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MEDICINA TROPICAL: 
REALITAT CIENTÍFICA O ESTRATÈGIA GEO-

POLÍTICA? 
 
Rafael Valderrama Hernández∗ 
 
Ha passat més d’un segle des que es va formular el 
terme Medicina Tropical per a referir-se a les 
“malalties tropicals”, acceptant-se com a criteri de 
veritat i com a realitat científica, sense més 
reflexions, potser perquè “la construcció pacient de 
discursos sobre discursos” i “la tasca d’escoltar el 
que ja ha estat dit”, reiteració de la repetició en el 
temps, van constituir un fonament de veritat. 
 
La historicitat, raó i procés que revela les 
possibilitats ocultes de la naturalesa humana i que 
eleva un succés a història, possibilita la construcció 
d’aquesta i l’anàlisi ontològico-existencial de l’ésser 
en ella, com afirma Heidegger: l’ésser-allà no és 
temporal per estar a la historia, si no que existeix 
històricament precisament perquè és temporal. 
L’anàlisi de la història de la medicina tropical 
permet aclarir protagonistes, raons i interessos, 
discutir la seva validesa com a disciplina científica i 
desvetllar la seva acció com a operador de 
discriminació i dominació a través del temps. 
 
En un discurs des de la Història —potser un més de 
tants, tot i que això no se sol dir— proposo, com a 
premissa de discussió, que el concepte de 
“malalties tropicals” i el seu correlat “la medicina 
tropical” manquen d’objecte científic; que no 
constitueixen un saber demostratiu o episteme, una 
ciència, un coneixement que transcendeixi les 
formulacions generals de la medicina: conformen 
un conjunt d’opinions i aparences, una doxa, 
fonamentat en el biaix dels punts de vista dels 
interessos de països colonialistes dels segles XVIII 
y XIX1 
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“El títol que vaig triar per a aquest treball, 
“MALALTIES TROPICALS”, és més convenient que 
exacte. Si per “malalties tropicals” hom es vol referir 
a les malalties peculiars dels tròpics, llavors n’hi 
hauria prou amb mitja dotzena de planes per a 
descriure-les perquè, com a mínim, només dues o 
tres malalties sense importància mereixen 
estrictament aquest títol. Si, per altra banda, la 
expressió “malalties tropicals” es reserva per a totes 
les malalties que tenen lloc al tròpic, llavors el 
treball requeriria cobrir gairebé completament tot el 
rang de la medicina, perquè de malalties pròpies 
dels climes temperats també se’n poden trobar, 
gairebé en tots els casos, en els climes tropicals.”2 
 
Aquest paràgraf del metge anglès Patrick Manson, 
gestor de la medicina tropical i protagonista 
important d’aquesta Història bastaria per explicar 
l’artifici convencional implícit en el concepte de 
medicina tropical. Manson va emprar el terme 
“tropical” en un sentit meteorològic, climàtic i no en 
un sentit gnoseològic –des del coneixement– o 
nosològic –des de la patologia. Va classificar com a 
“malalties tropicals” aquelles —dos o tres, com 
aclareix— que es produeixen exclusivament, o que 
són més prevalents, en els climes càlids, en 
consonància amb el pensament classificador de 
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Linneo  i Thomas Sydeham, en voga durant el segle 
XVIII. 
 
Sydeham plantejava que les malalties tenien una 
constitució: “Un complex d’un conjunt de successos 
naturals: sòl, climes, estacions, pluja, sequera, 
centres pestilents i penúria”3, aquest factor 
constitutiu de la malaltia, diferent per a cada una, 
permetia assignar-los un lloc en una categoria 
taxonòmica, segons el seu gènere i espècie, 
derivats de la seva “constitució”. El cos, el malalt, 
l’home, objecte-subjecte de la malaltia en qualsevol 
cas, quedava fora d’aquesta mirada. 
 
“La medicina classificadora suposa una 
“configuració” de la malaltia: mai ha estat formulada 
per sí mateixa”; potser es poden definir els seus 
requisits essencials a posteriori, com argumenta 
Foucault4, requisits essencials que encara no es 
defineixen per a la denominada medicina tropical, ni 
per a les malalties tropicals. 
 
Des d’Aristòtil a Ptolomeu, els cosmògrafs de 
l’Antiguitat asseguraven que la zona tòrrida, el 
tercer dels cinc cercles en els que es dividia la 
Terra, no era habitable. Amb la exploració de 
l’Àfrica, el descobriment del Nou Món i les 
expedicions europees a Amèrica el segle XVIII, es 
va reafirmar l’esperit europeu, correlat de la natura 
europea, com a ideal de l’ésser humà, i a Europa 
com a ideal de la natura, en contrast amb el que 
s’observava a l’Àfrica i a Amèrica, pròximes a la 
línia equatorial però distants en el que es refereix a 
la seva natura, tot i que semblants en la seva 
debilitat i immaduresa. 
 
La “debilitat i inmaduresa del tròpic” fou una 
constant accentuada fins a principis del segle XIX i 
travessa tota la mirada mèdica sobre las àrees 
tropicals, tal com mantenia el naturalista francès 
Geoege Louis Lecler (comte de) Buffon quan feia 
referència al Nou Món: “la raó, el sentit comú i el 
criteri de relativitat reaccionaven contra les 
llegendes de gegants i de prodigis”, propis de la 
natura americana, una natura dèbil i infèrtil que 
l’home no ha dominat per trobar-se pròxima a la 
natura aquàtica i en putrefacció del continent. Per a 
Buffon el Nou Món era la representació d’una 
natura indòmita, producte d’un clima “càlid i moll, 
amb les seves exhalacions humides i malsanes que 
estimulen l’espessiment d’una vegetació sufocant 
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[...] estat d’abandonament en el que tot es corromp, 
llangueix, consum i sufoca: una terra així, no 
fecundada per l’home, on el sol radia inútilment els 
seus raigs més vius sobre una massa incapaç de 
respondre a aquests ardors, només produirà ens 
humits, plantes, rèptils i insectes, i no podrà acollir 
res més que homes frígids i animals dèbils.” 
 
La concepció determinista del tròpic com a causa 
de, va impregnar també de connotacions 
deterministes i discriminatòries els conceptes de 
malalties tropicals i medicina tropical, conseqüència 
d’interessos socio-culturals i geo-econòmico-
polítics: una destresa culturalment adquirida que va 
possibilitar punts de vista i pràctiques particulars. 
Els naturalistes europeus, especialment els 
anglesos, van formalitzar un tròpic escrit basant-se 
en metàfores, analogies i representacions que 
dirigien al lector cap a la singularitat de la 
naturalesa tropical; el seu “otherness”, la seva 
diferenciació discursiva de llar i família, producte 
d’una activa construcció de contrastos que 
confirmaven la seva identitat, autocontrol, 
laboriositat i prosperitat, a diferència de la humitat, 
calor, extravagància i superfluïtat de la zona tòrrida. 
Contrastant els animals, les plantes i la gent que 
tenien a tocar amb aquells que estaven allunyats, 
els naturalistes van instruir i confirmar als seus 
lectors en el sentit de la superioritat britànica; la 
natura tropical va ésser, doncs, part de la formació 
de la identitat britànica 
 
La mirada mèdica europea sobre els tròpics va 
obeir, també, a aquells interessos particulars: els 
conceptes deterministes de tròpic i de medicina 
tropical, sinònims d’insalubritat i de pobresa, amb el 
seu correlat de redempció, conquesta i 
intervencionisme, va possibilitar i permeté un 
tractament discriminatori —que no cessa des de 
1492, en el caso del neotròpic o tròpic americà. 
 
Tròpic, naturalesa tropical, malalties tropicals i 
medicina tropical, significats sense significants, són 
conceptes influenciats en el decurs dels successos 
per postures, ideologies i interessos —socials, 
econòmics, geopolítics, militars, religiosos, 
acadèmics, tecnològics i científics, a vegades 
contradictoris—, per tant amb condicions de 
possibilitat d’emergència mutables, que arriben a 
constituir-se en representacions culturals vàlides i 
acceptades, que deriven en pràctiques i costums 
que s’institucionalitzen i canvien amb la mutabilitat 
del concepte. 
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