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Ernest Prats Garcia - Joana Maria Pujades Móra. (Eds.)

ENRIC FAJARNÉS I TUR (1858 - 1934),

ENTRE LA HISTÒRIA I LA DEMOGRAFIA

CONSELL EDITORIAL DE LA COL·LECCIÓ
“LA CIÈNCIA A LES ILLES BALEARS”

Basilio Baltasar Cifre

Francesc Bujosa Homar

Monserrat Casas Ametller

Camilo José Cela Conde

Felip Cirer Costa

Carlos Duarte Quesada

Joan Josep Fornós Astó

Neus Garcia Iniesta

Joan March Noguera

Miquel Àngel Marín Gelabert

Isabel Moll Blanes

Pere Oliver Reus

Guillem Xavier Pons Buades

Antoni Roig Muntaner

Vicent Rosselló Verger

Bàrbara Terrasa Pont

Enric Tortosa Martorell

Josep Miquel Vidal Hernández

TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ

1.- Rafael de Buen y Lozano. Estudio Batilitológico

de la bahía de Palma de Mallorca.

2.- Eusebio Estada Sureda. La ciudad de Palma.

3.- Josep Sureda Blanes. Antología científica.

4.- Mateu Orfila Rotger. Apèndix al Sistema General

de Toxicologia.

5.- Pere Oliver Reus (Dir.). La recerca marina a les

Illes Balears.

6.- Joan Josep Fornós (Ed.). Bartomeu Darder

Pericàs, geòleg i mestre.

7.- Ernest Prats i Joana Maria Pujades (Eds.). Enric

Fajarnés i Tur, entre la història i la demografia.

8.- Víctor Brotons. Vicenç Mut Armengol (1614-1687)

i l’astronomia.

9.- Margalida Comas Camps (1892-1972), científica i

pedagoga.

Fajarnés i Tur, des d’una ideologia positivista, atorgava al rigor meto-

dològic i a la divulgació del coneixement científic i mèdic una gran

importància. El podem considerar allò que en el seu temps s’anome-

nava un publicista, es a dir un autor que escriu per al públic, generalment

sobre diverses matèries. Junt amb la tasca de desenvolupament de mitjans de

comunicació científica, com ara el paper que va jugar com a director de la

Revista Balear de Ciències Mèdiques, en la seva producció destaquen els tre-

balls relacionats amb la demografia i l’epidemiologia, però també trobem

interessants aportacions al camp de la medicina, la història, la climatologia,

l’arqueologia, o l’antropologia entre altres.

La personalitat i la trajectòria científica d’Enric Fajarnés i Tur caldria situar-

les en el context del moviment higienista que es va configurar al llarg de les

dècades finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Les seves apor-

tacions a la demografia i l’epidemiologia de les Illes Balears, reflecteixen

molts dels pressupostos que acabarien per configurar, durant el període d’en-

treguerres, el discurs de la medicina social i la salut pública. Destaca l’ús que

fa de l’estadística sanitària i de l’argument numèric en els seus treballs, però

també l’apropament als factors socials, econòmics i culturals que determina-

ven els problemes de salut i els episodis de malaltia. 

Joana Maria Pujades Móra

Palma, 22 d’octubre de 1977.
Llicenciada en Història per la
Universitat de les Illes Balears a
2001. Postgrau en Mètodes i aplica-

cions informàtiques per a l’estudi

de la població al Centre d’Estudis
Demogràfics, Universitat Autònoma
de Barcelona i en Demografía de la

salud, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Diplo-
ma d’Estudis Avançat i Suficiència
Investigadora amb la memòria, Les

epidèmies ‘invisibles’ i ‘visibles’ de

còlera a la ciutat de Palma: gestió municipal (segle XIX). 
Ha gaudit d’una beca FPI del Govern de les Illes Balears entre 2002
i 2006 la qual li ha permès realitzar la recerca per la seva tesi doctor-
al, inscrita a la Universitat de les Illes Balears amb el títol de:
L’evolució de la mortalitat infantil i juvenil en la ciutat de Palma

(Mallorca), 1838 – 1960, la qual actualment està en procés de final-
ització, i tota una sèrie d’estades científiques al Centre d’Estudis
Demogràfics (Universitat Autònoma de Barcelona), en el
Departamento de Demografía de l’Instituto de Economía y

Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(Madrid), en el Cambridge Group for the History of Population and

Social Structure (University of Cambridge, Anglaterra) i en el Centre

for Population Studies (Umeå University, Suècia). Més recentment
ha participat en el Longitudinal Methods for Historical Demographic

Research Course del Inter – University Consortium for Political and

Social Research (University of Michigan, Estats Units). Els darrers
dos anys ha disfrutat d’una beca pre-doctoral  al Departamento de

Población del Instituto de Enonomia, Geografia y Demografía del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a Madrid.

Ernest Prats i Garcia

Ernest Prats i Garcia (Eivissa, 1957)
Llicenciat en geografia i història per
la Universitat de Barcelona (1979).
Va ser responsable de l’organització
dels fons de l’Arxiu Històric
d’Eivissa entre els anys 1980 i 1981.
Professor d’ensenyament secundari.
Actualment, és director del Centre de
Professorat d’Eivissa i Formentera.
Dins del camp de l’ensenyament, és
autor de diferents materials de forma-
ció a distància per als cursos organit-

zats per la Conselleria d’Educació i Cultura.
És coordinador de l’àrea d’història de l’Enciclopèdia d’Eivissa i
Formentera des dels seus inicis (1995), de la qual ja n’han aparegut
deu volums. A ella ha escrit un nombre important de veus de l’esmen-
tada àrea.
També és autor, entre d’altres obres, de la Història d’Eivissa i

Formentera (1992), primera síntesi actualitzada feta des d’una òptica
de la divulgació. També ha treballat en el camp de la geografia, amb
la Geografia de les illes Piitüses (amb d’altres autors, sota la coordi-
nació de Joan Vilà Valentí).
Començà a treballar l’obra d’Enric Fajarnés Tur l’any 1974, quan era
estudiant universitari, i des de llavors ha continuat investigant en el
tema.


