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ARTURO SÁNCHEZ CIDRÁS* 

A triste realidade coa que o Co-
vid-19 golpea a nosa sociedade nes-
tes días faime volver a mirada atrás 
a aquela outra grande pandemia, 
ocorrida entre 1918-1920, que se le-
vou por diante varias decenas de mi-
llóns de persoas en todo o mundo. 
Foi a mal chamada “Gripe española”, 
precisamente por ser este país o que 
lle puxo cara á enfermidade xa que 
a orixe ou os primeiros casos estive-
ron, probablemente, en Kansas (Es-
tados Unidos). 

En canto á incidencia da mesma 
na nosa provincia serviranos de re-
ferencia unha nota aparecida nun 
xornal de Pontevedra o 5 de outubro 
de 1918. Titulábase “La salud pública 
en Galicia”, onde daba o dato dos 23 
concellos que xa a padecían, entre 
eles Bueu, e dá recomendacións e 
ordes das que recollo algunhas para 
comparar coa nosa situación actual 
co Covid-19. 

–Como por esas datas na capital 
da provincia aínda había poucos ca-
sos de gripe e estes eran benignos 
aconsellaban: “... Non hai, por tanto, 
que alarmarse; ao contrario, non de-
be terse medo porque este ao depri-
mir o ánimo predispón a adquirir a 
enfermidade. Procuremos todos 
combater a epidemia desinfectando 
coidadosamente as casas, executar 
unha limpeza persoal exaxerada, e 
desta forma verémonos seguramen-
te libres do mal que noutros pobos 
tantas vítimas produce.” 

–Non había confinamento pero..: 
“Tamén oficiou o Sr. Vieira (alcalde) 
aos propietarios de cafés, cines e tea-
tros, aos curas párrocos e presiden-
tes de sociedades de recreo para que 
o barrido se faga con serraduras hu-
medecidas cunha disolución anti-
séptica.” 

–E isto parece que nos sona de al-
go hoxe: “... e aínda cando a maioría 
dos casos son de carácter benigno 
os que adquiren bronconeumónico 
son de funestas consecuencias.” 

–“O señor Gobernador civil recor-
dou ás Alcaldías o contido do artigo 
155 da Instrución xeneral de Sanida-
de que lles faculta para dispoñer dos 
servizos de cantos exerzan profesións 
sanitarias, en casos de epidemias...” 

E cando máis forte atacaba a en-
fermidade o gobernador enviou a to-
das as Alcaldías o seguinte telegra-
ma: “Reitero a miña orde de absolu-
ta prohibición de acompañamentos 
fúnebres civís nos enterros epidémi-
cos quedando cominada esa Alcal-
día coa multa de 500 pesetas confor-
me artigo 204 Instrución Sanidade 
sen prexuízo de máis correctivos a 
que se refire, se non os impedise apli-
cando artigo 3º lei 15 de xuño de 
1880 e notificando desde logo aos di-
rectores periódicos se absteñan de 
inserir en notas mortuorias a invita-
ción acompañamentos que son reu-
nións públicas non autorizadas por 
motivos de defensa sanitaria.” 

Se nos cinguimos a Bueu, obser-
varemos que ao longo dos oito pri-

meiros meses do ano danse episo-
dios de gripe común cun número 
baixo de contaxios aínda que a con-
secuencia desta morren catro per-
soas: unha muller de 57 anos a pri-
meiros de marzo na Cividade, un me-
niño de só un ano de idade en xuño 
en Beluso, outra de 80 anos en Bueu 
en xullo e unha de 76 anos no Viso-
Cela en agosto. 

Chegada a segunda metade de se-
tembro, sobre todo na parroquia de 
Beluso en lugares como Bon, Monte-
mogos ou A Rosa, aparece un brote 
infeccioso da “gripe española” moi 
relevante que afecta a un cento de 
persoas das que nos primeiros días 
de outubro contabilízanse cinco fa-

lecementos. 
Será a partires do 3 de outubro  

cando a enfermidade comeza a se-
gar vidas de xeito cruel con certifi-
cados médicos como ‘pneumonía 
gripal’, ‘bronco-pneumonía gripal’, 
‘gripe e tuberculose’, ‘febres gripais’ 
etc. morrendo a diario unha,dúas, 
tres, catro ou cinco persoas de tóda-
las franxas de idade, pero principal-
mente mozos (a media de idade é 
de 27,1 anos). Soamente nove per-
soas superaban os 50 anos e 16 eran 
menores de 10 anos  

Como podemos ver nas gráficas 
os picos máis grandes déronse no úl-
timo domingo de outubro e o primei-
ro de novembro. É o punto de infle-

xión desta enfermidade, xa que a par-
tires de aquí comeza a remitir o nú-
mero de mortes ata desaparecer to-
talmente o domingo 8 de decembro, 

polo que é a data na que se pode dar 
por superada esta gripe no concello 

A pandemia do coronavirus Covid-19 ten moitos 
ecos e similitudes con outro suceso acontecido hai 
xustamente un século: a mal chamada gripe espa-
ñola. Non faltan nestes días compartivas con aque-

la enfermidade, que está considerada como a pan-
demia máis devastadora da historia humana. O in-
vestigador e historiador Arturo Sánchez Cidrás apro-
veita a ocasión para compartir un traballo no que 

analiza como afectou aquela doenza á poboación 
de Bueu entre outubro e decembro de 1918, que 
foi cando se rexistrou o pico na localidade. Unha 
historia con moitas semellanzas coa actualidade.

--->  PASA Á PÁXINA SEGUINTE

CRISIS SANITARIA GLOBAL El día a día en la comarca

O autor reflexiona sobre as similitudes entre ambas pandemias, cun século de diferencia

Gráfico coa evolución de mortes por gripe en Bueu entre outubro e decembro de 1918. // Arturo Sánchez Cidrás

A “Gripe Española” en Bueu no 1918  

Carta remitida por veciños de Cela ao alcalde o 6 de novembro de 

1918 tras a morte do médico José García Santaclara. //Arquivo M. Bueu

Portada da carpeta municipal na que recollían as contas dos gastos 

de desinfección derivados da epidemia gripal de 1918. //Arquivo M. Bueu
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de Bueu. 
Se vemos o gráfico de anos inme-

diatamente anteriores e posteriores 
e comparamos o total de mortes ve-
mos que o 1918 supera con moito a 
mortaldade. O saldo total de mortes 
certificadas pola gripe en Bueu foi 
de 78 persoas: 40 en Bueu, 18 en Ce-
la, 15 en Beluso e 5 na Illa de Ons. 
Aínda que en realidade quizais foran 
bastantes máis, pois houbo outras 62 
mortes relacionadas con pneumo-
nías e outros problemas pulmonares 
(case todas as mortes certificadas de 
gripe eran por “pneumonía gripal”). 

Entre o persoal médico que aten-
día aos pacientes na vila, estaba en 
Cela o doutor José García Santacla-
ra, tamén natural do lugar de A Torre. 
Tras case un mes de atención a un 
grande número de casos de gripe, 
acabou contaxiándose e falecendo 
a consecuencia dos efectos máis se-
veros desta enfermidade.  Ademais 
de médico exerceu como xuíz mu-
nicipal ata o 9 de outubro de 1918, 
sendo relevado por Tomás Bolíbar 
Massó o 11 de outubro. Poucos días 
despois García Santaclara finou por 
mor desta doenza.  

Co medo a quedar desamparados 
de todo coidado ante a epidemia, 
moitos veciños desta parroquia asi-
naron un documento solicitándolle 
ao alcalde, tamén de Cela, José Gar-
cía Parada, para lle adxudicase a pra-
za vacante ao médico de Bueu Igna-
cio Lis Lombos. 

Tamén hai que dicir que os gas-
tos desta epidemia, para as pobres ar-
cas municipais, foron cuantiosos, so-
bre todo na adquisición e emprego 
de desinfectantes, así como a nece-
sidade de facerse o concello con pa-
diolas para o transporte dos cadáve-
res ao cemiterio. 

Así como estes días miramos que 
había en Madrid, e noutras localida-
des, problemas para a cremación da 
inxente cantidade de cadáveres, en 
Bueu tamén houbo dificultades de 
espazo no cemiterio polo que tive-
ron que habilitar para enterramento 
os camiños do paseo central, os dous 
da parte superior,

En calquera epidemia ou simple 

enfermidade hai dous heroes que se 
complementan: o que a sufre e loita 
con ela e o profesional sanitario que 
lle axuda na batalla. Aquí xa nomea-
mos a dous dos médicos, o de Cela, 
‘caído en combate’, e o de Bueu. Fal-
taba por citar ao de Beluso, o Dr. Ro-

gelio Val Barros, ao que dous anos 
despois  se lle recoñeceron os “abne-
gados e humanitarios servizos pres-
tados con motivo da epidemia gri-
pal” coa cruz de 1ª clase de Benefi-
cencia con distintivo morado. Hai 
que ter en conta que o núcleo duro 

da pandemia de “Gripe española” fo-
calízase no tempo entre 1918-1920. 

Para rematar este pequeno apun-
te sobre a Gripe en Bueu, dicir que o 
medo á mesma perdurou moitos 
anos na poboación e púñase de ma-
nifesto en solicitar aclaracións na 
prensa, concellos, etc.  

Así nos atopamos que o 19 de 
marzo de 1927 aparece unha nota de 
Bueu en El Pueblo Gallego na que se 
dá conta dun comunicado do Dr. Ig-
nacio Lis Lombos na que di: “… que 
é unha lamentable fantasía o cuali-
ficar de epidemia gripal o que so-
amente se reduce a algún arrefriado 
ocasionado polos cambios bruscos 
do tempo que estamos padecendo, 
sen que de ningunha maneira poida 
dárselles o nome de epidemia gripal, 
e que seus compañeiros de profesión 
nada lle comunicaron tampouco so-
bre asistencia a casos de gripe estes 
últimos días”.  

O que agora estamos a padecer é 
serio, polo que desexo que esta mi-
rada ao pasado nos axude a vela saí-
da. Seguimos en Estado de Alarma 
por causa sanitaria, nada que ver co 
Estado de Alarma de Zapatero e 
lonxe daqueles decretos que substi-
tuían ao Estado de Guerra no 1934 e 
1935 de Niceto Alcalá-Zamora, etc.  

Esta vez si nos xogamos a vida co 
mesmo. Polo que temos que seguir a 
ser responsables! 

Xa queda menos para saír deste 
pesadelo! Ánimo! 

 
   *Investigador e veciño de Bueu

A epidemia disparou 
a mortaldade na vila  

Un dos afectados foi o xoven médico de Cela José García 
Santaclara, contaxiado tras atender a numerosos veciños

--->  VÉN DA PÁXINA ANTERIOR

Evolución da mortandade en Bueu entre 1916 e 1919, cun elevado 

pico en 1918 coincidindo coa “gripe española” // Arturo Sánchez Cidrás

 etc. que levou a 
queixarse aos propietarios que tiñan 
dominio de nichos por non ser res-
pectados seus dereitos. Dende estas 
datas formuláronse reiteradamente 
alternativas dun novo e máis amplo 
cemiterio que se nun principio ía ser 
na Chadiza, co paso do tempo rema-
tou sendo realidade no actual de 
Castiñeiras. Aínda houbo que espe-
rar 46 anos, ata 1964.  


