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PRESENTACIÓ

Hble. Sr. Carles Manera i Erbina
Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació

Quan s’analitza la trajectòria d’aquest eivissenc il·lustre, que fou Enric Fajarnés i

Tur, hom s’admira de la quantitat de treballs científics que va ser capaç de produir al

llarg de la seva vida. Metge de titulació i funcionari de correus de professió, va tenir

la possibilitat vital d’exercitar les seves aficions tal com si fossin la seva ocupació

professional. D’aquesta manera, col·laborà com a historiador i demògraf en totes les

publicacions importants de la nostra comunitat durant el darrer quart del segle XIX i

el primer del XX. 

Fou una persona polifacètica com poques n’hi ha hagut. Ja el trobam en el si de la

Secció de Ciències de l’Ateneu Balear l’any 1885, des d’on va promoure la creació

d’una revista fonamental per al desenvolupament de les ciències de la salut a les Illes

Balears: la Revista Balear de Medicina, Farmacia y Veterinaria. Més tard, va dirigir

aquesta publicació durant anys, al mateix temps que dirigia el Boletín de la Societat

Arqueològica Lul·liana, la revista de més durada en la història de la premsa illenca. 

En relació amb aquestes publicacions, Fajarnés va saber unir la professió de fun-

cionari de correus amb la seva devoció de divulgador cultural i científic. Una bona

prova d’això és que hi ha col·leccions de les revistes que dirigia en les biblioteques

més importants del món, com la National Library of Medicine dels Estats Units. Feia

arribar exemplars a les biblioteques aprofitant els avantatges postals que obtenia deri-

vats de la seva feina a correus. 

Les seves inquietuds el feren estar a primera línia dels grans esdeveniments

socials de l’època. Així, catalanista moderat, fou col·laborador d’Antoni Maria

Alcover en el procés de creació del Diccionari català - valencià - balear, que es pot

considerar una de les obres més importants que s’han promogut des de les Illes

Balears al llarg de la història.

Però allò que realment caracteritzà Enric Fajarnés és l’ampli ventall d’inquietuds

que va mantenir activament durant tota la vida. Així, al mateix temps que treballava

per fer possible la creació d’una obra tan important per la cultura catalana com el dic-

cionari esmentat, fou un dels principals impulsors de l’enderrocament de les murades

de Palma, l’any 1902, des del Colegio Médico-Farmacéutico, una prova més que sem-

pre fou un bon higienista.
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En el llibre que teniu a les mans trobareu una mostra representativa de les tasques

que va dur a terme Fajarnés al llarg de la seva vida, com a historiador general, com a

historiador de la ciència i com a demògraf.

Si s’ha d’assenyalar la faceta d’Enric Fajarnés que ha resistit millor el pas del

temps, de totes les que va cultivar, aquesta és, sens dubte, la de demògraf. Els seus

treballs estan plantejats amb el mateix rigor científic que s’exigiria avui dia a qualse-

vol treball acadèmic del mateix tipus. Així, en aquests estudis, podem trobar-hi notes

a peu de pàgina en les quals se citen treballs d’altres científics del moment.  Això

posa de manifest que estava al dia dels avenços científics, que adquiria llibres espe-

cialitzats i que llegia les revistes científiques més interessants de l’època, tant sobre

temes d’higiene com de demografia. 

És, doncs, un plaer especial presentar aquest recull de treballs d’Enric Fajarnés i

Tur, que fou, sens dubte, una figura molt important en la divulgació de la nostra histò-

ria científica.
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PRÒLEG

Sr. Josep Bernabeu-Mestre
Catedràtic d’Història de la Ciència

La recuperació de figures científiques destacades de l’àmbit local, a més d’enriquir

el corresponent panorama historiogràfic, permet avaluar en quina mesura es van difon-

dre i es van aplicar els coneixements científics. En el cas d’Enric Fajarnés i Tur, la con-

dició d’autor polifacètic, que apareix molt ben resumida en l’expressió que completa

el títol del llibre, entre la història i la demografia, representa un valor afegit. 

L’estudi introductori que han preparat Ernest Prats i Joana Maria Pujades, aconse-

gueix articular en el mateix relat el temps del personatge objecte de l’estudi i el temps

històric on es va desenvolupar la seva trajectòria vital i professional. Es tracta d’una

contextualització que resulta fonamental per poder valorar la col·lecció de publica-

cions de Fajarnés que, en edició facsímil i junt amb l’apèndix fotogràfic, completen

la monografia.

Fajarnés i Tur, des d’una ideologia positivista, atorgava al rigor metodològic i a la

divulgació del coneixement científic i mèdic una gran importància. El podem consi-

derar allò que en el seu temps s’anomenava un publicista, es a dir un autor que escriu

per al públic, generalment sobre diverses matèries. Junt amb la tasca de desenvolupa-

ment de mitjans de comunicació científica, com ara el paper que va jugar com a direc-

tor 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’an-

tropologia 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 aportacions a la demogra-

fia i l’epidemiologia de les Illes Balears, reflecteixen molts dels pressupostos que aca-

barien per configurar, durant el període d’entreguerres, 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 determinaven els problemes de salut i els episodis de malaltia. 

Les aproximacions de Fajarnés a l’epidemiologia històrica de les Illes i als princi-

pals reptes epidemiològics del seu temps, aporten valuosos testimonis per a poder
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aprofundir en la història social de la medicina balear, i entendre millor el paper que

van jugar els problemes de salut en l’evolució demogràfica.

En 1935, Henry Sigerist, un dels pares de la història social de la medicina, escri-

via amb motiu del Congrés Internacional d’Història de la Medicina que va tenir lloc

a Madrid, que les malalties patides per una determinada col·lectivitat estarien condi-

cionades per la seva forma de viure, i que per a poder entendre de quina manera la

malaltia ha afectat als essers humans al llarg de la història, caldria integrar-hi aquest

problema en la vida econòmica, social, cultural i política on han estat immersos. 

Fajarnés, amb els seus treballs entre la historia i la demografia, en línia amb el

continguts de les topografies mèdiques i els estudis de geografia mèdica que van pro-

liferar a tot arreu d’Europa al llarg del segle XIX i les primeres dècades del segle XX,

ens permet apropar-nos a aquella forma de viure que condicionava l’estat de salut de

la població balear. En les seves recerques estan presents les malalties infeccioses de

comportament epidèmic o prevalença excessiva, com ara la pesta de 1652 a l’illa

d’Eivissa o la problemàtica contemporània que representaven el xarampió, la tuber-

culosi, la febre tifoide o el paludisme, però també el problema endèmic de la consan-

guinitat que comportaven les pràctiques endogàmiques, o els factors que condiciona-

ven el moviments migratoris, entre altres. En l’anàlisi de totes aquelles problemàti-

ques es posen de manifest les mancances primàries, i en particular les de caràcter

higiènic i sanitari, que explicaven la seva incidència

No volem acabar aquest pròleg sense felicitar als autors de la monografia i a les

institucions que han fet possible la iniciativa, tant per l’encert en elegir al personatge

com per la selecció que s’ha fet de les seves obres i, sobre tot, per l’estudi introduc-

tori. Com dèiem abans, només amb una adequada contextualització històrica es pot

entendre, en tota la seva amplitud, la importància de l’obra de Fajarnés per a la histò-

ria contemporània balear, però també, des de la seva condició d’estudi de cas, per a

una història de la ciència que va més enllà de l’àmbit local.

JOSEP BERNABEU-MESTRE

Catedràtic d’Història de la Ciència
Universitat d’Alacant, novembre de 2008



[13]

ESTUDI INTRODUCTORI
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1. BIOGRAFIA

Enric Fajarnés Tur és poc conegut com a investigador, en el conjunt de les illes

Balears i, fins i tot, a la seva illa natal, Eivissa. De fet, si obviem la seva declaració com

a fill il·lustre de la ciutat d'Eivissa el 1935, els primers homenatges públics que se li

han dedicat han estat al llarg d'aquest any 2008, en el 150 aniversari del seu naixe-

ment,1 i és realment curiós, en el cas d'una persona que ha publicat més de 1000 arti-

cles o monografies de caire científic, a revistes de la categoria del Boletín de la
Sociedad Arqueológica Luliana (BSAL), o de la Revista Balear de Ciencias Médicas
(RBCM). Per tant, la societat eivissenca en particular i la balear en general, té l'obliga-

ció de retre-li l'homenatge que es mereix i de recuperar algunes de les seves obres.

L'Eivissa d'Enric Fajarnés Tur
Una persona és sempre filla de la societat de la seva època i de la seva terra. Per

tant, abans d'entrar a parlar d'Enric Fajarnés Tur, hauríem de donar una visió, encara

que sigui general, de com era l'illa d'Eivissa que va conèixer aquest escriptor.

La població
L'illa d'Eivissa, i més encara la de Formentera, presentaven un important retard en

la majoria dels camps amb relació a les illes de Mallorca i Menorca. No hi havia acti-

vitat industrial, si s'exclouen les Salines, primer en mans de l'Estat i després de

Salinera Española. 

L'agricultura, degut a l'estructura del sistema de propietat, basat en explotacions

molt petites (minifundis), destinava la major part de la seva producció a l'autoconsum.

Era un model d'economia agrària de subsistència. Permetia als pobladors del camp

sobreviure, en línies generals no passar fam, però impossibilitava les exportacions.

Per tot això, i davant la manca de perspectives a nivell local, a partir de mitjans

del segle XIX els fluxos migratoris cap a l’exterior començaren a marcar la tendèn-

1 L’ajuntament de la ciutat d’Eivissa ha declarat a Enric Fajarnés Tur, escriptor del mes de setembre de

2008, a la biblioteca municipal, a més de dedicar-li una conferència dins del cicle En memòria de..., i pre-

para la reedició de totes les seves monografies dedicades a les illes d’Eivissa i Formentera.
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cia de l’evolució de la població de les illes Pitiüses. Si ens fixem en les dades dels

diferents censos de població, els quals es comencen a fer regularment, a l'Estat

Espanyol, des del 1857, podrem veure que el 1857, un any abans del naixement

d’Enric Fajarnés Tur, les illes Pitiüses tenien una població de 23.791 habitants. El

1930, quatre anys abans de la seva mort, la població era de 31.575 habitants (Vilà et

al., 1979: 440-441).

Si comparem el creixement natural de la població, amb les dades abans esmenta-

des, ens trobem que les illes d'Eivissa i Formentera perderen gairebé uns 200 habi-

tants per any, que es veieren obligats a emigrar cap a l'exterior. Ja des de finals del

segle XVIII les illes d’Eivissa i Formentera estaven suportant el màxim de població

que podien mantenir amb les tècniques agràries que s’empraven en aquells moments. 

Per aquest motiu, quan es produí una primera millora en les comunicacions entre

les Pitiüses i l'exterior, els pobladors de les Pitiüses començaren a emigrar amb regu-

laritat. Els llocs escollits com a destinació varen ser Alger i diferents països sudame-

ricans i del Carib, com Cuba, Argentina i Uruguay. També es creà una important colò-

nia d'eivissencs i formenterers a l'illa de Mallorca. (Vilà et al, 1979: 428-430; Prats,

1991: 314-316).

Les comunicacions
Fins a mitjans del segle XIX les comunicacions amb l'illa d'Eivissa eren difícils.

Al fet de no existir línies regulars, s'hi afegia el problema del mal estat en què es tro-

bava el port de la ciutat. Malgrat la seva amplitud, els diferents torrents que hi des-

guassaven l'havien anat omplint de fangs, la qual cosa, afegida a la inexistència d'un

sistema de protecció contra els temporals, feia impossible atracar a la gran majoria

dels vaixells, que havien de fondejar lluny de la costa, dificultant el moviment de pas-

satgers i mercaderies. (Fajarnés, 1887a: 25-28).

Després de diferents petites reformes, les obres definitives de millora s'iniciaren

el 1885, però no finalitzaren fins el 1912. Un any abans, s'establí, de manera defini-

tiva, la línia regular entre Eivissa i Barcelona, que durant la segona meitat del segle

XIX havia funcionat de manera intermitent. Aquesta “obertura cap a l’exterior” tin-

gué un doble vessant: per una banda, facilità l’emigració cap a l’exterior, i per l’altra

permeté l’entrada de viatgers de l’exterior.

L’arribada dels primers “turistes” durant la segona meitat del segle XIX, fou

escassa però significativa, perquè arribaren intel·lectuals i nobles com l’Arxiduc Lluís

Salvador i Gaston Vuillier, que recolliren la seva estada a les nostres illes en forma de

llibre. Al llarg del primer terç del segle XX, l’arribada de turistes començà a adquirir

un major pes i s’obriren els primers establiments hotelers a la ciutat d’Eivissa, i a les

localitats de Sant Antoni de Portmany i a Santa Eulària des Riu. 

La ciutat
L’organització de l’espai de l’illa d’Eivissa, des de gairebé el moment de la colo-

nització fenícia, a mitjans del segle VII aC, fins a l’arribada del turisme de masses, ja

dins la segona meitat del segle XX, va ser sempre la mateixa: un nucli urbà, Eivissa,

amb el seu camp. 
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Cap a mitjans del segle XIX existia una petita ciutat coneguda popularment com

a Vila (malgrat ser ciutat des de finals del segle XVIII), dividida en dos barris clara-

ment diferenciats: Per una banda, Dalt Vila, la ciutat emmuradada que, en general, era

terratinent i d’idees conservadores. Per l’altra, la Marina, marinera i comerciant, i

més propera al liberalisme. 

La ciutat vivia però, d’esquena al camp, separada d’aquest per un mur, s’estaca-

da, que, més aviat, servia per delimitar un espai que per defensar-lo. De tota manera,

la situació canviaria ben aviat: a finals del segle XIX, va desapareixer  aquest mur

separador que ofegava la ciutat i n’impedia el seu creixement, i començà a desenvo-

lupar-se un nou barri: Vara de Rey, iniciat el 1912 i on hi residia la nova burgesia

comerciant. (Prats, 1991: 308-312).

Els mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació aparegueren a l'illa d'Eivissa dins la segona meitat del

segle XIX. De fet, la primera impremta s'obrí el 1846 i, gairebé al mateix temps, apa-

regué el setmanari El Ebusitano. (Marí. 2001: 14)

Després d'aquest, en seguiren molts altres de diferents periodicitats. La majoria

d'ells foren molt efímers, però clarament enriquidors de la vida cultural i política

d’Eivissa a aquesta època. N’hi hagué de tot tipus: diaris, setmanals, quinzenals, men-

suals, d’informació general, satírics, polítics, culturals... En podem esmentar un

quants: Diario de Ibiza, El Porvenir, El Ibicenco, El Resumen, El Ebusitano, El
Heraldo de Ibiza, Ibiza, El Coco, La Bandera de Ibiza, La Gaviota, El Correo de
Ibiza, La Peladilla, La Isla, Los Archivos de Ibiza... (Serradilla, 1988).

La vida política
A la primera meitat del segle XIX la vida política a l'illa d'Eivissa sofrí constants

canvis i visqué diferents períodes d’inestabilitat, amb revoltes i alçaments populars.

A partir de mitjans de l'esmentat segle, la situació es tranquil·litzà, en deixar, una part

important dels liberals, les idees de canvi i revolució i apropar-se als conservadors. 

Al poder, s’alternaren moderats i progressistes, sense què això comportés canvis

en els mètodes de govern. De fet, es votava molt més a les persones concretes que als

partits i, quan un polític determinat decidia canviar d'ideologia, gran part de l'electo-

rat que el votava continuava fidel a ell.

El que sí es començà a fer cada vegada més evident, fou la manipulació del vot

rural per part dels cacics, especialment dins el primer terç del segle XX.

La cultura
Cap a mitjans del segle XIX, quan va néixer Enric Fajarnés Tur, a la ciutat

d'Eivissa hi havia tres casinos, que podríem considerar que eren els únics centres on,

d'una manera o altra, es realitzaven activitats culturals. Aquests tres casinos eren el

Liceo Ebusitsano, situat Dalt Vila i de caràcter clarament conservador; el Comercio,

que també es coneixia com a Academia del Pueblo, de filiació progressista i ubicat al

barri de la Marina, i la Sociedad Artística, amb seu també a la Marina i sense filiació

política. 
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Per a l'apropament entre els progressistes i els conservadors, el 1888 es creà el

Casino Ibicenco, com a resultat de la fusió entre el Liceo Ebusitano i l’Academia del
Pueblo. Dins d’aquest mateix context, el 1898 s’acabaren les obres del Teatro Pereyra
(primera construcció a Eivissa dedicada exclusivament a les funcions teatrals i prime-

ra edificació feta a l'exterior dels antics murs de s'Estacada. Prats, 1992: 308-312).

Dins del camp de les associacions estrictament culturals, el 1903 es fundà la

Sociedad Arqueológica Ebusitana, amb la finalitat de realitzar excavacions per recu-

perar el patrimoni arqueològic de les illes d'Eivissa i Formentera. El 1907 donà el seus

fons a l'Estat per a la creació del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.

Pel que fa als escriptors eivissencs que podríem considerar com a contemporanis

d'Enric Fajarnés Tur, podríem esmentar els següents:2 (Marí. 2001: 12-17).

Jaume Cardona Tur (1838-1923): Religiós, que arribà a ocupar el càrrec de Bisbe

de Sió. Predicador molt famós a la seva època, va tenir una influència directa a la

Cort, en ocupar els càrrec de Predicador de sa Reial Majestat i Capellà Honorari de
la Reial Capella.3

Victorina Ferrer Saldaña (1847-1902): És la primera escriptora eivissenca cone-

guda. Residí a València i va ser col·laboradora de revistes molt conegudes de la seva

època com La moda de París, La moda elegante, La Ilustración española y
Americana...

Tomás Aranaz Barrera: Mestre, cofundador amb el seu germà d'una impremta, va

ser autor d’una Historia de la Isla de Iviza, opuscle de vint pàgines.

Felip Curtoys i Valls (1839-1916): Va ser advocat, periodista i autor d'obres literà-

ries. A més de tenir una activa participació en la vida política del seu temps, dirigí

diferents revistes i cultivà el gènere poètic, incloent algunes obres en llengua catala-

na. El poema més conegut seu és el que porta per títol Avant!, dedicat a un grup d'ex-

cursionistes catalans que visitaren l'illa d'Eivissa.

Jacint Aquenza Loayza (1855-1907): Quan tenia dinou anys, es traslladà a viure a

Puerto Rico. Malgrat això, mantingué una àmplia col·laboració amb mitjans de comu-

nicació eivissencs. També va escriure poesia, gènere en el que usà, de manera esporà-

dica, la llengua catalana.

Pere Escanellas Sunyer (1852-1936): Va ser mestre, periodista i poeta. És un dels

millors escriptors eivissencs en llengua catalana del segle XIX i membre del grup de

la Renaixença a l'illa d'Eivissa. Publicà la Breve reseña geográfica e histórica de Ibiza
para el uso de los niños, de gran èxit i publicada el 1874. Col·laborà amb diferents

mitjans de comunicació de l'illa d'Eivissa.

Josep Clapès Juan (1864-1916): Militar de carrera, també va ser membre de la

Reinaixença eivissenca. A més de publicar poemes i altres obres literàries, va ser l’im-

pulsor de la revista Los Archivos de Ibiza Revista histórica mensual, amb la qual Enric

Fajarnés Tur4 col·laborà ampliament.

2 Es pot trobar més informació referida als autors esmentats a l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera,

a les seves respectives veus.

3 Una informació més detallada d’aquest personatge es pot trobar a l’obra a ell dedicada per Felip

Cirer Costa (Cirer, 2007).

4 Aquest autor ha estat estudiat per Antoni Ferrer Abárzuza (Ferrer, 2002a).



[19]

Per al desenvolupament del món cultural a l’illa d’Eivissa es succeïren dos fets

bàsics: l’obertura de la primera impremta l’any 1846, de la que ja hem parlat abans,

i el fet que el 1865 començà a funcionar el Col·legi d’Ensenyament Secundari, depen-

dent de l’Institut Balear de Palma de Mallorca. Amb la creació d’aquest centre, els

estudiants eivissencs ja no havien de sortir de l’illa per realitzar els estudis secunda-

ris i, a més, alguns dels seus professors tenien inquietuds intel·lectuals, que transme-

teren als seus deixebles.

El 1872 arribà al centre l’escriptor gironí Ramon Bordas i Estragué, com a pro-

fessor de llatinitat i retòrica. Quan arribà a Eivissa ja tenia una certa anomenada com

escriptor i havia publicat poesies (Marí. 2001: 15). Es casà amb una eivissenca,

Trinitat de la Cuesta i Palau, i va seguir de professor al centre fins el 1879 (Ripoll,

2001). És molt probable que Ramon Bordas fos professor d’Enric Fajarnés i Tur

durant la seva estada al Col·legi d’Ensenyament Secundari d’Eivissa.

La seva vida5

La informació referida a la vida d’Enric Fajarnés Tur, encara avui dia, és frag-

mentària i presenta algunes llacunes. De tota manera, s’està treballant per intentar

aconseguir omplir tots els buits que existeixen.

Biografies d’Enric Fajarnés, en tenim constància d’una àmplia escrita per Llorenç

Lafuente Vanrell (Lafuente, 1931) i, també José María Rodríguez Tejerina publicà

interessants informacions referides a ell (Tejerina, 1988: 30-37). A més, trobem infor-

mació a l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera (Planells, des de 1985: V, 352-354), i

a la Gran Enciclopèdia de Mallorca (Marimon, des de 1988: VI, 156-157). Nosaltres

mateixos, i com a conseqüència d’una conferència, férem una primera aproximació

biogràfica d’aquest autor (Prats Garcia, 2002).

Enric Fajarnés Tur va néixer a la ciutat d’Eivissa, el dia 18 de setembre de 1858.

El seu pare era Ramon Fajarnés Ferrer, nascut a València, el 12 de setembre de 1813.

Els seus ascendents per part de pare eren originaris d’Osca i per part de mare, de

València. Militar de carrera, estava destinat a Palma com a capità d’infanteria i, en

una visita oficial a l’illa Eivissa, va conèixer Maria Josefa Tur i Llaneres, membre

d’una família benestant eivissenca, amb la qui es casà. Tengueren dos fills, Faustino

i Enric. El seu pare continuà la carrera de militar i, el 1864, va ser destinat a l’illa de

Santo Domingo, amb el grau de tinent coronel. Estava al comandament del primer

batalló provisional que havia arribat a l’illa amb ell. Als deus mesos d’estar-se allà,

morí a causa d’una epidèmia, el 18 d’octubre de 1864 i va se enterrat a Azúa de

Compostela, a la República Dominicana. 

Enric Fajarnés quedà, per tant, orfe de pare al sis anys d’edat. Entre el 1868 i el

1874 realitzà els seus estudis secundaris al Col·legi d’Ensenyament Secundari a la

mateixa ciutat d’Eivissa. Recordem que aquest centre havia entrat en funcionament

l’any 1865, només tres anys abans que hi entrés Enric Fajarnés.

El 1874 es traslladà a Barcelona, on inicià els seus estudis de medicina. Allà va

ser deixeble, entre d’altres, dels doctors Bartomeu Robert Yarzábal (catedràtic de

5 Volem donar les gràcies a Enric Fajarnés Ribas, besnét d’Enric Fajarnés Tur, per les informacions

que ens ha facilitat, referides al seu avantpassat.
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Patologia mèdica) i Rafel Rodríguez Méndez (catedràtic d’Higiene), que li aportaren

una molt sòlida formació amb un mètode de treball científic i estructurat, que després

aplicà en moltes de les seves investigacions.

Es llicencià en Medicina i Cirurgia el 1880, i s’instal·là a la ciutat d’Eivissa, on

treballà un temps com a metge forense. La situació sanitària de l’illa en general, i de

la ciutat en particular, era molt dolenta, tal com explicà més endavant el mateix autor: 

“ [..…] desgraciadamente en Ibiza se desconoce prácticamente la higiene públi-
ca; el abandono es completo. La red de alcantarillas se compone de algunos fragmen-
tos defectuosísimos; las aguas potables, muy escasas en verano, y con una canaliza-
ción antediluviana por donde se filtra más de la mitad del líquido que circula; el
ensanche del cementerio sin concluir, acumulándose los enterramientos en la vieja
necrópolis, harto repleta de cadáveres; los establecimientos bromatológicos sin vigi-
lancia é inspección facultativa; y algunos barrios con densidad excesiva, con vivien-
das y calles estrechas, sin depósitos para las aguas sucias y llenos de pocilgas, ocu-
pados por una población minada constantemente por el pauperismo; barrios extre-
mos de la urbe que no pueden visitarse sin sentir profunda tristeza.”6

Tampoc era gaire fàcil la seva tasca de metge forense:

“Las autopsias se practicaban al aire libre, en la patio o huerto del hospital. colo-
cando el cadáver sobre una parihuela”  (Tejerina, 1986: 32).

Abans que ell, alguns viatgers ja s’havien queixat de les condicions sanitàries de

la ciutat, com Gaston Vuillier, que visità les illes Balears i Pitiüses el 1888, la ciutat

estava bruta i no disposava d’un sistema de clavegueram en condicions.7

L’any 1881, i, segons sembla, per influència dels seus amics, oposità al cos de

Correus i aprovà. Va ser nomenat Administrador Principal de Correus de Palma de

Mallorca.

No deixà, però, d’exercir la medicina i obrí un consultori a Palma, a l’actual Plaça

de la Reina. Va ser un dels fundadors del Colegio Médico-Farmacéutico de Palma, on

pronuncià, el 1883, la seva primera conferència, amb el títol de El cólera morbo asiá-

tico. Aquell mateix any i a l’Escola Mercantil (fundada i dirigida, el 1881, per

Alexandre Rosselló Pastor) parlà del tema de la incineració dels cadàvers.

L’any següent demanà excedència a Correus i retornà a Eivissa, on tornà exercir

com a metge, passant a ser nomenat, el 1885, membre de la Junta Municipal de

Sanitat. La seva feina es centrà en la millora del cementiri de la ciutat i eliminà un

focus de paludisme que hi havia a la zona d’Es Pratet.8

6 Necesidad de una Asociación antituberculosa ebusitana (1904), p. 8-9.

7 L’obra de Gaston Vuillier aparegué publicada en primer lloc a la revista Le Tour du monde, al núme-

ro corresponent al primer semestre de 1890 (Vuillier, 1890) i després com a llibre, el 1893 (Vuillier, 1993).

La traducció a la nostra llengua aparegué el 1973 (Vuillier, 1973), i se’n va fer una reedició posterior de la

part dedicada a Eivissa (Vuillier, 2000).

8 Es Pratet, a finals del segle XIX, era una zona de maresmes, propera a la ciutat d’Eivissa. Era, en

part, emprada per al cultiu, a la zona que es coneixia com ses Feixes.
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El 1886, Enric Fajarnés tornà a Palma, reingressà a Correus i, des d’aquell

moment, ja no exercí més la professió mèdica. Va ser llavors quan començà a

col·laborar amb diferents revistes culturals de la ciutat. Em trobat dos articles al

Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, dos més al Museo Balear i un a la

Revista de Correos. També veié la llum la seva primera monografia, Bosquejo histó-
rico del Correo en la Isla de Ibiza. Tots els articles, a excepció del publicat a la

Revista de Correos, estaven relacionats amb l’illa d’Eivissa.

Ja llavors es produí un fet que es repetí al llarg de la seva dilatada carrera com a

autor: Va convertir en monografies obres que ja havia publicat abans. La que hem

esmentat anteriorment, havia sortit publicada prèviament a la revista El Museo
Balear. A més, i segons les informacions que hem pogut aconseguir, es tractava sem-

pre d’edicions limitades, d’uns dos-cents exemplars, per regalar a amics i coneguts.

A partir d’aquest any de 1886, s’inicià una molt àmplia col·laboració d’Enric

Fajarnés amb multitud de revistes culturals i científiques. No és aquest lloc l’adequat

per a analitzar la seva obra, però aquesta anà augmentant any rere any. Així, el 1888,

començà les seves col·laboracions amb la Revista de Menorca, i publicà el seu primer

article a la Revista Balear de Ciencias Médicas, de la que es convertí en secretari del

consell de redacció, a partir del 1890, passant a ser un dels seus més estrets col·labo-

radors.

El gener d’aquell mateix any es casà a Eivissa, amb Antonina Ramon Selleras,

filla del polític i home de negocis Bartomeu Vicent Ramon, personatge destacat a

l’Eivissa del seu temps. D’aquest matrimoni naixeren set fills, alguns dels quals mori-

ren sent infants.

Però aquest no va ser l’únic canvi en la vida de Fajarnés que es produí el 1890:

sembla que, per raons polítiques, que desconeixem, va ser traslladat, com a funciona-

ri de Correus, a Palència. Allà va escriure (però no publicà) un estudi dedicat a la geo-

grafia postal d’aquesta província, però sí que veié la llum la seva obra Contribución
al estudio del correo en España. El fet que quan estava fora de les illes Balears també

es dediqués a publicar estudis, fa encara més àmplia la seva obra, i molt més difícil

d’arribar a conèixer-la en la seva totalitat. 

L’abril de 1891 va ser destinat a Albacete, on només hi restà uns mesos, però hagué

de treballar molt per restablir la normalitat a una oficina que feia temps que presenta-

va problemes. Aquesta va ser la primera vegada que Enric Fajarnés va ser enviat a

posar en ordre oficines que presentaven greus problemes, i no seria la darrera.

L’agost del mateix any es va fer la fusió dels cossos de Correus i Telègrafs, i

Fajarnés va ser traslladat a Madrid, al negociat de personal de la Direcció General.

Entre el 1890 i el 1893 publicà diferents articles relacionats amb la història d’Eivissa

a la revista El Archivo, dirigida per Roque Chabás, i editada a València.

Finalment, el 1893, pogué retornar a Palma de Mallorca, en la que va ser la seva

estada més llarga en aquesta ciutat, i durà fins el 1907. També va ser la més fructífera

des del punt de vista intel·lectual. Es dedicà a publicar articles a diferents diaris con El
Isleño, La Opinión, La Almudaina o Última Hora. A més, intensificà la seva col·labo-

ració amb la Revista Balear de Ciencias Médicas, de la que ocupà el càrrec de director

entre els anys 1894 i 1905. També passà a ser codirector, juntament amb Eusebi Pascual,
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del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, entre els anys 1895 i 1901. Com es

pot comprovar era director, al mateix temps, de dues de les revistes científiques més

importants de la ciutat de Palma en aquella època. Però no es limità a això, sinó que

també va ser col·laborador de publicacions com El Museo Balear, El Ateneo i Los
Libros. A més continuà amb les seves col·laboracions amb la Revista de Menorca.

El 1895 va ser escollit acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de

Mallorca. El seu discurs va tractar el tema de La sueroterapia y la inoculación del

suero antidiftérico de Boehring y Roux. La seva producció dins d’aquesta institució

va ser molt àmplia, i queda fora del que vol ser només una primera aproximació a la

seva biografia.

Com a mostra de què no només s’ocupava de temes relacionats amb la medicina,

la demografia o la història, es podria esmentar el fet que el 1906 va ser nomenat vice-

president del Foment del Turisme de Palma.

A més de tenir la seva família a Eivissa, a la que visitava quan podia, i anar escri-

vint articles i monografies dedicades a ella, va ser designat, el 1895, Cronista de

l’Ajuntament d’Eivissa. Més endavant, en concret l’abril del 1902, es començà a

publicar la revista Los Archivos de Ibiza, dirigida pel seu amic Josep Clapés, i de la

qual Fajarnés va ser un estret col·laborador en la seva primera època, la revista es

tancà el 1904.

Durant els anys que ocupà el càrrec d’Administrador Principal de Correus de

Palma de Mallorca millorà el funcionament d’aquesta activitat a l’illa d’Eivissa. Així,

es podrien destacar fets com l’augment de categoria de l’estafeta d’Eivissa, la creació

de diferents carteries rurals i la creació del servei postal a l’illa de Formentera. A més,

i en existir una relació directa entre les comunicacions postals i els vaixells de línia

(recordem que se’ls anomenava “vaixells correu”), va fer que el que cobria el trajec-

te entre Palma i València fes escala a Eivissa. També establí una línia directa entre

Eivissa i Barcelona, sense haver de passar per Palma, com s’havia fet fins aleshores.

A més, gràcies a ell, s’obrí la línia regular entre Eivissa i Formentera.

El 1907 Enric Fajarnés sortí definitivament de Mallorca. Abans de la seva parti-

da, la Reial Acadèmia de Medicina de Palma de Mallorca li reté un homenatge per

tota la gran tasca que havia realitzat a favor de la institució en particular i de la cièn-

cia en general.

A partir d’aquest moment i, com a mínim, fins on han pogut arribar les investiga-

cions, s’obre un parèntesi en la producció científica d’Enric Fajarnés Tur. El ja

esmentat any de 1907 va ser destinat a la Direcció General de Correus de Madrid, en

primer lloc com a Cap de Negociat de Legislació, i després d’Estadística.

De tota manera, alternà la seva estada a la Direcció General de Correus amb d’al-

tres destinacions. Així, el 1912 el destinaren a Còrdova, on l’oficina tenia un funcio-

nament molt deficient, malgrat els intents anteriors per solucionar el problema. El

1914, i després d’aconseguir que l’esmentada oficina funcionés amb normalitat, tornà

a Madrid, a la Inspecció General. L’any 1915 arribà a ocupar el càrrec de Subdirector

General de Correus. 

Entre els mesos d’agost de 1917 i juny de 1918, va ser destinat a l’oficina de

Barcelona, que patia problemes molt greus per mor de la vaga general convocada a
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nivell estatal, però que tingué en aquesta ciutat el seu focus més important. Fajarnés,

que ja tenia fama de bon negociador, aconseguí restablir el normal funcionament del

servei i acabar amb els problemes que s’arrossegaven feia temps.

Després d’això pogué tornar a la Inspecció General, a Madrid, on ocupà diferents

càrrecs. De tota manera, el 1921 va ser enviat a organitzar el servei d’enviament del

correu militar entre Màlaga i Melilla, de gran importància per a les tropes destinades

a les, llavors, colònies nordafricanes. Curiosament, aquell mateix any de 1921, va ser

nomenat director general de l’Escola Nacional de Correus, càrrec que no arribà a ocu-

par mai perquè l’esmentat centre no va passar de ser un projecte.

El 1922, quan estava propera la seva jubilació, esclatà un greu conflicte a Correus

per mor d’una sèrie de decisions del Govern, que augmentava la plantilla dels oficials

de baixa categoria, però que congelava la del altres. Això creà un fort malestar entre

el personal, perquè l’única manera d’augmentar el sou era ascendir de categoria.

Davant una amenaça de vaga general a Correus, els alts càrrecs, entre els quals es tro-

bava Fajarnés, iniciaren una negociació amb el Comitè de Vaga. Quan ja s’havia arri-

bat a un principi d’acord, el Director General de Correus desautoritzà les negocia-

cions, i començà la vaga. Després de diferents estires i arronses, el Govern decidí, per

decret, dissoldre el cos de funcionaris de Correus. Quan es normalitzà la situació, els

funcionaris foren investigats un per un, i en el cas d’Enric Fajarnés, sense cap tipus

de prova contra ell, se’l mantingué apartat del servei durant vuit mesos, probablement

per no haver estat prou dur en les negociacions amb els vaguistes. Finalment, quan va

ser readmès, es va fer l’intent de trasllar-ho a Conca, com a mesura de càstig. De tota

manera, aconseguí quedar-se a Madrid, ocupant un càrrec secundari, fins a la seva

jubilació el 18 de setembre de 1923, quan tenia seixanta-cinc anys d’edat, i en porta-

va quaranta-dos com a funcionari de Correus.

Tanmateix, quan pensava tenir una jubilació tranquil·la a l’illa d’Eivissa, dedicant-

se a la investigació, el seu nom començà a sonar com a possible candidat a diputat

provincial pel partit liberal. La proclamació de la Dictadura de Primo de Rivera acabà

amb l’intent. De tota manera, i a proposta del delegat del govern a Eivissa, el coman-

dant Manuel Martínez Guillem, va ser proposat com a diputat per designació directa.

Fajarnés no acceptà de cap manera la proposta, però el març del 1925, i després d’una

sèrie de renúncies d’altres persones, es veié obligat a acceptar el càrrec, que ocupà

fins el 4 de maig de 1928, en què el deixà al·legant raons d’edat i la seva precària

salut.

Els darrers anys de la seva vida els pogué passar, finalment, amb tranquil·litat a

Eivissa. Però no aturà la seva tasca com a escriptor. Es dedicà a publicar, en forma de

monografia, moltes de les seves obres aparegueren en forma d’article a les revistes

científiques i historiogràfiques.

A mateix temps, mantingué una àmplia correspondència amb Antoni Maria

Alcover, a qui havia conegut en el seus temps de col·laborador del Boletín de la
Sociedad Arqueológica Luliana. Les missives s’iniciaren el març de 1929 i s’acaba-

ren el juliol del 1931, i són mereixedores d’un estudi específic.

Aquest darrers anys els passà entre la seva casa natal, Dalt Vila, i una altra que

tenia al poble de Santa Eulària.
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Finalment, el dia 2 de febre de 1934, va morí a la seva casa natal, al barri de Dalt

Vila, al carrer Conquista, número 1.Tenia setanta-cinc anys d’edat, i la causa de la

seva mort va ser l'arteriosclerosi. En aquell moment, ja era vidu i deixà quatre fills:

Enrique, Augusto, Guadalupe i Purificación.

L’any següent va ser declarat fill il·lustre de la ciutat d’Eivissa.

Som davant una de les màximes figures de la cultura i la ciència de les illes

Balears i que, fins ara que es compleixen cent anys del seu naixement, ha estat injus-

tament oblidada. Una persona que, en un moment determinat de la seva vida, arribà

a ser al mateix temps i, com ja hem dit abans, director de les dues revistes científi-

ques i culturals més importants que es publicaven llavors a l’illa de Mallorca: el
Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana i la Revista Balear de Ciencias
Médicas. 

A hores d’ara, no coneixem encara el nombre exacte d’articles i monografies, de

caire científic i cultural, que publicà. Una recopilació bibliogràfica feta el 1970

(Antich i Panadés, 1970) arriba a les 936 referències. En ella no es recullen, per exem-

ple, les seves col·laboracions a la revista Los Archivos de Ibiza. Per tant, en aquest

moment podem dir que el nombre d’obres publicades per Enric Fajarnés Tur, entre

articles, monografies i revistes científiques, ultrapassa el milenar de referències.

La producció historiogràfica d’Enric Fajarnés Tur: una primera aproxima-
ció

Si bé la part més important i coneguda de l’obra d’Enric Fajarnés Tur és la cientí-

fica, relacionada amb els àmbits de la demografia i l’epidemiologia, aquest autor tin-

gué, al llarg de la seva vida, una dedicació al tema de la investigació historiogràfica.

El sistema de publicació d’Enric Fajarnés Tur era, normalment, sempre el mateix:

publicava un (o més articles) referits a un determinat tema, a revistes de caire cientí-

fic, historiogràfic o cultural, i més endavant aquests articles veien una altra vegada la

llum en forma de monografia, entenent com a tal llibres de petit format (amb algunes

excepcions) que, generalment, no arribaven a tenir més de cinquanta pàgines.

Així com la seva obra científica, comentada en un altre capítol d’aquesta obra, es

concentrà, majoritàriament, en una publicació, la Revista Balear de Ciencias
Médicas, la seva producció com a historiador apareix en multituds de publicacions, la

qual cosa fa molt difícil fer-ne una avaluació en conjunt.

Enric Fajarnés, tenia una molt sòlida formació com a metge, per la qual cosa la

seva obra dedicada a la demografia i l’epidemiologia tingué una qualitat i un rigor

inqüestionables. Però, què passa amb el vessant d’aquest autor com a historiador?

Com intentarem demostrar al llarg d’aquestes pàgines, Fajarnés no era un simple eru-

dit local, sinó que, quan escrivia de temes històrics ho feia a partir d’un bon coneixe-

ment del tema que tractava, situant aquest dins un context general, i fent-ne una anà-

lisi rigorosa.

Per a l’elaboració d’aquest estudi, que només pretén ser una primera aproximació

al tema, ens hem basat en tres revistes historiogràfiques i en el conjunt de monogra-

fies dedicades per l’autor a la seva terra natal, les illes Pitiüses.
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Les revistes historiogràfiques
La segona meitat del segle XIX conegué, a tot l’Estat Espanyol, el naixement de

gran quantitat de revistes locals de caire historiogràfic en particular, o cultural en

general. La seva periodicitat era molt variable (de quinzenal a anual), i també la seva

extensió. En general, totes elles presentaven una estructura semblant: un conjunt d’e-

rudits locals es dediquen a publicar estudis i transcripcions de documents relacionats

amb la seva terra. La qualitat i el rigor científic d’aquest tipus de publicacions era

molt variable.

Les publicacions de caire historiogràfic analitzades són tres: Boletín de la
Sociedad Arqueológica Luliana, El Archivo. Revista de ciencias históricas i Los
Archivos de Ibiza. Hem de reconèixer que aquest estudi té una mancança molt impor-

tant: La Revista de Menorca, amb la que Fajarnés hi col·laborà des del 1888. No hem

pogut disposar de cap col·lecció de la mateixa, però el llistat que aporta Lorenzo

Lafuente (1931: 33-37), demostra que hi publicà nombrosos articles, entre els anys

1888 i 1930.

Boletin de la Sociedad Arqueológia Luliana

No és aquí el moment de ressaltar la importància d’aquesta publicació9, que és,

actualment, la segona més antiga de l’Estat Espanyol, després del Boletín de la Real
Academia de la Historia. Es començà a publicar al 1885. Amb ella hi col·laborà Enric

Fajarnés des de l’abril del 188610 fins el gener del 190111. El 1895 entrà a formar part

de la Junta de Govern de la Sociedad Arqueológica Luliana (Aguiló, 1895: 28), i el

mateix any es va fer càrrec de la direcció de la revista, juntament amb Eusebi Pascual,

càrrec que ocupà fins el 1901.

És difícil donar un nombre exacte dels articles que Enric Fajarnés Tur publicà al

BSAL. El problema es presenta en la mateixa definició d’article, en el cas d’aquesta

revista i d’aquest autor. Si repassam els índexs del període comprès entre 1886 i 1901,

trobarem al voltant de 220 articles signats per Fajarnés. Tanmateix, hi ha una sèrie de

factors que poden fer variar, i molt, aquest nombre. El primer d’ells, són una sèrie

d’articles contrets que es publicaren seriats a diferents números, normalment dos. Són

uns pocs, i no afectarien al còmput total. El segon, i el realment important, són un

conjunt de seccions que recollien diferents articles amb el mateix títol. El cas extrem

seria la sèrie Curiosidades históricas, que es publicà entre març de 1896 i desembre

de 1900. Es tractava, en tots els casos, de transcripcions de documents de tipologia

molt variada i dels quals s’arribaren a recollir 337 en total. La secció aparegué a 49

números de la revista12 i, quan hem parlat anteriorment d’un total de 220 articles,

9 Vegi’s la veu “Bolletí de la Societat Arqueológica Lul·liana” a la Gran Enciclopèdia de Mallorca (Vol

II. p.181-182)

10 Amb l’article “De los jesuitas en Ibiza” (núm 31, pp. 1-2).

11 Amb l’article “Compatronos del Reino de Mallorca (siglos XVII y XVIII)” (núm. 250), pp. 19-20.

12 Entre els números 192 (març de 1896) i 249 (desembre de 1900). El nombre de documents trans-

crits és molt variable. El màxim es publica al darrer dels esmentats números, amb 34 documents transcrits.

El més habitual era que es recollissin cinc o sis documents per número.
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només s’ha computat una vegada per a cadascun dels números en que apareix. Hi

hagué altres sèries d’articles, com la que portava el títol d’Invenciones industriales
mallorquinas, que recollí 36 entrades en 12 números diferents13.

Si s’apliqués el criteri de considerar cadascuna d’aquestes entrades com un arti-

cle individual, el nombre podria ser superior al de 500. Hem de tenir present que

molts dels articles de Fajarnés que apareixen als diferents números de la BSAL són

això, només la transcripció d’un determinat document. De tota manera, tornarem més

endavant a aquest tema, en fer un comentari general de l’obra d’Enric Fajarnés Tur.

El Archivo. Revista de ciencias históricas

Aquesta publicació, que aparegué entre els anys 1886 i 1892, primer a la ciutat de

Dénia i després a la de València (Rodríguez, 2003)14 , estava dirigida per Roque

Chabás y Llorens, eclesiàstic i historiador. Desconeixem com arribà a conèixer

Fajarnés a Chabás, però a l’esmentada revista hi publicà diferents articles entre els

anys 189015 i 189316.

En total, es tracta de sis articles, dedicats a la història d’Eivissa, o a demografia

històrica17.

Los Arhivos de Ibiza

El primer número d’aquesta publicació, dirigida per Josep Clapés, amic d’Enric

Fajarnés, aparegué el mes d’abril de 1902. Perquè es vegi la relació directa que exis-

tia entre els dos autors, esmentaren unes paraules del primer article que sortí a la

revista18:

“Mientras hablara de los tiempos anteriores a la reconquista de 1235 no podría
salir de lo dicho por algunos historiadores y geógrafos antiguos, y al tratar de la
Ibiza reconquistada por Monrtgrí y trabajando a través de los siglos por ser lo que
hoy es, rica y culta, no encontraría más que notas sueltas que nos ofrecen en sus
obras los historiadores de Mallorca y algunas investigaciones que en los últimos años
ha llevado a cabo un distinguido hijo de Ibiza.”

Em sembla que no és necessari aclarir que el “distinguido hijo de Ibiza” era Enric

Fajarnés Tur. 

La revista passà per diferents fases, i tingué una periodicitat variable, a més d’im-

primir-se a diferents poblacions. S’ha de tenir present el fet que Josep Clapés era mili-

tar, i això condicionava el seu lloc de residència. Entre els any 1902 i 1903 es publi-

13 Des del número 180 (març de 1895) fins al número 217 (abril de 1898).

14 Curiosament, Borja Rodríguez fa, referint-se a Enric Fajarnés, el següent comentari “También es
una novedad la aparición de temas de la historia de Mallorca, gracias a los artículos del médico e histo-
riador mallorquín, Enrique Fajarnés y Tur” (Rodríguez, 2003: 49). Fajarnés era natural d’Eivissa, i tots els

articles que publicà a l’esmentada revista fan referència a aquesta illa.

15 Amb l’article “Un Combate entre ibicencos y turcos”. Vol. IV, 1890 (quadern 6, juny), pp. 138-141.

16 Amb l’article “Homenajes y Juramentos de la Isla de Ibiza a los reyes de la Casa de Austria”. Vol.

VII, 1893 (quadern 5, juliol-setembre), pp. 266-275.

17 “La población ebusitana en los siglos XVII y XVIII”. El Archivo. (VI. 1892), pp. 204-210.

18 “A los ibicencos”. Any I, número 1 (abril 1902). p. 1
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caren 21 números, mentre que l’any 1904 sortí un únic número, que recollia tots els

articles de l’any, amb nombre de pàgines equivalent al publicat els dos anteriors. A

partir de llavors, la revista es publicà de manera més esporàdica i desaparegué defi-

nitivament l’octubre de 1915 (Tur, des de 1985: 205).

Hem estudiat una col·lecció d’aquesta revista que recull els números publicats

entre 1902 i 1904. No hem pogut consultar els números següents on, segons sembla,

ja no hi col·laborà Enric Fajarnés.

A la primera fase de la revista, que cobriria els anys 1902 i 1903, Fajarnés hi

publicà setze articles, la majoria de temàtica històrica, si bé també n’hi ha alguns de

demografia19. El primer article seu es publicà al número 420.

Al número que es publicà el 1904 (que tenia un total de 140 pàgines), el nostre

autor arribà als vint-i-cinc articles de temàtica històrica i demogràfica21. Per tal que

es vegi el pes que tenia Enric Fajarnés a la revista, serà suficient dir que el seu direc-

tor i promotor hi publicà un total de trenta-quatre articles, mentre que la resta de

col·laboradors en sumen quatre. Dit d’altra manera, era una publicació de Josep

Clapès i Enric Fajarnés.

Per acabar amb la presentació d’aquesta publicació, reproduirem el text del darrer

text que Josep Clapés publicà a l’esmentat número de 1904:

“Terminada ya casi la impresión de LOS ARCHIVOS me encuentro, al repasar la
colección de cartas que conservo de Fajarnés, me encuentro con una de 29 de enero
de 1893, y en ella el siguiente párrafo: “El proyecto de que le hablé consiste en la
publicación de una modesta revista, dedicada exclusivamente a nuestra roqueta, tra-
tando de su historia, de sus costumbres, de su geografía, etc.: Todo sobre Ibiza.
Veremos si podemos resolver el problema económico y realizar el pensamiento,”

Resulta que esto que don Enrique Fajarnés tuvo el proyecto de publicar una revis-
ta histórico-ibicenca, y que lo concibió nueve años, por lo menos, antes de dar yo a
luz el nº 1 de Los Archivos. Conste esto, y conste, sobre todo, que si no me hubiera
olvidado de ello, o si el bueno y sabio amigo se hubiera dignado recordármelo, habría
hecho de tal proyecto mención en la primera página de mi modestísima revista.

Pero ya que no pude dedicarle la primera, dedícole, con el cariño que él sabe, la
última de mis humildísimos ARCHIVOS.

José Clapés.
Ciudadela, 18 de febrero de 1905”22

Pensam que el text de Clapés és ben clar i evident: Enric Fajarnés tenia, l’any

1893, la intenció de fer una revista de temàtica històrica a Eivissa. Poc després retornà

a Mallorca, on, més tard, agafà la direcció del Boletín de la Sociedad Arqueológica
Luliana i de la Revista Balear de Ciencias Médicas. Malgrat no ser ell el directe pro-

motor de Los Archivos de Ibiza, sí que hi col·laborà de manera molt intensa, tal com

acabam de comentar.

19 En concret, s’hi recolliren dos articles relacionats amb aquesta temàtica.

20 Amb el títol de “Etnografia Ebusitana. Los matrimonios consagüíneos en el siglo XVII”. Any I,

número 4 (juliol 1902), pp. 25-27.

21 En aquest número s’arribà als vuit articles relacionats amb la demografia.

22 “Última pàgina” Año III, 1903, p. 138.



[28]

Les monografies
Com ja hem comentat, la gran majoria de les monografies publicades per Enric

Fajarnés Tur ho foren prèviament a revistes, en forma d’articles. En els casos dels arti-

cles extensos, el que va fer va ser, simplement, publicar aquests en forma de llibre,

normalment sense canvis respecte de l’original.

En molts altres casos, l’autor sumava diferents articles relacionats amb un mateix

tema i els convertia en llibre. Generalment, i per donar una major unitat al seu con-

tingut, solia afegir un text introductori i, de vegades, unes conclusions finals.

Segons hem pogut esbrinar, les edicions les feia el propi autor, amb la finalitat de

regalar-les als seus coneguts o a d’altres especialistes. En total, de cada obra se’n

feien uns 200 exemplars.

Aquest mateix fet de ser una edició no vendible, dificulta encara més poder arri-

bar a esbrinar el nombre exacte de monografies publicades per Enric Fajarnés Tur.

Fins al moment, hem localitzat un total de 76 monografies diferents, publicades entre

els anys 1886 i 1930. 

Un gruix important d’aquestes monografies aparegueren publicades entre el 1928

i el 1930, quan s’havia jubilat de correus i havia deixat el seu càrrec de diputat pro-

vincial. Potser aprofitant que disposava de més temps, es dedicà a posar en ordre allò

que considerà prou important per ser reeditat. A partir de 1930 la seva salut es tornà

encara més precària, i deixà definitivament de publicar.

D’aquest ingent nombre de monografies publicades, podem considerar com a

estrictament històriques, un total de divuit. No s’inclouen aquelles que tracten temes

de demografia històrica, per tal que s’inclouen a un altre apartat d’aquest llibre.

Fajarnés, historiador
Com hem anat apuntant al llarg de les pàgines anteriors, l’obra d’Enric Fajarnés

Tur és, majoritàriament, científica, si bé no es pot menysprear el seu paper com a his-

toriador. Intentarem establir una primera classificació de la seva obra historiogràfica,

sempre susceptible de posteriors revisions.

Pel que fa a la seva producció a les revistes de temàtica històrica, podem dir que

els primers anys de col·laborador del BSAL (1886-1894) es dedicà a publicar articles

relacionats amb les illes d’Eivissa i Formentera. A partir de 1895, començaren a

aparèixer estudis històrics dedicats a l’illa de Mallorca23 i, de manera més esporàdi-

ca, a Menorca24. Durant un temps, anà publicant articles dedicats a les tres illes i

començà a introduir una nova modalitat: la transcripció de documents. Aquest fet, era

habitual a totes les revistes d’historiografia, i a gairebé tots els números de la BSAL

que es publicaven. No es pot parlar, per tant, d’articles en el sentit estricte de la parau-

la, quan el que es feia era simplement publicar el document. A aquests tipus de

col·laboracions s’hi dedicà cada vegada més, creant la secció Curiosidades históricas,

ja comentada anteriorment.

23 “Autoridades de Mallorca durante la ocupación del reino por Pedro IV (1343 - 1346)”. Núm. 180

(març 1896), pp. 33-38.

24 “Sobre la rebelión de Menorca en 1463”. Núm. 181 (abril 1985), pp. 54-55
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A les altres dues revistes que hem examinat per a la realització d’aquest estudi,

tots els articles estan dedicats a les illes d’Eivissa i Formentera, amb una extensió

variable, però en general curta.

Pel que fa a les monografies històriques analitzades, una està dedicada al conjunt

de l’Estat Espanyol25, dues a l’illa de Mallorca26 i dues a l’illa de Menorca27. Les tret-

ze restants, a les illes d’Eivissa i Formentera28.

Passem ara a comentar, només que sigui d’una manera molt ràpida, la temàtica

d’aquesta producció historiogràfica.

Una part d’ella està dedicada a temes relacionats, d’una manera o d’altra, amb la

salut: fams, epidèmies, llatzerets... Temes que coneixia molt bé per la seva formació

mèdica i la seva dedicació a l’epidemiologia i la demografia.

L’altre grup el formaria la història de determinades institucions eclesiàstiques

com, per exemple, és el cas dels pares dominics, a l’illa d’Eivissa.

També hi dedicà una part de la seva obra a les comunicacions i les dificultats que

tenen aquestes en el nostre cas, ja que som unes Illes. Comunicacions, entès en el més

ampli sentit del terme: postals, marítimes...

Pel que fa a la resta, més aviat podríem parlar de temàtiques històriques diverses,

sense un factor que els servís de nexe. Simplement devien ser temes que, en un

moment determinat de la seva vida, interessaren a l’autor. Aquest seria el cas, per

exemple, dels jueus. Començà per un estudi dels Cresques com a metges i, a partir del

qual, publicà un extens repertori de documents relacionats amb els jueus i l’illa de

Mallorca.

Amb tot el que hem dit es podria arribar a la conclusió, errònia, què Enric Fajarnés

Tur, com a historiador, és un erudit local més. Això és fals. Si bé la part més innova-

dora de la seva obra és la demogràfica i epidemiològica, en el camp de la historiogra-

fia aplicà, en part, un mètode científic. El que volem dir amb això és que els seus

estudis, en especial les monografies, estan correctament estructurats: se sol partir

d’una introducció, on s’exposa el tema a tractar i s’estableixen les seves relacions amb

un context més general que es desenvoluparà. Després, s’exposa el tema central de

l’estudi, per acabar amb unes conclusions. Molt pocs historiadors contemporanis

seus, fins i tot amb formació acadèmica específica en el tema, ho feien així. El mèto-

de científic, com a tal, no és exclusiu d’un determinat àmbit, sinó que es pot aplicar

a qualsevol, malgrat que, encara avui dia, hi hagi especialistes en ciències socials que

no acceptin aquesta premissa.

25 Contribución al estudio de la historia del Correo en España, publicada el 1890.

26 Algunas costumbres mallorquinas antiguas (siglos XV-XVIII) i Las primeras autoridades mallor-
quinas nombradas por Pedro IV de Aragón (1343-46), ambdues publicades el 1930.

27 Los pequeños núcleos de población de la isla de Menorca, publicada el 1903 i Origen y desarrollo
de los pueblos centrales de Menorca, Mercadal, Alayor y Ferrerías, publicada el 1930.

28 Bosquejo histórico del correo en la isla de Ibiza (1886), El Puerto de Ibiza (1887), La instrucción
en Ibiza en los siglos XVII y XVIII (1893), Política económica de Ibiza en el siglo XVII (1893), Antiguos
Lazaretos de la isla de Ibiza (1928), Organización de los caballos armados en Ibiza (siglos XIII – XVIII)
(1928), El comercio entre ibicencos y sarracenos en la Edad Media (1929), El derecho de asilo en Ibiza
en los siglos XVII y XVIII (1929), El pauperismo en Ibiza en el siglo XVI (1929), La atarazana de Ibiza,
primer arsenal de las islas Pithiusas (1929), La Germanía en Ibiza (estudio histórico) (1929), La iglesia
de San Vicente Ferrer fundada en Ibiza en el siglo XVI (1929), Naufragios en las Pithiusas en los siglos
XVII y XVIII (1929).
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Cronista d’Eivissa
No voldríem concloure aquest apartat sense abans reproduir un text de l’any 1895:

L’ajuntament de la ciutat d’Eivissa, en sessió celebrada el dia 22 de febrer de l’esmen-

tat any, decidí nomenar Enric Fajarnés Tur, Cronista de la ciutat d’Eivissa:29

“Pidió luego la palabra el Sr. Medina, y usando de ella expuso que según sabían
todos los Concejales, don Enrique Fajarnés y Tur, paisano nuestro amante de esta
isla e ilustrado historiador de la misma, dedicaba sus desvelos y todo el tiempo que
permanecía en esta Isla a la investigación histórica y a la clasificación de los pape-
les antiguos que existen en el archivo de este Ayuntamiento; después de mucho traba-
jo ha conseguido durante la última temporada que ha permanecido en esta ciudad, el
ordenamiento y clasificación de quinientos volúmenes manuscritos de los siglos XV
al XVIII, entre los cuales figuran 160 libros de actas de Juraría y General Consejo,
3o de Apochas, 182 de Clavarías, Moneder y Boser y 120 de sentencias, Escribano
de la Sal, registros de Pólizas, Albarans, Estims, Cofradías, Gremios, etc. Al señor
Fajarnés a sus incesantes trabajos se debe el hallazgo de los originales de las ORDI-
NACIONES de 1663 y 1687, cinco volúmenes de letras misivas y una de letras Reales
y varios de mucho interés cuyo paradero se ignoraba.”

El text continua lloant la tasca d’Enric Fajarnés com a escriptor, i les seves nom-

broses publicacions. Voldria recordar que això es va escriure l’any 1895, quan enca-

ra només s’havia publicat una part de la seva obra. 

Com un dels investigador que vaig col·laborar, ja fa un temps, en una de les múl-

tiples reorganitzacions dels fons de l’Arxiu Històric Municipal d’Eivissa, voldria

assenyalar que, sense la seva tasca, gran part de la documentació esmentada s’hauria

perdut. I com a prova, dir que des de finals del segle XIX fins a la definitiva catalo-

gació dels fons documentals, gairebé cent anys després, una part important d’aquest

fons s’ha perdut.

Les monografies històriques incloses en aquesta obra
La atarazana de Ibiza: primer arsenal de las Islas Pithiusas, fundado en el siglo XIII

Aquesta monografia la dedicà l’autor a la drassana d’Eivissa, que es posà en fun-

cionament poc temps després de la conquesta catalana de 1235.

Com és habitual, el primer que va fer Enric Fajarnés és situar l’obra dins el seu

context, amb una explicació de diferents drassanes, especialment la de Palma de

Mallorca. D’aquí passà a comentar l'autorització donada pels diferents consenyors de

l’illa per construir una drassana. Els documents són dels anys 1273 i 1281.

A continuació, va creuant notícies referides a les drassanes de Mallorca i Eivissa,

destancant el perill de deixar sense vigilància els vaixells i tota classe de bots de rems,

pel perill que hi havia que fossin emprats pels esclaus per fugar-se.

El segon capítol analitza l’anomenat Dret de Cap de Pont, que pagaven els vai-

xells que arribaven al port. El dret sortia a subhasta cada anys (com la majoria dels

que gestionava la Universitat), i entre les obligacions de l’arrendador hi havia la nete-

ja i vigilància del moll.

29 (Vanrell, 1931: 51-54).
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El següent s’encarregà de donar dades referides a la situació d’aquesta drassana

de la ciutat d’Eivissa, a partir de les informacions aportades per Miquel Gaietà Soler,

cap a finals del segle XVIII. La indústria naval, tal com assenyala Fajarnés, va ser una

de les més importants de l’illa, fins a finals del segle XVIII.

Es tanca aquest estudi amb un apèndix documental que inclou la donació de la

drassana als pobladors d’Eivissa per part de l’Arquebisbe de Tarragona (1273), la

mateixa, però signada pel rei Jaume II de Mallorca i la subhasta de l’arrendament de

la casa de la drassana (1746).

La germanía en Ibiza: estudio histórico
Aquesta obra està dedicada a descriure els fets ocorreguts a l’illa d’Eivissa, en

relació amb la guerra de les Germanies. Com molt bé assenyala l’autor, abans de la

seva publicació es coneixien molt poc aquests fets, per tal que no havien estat tractats

pels historiadors mallorquins que havien tractat el tema.

Hem de recordar que, després de la revolta del 1521, les autoritats de l’illa,

encapçalades pel virrei Gurrea y acompanyades per molts cavallers i mercaders, es

refugiaren a Eivissa.

Tanmateix les relacions entre els agermanats i la Universitat d’Eivissa foren

bones, i fins i tot s’envià un vaixell amb blat des de Mallorca, per mor de les fams que

patia l’illa d’Eivissa.

Més endavant, una de les naus agermanades, que intentava aconseguir queviures

per a l’illa de Mallorca, es veié obligada, degut al mal temps, a refugiar-se a Eivissa.

Segons sembla, el virrei Gurrea va convèncer la tripulació per no tornar a l’illa de

Mallorca. Com a resposta, s’enviaren diferents naus agermanades amb la intenció de

recuperar el vaixell. L’estol de naus, sota el comandament de Francesc Colom, sortí

de Palma el juny de 1522. Després d’assetjar la ciutat i de diferents intents de desem-

barcament avortats, finalment els agermanats aconseguiren arribar a terra per la

Punta dels Andreus, propera a la ciutat d’Eivissa. Es produí un combat, en el qual

foren derrotats els agermanats. Els que pogueren, sortiren una altra vegada cap a

Mallorca.

Després, arribà a Eivissa una flota enviada pel monarca, que recollí al virrei

Gurrea i a tots els mallorquins exiliats a Eivissa, per recuperar el control de l’illa de

Mallorca.

Fajarnés comenta que, malgrat les peticions d’ajuda presentades pels jurats de la

Universitat d’Eivissa, ni el virrei Gurrea ni el mateix monarca en feren cas, malgrat

haver-los acollit al llarg de més d’un any. Tracte molt diferent va rebre la ciutat

d’Alcúdia, que es resistí sempre als agermanats. L’autor apunta com a possible causa,

les bones relacions existents entre els agermanats i els jurats de la Universitat

d’Eivissa, posant com a exemple el blat enviat des de l’illa de Mallorca.

El què és realment interessant d’aquesta obra és que va ser la primera que va

explicar uns fets, relativament importants, ocorreguts dins el context de la guerra de

les Germanies i, que fins aleshores, no havien estat mai analitzats.
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El paurerismo en Ibiza en el siglo XVI: estudio histórico.
Com ja s’ha comentat anteriorment, el tema del que ell en diu el pauperisme, o,

dit d’altra manera, les fams, és habitual en l’obra d’Enric Fajarnés Tur. 

Sóm davant una obra que recull tres articles publicats anteriorment, als quals l’au-

tor afegeix una presentació general del tema i unes conclusions, tal com va fer amb

molts d’altres.

La presentació l’empra l’autor per explicar la situació de crisi en la que havia

entrat Eivissa a principis del segle XVI, per diferents causes (especialment pels atacs

turcs), i les  nul·les ajudes rebudes de la Cort, malgrat les constants peticions.

El primer estudi recull els fets ocorreguts el 1518, quan la flota hispana, després

d’intentar conquerir Alger, va sofrir una important desfeta i decidí hivernar a Eivissa.

Allà les tropes s’amotinaren per no haver cobrat i es dedicaren a un saqueig sistemà-

tic de l’illa. Malgrat les reclamacions dels jurats de la Universitat d’Eivissa, un segle

després encara no s’havia cobrat res.

El segon inclou les peticions dels jurats eivissencs davant l’illa de Mallorca, degut

a la manca de gra. En cap moment es rebé ajuda ni resposta a les peticions.

El tercer explica la delicada situació que patí l’illa al llarg del regnat de Felip II,

dins la segona meitat del segle XVI. Als problemes apuntats als capítols anteriors, cal-

gué sumar les importants despeses que s’hagueren de fer en temes de defensa, a més

de sostenir la dotació de soldats destinats a l’illa. Les peticions d’ajuda, presentades

a Mallorca i a la Cort, no reberen tampoc cap tipus de resposta.

El darrer apartat recull les conclusions de l’autor, considerant que la societat eivis-

senca acabà el segle XVI molt debilitada, sense gaires possibilitats d’ajuda per part

de l’exterior. Després, a mitjans del segle següent, vendria l’epidèmia de pesta bubò-

nica del 1652, estudiada per l’autor, i també recollida en aquesta edició.
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2. LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA

Joana Maria Pujades i Móra

Grup d’Investigació d’Història de la Salut (GIHS)-IUNICS-Universitat de les Illes Balears

Enric Fajarnés i Tur fou metge de formació però d’ocupació funcionari de

Correus. De manera que l’exercici de la medicina no fou el seu mode de vida, excep-

ció feta dels primers anys després d’haver finalitzat els estudis a la seva ciutat natal.

La seva contribució a la ciència mèdica es centrà en la recerca científica des de la

demografia i l’epidemiologia i d’aquestes en la seva versió històrica, on s’hi localit-

zen els principals postulats de la Medicina Social30, i en especial el que fa referència

a la de quantificació dels fenòmens demogràfics i epidemiològics. Alhora féu servir

aquesta aproximació quantitativa per 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 perdut les darreres colònies (1898). A més, l’higienisme amb la seva finali-

tat de vetllar per l’estat de la salut de la població i amb l’ús d’un rerafons demogrà-

fic mostrà “la polèmica entre natalistes i malthusinas que acompanyava la discussió
de les causes que justificaven les elavades xifres de morbimortalitat, sobretot infan-
til i juvenil, com també l’oportunitat de controlar la fecunditat o aplicar mesures
eugenèsiques” (Bernabeu Mestre, 1999: 361).

L’ús dels càlculs demogràfics fou una pràctica que del segle XIX s’anà incorporant

paulatinament al discurs de la classe mèdica mallorquina. Així, la quantificació passà

per ser la justificació de l’estat sanitari de la població. Un estat que fou presentat com

a deplorable i que com a tal s’entenia la intervenció dels higienistes en general.

Fajarnés, amb la mateixa percepció, més que avaluar l’estat de salut el presentava en

forma numèrica, d’aquesta manera, encara que no sempre, 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 científics. 

L’apropament estadístic que realitzà Fajarnés a la demografia balear, cal que sigui

entès dins la mateixa pràctica que desenvolupà el metge Lluís Comenge Ferrer

30 Veure Rodríguez Ocaña, E. La constitución de la Medicina Social como disciplina en España,
1884-1923. Madrid: Publ. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1987. I del mateix autor però de caire més

recent, La medicina como instrumento social. Trabajo Social y Salud, 2002, nº 43 [monográfico “La acción
social de la medicina y la construcción del sistema sanitario en la España contemporánea”], pp. 19-36. 
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(1854–1916) a l’Institut d’Higiene Urbana, autor que Fajarnés coneixia i que cità en

diverses ocasions, sobretot per les seves publicacions a la Gaceta médica catalana. Tot

i que no és el nostre objectiu, pensem que seria del tot interessant observar de manera

conjunta el desenvolupament de la producció d’un i altre autor, per la similitud en les

seves aportacions, tant per la metodologia com per la temàtica.31 No obstant això, cal

tenir present que Fajarnés no tingué cap institució de pertinença professional com

l’institut que mencionàvem, sinó que, únicament, pertanyia a les associacions mèdi-

ques del moment, com la Real Academia de Medicina y Cirugia i el Colegio Médico-
Farmacéutico amb el seu paper d’assessors en l’estructura sanitària del moment.

Fajarnés Tur fou un autor prolífic, amb més de 1000 publicacions en seu haver.

Publicà nombrosos articles en els periòdics palmesans (El Isleño, La Opinión, La
Almudaina, El Balear, Última Hora) així com en la Revista Balear de Ciencias
Médicas, publicació oficial del Colegio Médico-Farmacéutico de Palma des de 1885

i que Fajarnés dirigí des de 1894 fins a 1907 (Oliver Capó, 1996). Va col·laborar amb

El Museo Balear, El Ateneo, Los Libros i va dirigir, al costat d’Eusebio Pascual, des

de 1895 fins el 1901, el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. A Eivissa

col·laborà amb els periòdics El Ibicenco, La Isla, Las Pithiusas, El Heraldo de Ibiza,
Diario de Ibiza y La Voz de Ibiza, així com amb la revista Los Archivos de Ibiza; i a

partir de 1888 va començar a col·laborar amb la Revista de Menorca. Els temes per

excel·lència en la seva producció es centraren en la Història, la Medicina, la

Demografia, la Climatologia, l’Arqueologia o l’Antropologia, segons la classificació

que fan José Luis Antich Rojas i Gil Panadés Nigorra en el seu article sobre

Bibliografía del Dr. Enrique Fajarnés Tur (1858-1934).32

L’objecte d’aquest estudi és analitzar la seva producció científica medicodemogrà-

fica tant en la seva vessant epidemiològica com històrica que, bàsicament, es con-

centrà a les pàgines d’aquelles publicacions i, de manera primordial, en la Revista
Balear de Ciencias Médicas. No obstant això, també cal tenir present les seves publi-

cacions en la revista Los Archivos de Ibiza o la Revista de Menorca i el Boletín de la
Sociedad Arqueológica Luliana, que utilitzà de manera més marginal per a aquests

temes. Però també cal notar l’existència de tota un sèrie d’opuscles, molts dels quals

són la reedició dels articles que s’havien publicat en algunes d’aquelles revistes, sobre

aquests mateixos temes. Més que quantificar el seus estudis es pretén mostrar el

mètode i procediments estadístics que seguí en la construcció d’aquests. Alhora

també atendrem al tipus de fonts que serviren de base per a les seves estimacions. És

a dir, s’interroga una producció científica a partir de la seva adequació al mètode

científic. No obstant això, cal entendre la preferència de Fajarnés per la publicació

dels estudis de demografia o epidemiologia a la Revista Balear de Ciencias Médicas33

31 Per resseguir l’obra de l’esmentat metge veure: Rodríguez Ocaña, E. La labor estadística de Luís

Comenge (1854-1916) en el Instituto de Higiene Urbana de Barcelona. Dynamis, 1986, vol. 5–6, pp.

279–306.

32 Antich Rojas, J. L. i Panadés Nigorra, G. Bibliografia del Dr. Enrique Fajarnés Tur (1858-1934).
Actes del Congrés internacional d’història de la medicina catalana. Barcelona, 1970, vol. 4, pp.120–159.

33 Per un apropament a la revista, veure: Oliver Capó, G. Análisis histórico de la Revista Balear de

Ciencias Médicas (1885–1912). Director: Francesc Bujosa Homar. Saragossa: Universidad de Zaragoza.

1996. 
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degut a la funció de difusió del coneixement medicoacadèmic i alhora pretès hegemò-

nic entre la classe mèdica illenca, a diferència del diletantisme, que mostrà amb les

seves aportacions al Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana (Marín Gelabert,

2003: 146). Aquesta revista aparegué per primera vegada el gener de 1885 amb el

nom de Revista Balear de Medicina, Farmacia y Veterinaria amb periodicitat quinze-

nal i el gener de 1888 adoptà el nom de Revista Balear de Ciencias Médicas. L’any

1912 va deixar de publicar-se, 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 posterio-
ri, 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’eclo-

sió 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 al 1851, amb un total de 35 números.

La revista del col·legi fou producte d’una època marcada tant per la llibertat de

premsa reconeguda per la Constitució de 1869, com per la llei d’impremta de 1883

establerta pel govern liberal de Sagasta, que també afavoria les publicacions periòdi-

ques. També la creació de l’Asociación de Prensa Médico-Farmacéutica l’any 1875 i

el fet de ser el mitjà d’expressió d’una associació facultativa, contribuïren a la seva

creació (Fernández Sanz, 1994: 48-50). L’estructura de la revista, tot i que amb peti-

tes modificacions, fou la següent: Sección Profesional, Sección Doctrinal, Sección
Práctica, Revista de la Prensa, Miscelánea, Estadística Demográfico-Sanitaria,
Bibliografía, Sección Oficial, Necrológica, Notas científicas, Formulario i Congresos
(Oliver Capó, 1996: 76–79). Per al present estudi s’ha fet servir, gairebé de manera

exclusiva, la secció anomenada profesional, on es recollien únicament articles origi-

nals, molts dels quals foren discursos d’ingrés a l’acadèmia mèdica o al col·legi men-

cionat, o conferències que s’impartien.

Les contribucions de Fajarnés a la revista es centraren en el període que va entre

1887 i 1907, amb dos buits cronològics entremig, el primer entre 1891 i 1893,

moment en que les seves obligacions com a funcionari de Correus el van portar a

diverses ciutats espanyoles (Palència, Albacete i Madrid) no retornant a Mallorca fins

al 1893, perllongant la seva estada fins al 1907. No obstant això, entre 1905 i 1906

no s’ha documentat cap contribució. Fajarnés fou l’autor més prolífic en aquesta

revista amb un total de 129 articles, dels quals 41 foren dedicats a la demografia i 21

a teoria, mètode i historia de la medicina (veure Gràfic 1). A més, cal a dir que els

articles dedicats a l’estudi de la població, únicament foren 42, és a dir, Fajarnés els

escriví tots exceptuant un. (Oliver Capó, 1996: 103-108).



[38]

Demografia Teoria, mètode i 

història de la 

medicina

Necrologia

Medicina Interna
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Docència i 

instrucció

Cirurgia

Obstetrícia i 
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Gràfic 1: Distribució temàtica dels continguts de les publicacions d’Enric Fajarnés a la

Revista Balear de Ciencias Médicas (1887–1907).

Font: Elaboració pròpia a partir de: Oliver Capó, 1996 

Dels 62 articles que destacàvem de Fajarnés en les matèries de demografia i teo-

ria, mètode i història de la medicina, que en el present estudi han estat distribuïts a

partir de demografia i epidemiologia. La primera, fent referència a les publicacions

sobre l’estudi de la població, i que per població entendrem un conjunt d’individus

amb “[...] continuidad en el tiempo y [...] esta continuidad está asegurada por vín-
culos de reproducción que ligan padres e hijos y garantizan la sucesión de las gene-
raciones” (Livi–Bacci, 1993: 9). I per epidemiologia, seguint la definició de Davis

Barker, com l’estudi i determinants de les malalties en les poblacions humanes. Ara

ens resta veure com Fajarnés entengué i aplicà aquestes categories.

2.1. L’obra demogràfica 

Enric Fajarnés alhora de presentar l’interès per la demografia utilitza la seva ves-

sant estadística com a punt de partida de la seva utilitat pública, així:

“La moderna ciencia de gobernar, con sus interesantes problemas sociales
y económicos, descansa hoy sobre la Estadística, otra ciencia, también moder-
na, que da á conocer la riqueza pública y las necesidades de los pueblos, seña-
lando con trazos vigorosos la grandeza ó la decadencia de las naciones.  

La Demografía –llamada aritmética política por los tratadistas del siglo
XVIII, estadística humana por Guillard, demología por Engel, y física social por
Quételet, - es una rama importantísima de la Estadística, cuya parte dinámica se
ocupa en los hechos que determinan el movimiento de población.” (p. 361)34.

34 Estudio demográfico de Baleares. Revista Balear de Ciencias Médicas. 1901, p. 361–371 i

385–390. Seguint aquest tipus de cita seran introduïdes les referències d’Enric Fajarnés utilitzades en el

text, és a dir s’obviarà el seu nom. Cal a dir que no s’esmentarà el número de la revista en favor del núme-

ro exacte de pàgines en els diferents números a causa de què el format en què es conserva aquesta revista

a la Biblioteca Bartomeu March és amb l’any de publicació i la fragmentació en diferents números d’un

mateix any podria causar errors en la seva localització i coincidir amb els mateixos números de pàgines.
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Per situar els orígens de la demografia, a part dels científics que transcrivíem en

la cita anterior, remet a G. Achenwall (1719-1772), economista i professor de dret

públic a la Universitat de Göttingen (Alemanya) que utilitzà per primera vegada el

terme estadística en la seva obra Geschichte der heutigen vornehmsten Europaeischen
Staaten im Grundrisse (1749) i com a substantiu etimològicament derivat d’status i

que s’entenia com el tractat de coses que interessen a l’Estat i que ho definí com “el
conocimiento profundo de la situación respectiva y comparativa de cada Estado”
(Portus, 1998: 3). La transcendència de l’estadística per a Fajarnés s’observa en el

símil de: “Así como la historia de una ciencia es el complemento de la misma cien-
cia, la estadística es el complemento de la historia” (p. 51).35 Expressió que li serví

per justificar la finalitat de la història i de l’estadística, que en aquest cas es pot par-

ticularitzar en la demografia, com a ciències auxiliars de la medicina, com posarà de

manifest al llarg de la seva producció científica. A més, en els seus escrit, també men-

cionà, i com podríem definir utilitzant un terme actual, la interdisciplinarietat entre la

demografia, l’antropologia i la sociologia, encara que fou una relació que ell no prac-

ticà donat el binomi que efectuà entre demografia i medicina, com ja esmentàvem.  

La construcció de la demografia, per a Fajarnés tingué els noms de John

Graunt (1620–1674) i William Petty (1623–1687) a Anglaterra, tot i que ell no ho

esmentà hem de creure que es referia als estudis de Natural and Political Observation
made upon the Bills of Mortality del primer d’aquells i Political Arithmetic (1662) del

segon. D’aquí que tant un autor com l’altre siguin denomintats ‘artimetics politics’.36

De qui sí cità les seves obres fou Achille Guillard (1799–1897) per haberla bautiza-
da, és a dir, Guillard en la seva obra Elements de Statistique humana on demographie
comparé el 1855 utilitzà per primera vegada la paraula demografia i la definí com la

història natural i social de l’espècie humana. A més d’establir que era el coneixement

matemàtic de la població, dels seus moviments generals, del seu estat físic, civil,

intel·lectual i moral.37 Per al nostre autor la demografia havia estat robustecida pels

estudis de Antoine Cournot (1801–1877) amb les Recherches et consideration sur la
population de France de 1778, d’Alexandre Moreau de Jonnes (1778–1870) amb la

seva Expositon de la théorie des chances et des probabilites el 1843 o de l’astrònom

i naturalista belga, Lambert Adolphe Jacques Quételet (1796–1874), amb les seves

Lettres sur la théorie des probabilites aplicaquée aux sciences morales et politiques
de 1846. Aquest autor sovint ha estat presentat com el pare de la sociología, d’ell es

sol destacar l’obra Sobre l’home i el desenvolupament de les facultats humanes:
Assaig sobre física social de 1835, on hi presentà les característiques del seu home

mig, tot i que Fajarnés no esmentà aquest treball. 

35 El progreso en la historia de las ciencias médicas. Discurso leído en la sesión inaugural celebrada

por el Colegio Médico-Farmacéutico de Palma el día 25 de febrero de 1894. Palma: Establecimiento tipo-

gráfico de Juan Colomar Salas. 1895.

36 Una aproximació al concepte de política aritmètica i a la tasca de Graunt, Petty i Halley veure:

Hoppit, J. Political arithmetic in Eighteenth-century England. Economic History Review. 1996, vol.

XXLIX, núm. 3, 1996, p. 516–540.

37 La contribució d’A. Guillard en la construcció de la demografia pot ser consultada en: Horvath, R.

A. De Christophe Bernoulli a Achille Guillard: Les tentatives de création d’une discipline démographique

autonome au milieu du XIXe siècle. Population. 1980, vol. 4-5, p. 893 – 910.
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Alhora, per a ell era cultivada con estusiasmo per autors com Emile

Levasseur38 reconegut, entre d’altres contribucions a la geografia, per la difusió i

polarització del mètode gràfic, o Guissepe Sormani a Itàlia, que suposem que el

coneixia per la seva Geografia nosologica dell’Italia publicada el 1888. Pel que fa a

l’Estat espanyol esmenta les contribucions de Jiménez, des de la Direcció de Sanitat

i a Lluis Comenge, metge català que ja hem presentat anteriorment. 

Però també ubicà a l’economista Adam Smith (1723–1790), economista i filòsof

escocès. El 1776 escrigué La investigació sobre la naturalesa i causes de la riquesa
de les nacions (o simplement La riquesa de les nacions), per la qual es considerat el

pare de l’Economia Política. Definí la relació entre el desenvolupament demogràfic i

els recursos a partir de: Tota espècie animal es multiplica en funció dels mitjans de
subsistència, i no hi ha cap espècie que pugui multiplicar-se més ràpidament que
aquests. Igualment anomenà l’economista David Ricardo (1772–1823) i evidentment

al també economista Thomas Malthus (1766–1834), conegut principalment per

l’Assaig sobre el principi de la població (1798), on afirmava que: “la capacitat de
creixement de la població és infinitament major que la capacitat de la terra per pro-
duir aliments per a l’home. La població, si no troba obstacles, augmenta en progres-
sió geomètrica. Els aliments només augmenten en progressió aritmètica”. I que

Fajarnés li confereix el qualificatiu de ‘teoría de la población’.39

En la seva producció sobre demografia es poden diferenciar dos tipus d’estudis,

uns que fan referència a l’estudi dels stocks i d’altres als fluxos demogràfics. Els pri-

mers representen l’estudi de l’estructura de la població suposant un tall transversal en

l’esdevenir continu d’una població (Vinuesa et al., 1997: 32) encara que la seva fina-

litat principal fou la d’observar que “en el transcurso del tiempo, el volumen de la
masa [el número d’habitants] aumenta, disminuye o permanece estacionaria. El acre-
centamiento se verifica siempre por agregación de núcleos bien constituidos, por
exceso de los nacimientos sobre las defunciones, o por el predominio de la inmigra-
ción sobre la emigración” (p.: 6).40 D’aquí la segona classe d’estudis que es fonamen-

ten en l’observació dels fluxos demogràfics. 

Pel que fa a la dinàmica de la població, atengué tant a la natalitat, a la nupcialitat,

a la mortalitat com a les migracions. Malgrat que els tres primers fenòmens tenen

major importància en termes quantitatius en la seva obra, bàsicament per la disponi-

bilitat major de fonts que permeten el seu estudi com explicarem posteriorment. A

l’hora d’entendre la dinàmica de la població afirmava que:

“la población de un país, ó localidad está en razón directa de los naci-
mientos é inversa de la defunciones. No queremos decir con esto que disminu-
ye siempre el número de habitantes en las ciudades donde se registran eleva-
das cifras proporcionales de mortalidad, ni que aumenta en las que cuentan

38 Veure: Vicent, P. E. French demography in the Eighteenth century. Population Studies, vol. 1, núm.

1, 1947, p. 44 – 71. 

39 Part introductòria de la conferencia que oferí al Colegio Médico-Farmacéutico l’11 de novembre

de 1898 amb el títol de Despoblación de Alcúdia. Palma : Tipografía de las hijas de Juan Colomar, 1899.

(1)
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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 con el número de habitantes, buscar en las
corrientes emigratorias é inmigratorias la explicación del fenómeno demográ-
fico” (p. : 673).41

Els articles de Fajarnés sobre l’anàlisi de l’estructura de la població, on uti-

litzà les fonts de dades d’stock, bàsicament censos i padrons, serviren per copsar la

grandària de la població de les Illes Balears amb les seves diferents divisions territo-

rials –tant històriques com administratives— i de les seves característiques demogrà-

fiques a partir de l’estructura per edats, per sexes o per estat civil. Aquests estudis

eren anomenats pel  propi autor com estudis de demografia estàtica.

La disposició del volum de la població balear en diferents cronologies féu que el

nostre autor s’endinsés en la mesura del creixement de la població. Aquest tipus d’es-

tudis eren la 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 intenció fou verificar la manera com

creixia la població balear per tal de xifrar el concepte de duplicació, propi dels estu-

dis 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. D’aquí que Fajarnés, referint-se al període de duplicació, afirmava

que: “ [...] Malthus [el] fijó en 12 1/5 años, fundándose en los resultados de las esta-
dísticas 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” (p. 170)42 –veure Il·lustració 1—. Alhora

també introduí el càlcul de la densitat de la població que seguien recollint les propo-

sicions de Malthus com a “[...] indicador, ciertamente imperfecto, del grado de satu-
ración 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 pro-

jeccions de població del moment (Otero, 2004), tot i que Fajarnés en les seves publi-

cacions no arribà a concretar una xifra de població per a una població futura, com sí

es realitza actualment en les prospeccions demogràfiques. Aquest mètode de projec-

ció per extrapolació afanà la seva capacitat analítica en que “ [...] el crecimiento de
la población se considera independiente de la evolución de cada uno de los compo-
nentes demográficos (defunciones, nacimientos, migraciones) [...]” (Vinuesa et al.,

1997: 244).

41 Demografía de las Islas Baleares durante el quinquenio de 1886-90. Revista Balear de Ciencias
Médicas. 1894, p. 641–643; 673–675; 705–707 i 737–739.

42 Acrecentamiento de la población de Baleares en un siglo. Revista Balear de Ciencias Médicas.
1902, pp. 169–183. (2).
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La experiencia ha mostrado que en los Estados Unidos de Norteamérica, en los que los medios de subsistencia han sido más

abundantes, las costumbres más puras, y los obstáculos para el matrimonio en edad temprana menores que en ninguno de los

estados europeos modernos, la población se ha duplicado en períodos de menos de 25 años, por espacio de 150 años

sucesivos. No obstante, durante esos períodos, en algunas ciudades, las defunciones excedían a los nacimientos,

circunstancia que prueba que en aquellas partes que suplían a la deficiencia de las otras, el aumento de la población tiene

que haber sido mucho más rápido que el promedio nacional.

En las colonias interiores, en las que la única ocupación es la agricultura, y los vicios y los trabajos malsanos son casi

desconocidos, la población se ha duplicado en 15 años; pero es probable que este crecimiento extraordinario sea aún muy

inferior a la capacidad máxima de aumento de la población. Para roturar y poner en cultivo tierras nuevas es preciso un

trabajo muy rudo; las condiciones en que éste se realiza no suelen ser muy salubres, y es probable que sus habitantes se

hallen expuestos a las incursiones de los indios, los cuales pueden destruir algunas vidas, o por lo menos hacer que

disminuyan los frutos de la actividad.

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.

Para estar seguros de que nos mantenemos dentro de los límites de lo posible tomemos el más bajo de los valores para la

rapidez del aumento, valor con el que están de acuerdo todos los datos de la experiencia y que se sabe positivamente que

proviene tan solo de la procreación.

Puede afirmarse que la población, cuando no se le ponen obstáculos, se duplica cada 25 años, esto es, que aumenta en

progresión geométrica.

Il·lustració 1: Malthus, T. Assaig sobre el principi de la població

Font:http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Malthus-sobre_las_limitaciones.htm

[Consultada 20 d’octubre de 2008]

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 el 1894 a la revista del

Colegio Médico-Farmacéutico de Palma, seguit pel de Acrecentamiento de la pobla-
ción palmesana en un siglo, el 1898, que suposà apropar-se de manera individual i

més detingudament a l’evolució de la població de la ciutat de Palma i el 1902 féu un

versió extensa del primer que titulà Acrecentamiento de la población de Baleares en
un siglo, on inclogué el nombre d’habitants de 1897, per tant no sols cobrí una cen-

túria 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. El 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.

Així, es referiren a les Illes Balears com a província i especialment a la seva capi-

tal, la ciutat de Palma. No obstant això, també utilitzà altres divisions administratives

com la de partits judicials o la municipal, juntament amb la distinció per illes o per

agrupacions històriques, com Illes Gimnèsies referint-se únicament a les illes de

Mallorca i Menorca i Illes Pitiüses per Eivissa i Formentera. Aquestes distribucions

territorials vingueren determinades pel tipus de fonts disponibles, bàsicament censos

estatals remuntant-se al primer d’aquests amb l’anomenat cens de Floridablanca de

1787 i els censos anomenats d’època estadística, a partir de 1857, que suposaven un

recompte individual, universalitat en la seva cobertura, simultaneïtat en la seva con-
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fecció i periodicitat fixa, que foren conseqüència de la creació de la Comisión de
Estadística General del Reino pel Reial Decret de 3 de novembre de 1856 i que uti-

litzà en uns articles fins el cens de 1887 i en d’altres el de 1897, degut a la diferència

d’any de publicació d’uns i altres. 

Per cobrir la manca de censos estatals entre 1797, conegut com a cens de Godoy,

i el que referíem de 1857 i, en conseqüència, la manca de dades per a les seves esti-

macions, utilitzà el nombre d’habitants dels territoris insulars que oferien els diccio-

naris geogràfics de Miñano i Pascual Mádoz, de 1826 i 1847-1848 respectivament,

però també d’altres obtingudes a partir del Recuento regional verificado en las islas
de 1784 o d’altres que, en paraules de Fajarnés, remetien a que el recompte havia estat

portat a terme per investigaciones de la policía per a la població de 1831–1832 o per

el Estado de los habitantes de Baleares formado por la Diputación provincial, amb

data de referència del 2 d’agost de 1840 o pel Resum general del número de almas de
Baleares formado por la Diputación, amb data de 17 de desembre 1842 o del

Recuento verificado por la Diputación provincial de Baleares amb data de l’1 d’abril

de 1845 o La población de baleares según el estado publicado por el Gobierno polí-
tico, de 27 de juny de 1847 i l’Estadística de población de Baleares formada por la

Diputación de 25 de juny de 1855. És important observar que Fajarnés inclogué les

dates de referència dels recomptes de la població del Govern de la província de les

Illes Balears com s’acostumava i s’acostumà fer en els censos estatals fins a l’entra-

da en vigor del padró continu de 2001. 

Els procediments estadístics per al càlcul del creixement de població foren molt

semblants en cada un d’aquells articles, utilitzant les mesures seguents:

1. Augment o disminució de la població entre dos censos o recomptes de pobla-

ció, depenent del moment cronològic, juntament al càlcul de la mitjana anual de crei-

xement.

2. Duplicació de la població.

3. Densitat de la població.

4. Per al del creixement de la població utilitzà la diferència en termes absoluts del

nombre d’habitants entre dos recomptes de població (Diferència = Pf - P0) per acabar

xifrant l’augment a partir de la mitjana d’habitants per cada any transcorregut entre

ambdós moments. L’esmentat càlcul es pot formular com segueix:

Mitjana creixement = Pf - P0 / t

On Pf és la població final i P0 l’inicial i t és la diferència en anys entre la realitza-

ció del primer i segon recompte de població. Així, Fajarnés afirmava que entre 1787

i 1887 la població de la ciutat de Palma “[...] ha aumentado 26.441 habitantes, ó (sic)

sean 264,41 individuos cada año” (p.: 4).43 Comprovant el seu càlcul:

P1787 =  34.073 habitants

P1887 = 60.514 habitants

43 Acrecentamiento de la población palmesana en un siglo. Revista Balear de Ciencias Médicas. 1898,

p. 1–4
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t= 100 anys, on cal notar que no s’han tingut en compte les dades de referència

censal.44

Mitjana creixentPalma, 1787-1887 = 60.514 - 34.073 / 100 = 264,41 habitants per any

I així anà calculant aquests increments o decrements del nombre d’habitants de les

Illes Balears en el seu conjunt, per a diferents períodes, segons la disponibilitat de

recomptes de població o censos oficials. Encara que per a les illes de manera indivi-

dual i per als municipis d’aquestes els períodes variaren lleugerament comptant amb

menys fraccions cronològiques. De 24 períodes per a la província, es passava a 13 per

a la resta de divisions territorials. 

Cal dir que, actualment, per mesurar el creixement utilitzaríem les anomenades

taxes de creixement, en les seves formes de creixement aritmètic, geomètric o com-

post i compost continu (Livi Bacci, 1993: 36). El resultat d’aquests càlculs ofereixen

el nombre d’habitants anuals en què creixé o decreixé la població per cada mil habi-

tants existents en la primera data censal o de recompte poblacional que es tingui en

compte. Utilitzant com a exemple simplificador la taxa de creixement aritmètic (a r),

amb les dades que ens oferia Fajarnés observem que:

a r = Pt - P0 / P0 · t *1000

a rPalma, 1787-1887 = 60.514 - 34.073 / 34.073 · 100 *1000 = 7’76

Així s’expressa que per cada 1.000 habitants existents el 1787 se n’afegiren anual-

ment 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:

Mitjana creixentPalma, 1787-1887 = 34.073*7,76 / 1000 = 264,41habitants 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:

Duplicació = (P0*2) - Pf / Mitjana creixement + 100

D’aquí que el resultat fou el següent: 

DuplicacióPalma = (34.073*2) - 60.514 / 264,41 + 100 = 128,86 anys

44 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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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 reco-

negut per la sistematització del nombre e i que s’aplica al càlcul del creixement de la

població: Pt = P0 · ert , 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 creixe-

ment fos l’observat entre 1787 i 1887 es produiria en un període de temps de:

2 = e0,0078*t ;  ln2 = 0,0078*t  ;  t = 0,693147 / 0,0078  ;  t = 8,932 anys. Per la qual

cosa es suposa que si la taxa de creixement es mantenia constant, la ciutat de Palma

tindria 68,146 habitants en 1895, és a dir, 19 anys abans de la data que es podria vati-

cinar 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 perí-

ode de 1900–1910, així en el cens de 1910 el seu nombre d’habitants era de 67.544.

La quantificació del període de duplicació també fou feta per illes i per a

cada un dels municipis d’aquestes i que alhora aprofità per comparar amb els resul-

tats que oferia el tractament d’Espanya a nivell general. Acabà afirmant que: “[...] ni
la población de España, ni la de treinta y dos (sic) pueblos del archipélago ha alcan-
zado el período de duplicación en el transcurso de un siglo, hecho indubitable, cuyas
causas importa estudiar para conocer bien esos fenómenos que ejercen influencia
sobre las colectividades, oponiéndose á (sic) las progresiones maltusianas, y saber,
al mismo tiempo, hasta qué punto está en harmonía (sic) con las leyes que rigen el
movimiento de la población”(p: 171).45 En canvi, en el càlcul de la densitat, que uti-

litzà la formula ortodoxa de dividir la població d’un indret concret entre la superfície

del mateix lloc expressada en quilòmetres quadrats, únicament proporcionà el valor

total de la província en diferents moments censals i que comparà amb la resta de pro-

víncies espanyoles, amb les dades de 1877. Alhora en aquests articles, i sobretot en el

publicat en 1902 i en conseqüència en la seva reedició de 1928, inclogué uns apèn-

dixs en forma de taules que recollien el nombre d’habitants per municipis en diferents

dates censals o de recompte de població. 

També incorporà el procediment d’aquests articles en molts dels seus estu-

dis sobre la dinàmica de la població, tot i que, únicament, hi calculà l’increment d’ha-

bitants per any considerat com és l’exemple del Estudio Demográfico de Baleares,

que es refereix al període de 1886 a 1890 o el Anuario Demográfico de las Islas
Baleares de 1896 i el seu homònim de 1897 i la Demografía ebusitana de 1902, publi-

cacions que tractarem detingudament en les pàgines següents. El càlcul del creixe-

ment derivà del còmput de l’augment vegetatiu, és a dir, a partir de la subtracció del

nombre de defuncions i l’addició del nombre de naixements d’un període o d’un any

de calendari al nombre d’habitants d’un cens o recompte cronològicament proper al

calendari dels events demogràfics. 

L’evolució de la població també serví com a objecte d’estudi per recerques que

tractaven de municipis concrets, com el cas d’Alcúdia, Calvià o Alaior on aprofità per

45 Op. Cit. (2).
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entremesclar recomptes de població històrics locals, que no tenien finalitat demogrà-

fica sinó religiosa, militar, etc. i que podien datar des de la conquesta catalana de l’i-

lla de Mallorca el 1229 a altres d’èpoques, amb d’altres amb finalitat estadística que

utilitzà en els estudis més generals, referits anteriorment, que foren els censos publi-

cats a partir de 1857. Tot i que la tradició censal espanyola ha estat datada inicialment

a començaments de la centúria del cinc-cents (Reher et al, 1995), com ens testimonià

el nostre autor amb aquells exemples municipals. 

Una de les memòries que presentà al IX Congrés Internacional d’Higiene i

Demografia46, que es celebrà a Madrid a l’abril de 1898 fou el Desarrollo de la pobla-
ción de Calvià. Desde su origen hasta nuestros días –siglos XIII al XIX47— que prete-

nia copsar des d’una òptica “retrospectiva”, és a dir, des de la demografia històrica

“la evolución que siguen los pueblos esencialmente agrícolas” (p. 6)48 a semblança

dels estudis de M. A. Dumont sobre la població de Saint Germain des-Vaux. A part

d’avaluar la seva evolució en termes de creixement, serví per reconstruir el nombre

d’habitants del municipi des de l’Edat Mitjana fins el 1887. Des del segle XIII al XVII

utilitzà mètodes indirectes d’estimació de la població. D’aquí que al 1285, Fajarnés

proposa que si foren enviats 5 síndics a la ciutat de Mallorques, aquests “formaban la
cuarta parte de la población comprendida entre 20 y 70 años, apta para desempañar
el deseado cargo que se les había conferido, la población total ascendería probable-
mente a unos 80 habitantes” (p. 9).49 Pel que fa als segles XIV i xv, amb la mateixa

aproximació intentà pronosticar el nombre d’habitants cloent que pel nombre menor

de síndics del municipi “[...] se hallaba en un periodo estacionario, ó (sic) había
entrado ya en la decadencia” (p. 9). 

En canvi, per a l’estimació de la població dels inicis la centúria del cinc-cents uti-

litzà el cens d’homes d’armes del virrei Gurrea de 1511, en el qual hi figuraven:

“[...] 18 hombres que podían empuñar armas en defensa de la patria. En
estas condiciones pueden incluirse los varones comprendidos entre 18 y 60 años

46 La participació illenca en el congrés fou de 24 expositores de Palma de Mallorca dels quals 21 eren

autors individuals, 2 foren majoritàriament memòries i reglaments institucionals de la Diputació Provincial

de Balears i del Colegio Médico-Farmacéutico de Palma i a més també es remeteren els 13 volums de la

Revista Balear de Ciencias Médicas que s’havien publicat fins al moment. Dels autors indivuals, Fajarnés

fou qui envià un major nombre de contribucions, concretament 9, a més d’un diagrama demográfico de la
ciudad de Palma, aquestes foren les següents: Reseña histórico-científica de la epidemia de peste bubóni-
ca padecida en Ibiza en 1652; La necrópolis de Palma; Epidemia de sarampión en Palma durante el año
1887; El progreso en la historia de las ciencias médicas; Estudios sobre la historia de la medicina en el
Reino de Mallorca; Bases y plan para la topografía médica de Palma; Notas sobre la epidemia de saram-
pión padecida en Palma en 1895-96; Coexistencia de tres epidemias de viruela, sarampión y escarlatina
en Palma durante el año 1836 i La nupcialidad en Palma. El diagrama que esmentàvem pogué ser la repre-

sentació gràfica de les defuncions diàries de l’epidèmia de xarampió de 1887 que acompanyaria la mono-

grafia anteriorment citada sobre l’epidèmia. Aportacions que seran tractades al llarg del desenvolupament

del text. 

47 Publicat en forma d’opuscle a 1898 i a 1901, aquesta darrera versió ha estat utilitzada en aquest

estudi i és la es reprodueix com a facsímil [veure facsímil d].

48 Desarrollo de la población de Calviá. Desde su origen hasta nuestros días –siglos XIII al XX.
Memòria presentada al IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía, celebrat a Madrid entre els

dies 10 i 17 d’abril de 1898. Tipografía de las hijas de Juan Colomar, 1901. (3) 

49 Op. Cit. (3). 
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como máximum, de 20 á (sic) 50 como medio, de 18 á (sic) 45 como mínimum;
y el número de habitantes que corresponden á estas edades, en las poblaciones
contituídas, por ejemplo la de Calviá, en nuestros días, representa, en cifras
redondas, el 21 por 100 en el primer caso, el 14,82 en el segundo, y 14,43 en el
tercero, del total de la población. De modo que, según estos cálculos prudencia-
les la población de Calviá oscilaba entre 95 y 135 habitantes. Tomando la cifra
media, y calculando que los varones que figuran en el alistamiento para tomar
las armas serán todos los que contaban de 18 á (sic) 45 años, deducimos una
población de 128 habitantes para Calviá en 1511” (p.10).50

Per les acaballes del segle comptava amb “el dato exacto de la población de
Calvià, hasta hoy el más antiguo que hemos encontrado en los archivos, correspon-
de al año 1575, y consta en la suplicación dirigida por las autoridades de Calvià en
8 de enero de aquel año, á (sic) los Jurados de la ciudad y Reino de Mallorca” (p.

10)51, que es xifrava en 400 habitants.

La quantificació de la població calvianera del segle XVII davant l’absència de

recomptes indirecte o directes fou realitzada a partir del càlcul del creixement mig

anual, observat entre 1575 i 1750. Així, si en els 175 anys transcorreguts l’augment

anual era de 3,65 habitants, l’any 1600 la població havia de tenir 491 habitants (3,65

habitants*25anys) amb el mateix sistema calculà la població de 1650, que suposaria

uns 673 habitants i l’any 1700 serien 856. A partir de 1750 ja es disposa dels recomp-

tes directes igual que el 1768 i 1784. No obstant això, per a l’any 1800 aplicà nova-

ment aquesta metodologia indirecta. Per al segle XIX, exceptuant l’any 1840, féu ser-

vir els censos estatals des del 1857 fins al 1887. Per explicar el creixement decimonò-

nic del municipi es fixà en la dispersió de la població sobre el territori a partir de les

diferents agrupacions de població que tenien la qualificació de lloc o llogaret,

Capdellà, Son Pieres, Vallvert, Vallnegre, Santa Ponsa, s’Arracó i fins i tot tingué en

compte el Monestir de Portals o el far de Cala Figuera. D’aquests destacà Capdellà

per l’alt ritme de creixement que presentà durant el vuit-cents, que era la causa de la

vigorisitat del desenvolupament poblacional de Calvià.52 Tot i que no calculà els perí-

odes de duplicació per a la població de Calvià, sí que examinà l’evolució de la seva

densitat. Aquest estudi estava completat per l’estudi de la dinàmica demogràfica des

de les darreres dècades del segle XVIII, a 1888. 

El mateix apropament fou utilitzat per a la confecció d’una de les parts de l’arti-

cle Demografía retrospectiva de las isla de Menorca que tingué un títol molt semblant

a l’anterior memòria, Desarrollo de la población de Alayor desde su fundación (XIV-
XIX). Partia de l’enumeració i estimació dels recomptes de població existents des de

50 Op. Cit.  (3).

51 Op. Cit. (3). 

52 A la quantificació de la població dels nuclis de menor entitat administrativa que els municipis hi

dedicà una de les parts de l’article Demografía retrospectiva de las isla de Menorca publicat a la Revista
Balear de Ciencias Médicas el 1902 amb la intitulació de Los pequeños nucleos de población en Menorca
on xifrà la població del lloc de Sant Cristòfol des del 1805 al 1887, amb el seu conseqüent càlcul de la mit-

jana anual de creixement per períodes cronològics seqüencials, igualment per al cas de Sant Lluis i Sant

Climent per al període des de 1840 fins a 1887, per a Fornells que es pogué remuntar al nombre d’habi-

tants de 1716 i Sant Joan de Carbonell o dels Horts únicament per a les dates de 1785, 1815 i 1887. 
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la seva fundació com a municipi per part de Jaume II el 1300 fins el cens de 1897.

Calculà els increments i decrements de la seva població en nombres absoluts al llarg

de la cronologia de l’estudi i amb especial atenció als segles XVIII i XIX, tant pel major

nombre de censos com per a una major periodicitat i qualitat de les estimacions.

Juntament al càlcul de la mitjana anual d’augment o disminució del nombre d’habi-

tants, presentà el període de duplicació de la població d’Alaior entre 1642, xifra que

Fajarnés havia obtingut en un informe sobre l’estat sanitari de la vil·la realitzat pel

rector de la mateixa, i l’últim cens publicat (1897). 

Pel que fa a la caracterització de la població, Fajarnés únicament atengué de

forma individual a la distribució per sexes a partir de la informació proporcionada

pels censos dels segles XVIII i XIX. Cal dir que aquests censos oferien tota una sèrie de

variables que el nostre autor no utilitzà, així com la distribució per edats, per estat

civil o per nivell d’instrucció, però que sí incorporà en l’anàlisi de la dinàmica de la

població en arres de realitzar estudis de demografia diferencial. Els seu article més

destacat en aquesta àrea fou: Distribución de sexos en las Islas Baleares53 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, equi-
librio indispensable para la reproducción de la especia humana; la superiori-
dad 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).54

A l’article constatà 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 sexes55 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 divergèn-

cia, 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, el qual pot ser formulat de

la manera següent:

Excedent = Dif t
sexes / Pt * 100

On Dif t
sexes representa la diferència entre el nombre d’homes i dones, o vicever-

sa, en una data censal concreta i la Pt és la població total en la mateixa data referida. 

53 Amb els mateixos criteris però amb un espai més reduït dedicant un estudi a l’illa de Menorca, cen-

trant-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).

54 Distribución de sexos en las Islas Baleares. Palma: Tipografía de las hijas de Juan Colomar, 1903.

(4). 

55 El càlcul del pes dels sexes en la població, actualment s’expressa amb l’indicador anomenat pro-
porció de masculinitat que representa “el peso del grupo masculino con respecto a la población total, y
que se expresa indistintamente en porcentajes o en tantos por mil” (Vinuesa et al., 1997: 187). I la seva

formulació és la següent: Pm = H / Pt * 100. On H és el nombre absolut d’homes i Pt és la població total.
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Els tres indicadors descrits foren aplicats per a l’estimació de la distribució

dels sexes a la població balear, tant a nivell de província, d’illa com de municipi, en

les mateixes cronologies. A partir dels quals conclogué el predomini de la població

femenina degut a que “[...] 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” (p. 14).56 D’aquí que titulés un dels apartats de

l’opuscle com a Predominio de la población femenina en Palma de Mallorca on “[...]

más de dos terceras partes del execedente figura en la población palmesana” (p. 15)57

en el cens de 1887, constatant que a les Illes Balears era un fenomen urbà a diferèn-

cia 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.

Les causes de la feminització de la població de la capital balear les cercà a

partir d’una aproximació a la seva dinàmica demogràfica:

1. El sexe predominant en el naixement mitjançant el càlcul de percentat-

ges per a cada un dels sexes, on també es serví novament d’estimacions euro-

pees. Aquestes darreres estaven presentades a partir del nombre de naixements

femenins per cada 100 naixements masculins, és a dir, s’utilitzà el mètode de

càlcul de la raó de masculinitat que representa el quocient d’homes entre

dones i que Fajarnés no utilitzà en cap dels seus càlculs per a les províncies

espanyoles, o de les divisions territorials menors de les Illes Balears i que, úni-

cament presentà com a indicador global del comportament d’Espanya.

Constatant que els naixements a les Illes Balears durant el segle XIX tenien

signe masculí. 

2. S’aproximà a l’estructura per sexes de la mortalitat mitjançant els per-

centatges 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. “En la emigración encontramos datos muy elocuentes” (p. 22)58, 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” (p. 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” (p. 24). En canvi, la població eclesiàstica mostrava la predominança del

56 Op. Cit. (4).

57 Op. Cit. (4). 

58 Op. Cit. (4). 
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sexe femení a diferència del comportament espanyol. Alhora notava que “las capita-
les atraen muchísimas mujeres que abandonan las aldeas y lugares para dedicarse al
servicio doméstico” (p. 25) i que la població femenina del partit judicial de Palma

dedicada a aquestes tasques representava un 68% el 1860. Tot i que observà que les

causes del major nombre de dones en la població pituïsa 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.   

Amb aquest mateix objectiu dedicà dues parts de dos estudis miscel·lanis sobre la

demografia menorquina amb un mateix títol, Distribución de sexos en la isla de
Menorca (siglos XVIII y XX) on arribà a les conclusions que apuntàvem anteriorment

per a l’estudi que en féu del comportament balear i prestà especial atenció al compor-

tament de la capital de l’illa, Maó. El primer d’aquests estudis fou publicat el 1902,

un any abans que aquell general que referíem, amb forma d’article a la Revista Balear
de Ciencias Médicas i amb el títol de Demografía retrospectiva de las isla de
Menorca. L’altre amb forma d’opuscle el 1930 rebé el nom de Estudios sobre estadís-
tica y demografía de la isla de Menorca,59 que suposà una revisió i ampliació de les

dades i resultats del primer. Alhora introduí alguns aspectes novedosos sobre l’estruc-

tura de la població que no havia fet servir fins al moment, com apuntàvem anterior-

ment. D’aquí la quantificació del Estado civil de la población menorquina (siglos
XVIII-XIX) i de La población eclesiástica y la enseñanza no católica en Menorca i de
la Instrucción de la mujer en Menorca (siglo XIX). 

La incursió de Fajarnés en la dinàmica de la població de les Illes Balears

començà el 1888 a la Revista Balear de Ciencias Médicas amb la publicació mensual

de les Notas Demográficas. Movimiento de población en Baleares que seguien 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’. Els naixements eren classificats per sexes i legitimi-

tat. Les defuncions es reunien segons l’edat a la defunció, amb diferents períodes eta-

ris i una distribució etiològica segons enfermedades infecciosas y contagiosas, otras
enfermedades i muertes violentas.60 A més d’incloure el nombre de defuncions que no

havien rebut assistència facultativa. Precisament la confecció d’estadístiques

demogràficosanitaries va ser una de les pretensions de la medicina del segle XIX

(Bernabeu Mestre, 2007) i es materialitzà a nivell de l’estat espanyol a partir de 1879

amb el Boletín Mensual de Estadística Demografica Sanitaria de la Península e Islas
Adyacentes, seguit pel Boletín de Sanidad entre 1888 i 1896 (Bernabeu Mestre, 1994:

45). Per tant, la iniciativa del Colegio Médico-Farmacéutico de Palma amb la publi-

cació dels resums mensuals respongué a la mateixa intencionalitat i alhora tingué la

finalitat de “la formación de una futura topografía médica que nunca llegó a publi-
carse” (Oliver Capó, 1996: 77). Tot i que el propòsit de confeccionar una topografia

mèdica per a la ciutat de Palma per part del col·legi no ha estat documentada fins al

59 Fou editat per la Imprenta de la hija de J. Colomar [veure facsímil e] .

60 Aquesta classificació de les causes de defunció coincideix amb la classificació utilitzada en els

estadets mensuals de la Revista Balear de Ciencias Médicas com serà explicada a la part corresponent de

l’obra epidemiològica de Fajarnés. 
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1890 tal com ho testimonia el Ante-proyecto de una topografía médica de Palma y de
su término municipal61 i per part de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma
de Mallorca a proposta del nostre metge Enric Fajarnés i Tur en sessió ordinària de la

junta del 20 de febrer de 1896. 

Les notes demogràfiques únicament apareixen durant la segona meitat de l’any

1888 i la primera meitat de 1889 i sols es referien al 1888 com any d’ocurrència dels

events demogràfics. A més dels naixements i de les defuncions, que també consigna-

ven els estats mensuals de la ciutat de Palma, també s’inclogueren els matrimonis. La

disposició de les dades era per partits judicials: Palma, Manacor, Inca, Eivissa i Maó.

Els naixements adoptaren la mateixa classificació descrita anteriorment i les defun-

cions foren recollides de manera agregada sota els títols presentats sense comptar

amb les xifres per malalties concretes, tot i que en la part analítica de les notes inclo-

gué algunes referències. A més s’hi recollí el nombre d’òbits per sexes i per estats

civils però no per edats com es realitzava en els estats de la ciutat de Palma. El nom-

bre de matrimonis es presentaven distribuïts per partit judicial de celebració, encara

que al text es referia al nombre de matrimonis entre familiars. Amb aquestes dotze

notes demogràfiques el nostre autor publicà la Demografía Médica de Baleares –año
1888— que suposava la reunió de les notes agrupades per estacions de l’any. 

Aquestes notes donaren peu a Fajarnés a la publicació de la Demografía santiaria
de Menorca que es referia al moviment de la població de 1888. Inclogué, sota el títol

de nupcialidad, un apropament a l’estacionalitat dels matrimonis per municipis de l’i-

lla, que representà mitjançant una taula. A més, i també de forma tabular presentà la

distribució per edats dels contraents i per mes de celebració de l’enllaç. També inclo-

gué el nombre de matrimonis consanguinis per diferents graus de parentiu, tema que

tractarem de manera independent, donat que Fajarnés hi dedicà part de la seva recer-

ca. La relativització en el càlcul de la intensitat d’aquest fenomen es féu mitjançant

la taxa bruta de nupcialitat, que la presentà en forma del nombre de matrimonis per

cada cent habitants. 

El nombre de naixements fou presentat en forma de quadre, distingint la legitimi-

tat, el sexe i el mes d’ocurrència, sense distinció per municipis com apreciàvem en els

matrimonis. Hi destacà el màxim i mínim estacional a més del percentatge d’il·legi-

timitat. Tot i que encara no havia introduït la mortalitat de l’illa, aprofità aquest espai

per calcular el creixement vegetatiu per municipis per apropar-se al concepte de

duplicació de la població, que ja hem tractat anteriorment, però aquesta vegada la

seva apreciació no era a partir del nombre d’habitants sinó del nombre de naixements.

També calculà les taxes brutes de natalitat per cada cent habitants per als diferents

municipis, comparant els diferents resultats, sense tenir en compte que aquests tipus

d’indicadors podien emmascarar la dinàmica real de la població per comptar les

diverses poblacions amb diferent estructura per edats. Establí la mitjana de naixe-

ments diària, mensual i estacional. 

61 Colegio Médico-Farmacéutico. 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: Impremta J. Colomar,

1890.
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Per a l’apropament a la mortalitat manifestava que el seu “estudio [...] ha de ser
más detenido que el de la nupcialidad y natalidad, no solo (sic) por su extensión sinó
(sic) también por la importancia que revisten los problemas que abraza y el interés
que ofrecen todas las consecuencias que de él pueden deducirse para las poblacio-
nes. En las naciones más adelantadas se han dedicado á (sic) los trabajos estadísti-
cos desde el siglo pasado, y las investigaciones practicada han demostrado las osci-
laciones de la mortalidad en tiempos normales, indicándose las causas á que obede-
cían, y por consiguiente el camino que debía recorrerse para disminuirlos” (p. 737).62

Les unitats temporals bàsiques d’anàlisi foren les estacions. A més d’introduir les
variables de sexe i estat civil relacionades amb els mesos d’ocurrència de la defunció.
Aportà els percentatges de major mortalitat per tram d’edat, juntament amb la taxa
bruta de mortalitat63 per cada cent habitants, a més de les mitjanes de defuncions per
dia, mes i estació. A partir de la classificació de les malalties efectuà algunes aproxi-
macions al perfil epidemiològic de la població menorquina.64

La tipologia d’aquest estudi tingué la seva continuïtat, encara que amb un abast
territorial més ampli amb l’article de Demografía de las Islas Baleares durante el
quinquenio de 1886–90 publicat el 1894 i amb una versió molt semblant titulada
Estudio demográfico de Baleares el 1901 a la mateixa revista, on afegí dos punts més,
a més dels apartats dedicats a cada un dels esdeveniments demogràfics tractats en
l’anterior article sobre Menorca. El primer que l’anomenà Comparaciones y diferen-
cias que es podria entendre com un estudi de demografia diferencial amb la compa-
ració del comportament urbà amb el rural. L’altre punt remetia al creixement de la
població balear amb el títol, ja recurrent, de Acrecentamiento de la población. Les
fonts utilitzades per a ambdós articles provenien de la publicació el 189565 del
Movimiento de la población de España. Septenio de 1886–92 de la mà de la Dirección
General del Instituto Geográfico y Estadístico. Com a base de l’anàlisi territorial uti-
litzà els cinc districtes judicials que formaven la província de les Illes Balears.

La mesura dels diferents fenòmens demogràfics seguí la mateixa pauta que s’ha
vist a l’estudi dedicat a Menorca. Tot i que, la utilització de les estadístiques del
Moviment Natural de la Població permeté establir la comparació entre el comporta-
ment demogràfic de les Illes Balears i el de la resta de les províncies espanyoles mit-
jançant el càlcul de les taxes brutes del període mencionat. Si mitjançant l’anterior
estudi tractat de Fajarnés, establíem la importància que conferia a l’estudi de la mor-

62 Demografía sanitaria de Menorca. Revista Balear de Ciencias Médicas. 1889, p. 677–678;

708–710 i 735–741.

63 La taxa bruta de mortalitat suposa observar el nivell de mortalitat d’un població no únicament mit-

jançant el nombre de defuncions observades sinó relativitzant aquest amb la grandària de la població, un

factor que també influeix en els nivells.

64 El 1928 dedicà un altre estudi demogràfic integral a l’illa de Menorca amb el títol de Síntesis de la
demografía menorquina en 1896 publicat a la Revista de Menorca, amb una extensió molt reduïda i pràc-

ticament la seva informació es reduí al càlcul dels indicadors demogràfics de natalitat, nupcialitat i morta-

litat (percentatges i taxes brutes) i la seva estacionalitat. Pel que fa a l’illa d’Eivissa cal esmentar l’article

publicat a la Revista Balear de Ciencias Médicas el 1903 sota el nom de Demografía ebusitana –1902-

seguint la mateixa estructura que el de l’estudi anterior dedicat a la població menorquina. 

65 Cal dir que el primer d’aquests articles té la data de publicació de 1894, concretament el mes de

novembre.
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talitat, en aquest estudi testimonià la necessitat del coneixement del fenomen de la
nupcialitat:

“Considerando el matrimonio como un agente de progreso social, examí-
nase (sic) bajo todos sus aspectos, sin omitir detalle por insignificante que
parezca: determínase (sic) la edad, estado civil y consanguinidad de los cón-
yuges, y la edad media y probable del matrimonio: señalase la influencia del
matrimonio sobre la criminalidad, la mortalidad y duración de la vida, y la
edad de los contrayentes sobre la fecundidad, ahondándose en otros muchos
puntos demográficos ligados estrechamente con la sociología” (p. 362).66

L’apartat que dedicà a Comparaciones y diferencias partia de la idea que:

“La actividad de los fenómenos demográficos no es igual en todas las enti-
dades. Los organismos colectivos se mueven con menos holgura en los gran-
des centros que en los pequeños núcleos y en los caseríos diseminados; la den-
sidad de población y otras condiciones higiénicas ofrecen diferencias nota-
bles, y es preciso tener en cuenta todas estas circunstancias para fijar con la
mayor exactitud posible los movimientos de la masa social, y deducir la salu-
bridad de sus comarcas” (p. 385). 67

D’aquí que la seva pretensió fos establir el comportament de la població rural

envers a la població urbana. Una divisió que fixà mitjançant la consideració que les

capitals de les illes, Palma, Maó i la ciutat d’Eivissa, s’adequaven al perfil de pobla-

ció urbana que certament pel nombre d’habitants sí ho feien i la resta de municipis

eren considerats com a població rural, tot i que algunes de les poblacions considera-

des rurals superaven el llindar de 10.000 habitants. No obstant això, aquesta distribu-

ció era conseqüència de la font de dades utilitzada, és a dir, el Moviment Natural de

la Població que no permetia moltes més desagregacions que les que Fajarnés oferí. 

Fajarnés creà un model d’observació demogràfica mitjançant el que anomenà

Anuario demográfico, més purament estadístic que analític on reuní els tres esdeve-

niments 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.

Talment com el que havia proposat el nostre autor a la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Palma de Mallorca, en sessió del 20 de febrer de 1896, per a la formació

d’una topografia per a la ciutat de Palma. D’aquí es traçaren les Bases y plan para
una topografía médica de Palma. 

A diferència de l’estructura seguida per Weyler en la confecció de la seva

Topografía físico-médica de las islas Baleares y en particular de Mallorca de 185468,
aquest projecte proporcionava una major cobertura als fenòmens demogràfics, possi-

blement com a conseqüència del desenvolupament de l’aparell estadístic estatal, ini-

66 Estudio demográfico de Baleares. Revista Balear de Ciencias Médicas. 1901, p. 361–371 i

385–390. (5)

67 Op. Cit. (5).

68 Weyler y Laviña, F. Topografía físico médica de las islas Baleares y en particular de la de Mallorca.

Palma : El Tall, 1992 [Edició facsímil de 1854].
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ciat amb la confecció del primer cens d’època estadística el 1857, la publicació del

primer Moviment Natural de la Població el 1863 i la instauració definitiva del

Registre Civil el 1871. Així, la demografia apareixia en tres capítols:

-Demografía dinámica, on s’havia d’incloure la nupcialitat, natalitat, mor-

talitat, l’emigració i la duración de la vida.

-Demografía estática que referia a l’estudi de l’estructura de la població a

partir de l’observació de la población por sexos, edades, estado civil, profesio-
nes, grados de instrucción, etc., acrecentamiento y densidad

-Demografia retrospectiva que s’hauria d’assimilar a la categoria de demo-

grafia històrica i que havia de tenir els següents apartats: Desarrollo de la
población palmesana desde la conquista hasta nuestros días, población médi-
ca antigua y comparada, igualment per a la població eclesiàstica i industrial,

a més de la nupcialitat, natalitat i mortalitat.

Un resum que mostra la producció de Fajarnés en termes demogràfics, com hem

vingut presentant fins al moment i com segueix a les pàgines següents i que, en canvi,

el cirurgià militar ho havia reduït al capítol titulat Necrologica. El rerefons del pro-

jecte de topografia era la Medicina Social, és a dir, s’utilitzava una fórmula de memò-

ria sanitària iniciat el segle anterior, incorporant els nous preceptes. No obstant això,

aquesta topografia no fou mai publicada i possiblement part d’aquests anuaris i sobre-

tot la part que es referia a la ciutat de Palma havia estat pensada per a la part de demo-

grafia dinàmica de l’obra. 

Aquests anuaris recolliren en forma de taula els nombres absoluts de matri-

monis, naixements i defuncions a partir de les següents classificacions: 

Classificació Distribució geogràfica

Matrimonis

Per mesos i edats dels contraents.

        · La distribució de les edats:

Fins a 20 anys

              20 – 30 anys

              30 – 40 anys

              40 – 50 anys

              50 – 60 anys

              Més de 60 anys

Capitals d’illa: Palma, Maó i Eivissa

Illes per separat

Islas Pythiusas (Eivissa i Formentera)

Islas Gimnesias (Mallorca i Menorca)

Illes Balears

Matrimonis consanguinis

         · Per vincles familiars:

Tíos con sobrinos ó vice-versa

Primos hermanos

    Otros grados de parentesco

Illes Balears

Naixements

Per mesos, sexes i legitimitat Capitals d’illa

Illes per separat

Islas Pythiusas (Eivissa i Formentera)

Islas Gimnesias (Mallorca i Menorca)

Illes Balears

Defuncions

Per mesos, sexes i estat civil Capitals d’illa

Illes per separat

Islas Pythiusas (Eivissa i Formentera)

Islas Gimnesias (Mallorca i Menorca)

Illes Balears

Per mesos i edats Capitals d’illa

Illes Balears

Per mesos i causes de defunció

(*) Per la classificació de les

causes de defunció veure pàgines

65.

Capitals d’illa

Illes Balears
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I els indicadors de mesura de la intensitat dels fenòmens demogràfics es poden

resumir de la manera següent:

Indicadors Distribució geogràfica

Matrimonis

% de matrimonis per sexes

% de matrimonis per estacions

% de matrimonis per sexes i edats dels contraents

Taxa bruta de nupcialitat (‰)

Illes per separat

Illes Balears

Naixements

% de naixements per mesos

% de naixements per estacions

% de naixements per legitimitat

Illes per separat

Illes Balears

Taxa bruta de natalitat (‰)

Defuncions

% de defuncions per sexes

% de defuncions per estat civil

Taxa bruta de mortalitat (‰)

Illes per separat

Illes Balears

Taxa bruta de mortalitat per causa (‰)

Enfermedades infecciosas

Enfermedades comunes

Muertes violentas

Capitals d’illa

Illes Balears

Comparació de les taxes brutes per illes (diferència percentual)

Acrecentamiento: diferència entre naixements i defuncions per cada mil habitants per

illes.

Cal notar que Fajarnés individuà els diferents fenòmens demogràfics en algunes

de les seves publicacions com La mortalidad en Palma durante el año 1887 per tal

d’”[...] apreciar con la mayor exactitud posible las cifras del movimiento de renova-

ción incesante que se opera en la población y las múltiples causas que aumentan ó

(sic) disminuyen su densidad” (p. 167) per a l’elaboració dels quals utilitzà les esta-

dístiques mensuals inserides a la revista del Colegio Médico-Farmacéutico de Palma.

A partir de la reunió en forma de taula dels estadets mensuals de defuncions per a

l’any referit en el títol de l’article, analitzà l’estacionalitat de les defuncions de la ciu-

tat de Palma en nombres absoluts. Per acabar calculant la mitjana de defuncions men-

sual, diària i per estació de l’any. A més d’oferir la taxa bruta de mortalitat amb l’a-

notació de defuncions per cada cent habitants i amb la població de referència conta-

da a 31 de desembre, en lloc de la població mitjana de l’any. L’estudi prosseguia amb

un anàlisi de tall epidemiològic. Malgrat el títol de l’article i la poca extensió del

mateix, dedicà unes breus referències a l’estat anual dels naixements de la ciutat, a

partir del nombre total de naixements per sexes i legitimitat i una classificació gene-

ral per estacions i l’observació del nombre màxim i mínim de naixements per mes.

Format que tornà utilitzar el 1894, per caracteritzar la mortalitat de la ciutat de Palma

el 1893.69

Cal mencionar un estudi de Fajarnés sobre un tipus de mortalitat específica que

destinà a La morti-natalidad en Palma de Mallorca durante un cuarto de siglo –
1872–1896. El seu objectiu era “[...] conocer los primeros movimientos de la unida-

69 La mortalidad en Palma durante el año 1893. Revista Balear de Ciencias Médicas. 1894, p. 257 –

262.

70 La morti-natalidad en Palma de Mallorca durante un cuarto de siglo, 1872 – 1896. Revista Balear
de Ciencias Médicas. 1901, p. 49 – 61 i 79 – 86. En foma de fulletó fou publicat a 1900 a la ciutat de Palma

i imprès per la Tipografia de las hijas de Juan Colomar [veure facsímil g]. (6)
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des que han de favorecer el desenvolvimiento progresivo en los pueblos” (p. 50).70 El

concepte de mortinatalitat 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 com-

pleta expulsió o extracció del cos de la mare. Les recomanacions de l’Organització

Mundial de la Salut per tal de distingir les morts fetals tardanes dels avortaments esta-

bleix el criteri dels mesos de gestació. Així, serà considerat com a tal si el nascut mort

ha estat gestat durant sis o més mesos. I, per a Fajarnés, el concepte es delimitava 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 con-
solidación 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). 71

Malgrat la definició que oferíem del fenomen demogràfic, cal dir que el Registre

Civil espanyol, des de la seva instauració definitiva el 1871 fins al 1975, base de les

estadístiques del Moviment Natural de la Població a les quals recorregué Fajarnés per

al càlcul d’aquest tipus de mortalitat, partien de la distinció dels nascuts morts i nas-

cuts vius a partir d’un criteri legal, en lloc de biològic, 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 era considerat com a nascut mort, tot i que la seva gestació

hagués estat més de sis mesos.

Fajarnés i Tur feia palesa aquesta manca de distinció per viabilitat dels nascuts

morts, així, afirmava que: “Ningún 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 pri-
meras veinticuatro horas del nacimiento; pero esta clasificación no puede establecer-
se, 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 distin-
guir los verdaderos y los falsos nacidos muertos (p. 54–55) (el subratllat és nostre).72

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, les taxes de mortinatalitat que oferí

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,

aquest proxy de mortalitat fetal tardana adolia de sobreestimació en el numerador i

d’infravaloració en el denominador. Malgrat que fou conscient de la manca de vali-

desa d’aquestes xifres no proposà cap tipus de solució, com sí feren Marcelino Pascua

(1897–1977) o Antonio Arbelo (1909–2004) dècades després. La major conseqüèn-

cia d’aquest tipus de definició legal s’ha cercat en el càlcul de la mortalitat infantil

71 Op. Cit. (6).

72 Op. Cit. (6). 
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donat que es veuria minvat de les defuncions ocorregudes en les primeres 24 hores de

vida. Tot i que, a l’obra demogràfica de Fajarnés no s’ ha documentat l’existència de

cap tipus d’estudi dedicat a la mortalitat infantil de manera individual.

No obstant això, Fajarnés utilitzà com a primera aproximació els nascuts morts de

1863 que estaven recollits al Moviment Natural de la Població i que, per disposició

de la Junta General d’Estadística, a partir de 1862 s’establia la distinció entre el nom-

bre de nascuts morts i el de nascuts vius que morien abans de ser batejats (Cusidó

Vallverdú, 2006: 66). Però per a l’estimació de 1878–1882 que consistia en la crono-

logia de l’estudi, utilitzà el criteri legal de nascut mort que expressàvem anteriorment.

Per al seu càlcul utilitzà la proporció de nascuts morts per cada mil naixements. A més

comparà aquestes xifres amb les corresponents de França per als períodes de

1841–1845 i 1868–1870, Bèlgica per als de 1851–1860 i 1860–1865, per a Alemanya

durant 1884–1893 i per a Itàlia el 1893. També amb Suècia i Dinamarca, tot i que no

especificava la cronologia de comparació. 

Personalitzà aquest fenomen com a purament urbà i per aquest motiu explicità el

comportament de la mortinatalitat a les ciutat de Madrid i Barcelona. Per arribar a la

conclusió de que s’observava un augment d’aquest tipus de mortalitat i les causes

calia cercar-les en la diferència biològica dels naixements masculins sobre els feme-

nins, 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’e-

xercici 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 medico-

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 afec-
ciones, ó las huellas profundas de una alimentación insuficiente” (p. 60). 73

Un altre dels fenòmens demogràfics que tractà de manera independent Fajarnés

fou la nupcialitat, d’aquí els dos estudis: Demografía y Climatología de Palma de
Mallorca i la Nupcialidad y natalidad en Palma, el primer referit al 1893 i el segon

al 1894. Dates de referència que ja trobàvem en els estudis homònims sobre la mor-

talitat. Novament utilitzà el Moviment Natural de la Població com a base per a les

seves estimacions, aquestes es referien a la mitjana mensual de matrimonis, l’estacio-

nalitat percentual en la celebració d’aquests, la mitjana d’edat en accedir al matrimo-

ni per sexes i per estat civil dels contraents. A més d’una aproximació a l’estructura

socioprofessional dels mateixos degut a que:

“La robustez de la masa social depende de los elementos constitutivos de
la familia, y á (sic) vigorizar estos elementos contribuye por modo indirecto
la profesión de los futuros cónyuges que asegura un porvenir más ó (sic)

menos risueño al matrimonio y á (sic) su descendencia. Es indudable que las

73 Op. Cit. (6).
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profesiones favorecen los entronques de clase, sobretodo cuando los indivi-
duos elevados en la categoría por el producto de su trabajo intelectual, tropie-
zan con otros que descienden empujados por la desgracia; sin embargo, estos
enlaces, tan saludables para la raza, no se verifican en grande escala, ni
siquiera en la mesocracia, verdadero punto de unión de los diversos compo-
nentes de la sociedad” (p. 97).74

Així, establí que la nupcialitat a la ciutat de Palma mostrava un retrocés que s’ha-

via iniciat en la classe més acomodada i que entre el proleriatat s’hi produïen un

major nombre d’enllaços i aquesta inversió es produïa “cuando se perturba una fun-
ción, es que hay algún aparato enfermo. En fisiología social, los trastornos de una
célula tan importante como la familia, pronto dejan sentir sus efectos sobre el orga-
nismo colectivo” (p. 99).75 I aquests eren el retràs a l’accés al matrimoni i l’augment

de la il·legitimitat en les concepcions. A més, també aprofità els articles per introduir

el que anomenà nupcialidad consanguínea a la qual, posteriorment, hi dedicà un estu-

di monogràfic amb la publicació, el 1929, d’un opuscle titulat Los matrimonios con-
sanguíneos en la antigua población ebusitana. 

Tot i les quantificacions que Fajarnés ja havia presentat sobre la qüestió, amb

aquest últim estudi mostrà l’evolució històrica d’aquest fenomen, que es traduïa en la

constatació que els matrimonis entre parents era un fet que es podia resseguir des del

segle XV i que era de major transcendència a l’illa d’Eivissa que a la resta d’illes de

l’arxipèlag. Malgrat les restriccions de l’Església catòlica en la celebració d’aquests

tipus de matrimonis i la necessitat de dispenses papals, l’autor afirma que encara que

“[...] tantas pruebas ha dado siempre de fervor religioso y de respeto al poder ecle-

siástico, pudo más que todos estos sentimientos la necesidad orgánica y social”

(p.8).76 No obstant això, la denúncia d’aquesta pràctica es documenta des de l’època

moderna i la necessitat que adduïa Fajarnés, al segle XIX s’havia convertit en costum.

Les justificacions que dóna l’autor a l’hàbit dels matrimonis consanguinis a l’illa

d’Eivissa venia per les seves condicions geogràfiques enteses en termes d’aïllament:

“Los habitantes de los cuartones de Ibiza [...] muévense (sic) dentro de
una esfera reducida, enclavada en una isla de cortas dimensiones, y este doble
aislamiento, favorecido por la dificultad de las comunicaciones, por el esca-
so roce con otros individuos, en un período de frecuentes bloqueos y de contí-
nuas (sic) guerras explica la falta de cruzamientos, cuya influencia sobre las
especies conocen los naturalistas, y conduce necesariamente a la consangui-
nidad” (p. 10).77

Però no esmentà l’ús d’aquests matrimonis en la funció de reconstrucció de

patrimonis familiars com ens mostra la historiografia actual. Estudis recents han

demostrat que el 48% dels matrimonis celebrats entre 1872 i 1888 a l’illa de

74Demografía y Climatología de Palma de Mallorca. Revista Balear de Ciencias Médicas. 1898, p.

1 – 4; 97 – 100; 121 – 125. (7).

75 Op. Cit. (7).

76 Los matrimonios consanguíneos en la antigua población ebusitana. Palma : Imp. de la Hija de J.

Colomar, 1929 [veure facsímil f]. (8). 

77 Op. Cit. (8).
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78 Op. Cit. (8). 

79 Cal esmentar que Fajarnés dedicà algunes monografies a la ceguesa o a l’idiotisme. Talmen com:

El idiotismo en las Islas Baleares. Revista Balear de Ciencias Médicas, 1899, p. 265 – 272.

80 Op. Cit. (8).

81 Op. Cit. (8).

Formentera foren entre parents, alhora que es presenta una correlació de signe posi-

tiu entre els canvis en l’estructura de la propietat i l’augment d’aquests tipus d’unions

(Bestard, 1991). Però el rere fons del seu assaig cal que sigui entès des d’una òptica

purament mèdica a partir de la consideració de si la consanguinitat era de naturalesa

benigna o patològica. Així Fajarnés concloïa que: 

“Esta cuestión es muy compleja y difícil de apreciar. Los que consideran
nocivo el parentesco, invocan la relación que hay entre esta clase de matrimo-
nios y la descendencia defectuosa. Otros aducen en favor de la mocuidad el
ejemplo que ofrecen las tribus salvajes, la población gitana, la raza hebrea y
el perfeccionamiento que se alcanza en los animales de una misma especie,
sin más factores que el aislamiento y la consanguinidad. Ambas tendencias
son exageradas y no puede aplicarse y no puede aplicare el mismo criterio en
todos los casos” (p. 10).78

A l’hora féu un repàs a tota una sèrie de malalties considerades hereditàries

i la seva relació amb consanguinitat com per exemple l’epilèpsia, la malaltia de

Thomsen, la locura, la histèria, l’idiotisme79 o l’imbecilitat; destacant la nocivitat

patològica de la relació. En aquesta revisió cità la tasca de Joan Giné i Partagàs (1836-

1903) com a director del manicomi de Barcelona i el seu article Aforística frenopáti-
ca. Però per al seu anàlisi de la realitat eivissenca utilitzà la isonímia com a font d’in-

formació, a partir de censos de població i també electorals. Així, establí el predomi-

ni de sis llinatges concrets a l’illa, afirmant que suposaven gairebé la meitat del cens

de votants de 1888. Així, atengué a los defectos físicos de la población ressenyant els

següents tipus: cecs, sordmuts, esguerrats, dements i idiotes. I en relació a l’idiotis-

me afirmava que “probablemente la herencia patológica, es el factor más importan-
te entre sus causas” (p. 22).80

La seva conclusió fou que els matrimonis consanguinis eren un costum arre-

lat a l’illa d’Eivissa i els considerava com una malaltia social crónica e incurable.

Malgrat “no se trata ciertamente de una enfermedad que por sus estragos, rápidos y
visibles, infunda alarma; pero su acción corrosiva, lenta y constante, ataca la célula
más importante del organismo social y debilita la masa, cada día más, por afectar
hondamente sus componentes” (p. 23).81

L’últim fenomen demogràfic que tractarem i que Fajarnés hi dedicà poc

espai en la seva producció fou el moviment migratori. El motiu de l’escassesa d’a-

quest tipus d’estudis s’ha de cercar en les fonts del moment, donat la inexistència

d’un registre d’obligatòria recollida d’aquest tipus d’events, com sí ho era en el cas

dels naixements, defuncions o matrimonis, sinó que totes les estimacions dels movi-

ments s’havien de fer a partir del movimiento mensual de pasajeros por mar. I alho-

ra a l’intent d’estimar les xifres s’hi afegia “[...] la escasez de comunicaciones direc-
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tas [de les Illes Balears] con el extranjero obliga á (sic) una escala en puerto espa-
ñol, y es difícil establecer la debida separación entre los que se dirigen á (sic) la
Península y los que marchan al extranjero” (p. 266).82 Tot i el títol de l’article,

Fajarnés, com es pot intuir per les cites anteriors, gairebé únicament es dedicà a esta-

blir el procés d’emigració dels illencs aprofitant-lo per crear els diferents perfils

migratoris per illes. Així esmentava que els mallorquins i els eivissencs no emigran

por sistema únicament per conjuntura econòmica determinada per sequeres o manca

de feina, contràriament al comportament del menorquins. La cronologia de l’estudi

remet al període de 1891–1895. 

Les mesures de la intensitat dels fenòmens passaren pel càlcul del percentat-

ge de nombre de passatgers que entraren o sortiren de les Illes Balears, dels quals

també observà la distribució per sexes, per grups d’edat i per país d’origen o destí. I

el resultat per a Fajarnés era: “El movimiento de pasajeros que entran en Baleares, y
el que expresa la salida de las mismas islas cada año, casi están compensados, pues
aunque suele ser más activo el segundo, no produce una alternación notable en la
totalidad de los elementos que constituyen la entidad colectiva” (p. 289).83 Tot i així,

cal a dir que el període d’estudi de l’autor coincideix amb la tercera etapa de les

migracions del segle XIX (1880 – primeres dècades del segle XX) i “las tasas de
migración entre 1887 y 1900 de manera general para todas las islas fueron de signo
negativo, se estaba perdiendo un nombre importante de población, principalmente en
Menorca. Esta población eminentemente procedía de los ámbitos rurales de las islas,
ya que la corriente migratoria con destino tanto en Palma como Eivissa capital era
de signo positivo, es decir recibían inmigración” (Pujades Móra, 2006: 156).  

Aquest període estigué marcat per la crisis agrària finisecular, la crisi de la vinya

per l’aparició de la fil·loxera, la caiguda de l’exportació de vi a França i la pèrdua del

mercat antillà per la Guerra de Cuba, tot i que la cronologia de l’estudi de Fajarnés

no arribava a aquest darrer esdeveniment. Aquesta emigració fou transoceànica amb

destins com Argèlia o Amèrica com descriu Fajarnés, aquesta darrera l’entendrem

com a Argentina. Aquest moviment tingué aparença de sagnia demogràfica per l’in-

terès del Ministeri de Foment que el 1882 publicà un Dictamen sobre la emigración

en Baleares y Canarias, on s’advocava pel foment de la indústria del calçat a les Illes

Balears, l’establiment de bancs agrícoles, l’augment dels jornals dels treballadors del

camp o la rebaixa de les imposicions fiscals. Fajarnés, tot i que mencionà l’informe

no aportava les conclusions del mateix sinó que només el cità per l’estimació que s’hi

féu de l’emigració balear. 

2.2. L’obra epidemiològica
L’aproximació que féu Fajarnés a l’epidemiologia remet a l’estudi de malal-

ties infectocontagioses que afectaren transitòriament en un període determinat a un

82 Emigración e inmigración baleárica. Revista Balear de Ciencias Médicas.1903, p. 265 – 275 i 289

– 298 [veure facsímil h]. (9)

83 Op. Cit. (9).
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84 Algunos datos sobre la epidemia de sarampión padecida en esta capital durante el año 1887. Revista
Balear de Medicina, Farmacia y Veterinaria. 1887, p. 737 – 747.

85 Citat a Jenicek i Cléroux (1990: 8).

86Notas sobre la epidemia de sarampión padecida en Palma en 1895–96. Palma: Tipografía de las

hijas de Juan Colomar, 1897. (10).

nombre important d’habitants, bàsicament entre finals del segle XIX i principis del XX,

la qual cosa no va impedir que realitzés alguns estudis pròpiament d’epidemiologia

històrica amb les mateixes característiques. D’aquí que Fajarnés definís les epidèmies

com: 

“[...] 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 condicio-
nes que influyen en su desarrollo y transmisión; la naturaleza del agente pató-
geno, y cuando se refiere á la profilaxis es, en nuestros dias (sic), objeto de
prolijos y concienzudos estudios. (p.: 737 – 738).84

Per tant, el concepte que tenia Fajarnés sobre l’epidemiologia no estava molt

lluny del que W. H. Fost oferí una sèrie d’anys més tard: “ciencia de las enfermeda-
des infecciosas entendidas como fenómeno de masas (o de grupo), consagrada al
estudio de sus historia natural y de su propagación, con arreglo a una determinada
filosofía” (1927).85

La descripció de la freqüència de les malalties fou realitzada a partir de la mesu-

ra de la intensitat de la mortalitat, degut a la manca de dades sobre la incidència o pre-

valença pel tipus de font disponible. És a dir, els registres tradicionals de defuncions,

tant religiosos com civils, el Moviment Natural de la Població o les estadístiques

demogràficosantiàries s’inserien mensualment en la Revista Balear de Ciencias
Médicas, com ja explicàvem anteriorment. Tot i així, Fajarnés fou conscient del biaix

que produïa l’estudi del perfil epidemiològic d’una població únicament mitjançant la

mortalitat per causa específica. Així esmentava que “[...] los datos estadísticos [...]

son incompletos, pues falta la estadística de invasiones, que no se ha podido formar
por no existir antecedentes en ninguna oficina, y que las dificultades, de todos cono-
cidas, que ofrece la observación de las epidemias en las poblaciones de importancia,
nos impiden tratar algunos puntos interesantes con más amplitud.” (p: 6).86 Amb l’ús

d’aquestes fonts introduí una òptica retrospectiva que pogué ser de curta durada o de

més llarg abast, depenent del moment cronològic en que situà el seu estudi. 

Palma va ser la localització geogràfica per excel·lència de la seva investigació,

encara que també s’han de destacar els estudis que va realitzar en l’àmbit insular o

provincial. Els objectius d’aquests estudis varen ser ressenyar la distribució i els

determinants de les referides malalties. Per pautar la distribució d’aquestes va utilit-

zar la demografia i per als determinants, tot un seguit de conceptes de la Salut

Pública, talment com higiene pública, privada, etc. Les malalties que tractà de mane-

ra monogràfica es poden resumir en la pesta bubònica, el paludisme i el xarampió.

Però també dedicà alguns estudis a l’observació del perfil epidemiològic en sentit
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ampli. 

A l’estudi del xarampió hi dedicà dues monografies, com a conseqüència de les

epidèmies de 1887 i 1895-1896 que es visqueren a la ciutat de Palma, sota els títols

de Algunos datos sobre la epidemia de sarampión padecida en esta capital durante
el año 1887 i Notas sobre la epidemia de sarampión padecida en Palma en 1895–96.

Foren publicats a la Revista Balear de Ciencias Médicas, respectivament, el 1887 i

1890 i en forma d’opuscle els anys 1888 i 1897. L’estructura expositiva, tant d’un com

de l’altre, fou bastant similar, encara que cal observar una major atenció als aspectes

més mèdics a l’article referit a l’epidèmia de 1887 que a l’altre, on prevalgué més un

apropament demogràfic (veure Taula 1). No obstant això, coincidí amb uns breus

resums de les epidèmies anteriors de xarampió per raó que “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 [...]” (p.1)87 Aleshores la distància cronològica que

separà una i altra epidèmia permeteren a Fajarnés tenir una base comparativa entre

ambdues, tot i que afirmava que entremig també s’havien produït alguns casos de

mort per xarampió, com el 1888, 1891, 1892 i 1893. Però únicament considerà com

a ‘vertaderes epidèmies’ les de 1880, 1883 –a les qual Fajarnés no va dedicar cap estu-

di pormenoritzat— i les de 1887 i 1895–1896 –objecte d’aquests articles—. D’aquí

que establí la periodicitat dels brots epidèmics entre 2 i 6 anys.  

Taula 1: Correspondència dels capítols

Font: Elaboració pròpia 

La durada de la malaltia fou fixada pel que anomenà ’Invasión y marcha de la epi-
demia’ mitjançant el nombre defuncions per mes i lloc d’ocurrència, referint-se als

districtes sanitaris amb els quals s’havia organitzat la ciutat de Palma, amb motiu de

l’epidèmia de còlera de 1865. Alhora també fixà la mateixa cronologia per als esta-

bliments 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

87 Op. Cit. (10).

Epidèmia de 1887 Epidèmia de 1895 - 1896

I. Introducción I. Nota preliminar

II. Epidemias anteriores I. Nota preliminar

III. Invasión y marcha de la epidemia II. Invasión y marcha de la epidemia

IV. Circunstancias que influyen en la epidemia

V. Contagiosidad

VI. Coexistencia III. Carácter de la enfermedad

VII. Sintomatología

VIII. Recidivas e inmunidad

IX. Tratamientos

X. Mortalidad IV. Mortalidad general

V. Clasificación de las defunciones

VI. Reparto del sarampión

VII. Conclusiones

XI Estadística Apéndice. Tablas estadísticas
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88 Epidemia de sarampión en Palma durante el año 1887. Palma: Imprenta de Juan Colomar y Salas.

1888. (11).

89 Op. Cit. (11).

90 Op. Cit. (11).

91 Op. Cit. (11).

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 sido atacados pocos;
en el período de pubertad algunos; en el de nubilidad el 0,90 por 100.” (p. 10).88 Un

perfil i uns primers càlculs que permetien la descripció de la distribució del xaram-

pió a la ciutat de Palma i que acabaria confirmant a l’apartat dedicat a la mortalitat. 

La contagiositat del xarampió havia estat demostrada per Home a finals del segle

XVIII i confirmada per Panum el 1846 amb el seu estudi sobre les illes Faroe i que a

més serví per establir que: “the measles rash appears twelve to fourteen days after
contact. Its greatest infectivity is during the late prodrome – three to four days befo-
re the rash appears. The disease is contagious, probably spread by droplets, and not
miasmic in origin. And, the protection from an attack is life-long.” (Axton, 1979: 141).

Així, Fajarnés afirmava que: “Los primeros niños invadidos se convirtieron en
manantial de contagio; propágase (sic) la enfermedad por todo el barrio, é invade
más tarde el extremo opuesto de la población” (p. 13) No obstant això, com a vies de

transmissió també proposà que “[...] el veneno puede trasportarse por medio de las
ropas de personas sanas que han rozado con sarampioso” (p. 13)89 citant les investi-

gacions de Panum i les de Poincaré, que afirmava que el contagi es podia produir a

traves dels carrers. Tot i que Fajarnés també va reconèixer que el període de màxima

infectivitat era el prodròmic, a partir de les investigacions de Girard, Lancereaux,

Cadet de Gassicourt, etc. Mencionant els estudis de Carreras a Olesa de Montserrat i

l’observació que efectuà mitjançant els diagnòstics de 60 casos de xarampió de la

Casa de la Misericòrdia, que foren ingressats a l’Hospital Provincial, el portaren a

afirmar que: “No negamos que el contagio pudiera verificarse en el período de des-
camación, y cuando aparece el exantema: nuestro propósito se reduce á confirmar la
posibilidad de la transmisión antes del brote” (p. 16).90

El principi de Panum que suggeria que l’atac conferia immunitat per a tota la vida

no convencé a Fajarnés seguint els estudis de Henoch, Eloy o Racle i Bouchard, per la

qual cosa concloïa que: “Los antiguos consideraban las recividivas como excepción de
la regla general, y de este modo equivocado deriva la creencia, muy arraigada por
cierto entre el vulgo, de que el sarampión no se padece más que una vez en la vida. La
historia de varias epidemias padecida en nuestros días, demuestra que no existe esta
pretendida inmunidad y que las recidivas son más frecuentes de lo que se creía en
otros tiempos” (p. 21).91 Per demostrar aquesta teoría Fajarnés aportà la descripció de

22 casos de nins que havien patit el xarampió durant l’epidèmia de 1883 i que nova-

ment s’havien vist afectats el 1887. I, fins i tot amb més profusió de detalls, aportà les

dades clíniques de 7 nins que, amb breus intervals, el 1887, havien patit dues vegades

la malaltia. Per tant, “el sarampión no causa inmunidad, ni evita, en los individuos que
lo han padecido, la violencia de las recidivas. En los casos consignados no pudo



[64]

observarse ninguna manifestación que los distinguiese de los demás. Si las recidivas
se han presentado en organismos debilitados, las consecuencias han sido fatales” (p.

23).92 Únicament esmentava, com a cas clar d’immunitat, la d’un nadó que havia estat

alletat per una mare sarampiosa i que no havia desenvolupat la malaltia.  

A l’apartat dedicat a les Circunstancias que influyen en la epidemia apuntava que

la insalubritat general de la ciutat ajudava ‘a la marcha y desarrollo de la epidemia’

(p. 11).93 Personalitzada en l’augment de la densitat, l’amuntegament en les vivendes,

l’abastament d’aigua i el clavegueram o la influència dels fenòmens meteorològics,

que es traduïa en complicacions broncopulmonars o gastrointestinals. Aquestes com-

plicacions foren individuades mitjançant un epígraf titulat: Coexistencias. Així testi-

moniava que:

“[...] las enfermedades infecciosas que complican la fiebre eruptiva, los
casos observados son más numerosos: la viruela y la coqueluche parece que
predisponen al sarampión; este aumenta la receptibilidad del individuo para
el germen (sic) diftérico; la difteria abona el terreno para las complicaciones
bronco-pulmonares de gravedad; y la viruela influye sobre los fenómenos
generales del sarampión” (p. 17).94

A més, també hi esmentà l’erisipel·la i el crup. Per aquest motiu mitjançant el

nombre de defuncions per causes, establia que durant l’epidèmia de 1887 no s’havia

produït cap defunció per escarlatina o tosferina i únicament s’havien observat dos

casos de coexistència de xarampió i diftèria. D’aquí que manifestés que: “Debemos
hacer mención de una especie de antagonismo que se ha observado entre dos epide-
mias. En Marzo se desarrolla la difteria, ocasionando 10 defunciones en un mes;
comienza la epidemia de sarampión, y a medida que aumenta, decrece la difteria [...].

A partir desde el mes de Junio, durante el cual se registraron 83 defunciones de
sarampión y ninguna de difteria, comienza a disminuir el sarampión; la difteria
aumenta [...]” (p. 18).95

La concomitància d’epidèmies i sobretot entre xarampió i d’altres malalties fou

un tema recurrent en els seus estudis epidemiològics i així, dedicà dos estudis

monogràfics titulats: Coexistencia de tres epidemias de viruela, sarampión y escarla-
tina en Palma durante el año 1836 i Coexistencia de dos epidemias de coqueluche y
sarampión en Palma durante el año 1834.

El càlcul de la mortalitat per xarampió, però també per a la resta de malalties que

tractà de manera individual o per grup nosològic, depengué del tipus de dades que

disposava però, sobretot, si aquestes estaven publicades, per exemple en el Moviment

Natural de la Població o en els estadets mensuals de la Revista Balear de Ciencias
Médicas. Pel que fa a aquesta darrera font, cal mostrar que el nombre de defuncions

fou classificat seguint la classificació del Boletín Mensual de Estadística

Demográfico Sanitaria, que seguia les recomanacions del Congrés Internacional

92 Op. Cit. (11).

93 Op. Cit. (11).

94 Op. Cit. (11).

95 Op. Cit. (11).
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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 utilitzà la classificació recomanada

per la Reial Ordre de 5 de gener de 1885, que es detalla com segueix: 

A. Enfermedades infecciosas y contagiosas
a. Viruela
b. Sarampión
c. Escarlatina
d. Angina y laringitis diftérica
e. Coqueluche
f. Enfermedades tifoideas
g. Enfermedades puerperales
h. Intermitentes palúdicas
i. Disentería
j. Sífilis
k. Carbuneo
l. Hidrofobia
m. Otras infecciosas y contagiosas

B. Otras enfermedades
a. Enfermedades del aparato

i. Circulatorio
ii. Respiratorio
iii. Digestivo
iv. Urinario
v. Locomotor
vi.Cerebro espinal

b. Distrofias constitucionales
c. Procesos morbosos comunes
d. Alcoholismo
e. Lepra
f. Pelagra
g. Bocio

C. Muerte violenta
a. Accidente
b. Suicidio
c. Homicidio
d. Ejecuciones de justicia

Tot i l’existència d’una nova classificació de causes de defunció, amb la publica-

ció del Boletín de Sanidad, a partir de 1888 els estadets de la ciutat de Palma segui-

ren aquella classificació de 1885, fins a l’adopció de la classificació de Bertillon a

partir del 1900, com també es féu per part del Moviment Natural de la Població. 
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Si Fajarnés disposà únicament del nombre de defuncions, establí el càlcul de la

incidència de la causa o causes de defunció a partir de l’ús del percentatge, per tal

d’establir la incidència per edats i sexes:

% = d cx / d c 
totals * 100                   % = d ch / d ctotals * 100

On d cx representa les defuncions per tuberculosi en una determinada edat o grup

d’edat, d ch significa el nombre de defuncions per la causa i per sexe masculí o si s’es-

cau pel femení i les d c
totals són el nombre total de defuncions per la mateixa causa.

Però quan l’estudi estava cronològicament proper a una dada censal, com per exem-

ple en el seu article Epidemia de sarampión en Palma durante el año 1887, Fajarnés

pogué calcular indicadors més específics com:

1. Taxa de mortalitat per causa: TMX = d txarampió / Pt *100

2. Taxa específica de mortalitat per causa i edat: TEXedat = d xarampió t
x / Pt

x*100

3. Taxa específica de mortalitat per causa i sexe: TEXsexe = d xarampió t sexe / Pt
sexe*100

Alhora també intentà establir la morbilitat per la causa, encara que de més fàcil

estimació en la població militar que en la població civil, ja que la relació de nombres

d’afectats per una malaltia concreta no entrava dins la pràctica habitual de les estadís-

tiques demograficosanitàries de caràcter general:

Morbilitat = Invasiones / Defunciones * 100

Una altra de les malalties que Fajarnés tractà de manera monogràfica, fou el palu-

disme, 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 desseca-

ció dels terrenys pantanosos del Praret. D’aquí que Fajarnés justifiqués que el sane-

jament 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 malári-
cas, y modifican el trazado expresivo de la distribución geográfica del paludismo”
(p. 170).96 El 1899 publicà, a la revista del Colegio Médico-Farmacéutico de Palma,

un article d’epidemiologia històrica, on l’objecte d’estudi fou la Epidemia de paludis-
mo padecida en la ciudad de Palma en 1832–1833. I tres anys després pronuncià la

conferència El paludismo y las murallas de Palma que fou una de les ponències de la

vetllada cientificoliterària del 28 d’agost de 1902, amb motiu de l’inici de l’enderro-

cament de les muralles de Palma on s’interrogava si ¿Las murallas de Palma consti-
tuyen un obstáculo respetable para impedir la invasión del paludismo dentro del
casco urbano? (p. 6).97

96 Epidemia de paludismo padecida en la ciudad de Palma en 1832 – 1833. Revista Balear de Ciencias
Médicas. 1899, pp. 169–181 i 193–201. (12).

97 El paludismo y las murallas de Palma. Nota leída en la velada científica-literaria celebrada el día
28 de Agosto de 1902. Palma: Impr. [enta] de las Hijas de J. [uan] Colomar [veure facsímil i] .(13)
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Cal fer notar que Fajarnés a l’hora de descriure el que anomenà ‘focos maláricos’
en el seu article sobre paludisme i la ciutat de Palma, els identificà amb la zona humi-

da 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).98 Pel que fa al primer d’aquests lloc afirma que: 

“[...] vive y se multiplica el hematozoario de Laveran desde remotos tiem-
pos, ahuyentando los hombres que intentan enseñorearse de aquellas tristes
soledades y manteniendo constantemente al asedio de la población palmesa-
na. 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).99

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 malà-

rics, no fou fins a l’article sobre la relació entre les muralles i el paludisme que expli-

citava que Laveran, el 1884, “sospechó [...] el papel que desempeña el mosquito en
la propagación de la fiebre palustre” (p.10)100, 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 trans-

missió de la malaltia, segons Fajarnés, mitjançant l’experimentació. Cal a dir que

Ross demostrà plenament que l’Anopheles era l’hoste intermedi del paràsit, obser-

vant el cicle vital d’aquest a l’interior del mosquit (Fresquet, 2005). Al igual que Gras

en els seus estudis a Itàlia.

Amb la pretensió de demostrar que les muralles no tenien un valor higiènic

envers el paludisme féu servir la contraposició de discursos, per un costat el miasmà-

tic i ambientalista i per l’altre el propi de la seva època, el bacterològic. Així, d’aque-

lla 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 detie-
ne; los fosos desinfectan la corriente nociva por virtudes misteriosas de la alfombra
del verde césped que los tapiza.” (p. 8).101 En canvi en l’altra afirmava que: “La pro-
filaxis 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). 

98 Op. Cit. (12).

99 Op. Cit. (12).

100 Op. Cit. (13).

101 Op. Cit. (13).
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Cal dir que, tot i el desconeixement de la via de transmissió del paludisme, les

operacions de dessecació a l’illa de Mallorca començaren a mitjans del segle XIX.

Així, Fajarnés utilitzà aquest tipus d’intervenció enginyersanitària com explicació del

creixement de la població del municipi d’Alcúdia, en una conferència que titulà

Despoblación de Alcudia, que impartí al Colegio Médico-Farmacéutico de Palma,

l’11 de novembre de 1898.

En aquesta al·locució partia del concepte de duplicació de la població, de Malthus,

que ja hem introduït a la part d’aquest llibre dedicat a la demografia, 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 apare-
ce en la segunda mitad, y está enlazada con las condiciones de la localidad.” (p. 11).102

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 diferèn-

cia en termes absoluts entre naixements i defuncions per cada un d’aquells quinquen-

nis. 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 defen-
sas”. Per a Fajarnés, l’ambient mortífer es devia a causes externes, com a conseqüèn-

cia 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 fenóme-
no, 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 cos-

tat 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 facilita-
ba; 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 orga-
nismos 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 terminaronse las obras, con la ejecución, aprovechándo-
se más de 20 millones de metros cuadrados de terrenos cenagosos.” (p. 18). 

Si l’argumentació de Fajarnés, pel baix ritme de creixement de la ciutat d’Alcúdia,

fou justificada únicament amb el càlcul de les taxes brutes de mortalitat, en el seu

102 Despoblación de Alcudia. Conferencia dada en el Colegio Médico-Farmacéutico de Palma de
Mallorca el día 17 de noviembre de 1898. Palma: Tipografía de las hijas de Juan Colomar. 1899 [veure fac-

símil j]
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article sobre el paludisme a la ciutat de Palma, entre 1832 i 1833, féu un ampli des-

plegament sobre les mesures de la mortalitat per paludisme en la cronologia esmen-

tada. Així, establí la taxa bruta de mortalitat per paludisme, entre 1831 i 1835, de

manera anual. Amb la utilització dels percentatges de defuncions per la mateixa causa

establí la geografia de la malaltia, mitjançant la distribució parroquial de la ciutat, la

qual cosa ens fa pensar que les fonts primàries utilitzades en la realització de l’estu-

di foren els registres eclesiàstics. També calculà la distribució estacional d’aquestes

defuncions establint màxims i mínims percentuals. Alhora observà l’estructura per

edats i per sexes de les defuncions, igualment amb l’ús de percentatges. Tot aquest

aparell estadístic, que estava inserit com a part del cos de l’article, fou acompanyat

per un apèndix format per vuit taules, on aportava els nombres bruts que possibilita-

ren el càlcul de tots aquells indicadors. 

Seguint amb l’apropament epidemiològic que realitzà Fajarnés a través de la mor-

talitat, veiem que l’esmentat metge va dur a terme un tipus d’estudis que li permeté

mostrar el perfil epidemiològic de diferents ciutats, en moments cronològics concrets,

a través de les causes o grups de causes de major incidència, enteses aquestes en nom-

bre de defuncions, que titulà sempre amb el qualificatiu de: Mortalidad de las enfer-
medades dominantes. El seu objectiu era “[...] dar a conocer fenómenos que pasan
inadvertidos, y apuntar interesantes problemas de higiene” (p. 2).103 Es a dir, l’ús de

les causes de mort, per a ell, passava per ser un indicador de la mortalidad especial de

las enfermedades dominantes i que amb el seu coneixement “se deriva el estudio de
una profilaxis racional, cimentada en las conquistas de la ciencia moderna, que tiene
por objeto disminuir los estragos de las enfermedades que azotan las poblaciones
agrupadas” (p. 215).104 Així, a la Revista Balear de Ciencias Médicas publicà, el

1901, l’estudi corresponent a la ciutat de Palma, referint-se a les defuncions de 1894

i el 1903 publicà el de la capital de l’illa d’Eivissa sobre les defuncions de 1902. El

primer d’aquest articles tingué una extensió major, però tant per a la realització d’un

com de l’altre hem de pensar que va utilitzar, com a font primària, els estadets men-

suals de Demografía Médica de la mateixa revista, com ja havia utilitzat en altres arti-

cles, o fins i tot el Boletín de Sanidad, degut a la coincidència entre la classificació

de les malalties d’una i altra font i ja que Fajarnés no explicità la seva font original.

No obstant això, també féu servir tota una sèrie de causes de defunció que no es tro-

ben desagregades ni en una ni en altra font. 

Per establir el predomini de les defuncions a l’article sobre la ciutat de Palma féu

servir el percentatge per causa o grup de causes de defunció sobre el total de defun-

cions i la taxa bruta de mortalitat per causa per cada mil habitants.105 Aquestes xifres

foren comparades amb altres províncies espanyoles en el quinquenni 1890-94 segons

103 Mortalidad de las enfermedades dominantes en la ciudad de Palma. Revista Balear de Ciencias
Médicas. 1901, p. 1–12 i  35–42.

104 Mortalidad de las enfermedades dominantes en la ciudad de Ibiza. Revista Balear de Ciencias
Médicas. 1903,  p. 217–219.

105 Aquests tipus de càlculs foren inclosos en els articles sobre mortalitat que han estat explicats a la

part de l’obra demogràfica de l’autor com en els de La mortalidad en Palma durante el año 1887 o La mor-
talidad en Palma durante el año 1893 o sota l’epígraf de mortalidad especial a la Síntesis de la demogra-
fía balear en 1887.
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datos publicados por la Dirección general de Sanidad, que podem entendre com el

Boletín de Sanidad. A més, també realitzà una comparació entre les xifres de la ciu-

tat de Palma i un bon nombre de capitals europees, les quals anà recollint en diverses

publicacions i que únicament esmentà els seus autors, com per exemple Jürgensen per

Berlín, Rittershain per Praga, entre molts d’altres. Les causes que individuà foren:

Pneunopatias: bronquitis y pulmonía; Tuberculosis: tisis pulmonar; Cardiopatias:
endocarditis; Distrofías: oligohemia; Neuropatías: apoplegia i un apartat que titulà

Enfermedades diversas, on esmentà malalties com la gastroenteritis, l’enterocolitis,

l’hepatitis, la cirrosis, difteria, febre tifoide o afecciones obstétricas com la febre

puerperal. En canvi a l’article que destinà a la ciutat d’Eivissa únicament es limità a

oferir aquells indicadors de mortalitat específica sense senyalar cap tipus de compa-

ració amb altres realitats geogràfiques, ni tan sols les més properes com hagués pogut

ser la ciutat de Palma o Maó. 

D’alguna causa de mort concreta establí el motiu del seu predomini, així afirma-

va que la bronquitis “en el ánimo del vulgo está arraigada la creencia de que [...] es
una enfermedad benigna” i com a tal no se li conferia la importància deguda o en el

cas de la febre tifoidea manifestava que: “Los gérmenes patógenos de la fiebre tifoi-
dea dan pruebas de su existencia desde algunos años á esta parte, y si continúa el
abandono higiénico de la población, sin fijarse la atención en los focos infecciosos
que van formándose, ésta y otras enfermedades adquirirán un desarrollo difícil de
contener” (p. 219).106 Per tant, les seves justificacions passaven per qüestionar el com-

portament erroni de la població envers determinades malalties o per la necessitat d’in-

tervencions en matèria de Salut Pública.

Aquesta identificació entre xifres de mortalitat i les seves causes havia estat uti-

litzada per Fajarnés amb anterioritat en un informe tècnic o, com fou denominat a

l’època, en un dictamen realitzat en el sí de la Real Academia de Medicina y Cirugia
de Palma de Mallorca per petició de l’Ajuntament de la ciutat de Palma sobre las
enfermedades reinantes en esta capital. Cal dir que aquesta formula de malalties

imperants, era un dels temes de tractament obligatori per deure estatutari en les ses-

sions quinzenals de l’acadèmia. Reportaven l’estat general de salut de la població

constituint un resum de la morbilitat i mortalitat, gairebé exclusivament, de la ciutat

de Palma i quan s’esmentaven altres localitats era per explicitar la presència d’algu-

na epidèmia. A més, també s’hi comentava la terapèutica utilitzada pel seu tracta-

ment. Per tant, seguint aquest concepte Fajarnés redactà les Enfermedades infeccio-
sas en la ciudad de Palma durante el invierno de 1899. Així oferí el percentatge de

defuncions per causa infectocontagiosa entre 1880 i 1894 per justificar que aquesta

mortalitat era evitable. El binomi infecciós-evitable fou una constant en el discurs

mèdic de les acaballes del segle XIX i primeres dècades del segle XX. El concepte d’e-

vitable era la conseqüència del dirigisme dels higienistes en el procés que convin-

gueren en denominar sanejament de les ciutats que passava per tenir esment a les

condicions higièniques de les mateixes.

106 Mortalidad de las enfermedades dominantes en la ciudad de Ibiza. Revista Balear de Ciencias
Médicas. 1903,  p. 217–219.
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Però la seva finalitat fou la de fixar les malalties que reinan i concloïa que eren el

grip, l’angina lardacea i la febre tifoide107 sense cap tipus de quantificació per nom-

bre 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, com explicàvem anteriorment. Pel que fa a les dues primeres causes esmen-

tava que: “[...] son temporales, y en un clima benigno como el de Palma, la letalidad
de la grippe descenderá probablemente si los atacados no cometen imprudencias, y
se sujetan á las prescripciones facultativas” (p. 6).108 En canvi, tot i que manifestava

que la febre tifoide no revestia gravetat, sí que s’havia convertit en una malaltia endè-

mica 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 evi-
tarse obrando con previsión, atendiendo los sanos consejos de la ciencia y dedican-
do á los servicios de policía sanitaria urbana de Palma, los cuidados que necesitan
las poblaciones modernas” (p. 7).109

D’aquí que l’apartat final de l’informe fos dedicat a tota una seria de mesures per

combatre les febres tifoides 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 gas-

trointestinals, a més de l’aïllament dels malalts i la disposició d’un reglament de poli-

cia sanitària urbana sota la direcció dels metges municipals. 

Per a Enric Fajarnés, l’estudi de la tuberculosi significà el discurs d’ingrés a la

Real Academia de Medicina y Cirugia de Palma de Mallorca el febrer de 1885110 des

d’una òptica de la història de la medicina que el propi autor justificava de la següent

manera: “Atraídos por las bellezas históricas, é impulsados por el amor á nuestra
pequeña patria, intentamos harmonizar (sic) nuestras invencibles inclinaciones, con
la ciencia que nos enseñaron, escrudiñando en los archivos las huellas de las anti-
guas generaciones” (p. 6).111 El títol del seu discurs, encara que genèric, Estudios
sobre la historia de la medicina en el Reino de Mallorca fou un estudi sobre la

Profilaxis de la tuberculosis en el Reino de Mallorca com el propi autor remarca a la

introducció del mateix. Tot i que, com acostumava a fer en els estudis de caire epide-

miològic, féu un repàs de l’etiologia de la malaltia.

107 En relació a la malaltia cal citar un altre estudi de l’autor també publicat el 1900 a la Revista
Balear de Ciencias Médicas, sota una perspectiva de la història de la medicina, Investigaciones sobre el
origen de una epidemia de fiebre tifoidea, padecida en Palma en 1800 (p. 177 – 185).

108 Enfermedades infecciosas en la ciudad de Palma durante el invierno de 1899. Impr[enta]. de Las

Hijas de J. Colomar. 1900. (14).

109 Op. Cit. (14).

110 En Comissió de govern de la Real Academia de Medicina y Cirugia de Palma de Mallorca de 4 de

febrer de 1895 s’acordà que: “Vistos los artículos del reglamento que hacen referencia á las sesiones públi-
cas de recepción se acordó celebrar la D. Enrique Fajarnés el domingo 17 de febrero á (sic) las seis en punto
de la tarde, publicándose para la Secretaria los anuncios correspondientes en los periódicos locales y hacién-
dose las invitaciones de costumbres a los Directores de los mismos”. La seva entrada a la institució es degué

a la defunció del soci Josep González Cepeda després de ser-hi set anys com a soci corresponsal.

111 Estudios sobre la historia de la medicina en el Reino de Mallorca. Palma : Hijas de Juan Colomar,

1896 [veure facsímil k]. (15).
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Aquesta malaltia, una de les malalties socials per excel·lència, l’anomenada ‘pesta

blanca’ fou, a principi del segle XIX, considerada com a hereditària i pròpia dels sec-

tors més rics de la població. En canvi, a mitjans d’aquell segle passà a ser percebuda

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 el 1882 quan Robert Kock

(1843–1910) publicà la identificació del bacil que produïa la malaltia i en conseqüèn-

cia quedà definitivament establert el seu caràcter contagiós. El debat sobre el caràc-

ter contagiós o no de la tuberculosi es trobà en la Mallorca de mitjans de la centúria

del vuit-cents, així Fernando Weyler (1854) en la seva topografia afirmava que: “Al
tratar de la tisis se presentan entre varias cuestiones, las siguientes: 1º Si es conta-
giosa: 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

el 1868, així com el descobriment de Kock que abans citàvem. Científics que Fajarnés

mencionava llargament en el seu discurs. 

Així, Fajarnés, recollint la tradició contagionista de la classe mèdica mallorquina

envers a la tuberculosi, profunditzà en l’estudi de la legislació que havia emparat

aquesta postura científica i que s’havia reafirmat amb la identificació del bacil de la

tuberculosi el 1882. Així, afirmà que “[...] en pleno siglo XVII [1679], una declaración
obligatoria de las enfermedades contagiosas, tan completa como pudieran soñarla
los más exigentes higienistas, más amplia que la que se consiguió en Francia el año
pasado [1894], después de grandes esfuerzos y prolijas discusiones” (p. 32).112 A més,

també comentava altres tipus de mesures per a la lluita contra la malaltia, talment com

la prohibició de la venta dels mobles i ropatges dels tuberculosos sense la prèvia cer-

tificació mèdica de la malaltia. Fajarnés jutjà aquestes actuacions en consonància

amb les postures del moment:

“Creían ellos que la causa de la tisis, ó (sic) el germen patógeno, como
decimos hoy, estaba en los objetos que rodeaban al enfermo y allí aplicaba sin
consideraciones de ninguna clase, el fuego, es decir, el más radical y seguro
de todos los desinfectantes; y no juzgaba purificada la atmósfera de la habi-
tación, cuando lanzaban contra ella el óxido de cal y el hidrato cálcico, recur-
so viejo que prestaba excelentes servicios en épocas de epidemias, y no desa-
creditado ni por el uso ni por el tiempo. Aunque ignoraban la naturaleza del
contagio, y el mecanismo de la infección, obraban con acierto” (p. 37).113 (El

subratllat és nostre).

Alhora criticava que la postura contagionista seguida a les Illes Balears des d’è-

poca moderna tot i que alguns autors l’han volgut endarrerir al període medieval com

Mayol i Vidal (1906) s’hagués confós amb la idea de la transmissió “[...] con su

112 Op. Cit. (15).

113 Op. Cit. (15).
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demostración experimental, y se han regateado tanto las opiniones contagionistas de
los antiguos por la falta de conocimientos históricos, que bien podemos ampliar
algunos extremos consignados en este trabajo.” (p. 41).114 Aquest discurs estigué

acompanyat per un apèndix sobre la legislació espanyola contra la tisi que suposava

una anàlisi crítica d’aquesta, amb exemples tant de disposicions de l’època moderna

al Regne de Mallorca com disposicions de caire general del segle XVIII. 

Les úniques dades de tall epidemiològic que aportà Fajarnés en el seu discurs es

referien a la incidència de la malaltia com a causa de defunció per cada mil habitants

a diferents països europeus i d’Amèrica Llatina, a més de l’estimació de la mortalitat

a les capitals espanyoles, que les dividí segons la seva posició geogràfica i climatolò-

gica. Creurem que aquestes xifres corresponen al comportament de la malaltia al

segle XIX i per les que fa a Espanya foren calculades a partir del Movimiento de la
población de España. Septenio de 1886–92, de la mà de la Dirección General del
Instituto Geográfico y Estadístico, que havia estat publicat el 1895, el mateix any del

seu discurs. En l’estudi en què sí quantificar entorn de la tuberculosi fou en el fulle-

tó que publicà el 1900 amb el títol de Mortalidad de la tisis en Palma de Mallorca

durante el siglo XVIII que també havia estat presentat en forma de memòria al ja citat

Congrés Internacional de Demografia i Higiene, el 1889. 

La cronologia que utilitzà en el càlcul de la mortalitat remetia a tres períodes:

1766–1769; 1771–1774 i 1781–1784, a partir de l’estacionalitat de la malaltia a tra-

vés del seu percentatge per mesos, de la mateixa manera ho realitzà per sexes diferen-

ciats i per edats, on afirmava que existia un problema de diagnòstic de la causa final

de defunció en la població infantil degut a que: “Entre los fallecidos de tuberculosis
no figura ningún niño. Este vacío no puede señalarse como fenómeno demográfico.
Atribuimos la falta á (sic) la ignorancia que reinaba en el siglo XVIII sobre la muta-
bilidad de los tipos morbosos bajo ciertas influencias, y á (sic) que los prácticos con-
fundían varias modalidades clínicas de la tuberculosis con otras enfermedades infan-
tiles” (p. 11–12).115 També establí la relació entre la tuberculosi i l’estructura socio-

professional dels difunts, a més d’observar com l’estament religiós es veia afectat per

la malaltia. Alhora, en un intent de calcular la morbilitat de la malaltia, tingué esment

a la població hospitalitzada i també a l’empresonada. Atengué també a la relació amb

l’estat civil i amb la raça, per a la que es féu servir els descendents de la població

jueva, als quals anomenà los descendientes de los conversos. A més d’examinar la

influència climatològica en la malaltia, introduí un concepte purament social, la mise-

ria, que l’assimiliva com el distintivo de las clases menesterosas y los deshererados

de la fortuna, i que eren acollits, en el transcurs de la seva malaltia, pels establiments

benèfics de la ciutat. Tots aquests càlculs li serviren per fer una comparació amb la

situació actual de la mortalitat per tuberculosi, és a dir, el 1894, manifestant que s’ha-

via incrementat en un segle amb la quantia del 3,22 per cada mil habitants.116

114 Op. Cit. (15).

115 Mortalidad de la tisis en Palma de Mallorca durante el siglo XVIII. Palma: Tipografía de las hijas

de Juan Colomar, 1900. 

116 Totes les xifres foren recollides en forma de taules a un apèndix final de la memòria. 
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Una altra malaltia a la qual dedicà un estudi històric fou la pesta, amb la Reseña
histórico-científica de la epidemia de la peste bubónica padecida en Ibiza en 1652

publicada a la Revista Balear de Ciencia Médicas el 1887. En relació a aquesta malal-

tia afirmava que: “Al progreso de las ciencias se debe el mejoramiento moral y mate-
rial de los pueblos: por esto se ha dicho que á medida que se acelera el movimiento
intelectual y se difunde la civilización por todas las capas sociales, son menos fre-
cuentes aquellas mortíferas epidemias que diezman las poblaciones en la antigüedad
y en la edad media, y tienden á desparecer de la nosografía moderna y de la historia
de nuestro pueblo” (p. 354).117 Tot i la consideració que Fajarnés conferí a la pesta

com a mal medieval, cal tenir present que l’illa de Mallorca, el 1820 visqué el seu

darrer episodi de pesta bubònica, encara que exclusivament es localitzà en tres de les

seves localitats.

L’objectiu del nostre metge amb aquest estudi era el d’ubicar en la historiografia

mèdica l’existència de l’epidèmia degut a que: 

“Galtaldi, Papón y cuantos autores se han ocupado en la parte más tras-
cendental de la mesología pública, ni siquiera la mencionan. Villalba en su
notable trabajo de recopilación y síntesis, escrito en presencia de innumera-
bles textos históricos y opúsculos médicos, relata las epidemias padecidas en
España en un período de veinte y tres siglos, y tampoco indica, ni sospecha la
peste sufrida en Ibiza en 1652, pues la generación coetánea nada dejó impre-
so acerca de aquella epidemia” (p. 355).118

Pràcticament va dedicar tot l’article a mostrar el tipus de mesures que s’havien uti-

litzat per pal·liar la malaltia, degut a que no fou fins a principis de juny de l’esmen-

tat any que: “algunas enfermedades que infundieron vehementes sospechas de reves-
tir el carácter (sic) contagioso” (p. 356). Per tant, les mesures que es prengueren

foren totes de caire pràctic, sense passar per la prevenció. Així, la gestió de l’epidè-

mia fou encomanada a una comissió formada pel governador militar; el vicari gene-

ral i el pavorde de l’Església de Santa Maria, alguns jurats de la Universitat d’Eivissa

i varias personas distinguidas. En aquestes actuacions s’observa una prevalença de les

mesures d’incomunicació, quarantenes i llatzerets i vigilància a les portes de la ciu-

tat. A més de la creació d’un hospital provisional destinat exclusivament als malalts

de pesta, anomenat hospital de apestados. Així, Fajarnés valorava que aquestes mesu-

res eren conseqüència de “[...] la fé (sic) ciega que tenían los hombres de aquel
momento en el aislamiento, preceptos derivados del sistema mosaico para impedir
las invasiones epidémicas y amortiguar sus terribles efectos en los sitios invadidos
[...]”.119

Fajarnés parlava de fe ciega en les actuacions d’incomunicació que explicàvem

per la corrent anticontagionista que imperava en la legislació vigent del moment, és a

117 Reseña histórico-científica de la epidemia de la peste bubónica padecida en Ibiza en 1652. Revista
Balear de Medicina, Farmacia y Veterinaria. 1887, p. 353 – 362 i 388 – 397. En format d’opuscle fou edi-

tat a 1887 per l’Impremta de Juan Colomar y Salas [veure facsímil 1887]. (16).

118 Op. Cit (16).

119 Op. Cit. (16).
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dir, la Llei General de 1855 reforçà la idea de que els aïllaments terrestres (sistema

quarantenari interior i llatzerets) no tenien vàlua preventiva, no pel seu sistema sinó

per la pròpia perversió d’aquest. En paraules de Fernández Sanz (1990: 47–48):

“La oposición no se dirige al sistema en sí; en el fondo, incluso los oposi-
tores a las cuarentenas entienden que el aislamiento total, si es factible, cons-
tituye la única manera de evitar la difusión de los gérmenes, habida cuenta
que se desconoce el remedio apropiado. Al sistema en cuestión se le denuesta
por la brutalidad con que en ocasiones se practica, se la rechaza por su ine-
ficacia real, y se critica la aplicación de rígidas cuarentenas porque contribu-
yen a crear desabastecimientos en los mercados, paralizan la industria y la
vida económica en general, con sus secuelas de pobreza y hambre, sin conse-
guir retener o consumir los gérmenes en sus focos de origen”
Tot i que, des dels estaments científics de l’illa com la Real Academia de

Medicina y Cirugia, s’havien mostrat partidàris del contagionisme envers l’epidèmia

de còlera de la ciutat de Palma de 1865 i de febre groga de 1870 i que mantingueren

al llarg de tota la centúria del vuit-cents (Pujades i Calaneta, 2008: en premsa). A més,

el 1884 el ministre Romero Robledo justificà el seu ús i la seva efectivitat aferrant-se

a la indefinició de l’article 58è de la Llei Orgànica de Sanitat del 28/11/1885:

“Cuando circunstancias especiales aconsejaren algunas medidas coercitivas interio-
res, el Gobierno dispondrá el modo como deben efectuarse” (Fernández Sanz, 1990:

48–49).

Un altre tipus de mesura utilitzat en la pesta d’Eivissa fou el que Fajarnés ano-

menà hospitalitat o assistència domiciliària, en un intent d’encabir els recursos assis-

tencials utilitzats en la lluita contra les epidèmies en el segle XIX. L’atenció al domi-

cili fou establerta per la Llei de Beneficència de 1822, dins el precepte de beneficèn-

cia domiciliària, sota el títol de Socorros Domiciliarios i Hospitalidad Domiciliaria
(Títols V i VI). Aquests dos serveis foren reafirmats per part de la Llei de

Beneficència de 1849 i potenciats per la Reial Ordre de 30 de març de 1849.

La Llei de Beneficència de 1822 fomentava l’atenció als ciutadans en la modali-

tat d’Hospitalitat Domiciliària. Així “En todos los pueblos de la Monarquía, según
sus circunstancias lo permitan, se establecerá la hospitalidad domiciliaria, limitán-
dose en lo posible, la curación de los enfermos en los hospitales á (sic) los que no
tengan domicilio en el pueblo en que enfermaren, á (sic) los que padezcan enferme-
dades sospechosas [establiment de Enfermerías para coléricos o hospital de apesta-

dos com esmentava Fajarnés] y a los que no se hallen con las circunstancias preveni-
das en el art. 88 de esta ley [ser vecino residente en la parroquia, de buenas costum-

bres y tener oficio ú (sic) ocupación conocida; debiendo las mujeres gozar igual con-

cepto en su caso]”120. S’orientava a remediar, sobretot les necessitats temporals i

d’urgència. En circumstàncies ordinàries era regida per les Juntes Parroquials de

Beneficència i en cas que no existissin, per part de la Junta Municipal de

120 Article 98è de la Ley de Establecimiento general de la Beneficencia de 23 de enero – 6 de febre-
ro de 1822, sota el Títol V de Hospitalidad Domiciliaria.
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Beneficència121, en moments de perill epidèmic passava a ser tutelada per la Junta

Municipal de Beneficència i per la Junta Municipal de Sanitat, sovint unificades en

una mateixa junta122. 

Tot i així, Fajarnés fou conscient de l’anacronisme que cometia i justificava el fet

que “la hospitalidad domiciliaria [...] queda reducida á una simple vista de inspec-
ción, motivada siempre por invasiones de la peste bubónica” (p. 388).123 Seguint amb

l’adequació del sistema de lluita contra la pesta i allò que Fajarnés pogué observar de

lluita contra la febre groga i el còlera, explicità tot un seguit de mesures de caràcter

higiènic, com la desinfecció de les cases on s’havia produït alguna defunció per pesta,

o l’ús de cal en els enterraments. Malgrat que la seva anàlisi pot acusar d’un cert pre-

sentisme, cal dir que les mesures que s’adoptaren per la lluita contra la primera onada

de còlera a Espanya (1833–34), seguía la Real Instrucción Sanitaria de 25 de Agosto
de 1817, que fou dissenyada “para declarar el contagio de peste ó (sic) de otra mor-
tífera enfermedad en alguna población del reino, y preservar á (sic) a las demás de
su maligno acceso” i com Rodríguez Ocaña (1983) ha posat de manifest i, per al cas

concret de la ciutat de Palma, ha estat comprovat per part de Pujades Móra (2005). 

A més també dedicà part del seu article a fixar l’inici de l’epidèmia a la ciutat

d’Eivissa, que afirmava que havia estat introduïda per importació marítima, i a obser-

var les seves conseqüències demogràfiques. Així xifrà la seva letalitat: “El noventa
por ciento de los invadidos es la cifra desoladora que marca la mortalidad de la peste
de la vila de Ibiza” (p. 396).124 Tot i que Fajarnés, en els seus articles, acostumava a

quantificar la incidència de les malalties o malaltia en concret, hem de creure que la

única font disponible per a aquests tipus de càlculs era el registre parroquial que, pel

que fa al corresponent a les defuncions, s’havia establert la seva confecció obligatò-

ria amb el Rituale Romanum (1614) confeccionat sota el pontificat del Papa Pau V

(1550–1621), la qual cosa no significa que en alguns indrets de les Illes Balears no

es conservin llibres de difunts anteriors a l’esmentada disposició (Moll i Pujades,

2006). A més la inclusió de les causes de defunció no fou obligatòria fins a la publi-

cació 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 dis-

posició 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 [...].125

121 Article 86è de la Ley de Establecimiento general de la Beneficencia de 23 de enero – 6 de febre-
ro de 1822, sota el Títol V de Los Socorros Domiciliarios.

122 L’article 37è de la Reial Ordre de 30 de març de 1849, disposava que: “Los Gefes (sic) políticos
y alcaldes, oyendo el dictámen (sic) de las Juntas de Beneficencia y de Sanidad, ya por separado ó (sic)

ya reuniendo ambas juntas, formaran cuantas disposiciones fuesen necesarias para dar toda la latitud
posible á (sic) la hospitalidad domiciliaria en las poblaciones donde estuviese organizado este servicio, y
para establecerle donde lo estuviere”

123 Op. Cit. (16).

124 Op. Cit. (16).

125 Article 1r d la Reial Ordre de l’1 de desembre de 1837.
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Tot i així, Fajarnés amb una sèrie d’assumpcions entorn del nombre de

població de l’illa, el 1652 afegia a l’estimació de la letalitat de la pesta que “[...] la
mortalidad alcanzó la mitad de la población en la villa [Eivissa capital], sin llegar á
(sic) la décima parte en toda la isla. De modo que los resultados están comprendidos
entre las dos cifras extremas, señaladas como limites de la mortalidad de la peste
bubónica; y si los estragos se dejaron sentir poco en los caseríos diseminados de la
isla, debido al aislamiento en que se hallaban, más bien que á la atenuación de los
gérmenes bubógenos, los desastroso efectos que ocasionó en la villa, acusan la fuer-
za é intensidad de una epidemia, tan devastadora como las que sufrieron Moscou
(sic) en 1771, Sevilla, Marsella y Palma en el siglo XVII” (P. 396).126 És a dir, la ciutat

d’Eivissa hauria perdut un miler d’habitants per causa d’aquesta epidèmia, el que

suposaria un 10% sobre el total de l’illa. 

126 Op. Cit. (16).
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S’acabà d’estampar a la Ciutat de Palma,

dia 6 de desembre de MMVIII,

30 aniversari de la proclamació

de la Constitució de 1978.


