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Les xarxes costeres i els seus nodes principals, els ports, són un lloc privilegiat d’in-
tercanvi i acumulació de funcions i activitats. La funció comercial ha estat juxtapo-
sada, gairebé des de finals de l’Edat Mitjana, a la de la sanitat marítima, encarre-
gada de lluitar contra la importació d’epidèmies. L’estudi històric de les diverses
xarxes que es formen a l’entorn dels ports ens permet descobrir un panorama força
precís de les jerarquies urbanes i de les seves dinàmiques i, fins i tot, conèixer algu-
nes de les claus fonamentals de la planificació territorial i de la idea de territori d’un
país en un moment concret.

Amb aquesta comunicació volem mostrar els canvis del pes relatiu del port de
Barcelona en la xarxa de la sanitat marítima espanyola durant els segles XVIII i XIX.
Entenem que, en anar necessàriament lligada a la xarxa comercial, la política sani-
tària és un indicador força fiable de la importància que s’atorgava a Barcelona com
a element articulador del territori estatal.

La sanitat marítima no va ser tractada de manera conjunta en el territori estatal
fins l’arribada de la dinastia borbònica i el procés centralitzador inherent als seus
governs. No obstant això, el sistema quarantenari del Setcents, incapaç d’actuar amb
previsió, avançà per l’impuls que agafava amb cada episodi epidèmic. Així, la pesta
de Marsella del 1720 fou el primer episodi important en aquest procés de disseny
d’una xarxa jeràrquica i centralitzada, en la qual els ports de Barcelona i Cadis tin-
gueren un paper hegemònic, encara que, durant força temps, sense les infraestruc-
tures necessàries i, conseqüentment, depenent en gran mesura d’altres llatzerets de
la Mediterrània. Aquesta situació no canvià fins la construcció, a partir de finals del
Setcents, del llatzeret de Maó, la qual cosa representà una pèrdua de pes específic
de Barcelona en l’entramat de prevenció antiepidèmica.

El nou marc que representà la caiguda per etapes de l’Antic Règim i l’adopció
del règim liberal fou fecund en projectes de reorganització de la precària xarxa de
protecció sanitària estatal. Novament, la situació d’emergència que representà el fet
de tenir una epidèmia a l’interior de la Península comportà canvis importants en
l’ordenació del sistema quarantenari, que es reorganitzà amb la Llei general de sani-
tat del 1855. A partir d’aquell moment, el port de Barcelona recuperà part de la
importància sanitària que havia perdut amb la instal·lació del llatzeret de Maó.
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