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L’any 1803 el vaixell María Pita va emprendre un viatge 
extraordinari des de la Corunya. Hi viatjaven vint-i-
dos orfes per a fer una cadena d’inoculacions de la 
vacuna de la verola amb l’objectiu de transportar-la 
enllà de l’oceà i salvar la vida de milers d’infants. El 
doctor Balmis, un metge alacantí, amb el suport del 
cirurgià català Josep Salvany, va dirigir una aventu-
ra filantròpica que semblava impossible. I així hauria 
estat si no fora per la valentia i el sacrifici dels nens i 
de la directora de l’orfenat, Isabel Zendal. 

CLAUS PER A LA LECTURA
El sacrifici personal pel bé comú
Isabel Zendal i els xiquets de l’hospici es van sumar a 
una aventura perillosa en la qual podien perdre fàcil-
ment la vida pensant en el bé comú i no en el seu pro-
pi: si la proesa tenia èxit, salvarien moltíssimes vides. 
Així, van anteposar el benestar de milers de persones 
al seu propi, de manera altruista.

La confiança en el mètode empíric
L’única convicció que tenien els integrants de l’ex-
pedició era que el mètode científic funcionava i que, 
confiant-hi en ell, podrien salvar milers de vides. Així 
va ser. La ciència ha permés a la humanitat avançar i 
millorar les seues condicions de vida.

El viatge com a superació personal
Els passatgers de la María Pita tenien un repte gegantí 
davant d’ells, però ho van acarar com millor van po-
der: aprofitant les vicissituds de la seua aventura per 
a créixer i superar-se com a persones. Tota situació 
adversa ens ofereix la possibilitat de millorar.

TEMÀTICA: la companyonia, l’esperit de sacrifici, 
el progrés científic, la filantropia, les malalties, la 
solidaritat.

GÈNERE: narrativa, realisme, aventures.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una obra perfecta perquè 
l’alumnat reflexione al voltant de temes com el 
sacrifici personal pel bé comú o l’aventura com a 
superació i creixement personals.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Arran d’aquesta lectura, es pot fer a classe 
un debat sobre el moviment antivacunes. 
En què es basa? Hi ha arguments científics 
a favor?

  També es pot reflexionar sobre la situació 
de la dona en l’època en què transcorre la 
història.

  Podeu llegir a classe la Declaració 
Universal dels Drets de l’Infant de 
Nacions Unides i parlar-ne: quins punts 
es compleixen en el cas dels xiquets de 
l’hospici que apareix a la història?

  En el documental El Dr. Balmis. La 1ª 
expedición sanitaria internacional de la 
historia, a YouTube, s’hi explica de manera 
amena la proesa del doctor Balmis.


