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El llibre Pandèmia. Quan el passat és el pròleg del futur fa un ús 
del passat per a entendre la crisi de la COVID-19 i afrontar 
l'escenari de futur que ens permeta evitar futures pandèmies.

Amb la pregunta «Pot un virus explicar una pandèmia?» se 
centra des de l’inici la qüestió clau que pot ajudar a entendre, de 
manera didàctica, la complexitat dels factors que estan darrere 
d'una pandèmia. A partir de la idea que cada període i civilitza-
ció ha comportat una càrrega de malaltia lligada als canvis en 
les formes de vida i els problemes d'adaptació que comporten, 
en successius apartats s'explica com han anat sorgint les malal-
ties de naturalesa infecciosa que han acompanyat l'espècie 
humana, amb una atenció particular als factors que expliquen la 
seua difusió i comportament epidèmic. Des dels supòsits d’allò 
que coneixem com la història aplicada, l’assaig fa un ús del 
passat per a entendre el present i encarar el futur. 

El lector trobarà les claus per a interpretar de manera crítica la 
realitat que comporta una pandèmia i com poder afrontar-la des 
del coneixement.
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Creure en la condició humana pot 
considerar-se l’actitud d’un neci; però 

desesperar-ne és l’acte d’un covard

Albert Camus (1913-1960)
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POT UN VIRUS EXPLICAR UNA PANDÈMIA?

La COVID-19 ens ha fet mirar-nos en l’espill, ens ha posat els 
peus a terra, ens ha recordat com de vulnerables som i, si encara 
no ho teníem clar, ens ha fet prendre consciència de la dimensió 
global i mediambiental que cal atorgar als problemes de salut i 
malaltia.

No es tracta d’una situació nova. Al llarg de la història hem 
afrontat crisis que tenen molts elements en comú amb la pandè-
mia del coronavirus. La novetat rau en la gravetat que comporta 
i en l’amplitud i la difusió que ha assolit, com també en el des-
concert que ha provocat en l’anomenat primer món, acostumat 
a veure aquestes crisis com simples amenaces o com problemes 
d’altres.

Què ha passat per a arribar a aquesta situació? Quines han 
estat les causes? Sabíem que podia ocórrer? Si ho sabíem, per què 
ho hem consentit? Serem capaços de superar la pandèmia? Són 
les vacunes la solució definitiva? Com aquestes, sorgiran de segur 
moltes altres preguntes cada vegada que intentem entendre el 
malson que ens ha tocat viure.

El SARS-CoV-2 és l’abreviatura del coronavirus de tipus 2 
causant d’allò que coneixem com la síndrome respiratòria aguda 
severa. Es tracta d’una patologia vírica que té moltes similituds 
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amb la grip, però que ha dut al límit i ha sobrepassat la capacitat 
de resposta dels sistemes sanitaris per l’elevat nombre de persones 
infectades i morts provocades, sobretot entre els sectors més vul-
nerables.

El nou virus va adquirir caràcter epidèmic en infectar un gran 
nombre de persones en la província xinesa de Wuhan, però en tot 
just unes setmanes ja s’havia convertit en pandèmia en escam-
par-se per molts països i assolir la condició de crisi planetària.

És evident que l’aparició del SARS-CoV-2 ha estat una 
condició necessària perquè esclatara primer el brot epidèmic a 
terres xineses i després la pandèmia en expandir-se per tot el món. 
Però també és evident que la dimensió que ha adquirit no s’explica 
només per l’emergència d’un nou virus. És una causa necessària, 
però no suficient. El microorganisme s’ha de difondre per a 
convertir-se en necessari i suficient. El responsable d’aquesta 
propagació sol ser l’ésser humà i el seu comportament.

Des del punt de vista històric, l’expansió de les afeccions infec-
cioses ha estat relacionada amb el desenvolupament de cadenes 
epidemiològiques de transmissió en què, a més d’agents biològics 
i mediambientals, han jugat un paper rellevant les circumstàncies 
de naturalesa econòmica, política, social i cultural. Contextos com 
el que representen els cercles viciosos de pobresa, misèria, fam i 
malaltia resulten un bon exemple de com interactuen molts dels 
factors que estan darrere d’aquelles cadenes o rutes que segueixen 
els agents infecciosos des de la font d’infecció fins a arribar als 
hostes susceptibles de ser infectats.

La constatació que un microbi no explica una epidèmia i molt 
menys una pandèmia no és una qüestió menor. El fenomen de 
les epidèmies ha anat complicant-se en funció de la complexitat 
que ha adquirit la forma de comportar-se l’espècie humana. No 

oblidem que els éssers humans ens diferenciem d’altres espècies no 
tant per allò que som com per allò que fem.

En realitat, les epidèmies no deixen de ser una conseqüència 
més, tal vegada una de les més cridaneres del fracàs que representa 
el procés d’adaptació de l’espècie humana al medi en el qual ha 
de viure i desenvolupar-se. El progrés ha comportat i comporta 
el risc de trobar nous perills. Els esforços i les capacitats d’ajust 
de les societats agràries van ser diferents dels requerits durant la 
Revolució Industrial del segle xix, com també dels que es necessi-
ten per a poder sobreviure en l’era de la globalització, caracteritza-
da per un model de desenvolupament poc o gens sostenible i on 
les desigualtats són la norma.

Les formes d’emmalaltir han evolucionat amb el temps i les 
epidèmies no en són cap excepció. Per això l’interès i la impor-
tància de recuperar la memòria d’anteriors pandèmies i embats 
epidèmics. Hem d’aprofitar les lliçons de la història per a entendre 
que més enllà de la crisi sanitària, pandèmies com la COVID-19 
traslladen altres crisis de naturalesa socioeconòmica, però també 
mediambiental, política i cultural que cal considerar.

És evident que com a primera acció s’han d’abordar les conse-
qüències més immediates de la pandèmia, però el mateix s’ha de 
fer amb les causes mediates i fonamentals que expliquen la pan-
dèmia i amb els factors que fan possible l’expansió del microorga-
nisme responsable o que expliquen les desigualtats que en genera 
l’impacte.

El repàs de com hem sigut capaços de superar anteriors epi-
dèmies, de com no hem sabut evitar l’aparició de noves crisis 
epidèmiques, malgrat tenir els coneixements i els mitjans per a 
fer-ho, ens pot ajudar a fer front a l’actual pandèmia i intentar 
que aquesta siga l’última. Des dels supòsits d’allò que coneixem 


