital de ('atalunva, pero is f rcgliiencia (leis brots que apareixen,

i tal vegada algun cas isolat desconegut, just amb 1'especial sitna-

eio do It ciutat oherta a totes les importaciorns maritimes i amb l'ori-

gen duhtbs de moltes mercaderies objecte de trafec, procedents mol-

!,.s do flocs wm '.a lersinosi cs c'idcrnica, podria fer explicahlc la
sospita que mes aniunt hens apuntat. Per altra part hem de dir que

cl radi que circunula la ciutat to totes les hones condicions (In(, exi-

geix la transmissib de l'esmentada epidemia.

1.1 ^ d'agost de 1'anv passat varem poder c(mprovar el printer

cas de pesta constatada hacteriologicamcnt, en un nialalt d'Hospi-
talet, i als twos (lies en veierem d'altres que comencaren a apareixer
cl tq del mateix mes i que, repartits en tres hrots amh intervals,

han sumat nil total de 2.0 casos. se-nits sis dells de defttncioi. I-a
mortalitat no ha sohrepassat pas ern realitat mes del 20 per cent, puix

(Inc un dels casos seguits de dcfunci'6 ho fou posteriorment al ma-

teix Hospital d'Infecciosos on estava hospitalitzat, quan ja se'l con-
siderava guarit de la infeccih, i fou degut a tm proces tuhercu-
los quc ja patia anteriorment. ,\ixb demostra que els mitjans em-
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pmts en ]a lluita amts l.^ intecci6 han estat molt brillauts en zl sett

resultat, gracies a la perfeccio en la preparacio especifica dell se-

r;:ms act^.2als quc l:crnu^t delis <li^^r^^es de ioo i ^ ^o centimetres cit-

hics en aplicacio enduvenusa sense que es presentin trastorns d'intu-

]crancia dignes de respecte.

F.ls llocs dell Lrots han estat tees : un primer, iu^lxn-tant, a Hos-

pitalet, un altrc all volants del Torrent de la Gttineu a 13arcelona-

Ciutat i un terser yue podriem aeoblar a tote la zone yue circunda

Ilospitalet (Sans, l^ordeta, C^arretera del Port i can "Tunis). ('al fen

Wotan que tots ell focus citet; tenen com a denominadur runni la

proximitat immediate de n^a^atzcros de deeps, escunibrarics i en

particular la manna de clavegucre>.

I,es cractcristiques de les frn-nu^; diniques son les segiients:

Totes les formes obscrvades han estat gczNiylionars, i toms elles ex-

^cepte en dos case, de ^an^lis axilars, han cstat de localitzacio ^^n^^-

nliorra.r i^ir^uixnl. Tuts cls nr<ilalts han tiugut tendencia <^ Tadinamia,

accenhiade en ell cases greus i en alguns a mss de 1'estat comatos,

alternacen pousses de deliri toxic. La febre molt alta dtu-ava l>oc^

dies, remetent en alguns casos all yuatre o sine dies. Sols Toren ob-

servats trey casos de flictena ^x-eco^. F.ls ytte han sohre^^iscut no han

presentet cap cumpiicacio nereiosa i han quedat sense scyiieldes con-

segiients

Yer les formes cliniqucs esmenta<les, pel fet d'esser tots cls casos

de formes ^anglionars, ja es pot deduir que no ee produir-se cap

contagi d'homc a home i quc totes Ics transmissions Toren fetes per

mitja d'insectes (paces), que l>rovinents de llocs iniectats (deeps),

rates infeetades, pus proccdent de malalts, ete., pru^^ocaveu per

mitjii de la picadura cl contagi. I?s e^^ident que cl bubo, quasi scar

^>re inguinal, denote quc la Aorta d'entrada era fete per lcs vies

limfatiques de 1'^°^trcmitat inferior.

Com a rota optimista a tcnir present ui le, lluites yue cs pollen

presenter en el successiu cs el fet cuml^ro^at yue de tots ell ytu^

hem uiauipulat amh cls malalts empestats, i ^^acunats prcviament,

algtul tan cols amL una sole injcccio, cap ha sc^fert contagi. Fcm

remarcar tuube yue sempre yue hem ha^ut de penetrar cn '.loss

afectats de gran hrntida i ;uspitosos de la ^^r^ssihle presencia d'in-

sectes orates contagioses, heu^ Ares ',a precaucio elemental de pul-

eeritzar-nos canes .i lx^us amh una solucio do fenol al ^ per Too
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a 1'objecte d'evitar el transport d'algun insecte quc despres pogues

contagiar-nos a nosaltres o als nostres semblants.

Cuun a resnm i per a uo f er-nos pesats en aquesta breu nota po-

dem resumir dicut el quo el I)irector de lInstitut d'Higiene de Bar-

celona, I)r. (inrannu t. comnnicava a I':Alcaldia al final de 1'epide-

ntia extingida

1 ." 1:1 brot epidemic s'inicia el d'agost per un cas hubonic

segint de dctnnciu a I fuspitalet i el darrer, de forma ]leu, el .1. de

uovembre a Barcelona, al carrer (1'l spronceda, 223, b.

2 " els 2(o cases comprovats constituiren el total de brots i

es repartireu en tres explosions agrupades en el temps (3 a 24 d'a-

gost, 8 a 1 2 to setemhre, i 20 a 2; d'octubre, a mes do tres casos

isolats, el darrer en -t dc novembre.)

3 . " To s graficament els casos es repartireu en un focus prin-

cipal relativanient dispers a l Hospitalet, un focus de nrenor impor-

tancia al Torrcnt de la Guineu i altres quatre casos en la zona quc

circunida I fosl;italet, (S;uis, Por(Ieta. Carretera Port i Can "]finis).

4.:' TOts els focus i casos disperses anotats es troben collocats

en medis caracteristics comuns (proximitat de niagatzems (l cscom-

braries, drays, papers i deixes).

"Tots cls casos Ilan recaigut en Ilocs mancats de clavegue-

res, constituent espais oberts on els merits fan villa especialment su-

perficial i s'acosten a I'honie, utili'zant a vegades, corn succei a

I fospitalet, canals (I irrigaci6 quc penetren dintre nroltes cases.

6." L'origen de la infecci6, encara que molt imprecis, ha d'es-

ser atribuit a la importimcia dell llocs infectats de rates i paces

empestades cnglohades en mercaderics adients.

;." La propagaci(') es fell mitjancant ]a formaci6 d'una cpide-

nria nrurida. per in qual les paces de ]cs rates convivents amb 1'home

o les trauslortades per g(•neres parassitats produiren les successi-

ves invasions.

$.a La forma clinica finica presentada, foe in bubornica. no

haveut-se observat cap cas do contagi interhunra.

ft." El tractament protilactic emprat s'orienta cap a I'actuacio

directa sobrc la poblaci6 nuirida i parasita i actuacio sobre el medi

mes favorable a ]a vida i reproducci6 dels nrifrits (,Supressi6 dels

deposits d'escombraries).
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io. La lluita contra les rates ha d'esser coutinuada.

i r.-Es imprescindible l'establinient dun regini d'higiene, re-

collida d'escombraries i Ilur tractament per a evitar la possible re-

produccio de brats pestifers.

El Dr. Bosch .Aviles es lanicuta i protesta de les paraules iui-

cials del Dr. Cambra.

Fl Dr. Domingo coincideix anih els punts d'alhir del Dr. Bosch

:Aviles. Dint gtic la pesta a Barcelona t6 caracters essencialment es-

poradics i es registren calla 2 6 3 ant's alguns casos isolats guc

no atitoritzen pas a parlar d'epideniia, co clue pressuposa una exal-

tacio d'un estat epidemic en realitat inexistent.

La investigacio"o actirada feta en totes les ocasions que s'han

presenat cas ^s de pesta ha perms quasi senipre trobar I'ori^l"en o

font d'importacio del h. d'lcrsin.

En l'cpisodi actual, guc ha ntotMat la conxtuicacio del Dr. Cam-

bra, per he que la demostracio de la via d'importacio no ha pogggtit

esser acoiiseguida anih la 1recisio d'altres vegades, les lades acura-

dament recollides pcrmeten referir-la a expedicions do draps vuu,uts

de fora. En efectc, cada tin dels dos focus el de I'iTospitalet i el de

Barcelona (torrent de la Guinea) es centrat per niagatzems de

draps al voltant dels quals s'ha irradiat la incidencia epidemica.

Sense voler near is possihilitat d'una discreta crnderntia pestifers

entre la poblacio marina, hero do consignar, pero, que entre uns

r'S.ooo analisis procedents de rates captnrades per les brigades ra-

ticides, cap d'aquelles ha estat reconeguda com a pestifera.

Fl 1)r. Caries Soler Dopff parla i ditt que :

El Dr. Canibra ha escollit la nianera de donar una visio de con-

junt del petit brot epidemic de l'anv passat i ha aconsegttit co que

no s'assolcix sempre : fer-lio amb uu caire d'inipersonalitat que de-

termina el valor del comentari. :Allunyant-se dels fets epidemics,

en el temps i I espal, es com s'aconsegtteix presentar-los anih till

to d'objectivitat que els es escaient.

La comunicacio del Dr. Cambra mercix, al men entendre, dos

comentaris: tin referent a 1'endeniicitat de la pesta en la zona on

darreranient hi, ocorregueren els casos referits. i 1'altre, a les carac-

teristiques del Irrot esmentat.
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Jo, personahnent, a ]'Hospital (1'infecciosos, en contacte and)

els malalts, junt amb cls denies companys, i al carrer prenent hart

cn les enquestes necessaries en els mateixos focus, he pogut adqui-

rir el Coll venciment, compartit pels companys de treball, que aques-

ta, igual que les altres vegades quc la pesta ha fet apar1ci6 en els

voltants de Barcelona, ha estat d'una manera esporadica 1 coil] It

fruit d'importacioi, dificilment evitahle amb absoluta seguretat en

un port de trafcc complex.

No crec quc costa molt el fer compartir tambe aquest conven-

ciment al Dr. Canihra, ja que per aixo no li caldra altra cosa que

revisar 1'actuacio de 1'Institut municipal (11Iigiene, al qual pertanv,

especialment, in seva seccio d'Epidcnuologia. a la que es de creu-

re no pot passar-li inadvertida una epidernia de la importancia i de

les bategants caractcristigt es clinigues i cpidemiologiques (leis fets

pesti f ers.

Crec, doncs, (In(, ha d'esser descartada en absolttt fins i tort la
sospita de 1'existencia, en el territori de Barcelona, d'una epide-

ntia pestifera huniana.

En el que fa referencia a les caracteristiques del brot pestifer,

(Is fets senvalats pel Dr. Camhra podcn esser, en general, accep-

tats, ja que corn 1'antor de la comunicacio indica, son la reproduc-

cio de les conclussions quo consten en l'informe que fou presentat

a 1':Alcaldia de Barcelona per la Direccio de I'Tnstitut municipal

d'ITigiene, com a sintesi de 1'actuacio realitzada per aquesta Tnsti-

tuciu en In Iluita contra aquest flagell.

Degut a In meva actuacio durant i despres del brot epidemic,

v,treig poder donar-nee compte de la vmra, taut de la manera de

desenrotllar-se els que consten en 1'esnientat informe - el qua]

no es cap decunient secret - com de la manera de sospesar la

forma de consignar-los, procurant quc fo(ssin una expressib Fidel de

la realitat, ja que les afirmacions, en semblauts casos, han de sos-

hosar-se molt acuradamcnt en totes ocasions. Podria tambe subscriti-

re, doncs, les expressades conclusions. Unicanient vii fer una acla-

raci(i referent a l'existeneia (I'un cas de probable contagi interim-

mil, el de la nena Lourdes Casas, (le 8 mesas, la qual presentava

una forma ganglionar cervical apareguda durant la seva estada al

I,latzaret de I'Hospital (I Infecciosos, lx)c temps despres d'ingres-
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sar hi, la goal uena era germana del nen ale 8 anys Magi Casa; glue

va nwrir antb una orma tambc cervical : la uena Lourdes va gua-

rir-se i pot creurc s glue en l'altre cas amihar i aquest idtim no va

haver hi altre scctur (111 els 1>^uait^ humans; tal corn ^lttcda c^nr

H
5ignat, a(^uca< ^h» ca;n^ :On tamhr una cscel^ci((a la rnri nr^ur

nal tinica.


