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EXPEDICIONS CIENTÍFIQUES 
EUROPEES A AMÈRICA EN ELSEUROPEES A AMÈRICA EN ELS 

SEGLES XVIIIè I XIXè

Jorge Juan (1713-1773): Geodèsica

José Celestino Mutis (1732-1808): Botànica

Xavier de Balmis (1753-1819): Sanitària

Alexander von Humboldt (1769 1859): NaturalistaAlexander von Humboldt (1769-1859): Naturalista

Charles Darwin (1809-1882): Biològica
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No es pot v isualitzar la imatge enllaçada. Pot ser que s'hagi desplaçat o suprimit o que se n'hagi canviat el nom. Comproveu que l'enllaç apunta al fitxer i a la ubicació correctes.
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LA VEROLA A EUROPALA VEROLA A EUROPA

Mortalitat: 20 %

Seqüeles en supervivents: ceguesa 30 %Seqüeles en  supervivents: ceguesa 30 %
Arriba a Europa en els segles XVIè a XVIIIè

Mortalitat anual a Europa: 400.000
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la que sega sense distinció la quarta 
nere humà”odem tenir esperança algún dia 
uir artificialment el seu 

moteo O’Scanlan)moteo O Scanlan)
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Verolització:
noculació cutània o nasal de líquid d'unanoculació cutània o nasal de líquid d una 

malalt de verola humana

V ióVacunació:
Instilació cutània del líquid d'una 

esícula d'una persona a la qual s'haesícula d una persona a la qual s ha 
at líquid de verola vacuna
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LA VEROLA A AMÈRICALA VEROLA A AMÈRICA

- 1520: Esclau de Pànfilo Narváez.  Eixe any moriren 

per verola la meitat dels indis de Mèxic

- Segle XVIIè: Extesa a tota Amèrica

- Particular virulència al Carib

- Grans epidèmies en 1780 i 1798
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OBJECTIUS DE L'EXPEDICIÓ

1) Difondre la vacuna des del Regne d'Espanya fins                
tots els Viregnats ultramarins

2) Instruir a sanitaris locals de les poblacions 
visitades per tal d'asssegurar la continuïtat de la 
pràctica vacunal

3) Crear ‘Juntes de Vacunació’ com a centres per 
conservar, produir i abastir vacuna activa per tal de , p p
mantenir la campanya de forma permanent
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MATERIAL INCLÒS EN 
L' EXPEDICIÓ

- 500 exemplars del llibre de Moreau de la Sarthe

- Termòmetres i baròmetres meteorològics

- Miliers de laminetes de cristall per conservar 
limfa vacunal

Màquines neumàtiques per fer el buit en les- Màquines neumàtiques per fer el buit en les 
ampolles
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XAVIER DE BALMIS

- Inicià l'expedició amb 50 anys

- Experiència en verolització

- Coneiximent previ de les terres mexicanes

Acceptables rec rsos econòmics- Acceptables recursos econòmics

- Grans dots de comandament

- S'oposà al nomenament de Salvany com a sotsdirector

- Tornat a Europa, en 1806, emeté un informe negatiu sobre 
S lSalvany

- S'asabentà de la mort de Salvany dos anys després d'ocòrrer a 
Cochabamba en 1810



25/09/2011

36



25/09/2011

37



25/09/2011

38



25/09/2011

39



25/09/2011

40



25/09/2011

41

JOSEP SALVANY

Inicià l'expedició amb 29 anys- Inicià l expedició amb 29 anys

- Sòlida formació humanística

- Ajudant d'eminents doctors del Col-legi de Cirurgia de 
Barcelona

I lò t di t d l' di ió ll- Inclòs com a sotsdirector de l'expedició per consell 
d'Antoni Gimbernat en la Junta de Cirugians de Cambra

- Salut molt dolenta (diabetis, paludisme, tuberculosi, 
diftèria, ceguera d'un ull, amputació d'una mà, etc.)

- Pocs recursos econòmics- Pocs recursos econòmics

- Entusiasta amb els objectius de l'expedició però poc dotat per al 
comandament
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Defensa de la vacuna
Décimas sobre el Virus
por Saturnino Segurolap g

Aunque Cocyto se úna,                               Al pobre infeliz, al rico,

Y aunque vomite furor                                Al plebeyo, al ciudadano,

Contra el pobre Profesor                            Al gaucho, y al artesano

Q l El i i liQue propaga la vacuna;                              El mismo virus aplico:

No sacará cosa alguna                                Para mi, ninguno es chico,   

De su vil oposición                                       A todos estimo, y quiero:

Porque la inoculación                                  No pospongo ni prefiero

Produce palpablemente A Julia por EnriquetaProduce palpablemente                                A Julia, por Enriqueta,

Un beneficio a la gente                                 Y en fin, pongo la lanceta

Y un aumento a la Nación                             En el que llega primero.
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Paraules de Josep Salvany poc abans de morirp y p

'No nos han detenido ni un solo momento la falta de 
caminos, precipicios, caudalosos ríos y despoblados que 
hemos experimentado mucho menos las aguas nieveshemos experimentado, mucho menos las aguas, nieves, 
hambres y sed que muchas veces hemnos sufrido.  Los 
rigores que nos ofreció el cruel contagio a nuestros 
primeros pasos sirvieron de estímulo para dar un 
brillante fin a las nobles y humanitarias tareas …'brillante fin a las nobles y humanitarias tareas …

Cochabamba, 1810
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RESULTATS DE L' EXPEDICIÓ - 1 

- Foren vacunades més de milió i mig de persones en sis anys i mig

- Gran empresa per a promoure la prevenció com a component 
fonamental de la sanitat públicap

- Gran tasca d'educació sanitària continuada

- Creació d'una infraestructura sanitària separada dels centres p
assistencials (les 'Juntes Vacunals')
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RESULTATS DE L' EXPEDICIÓ - 2 

- Priorització dels interesos sanitàris sobre els militars (des de Cuenca 
Simón Bolívar sol·licità a la Junta Vacunal de Caracas, en poder 
dels realistes, limfa vacunal per a les seues tropes i se l'hi envià)

- Les inmediates guerres d'independència feren desaparèixer moltes 
Juntes de Vacunes i gran part del fruit aconseguit es pergué

- Tornaren en part les epidèmies de verola
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“No puc imaginar que als annals de laNo puc imaginar que als annals de la 
Història hi haja un exemple de filantropia 
més noble i més ampli que aquest”

Edward Jenner, 1806
Referint-se a l'Expedició Filantròpica 

de la Vacuna
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“Aquest viatge romandrà com el más 
memorable en els annals de la Història”

Alexander von Humboldt 1825Alexander von Humboldt, 1825
Referint-se a l'Expedició Filantròpica 

de la Vacuna
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“L'expedició s'encaminà a protegir lesL expedició s encaminà a protegir les 
colònies espanyoles del flagell més mortífer dut 
pels conquistadors a les indefenses poblacions 
aborígenes”aborígenes

Luís A León: Historia de la medicina en los anales de las ExpedicionesLuís A. León: Historia de la medicina en los anales de las Expediciones 
Científicas a la República del Ecuador. 

Ed. Universitaria, Quito 1969
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L' EXPEDICIÓ EN LA LITERATURA
Teatre:
Andrés Bello: “Venezuela consolada” (1804)

Narrativa:
Julia Álvarez: “Saving the World” (“Para salvar al mundo”) (2006)Julia Álvarez: Saving the World ( Para salvar al mundo ) (2006)

Almudena Arteaga: “Ángeles custodios” (2010)

Luís Miguel Ariza: “Los hijos del cielo” (2010)

Poesía:Poesía:
Manuel José Quintana (1772-1857): “A la expedición española para propagar la 

vacuna en América bajo la dirección de Don Francisco Balmis”
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