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Història de la Veterinària 
Catalana. El veterinari avui 

Jaume Roca i Torras 

1. Història general 

L'origen de l veteri nari, i molts 
segles abans dels seus antecessors 
(ferradors, albeitars, manescals, maris
cals), va ésser degut al cavall i èquids 
en general , ja que aquest ha estat I' ani
mal que més ha influït en la civili tza
ció de l' home, des de la més remota 
antiguitat, fi ns al segle XX, en què van 
aparèixer els motors d 'explos ió. 

En l'antiguitat, en el segle VI, la 
invenció més fonamental fo u la ferra-
dura (metàl·lica i clavada a la part ~ 
~de l' unglot), i que li va serv ir 

. com a casc de protecció. D'aquí la 
~ importància que varen tenir els ferra

dors encarregats de posar ferradures 
als èqu ids. A continuació varen aparèi
xer els albeitars, que eren, a més de 
ferradors, coneixedors de les malalties 
i del seu tractament. 

Ja, en l'any 1298, al País Valencià 
va aparèixer el mot català "manescal", 
equivalent al mateix significat de I' es
mentat albeitar, terme aquest últim 
d' ori gen àrab. 

Durant l' Edat Mitj ana, a causa de la 
gran importància de l cavall , els nobles 
i governants fe ren recopilar tots els 
coneixements d ' aquests animals (ali 
mentació, criança, el ferrar- los, repro
ducció, malalties, tractaments, etc.) en 
llibres, sent el primer en català Lo lli
bre de la Menestralia, escrit per Mane l 
Dies, el més conegut. Els altres ani 
mals (bovis, ovins, porcs, etc), nome-
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Imatge del Libro de Albeyteria, editat a Saragossa el 1545. 
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nats "de renda", eren escassament 
estudiats. 

A Espanya, amb motiu de la creació 
l'any 1500, pels Reis Catòlics del Tri 
bunal del Protoalbeiterat, s'examina
ven i nomenaven els albeitars i els 
ferradors que aprovaven els exàmens. 
Per dificultats de l'època, el Protoal
beiterat tardà a arribar a Catalunya, i 
fo u mal rebut pels gremis de "manes
cals i/erradors ", la qual cosa va origi
nar problemes. A Catalunya, el primer 
Proto-Albeitar del qual tenim notícies 
fo u Diego Àlvarez Calderón de la Bar
ca (a principis del segle XVIII), qui 
també ho era dels comtats del Rosselló 
i la Cerdanya. 

J-/arn.o r 
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segle XIX, i en les dues primeres dèca
des del segle XX, destacaren els vete
ri naris Arderius, Turró, els germans 
Darder i Farreras, Sugrañes, Mas Ale
many, Rosell i Vi là, etc. 

L'any 1917, la Mancomunitat Cata
lana sol-licità la creació d'una Escola 
de Veterinària a Catalunya, que no es 
portà a terme perquè per portar a terme 
la seva fu ndació no es féu cas del cri
teri dels veterinaris (que volien una 
Escola molt ben equipada) i també per 
la temença a l'augment de Ja plètora 
que aleshores ja existia. Calgué espe
rar fins al 1982 perquè es fundés, a la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(Bellaterra), la Facul tat de Veterinària, 

Tractament del constipat, segons un dibuix anònim del segle XVII. 

La formació dels ferradors es feia 
de pares a fills , o bé als gremis. 

La primera Escola de Veterinària 
espanyola fou creada el 1772 a 
Madrid, per Segimon Malats i Codina, 
nascut a Santa Eugènia de Berga, molt 
a prop de Vic, en el temps Carles III. 

El 1847 es fundà l'Escola de Vete
rinària de Saragossa, la més propera a 
Catalunya. 

El 1855 es creà a Barcelona, l'A
cadèmia de Medicina Veterinària, la 
Junta de Govern de Ja qual era forma
da pels veterinaris Jeroni Darder, 
Miquel Viñas, Josep Presta, Antoni 
Masip i Joan A. Marimon. 

Els veterinaris catalans més antics 
dels quals tenim notíc ies més concre
tes foren els barcelonins Miquel Viñas , 
Antoni Sabater, Jeroni Darder, Josep 
Presta, els gironi ns Cassà, Mensa i 
Col ls i el lleidatà Cornadó. A finals del 

amb Francesc Puchal i Mas com a pri
mer degà. 

2. Veterinària Municipal 
de Barcelona 

El 1837, l' Ajuntament nomenà ja 
dos Inspectors de Carns, i el 1842 es 
nomenà la Comissió de Salubritat 
Pública, de Ja qual formaven part dos 
veterinaris , un metge i un farmacèutic , 
que despatxava directament amb l'Al
calde. El 1899, es creà el Cos Munici
pal de Veterinària amb 28 veterinaris , i 
el seu primer degà fo u Antoni Sabater 
i Casals. Actuacions destacades foren 
l'actuació de Ramon Turró en l'epidè
mia de tifus el 1914, el Memoràndum 
de Sanitat Veterinària de 1929, la par
ticipació en la creació del Seminari de 
Ciències Veterinàries de Barcelona el 
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1953 i la Setmana Nacional de Vete
rinària el 1960, apart de nombrosos 
Symposiums científics. 

3. Col·legis veterinaris catalans 
llurs activitats 

Foren provincial s des del seu 
començament i es fundaren entre 1900 
i 1906, essent el de Barcelona el més 
actiu, perquè tenia sempre un major 
nombre de col·legiats. Destacà també 
el de G(rona pels seus contactes amb 
els veterinaris francesos. 

El 1915, 193 1 i 1933 es crearen les 
federacio ns catalanes i el Col- legi 
Veterinari de Catalunya, però tingue
ren una vida efímera. 

Les actuacions tècniques més desta
cades dels Col-legis catalans han estat 
les següents: l'Assemblea Nacional de 
la Veterinària, Barcelona (19 17), el 
Primer Congrés Veterinari Espanyol, 
Barcelona (1929); els Syrnposiums 
Regionals sobre Temes Monogràfics, 
iniciats a partir del 1958 i amb perio
dicitat anyal; la Setmana Nacional de 
Veterinària, i la creació de l'Acadèmia 
de Ciències Veterinàries ( 1960), la Set
mana Nacional del Bestiar Porcí i les 
seves indústries, Montjuïc (1967), els 
EXPOAVIGA des de 1975, i els Con
gressos Mundials d ' Animals i Com
panyia i Cunicultura, ambdós del 
1980. 

L'activitat col·legial catalana, i 
especialment la de Barcelona, durant 
el període de 1950 al 1980 transcendi
ren a tota Espanya, i del seu sí sorgiren 
nombroses entitats científiques. 

4. Serveis Veterinaris 
en organismes oficials 

Serveis Tècnics de Ramaderia en les 
Diputacions Provincials 

En els de Barcelona, que han 
comprès totes les espècies ramaderes, 
destacà la tasca dels veterinaris RoseU 
i Vilà, Ferrer Palaus, Danés, Cervera, 
Soler, Bastons, etc. A la Diputació de 
Tarragona, preferentment en avicultu
ra, destacaren Romagosa, Jordà, Sanz 
Calleja, etc. A la de Lleida, preferent
ment amb bestiar boví, destacaren els 
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veterinaris Anadón Pinto, Vida l San
tos, Vidal Lui s, etc. A la de Girona, que 
desenvolupà molta activitat, en el bes
tiar equí i, principalment, en el boví, hi 
col·laboraren activament els veteri na
ri s Verdaguer Estrach, Solà Puig, Sol
devila Feliu , etc. 

Serveis dependents del Ministeri 
d'Agricultura 

El 1909 es crearen les Inspeccions 
Provincials d ' Higiene i Sanitat Pecuà
ries, així com els Serveis Veterinaris 
de Ports i Fronteres (Barcelona, Port
bou, Puigcerdà i la Seu d'Urgell), i el 
1944 el Laboratori Pecuari Regional 
Català . 

Serveis de Sanitat Veterinària 
a Catalunya 

Ja el 1847 es crearen els Inspectors 
de Sanitat de Districte, o anomenats 
també Sots-delegats de Sanitat, i llur 
actuació era comarcal. El 1859 es cre
aren els serveis d'Inspecció Sanitària 
del s Escorxadors. El 1929 es crearen 
els Caps de Secció . Veterinàri a dels 
Instituts Provincials ' d '·Higiene, pas
sant el 1944 a ser Inspectors Provin
cials de Sanitat Veterinària. 

• 
5. La Generalitat de Catalunya 
i la Veterinària 

Període dell931 all939 

El 193 1 es creà I Federació de 
Col ' legis Veterinaris de Catalunya, i el 
1933 es fu ndà el Col·legi Oficial de 
Veterinaris de Catalunya, amb cinc 
delegacions. 

Restabliment de la Generalitat (1977) 

Els veterinaris de ramaderia passen 
a dependre del Departament d ' Agri
cultura, Ramaderia i Pesca. El 1979 és 
nomenat Director General de la Pro
moci ó Agrària el veterinari Josep 
Tarragó i Colamines , i el 1980 és ele
git Conseller d 'aquest Departament 
Agustí Caro! i Foix. 

+ 
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Titol d'Aibe itar. 

A Sanitat Veterinària els veterinaris 
són inclosos en la Direcció General de 
Salut Pública, i per aq uest càrrec fou 
nomenat, el 1982, el veterinari Pere 
Mercader i Vilardell. 

Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentaria (IRTA) 

L'IRTA és una empresa pública de 
la Generalitat de Catalunya, creada pel 
Parlament de Catalunya, que centra la 
seva activitat científica i la transferèn
cia tecnològica en l'àmbit de l' agricul 
tura, ramaderia i indústries agroali
mentàries. Compta amb diversos Cen
tres Tècnics a Catalunya, i el seu 
Director General és el veterinari Josep 
Tarragó i Colamines. El personal tèc
nic que I ' integra és interprofessional. 

6. Societats Científiques 

Gairebé totes elles han tingut el seu 
origen en els Col·legis Veterinaris 
Catalans i, en especial, en el de Barce
lona. A continuació passem a enume
rar les més importants: Seminari de 
Ciències Veterinàries de Barcelona 
(I 953); Acadèmia de Ciències Vete
rinàries de Barcelona (I 960), amb 10 
seccions i més tard 16 seccions; Asso
ciac ió Veteri nària de Petits Animals 
(AVEPA) (1964); Branca Espanyola 
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Llibre de Albeiteria, 1778. 

Científica Avícola de la WPSA (1962); 
Institut d ' Estudis Ilerdencs (Secció 
Veterinària), Lleida (1963); Associació 
Espanyola de Cunicultura (ASESCU) 
(1976); Associació de Porcinocultura 
Científica (ANAPORC) (I 977), etc. 

7. Tasca zootècnica 

En la conservació i millora de 
!' "Eguasser Català", destacaren princi
palment els veterinaris de Vic, Joan i 
Miquel Vilarrasa i Joan Corominas, 
així com també RoseU i Vila de la 
Diputació de Barcelona. En avicultura, 
els antecedents cal cercar-los en Salva
dor Castelló i la seva Escola d ' Avicul
tura. A partir dels anys cinquanta sor
geixen veterinaris especiali stes 
encapçalats per Brufau, Agenjo, Solé 
Gondolbeu, Bastons , Sant Gabriel , 
Boncompte. 

La raça del gos d' Atura, o gos de 
pastor català, originari dels Pirineus 
catalans, tingué amb el veterinari A
gustí Franco, de Ribes de Freser (Ri
pollès), el seu principal impulsor, al 
qual seguiren els veterinaris d'aquesta 
comarca. Igualment, el professor Sotillo 
Ramos dirigí la tesi doctoral El Perro de 
Pastor Catalan a l' avui doctora Josefi
na À vila Cantariño. El professor Saraza 
Ortiz seleccionà un esplèndid planter de 
gossos d'aquesta raça a la Facultat de 
Veterinària de Madrid. 
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En quant a la nutrició animal, apart 
de l'obra Alimentació del Bestiar 
(1920) de Rosell i Vila, cal destacar ta 
tasca científica d ' Amich Galí amb les 
seves RITENA, iniciades el J 958; 
altres especialistes que des tacaren 
foren Séculi Brillas, Brufau, Romago
sa, Castellà Beltran, Costa Batllori , 
Puchal Mas, Roca Torras, Boncompte, 
Brenes, etc. 

En besti ar boví destacaren els vete
rinari s Jeroni Darder, Rosell i Vilà, 
Mas Alemany, Riera Planagumà, Ca
rol Foix, Viñas Borrell , Vila Vidal, etc. 

8 . Premis Científics 

Foren impl antats pels Col- legis 
Veterinari s, especialment pel de Bar
celona, per honorar la memòria de per
sones il ·lustres. De tots ell s cal desta
car el Premi Enric Coris Gruart, vete
rinari de Cassà de la Selva (Gironès). 

9. Publicacions i revistes 

S'han editat nombrosos butHetins i 
revistes. De totes elles destaquen : La 
Veterinària Catalana (iniciada e l 
1899), la Revista 'Ve¡erinària d 'Espa
nya i la Biblioteca Veterinària d 'Es
pany a (iniciades el 1906 i 1912, res
pecti vament, pels germans Farreras), 
els Annals del Col·legi de Veterinaris 
de Barcelona (i niciats el 1944 i que 
segueixen publicant-se). També l'A
cadèmia de Ciències Veterinàries de 
Barcelona, avui de Catalunya, ha tin
gut la seva pròpia revista. 

10. Biografies 

L'ordre de l'exposició dels veteri
naris més des tacats de Catalunya 
(necrològiques) ha sigut I' alfabètic, 
amb l' excepció del Dr. Ramon Turró i 
Darder, que per la seva projecció inter
nacional encapçala aquest apartat. 

Ramon Turró i Darder ( 1854-1926) 

Va néixer a Malgrat (Maresme). 
Destacà principalment en bacteriolo
gia i immunologia. E l 1892 fo u acadè-

mic numerari de Ja Reial Acadèmia de 
Medicina i Cirurgia de Barcelona. El 
1904 fo u vicepresident de la mateixa. 
Dels anys 1904 al 1912, president del 
Col ï egi Oficial de Veterinaris de Bar
celona. Del 1905 al 1926, director del 
Laboratori Municipal de Barcelona. El 
1908, president de I ' Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i 
Balears. El 1911, Membre de l'Institut 
d'Estudis Catalans i cap fundador de 
la Secció de Ciències. El 1915 , pres i
dent de I' Acadèmia i Laboratori de 
Ciències Mèdiques. El 19 14 va acon
seguir eradicar la gran epidèmia de 
tifus humà ocorreguda a Barcelona i 
originada per les aigües de Montcada. 
El 1917, president de l' Assemblea 
Nacional de Veterinària, celebrada a 
Barcelona. El 1919, membre de la 
Societé de Biologie de Paris. El 1926, 
al morir, l'Ajuntament de Barcelona 
donà el seu nom a un carrer a tocar 
del Laborat,ori Municipal. El 1954, 
rebé homenatge pòstum amb motiu del 
centenari del seu naixement que li 
varen retre la Reial Acadèmi a de 
Medicina, el Laboratori Municipal i el 
Col-legi de Veterinaris de Barcelona. 
A la Reial Acadèmia de Medicina de 
Barcelona hi ha una sala dedicada a 
ell. En el transcurs dels anys 1936 al 
1976, se li van retre sengles homenat
ges fets en els Congressos de Metges i 
Biòlegs de la Llengua Catalana a Per
pinyà. 

A més dels treballs (més de 60) i 
obres publicades de la seva especiali 
tat, va publicar obres fi losòfiques com 
Orígens del coneixement, La fam , La 
disciplina mental, La base trófica de 
la inte/ "ligència i El mètode objectiu, 
traduïdes a diversos idiomes, motiu 
pel qual fou un dels científics catalans 
més destacats del primer quart del 
segle XX. 

César Agenjo i Cecília (1909-1997) 

Va néixer a Santander. Estudiant 
Tècnic Agrícola a l'Escola de Toulou
se, i després Veterinària i Ciències 
Naturals a Madrid. Als 23 anys ja tenia 
tres títol s. Va continuar els seus estudis 
a l' Institut de Biologia Animal de 
Madrid. Mitjançant beques va realitzar 
viatges d 'estudis a Suïssa i Itàlia sobre 
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indústries alimentaries (especialment 
en indústries làctiques). 

El J 914 va ingressar al Cos Nacio
nal Veterinari , passant al Ministeri 
d'Agricultura (secció de divulgació i 
foment). 

El I 945 va passar destinat a Barce
lona com a Inspector Provinc:ial de 
Sanitat Veterinària. Desenvolupà en 
aquest càrrec tota la seva acti vitat 
sanitària, no solament a l'Institut Pro
vincial de Sanitat, sinó també a les 
indústries alimentaries, especialment a 
les làctiques i càrniques en tot I ' àmbit 
català. 

Ha publicat nombrosos treballs 
sobre les seves especialitats i diversos 
llibres, d'entre els qual s cal destacar 
les quatre grans Enciclopèdies (d'avi
cultura, de Ja carn, de la llet i produc
tes làctics i de bromatologia i d' ins
pecció d 'aliments). 

JoanArderius i Banyo! (1 841-1923) 

Va néixer a Figueres (Alt Empor
dà). La seva personalitat s' ha d 'estu
diar sota tres aspectes. 

Professional. Fou un dels primers 
veterinaris a Espanya que implantà la 
vacunació anticarburosa i mal roig als 
anys 1882 i següents. Disposà del seu 
propi laboratori microbiològic a I' es
corxador de Figueres, que contribuí 
que es construís . 

Publicà nombrosos treballs sobre la 
triquinosi, la tuberculosi, la fil·loxera a 
l'Empordà, el carbuncle, mal roig, etc. 

Participà en nombrosos congressos 
a Madrid , París , Barcelona, etc. Fou el 
primer president del Col·legi de Vete
rinaris de Girona. 

Publicista. El 1864 fundà la revista La 
alianza veterinaria a Madrid. A Figue
res , el 1868, el diari El Empordanés, 
La Concentración, etc. 

Polític. El 1868, regidor de I' Ajunta
ment de Figueres i, el 1872, batlle de 
la mateixa vila. 

Agustí Ca rol i Foix (1923-1996) 

Va néixer a Barcelona. Fou un des
tacat veterinari que exercí com a titu-



lar a Esplugues de Llobregat i després 
a Cornell à de Ll obregat. 

Destacà en cl ínica bovina i dintre 
d' aquest camp en inseminació artifi
cial, esterili tat i patologia de la repro
ducció. El 1978, president de I' Acadè
mi a de Ciències Veterinàri es , i també 
membre del Consell Assessor d ' Agri
cultura, Ramaderia i Pesca de la Gene
ralitat. El 1980 fo u Conseller d'Agri
cultura, Ramaderia i Pesca, sota la Pre
sidència del President Jordi Pujol, i 
entre altres tasques assenyalem les 
següents: creació de la Direcció Gene
ral del Medi Rural; potenciament de la 
Recerca Agrària (Centre Agropecuari 
Mas Bové, Lleida; Incavi; Incacarn); 
potencià i fo mentà la formació profes-

•

sional agrària; creació d ' una xarxa de 
Laboratoris de Sani tat ramadera i 
nombroses Agrupacions de Defensa 
sanitària, i el Centre de Comprovació 
dels rendiments del bestiar porcí a 
Monells, etc. 

Antoni Darder i Llimona (1858-1917) 

Va néixer a Barcelona. Fill de vete
rinari i germà de Francesc Darder. Fou 
veterinari munici pal de Barcelona i el 
1916 fou escollit pres ident del Col·legi 
de Veterinaris de Barcelona. Preparà la 
IV Assemblea Nacional de Veterinària 
de 1917 a Barcelona. En el que més va 
destacar fou la clínica equina, publ i-

. cant nombrosos treballs. 

Francesc Darder i Llimona 
( 1851-191 8) 

Germà d' Antoni Darder i també 
nascut a Barcelona. Fou subdelegat de 
Sanitat i un molt destacat taxidermista. 
Fou proveïdor i preparador naturali sta 
de diversos museus, universitats i de 
centres d' ensenyament. Va ésser el 
fundador i primer director del Parc 
Zoològic de Barcelona del 1892 fins al 
1918 en que va morir. Va donar la seva 
col·lecció particular d'animals a la ciu
tat de Banyoles, on es fundà el Museu 
Darder. 

~================================· 
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NO MAS HUERFAGO 
(ASMA) 

EN LOS CABALLOS 
CURACIÓN, EN UN MES, de resfriados, 
bronquitis crónicas, enfisemas, etc., etc. 

cou tl tral.a.mJeuto por la 

VERGOTININE 
Pf duo el foUoto onllcaUvo 

UN SINNÚMERO DE ATESTACIONES DE LAS 
EMINENCIAS DEL MUNDO VETERINARIO 

el&bcrsd& por 

A. VELPRY 
Farmacéutico-Quimico en BILLANCOURT (FRANCIA) 

De venta en las principales Droguerlas y Farmac.òas 
Anunci publicat en una revista 
veterinària de l'any 1915. 

Germans Fan·eras Sampera. 
Pere (1876- 1955) i Josep (1880-1914) 

El 1907 fundaren la Revista Veteri
naria de Espa~ïa una de les millors del 
seu temps i en la qual van col·laborar 
els mill ors veterinaris. El 1913 inicia
ren la Biblioteca veterinaria de Espa
ña, amb la selecció dels llibres veteri
naris traduïts al castellà, que era de les 
més presti gioses firmes europees d' a
quells anys (franceses i alemanyes pre
ferentment) , i que publicà unes 20 
obres. Els veterinaris espanyols i his
panoamericans durant la primera mei
tat del segle XX varen gaudir d'aques
tes obres, com ll ibres de text i de con
sulta. A més, Josep destacà en Clínica 
equi na i Sanitat Veterinària. 

Joaquim Gratacós i Massanella 
(1 893-1963) 

Va néixer a Banyoles (Pla de l'Es
tany). Fou veterinari del Cos Munici
pal de Barcelona, tècnic de l' Insti tut 
Ravetll at-Pla, president del Col·legi de 
Veterinari s de Barcelona, i més tard, el 
1934, vice-president del Col·legi de 
Veterinaris de Catalunya. La Guerra 
Civil (1936-1 939) fo u funesta per a 
un a persona competent, dili gent i 
honesta com ell , al ser desposseït dels 
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seus càrrecs oficials. Malgrat això, 
seguí destacant en la clínica i cirurgia 
d' èquids i bòvids. Publicà nombrosos 
treballs tècnics i de divulgació. 

Joan Homedes i Ranquini 
(1893 -1955) 

Va néixer a Barcelona. També estu
di à Farmàcia. Destacà en genèti ca, 
zootècnia i parasitologia, havent estat 
professor de l'Escola Superior de 
Veterinària de Madrid i de la Facultat 
de Farmàcia de Barcelona. Publicà 
nombrosos treballs de la seva especia
litat. També fou veterinari municipal 
de I' aj untament de Barcelona. 

Miquel Luera i Carbó (1929-1996) 

Va néixer a Barcelona. Els primers 
anys treballà amb el seu pare, veterina
ri de gossos i gats. S'especialitzà en 
animals de companyia en les Escoles 
de Veterinària de Toulousse i Alfort
París . Més tard es va consagrar a Bar
celona com a cirurgia d'animals de 
companyia i zoològics. Veterinari del 
Parc Zoològic de Barcelona. Membre 
de la Societat Mundial d 'Oftalmologia 
Veterinària. El 1980 i 1988, president 
dels Congressos Mundials de Petits 



Animals (WSAVA), celebrats a Barce
lona. Pres ident d ' AVEPA i de l' Acadè
mia de Ciències Veterinàri es de Cata
lunya. Professor de la seva especialitat 
en la Facultat de Veterinària de Bella
terra (Barcelona). Publicà nombrosos 
treball s. 

Pau Martí i Freixas (1885-1 935) 

Va néixer a Palafoll s (Maresme). Va 
ésser veterinari municipal de Barcelo
na. El 1922, pres ident del Col·legi de 
Veterinari s de Barcelona, i el 1925 
degà del Cos de Veterinària M unicipal 
de Barcelona, afavorí el cos a una 
modernització i renovació en les seves 
funcions. Renovà les reglamentacions 
sanitàries de les carns, llets, peixos i 
mari sc, i de la Sanitat Municipal. 
Publicà nombrosos treballs. 

Antoni Martí i Morera ( 1900-1 972) 

Va néixer a l' Albió, terme munici
pal de Llorachs (Conca de Barberà). 
Va ésser veterinari municipal de Calaf 
(Anoi a). Fou un especi ali sta en la 
medicina i cirurg\a dels èquids, veteri
nari del Sindicat de Guissona de la 
seva comarca i de la sucursal de Calaf. 
Creà una Unitat d'Assegurança del 
besti ar modèlica a Catalunya i Balears. 
Publicà nombrosos treball s, en espe
cial sobre èquids. 

Josep Mas i Alemany (1868- 1939) 

Va néixer al Pla de Cabra de Santa
maría (Al t Penedès). Fou veterinari 
municipal de Gràc ia (Barcelona), 
actuant a més com a clínic (i en espe
cial en vacu ll eter). Amb Sugranés 
publicà el 1899 l' obra Nuevo tJ·atado 
de Medicina Veterinaria (2 vo lums i 
1470 pàgines). Acadèmic de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Barcelona 
(1927), el 1928 director de I' escorxa
dor de Barcelona, i el 1930 degà del 
Cos de Veterinària Municipal de Bar
celona. En resum, va ésser un dels 
veterinari s més destacats del primer 
terç del segle XX, especialment en la 
sanitat veterinàri a (prevenció de la 
tuberc ul osi, escorxadors moderns, 

organització dels serve is veterinari s 
municipals) i la seva parti cipació fo u 
molt acti va en els congressos científics 
de la seva època. 

Salvador Riera i Planagwnà 
(1 899-1970) 

• 
Va néixer a Barcelona. Fill i net de 

veterinari s. Es dedicà preferentment a 
la clínica d 'èquids i de boví ll eter; fou 
també veterinari municipal de Barce
lona. Publicà nombrosos treballs, pre
ferentment sobre perineumoni a bovi
na, febre aftosa, trastorns gastroentè
rics, malalties del metabolisme i també 
sobre bromatologia, inspecció d' ali
ments i sociologia veterinària. 

Guanyà nombrosos premis cientí
fics. Acadèmic corresponent de la 
Reial Acadèmia de Medicina i Cirur
gia de Barcelona, el 1960 president de 
1' Acadèmia de Ciències Veterinàries 
de Barcelona i, més tard , president 
honorífic, tant del Col-legi de Veteri
naris de Barcelona com de l' Acadèmi a 
de Ci ènc i ~s Veterinàries cie Catalunya. 

Josep Robert i Serrat (1832 -1 920) 

Va néixer a Povoleda (Priorat). Estu
dià a Madrid i es quedà all à per prepa
rar-se, primer per professor i després 
per catedràti c. Passà primer de profes
sor per Còrdova, Saragossa, Lleó i, 
finalment, el 1866 catedràti c a Sara
gossa. Publicà el gran llibre Anatomía 
descriptiva el 1867 (3 edicions). El 
1901 fo u escollit director de l'Escola, i 
dimití el 1908. També estudià medici
na. 

Josep A. Romagosa i Vilà (1919-88) 

Va néixer a I ' Arboç del Penedès 
(Baix Penedès) . Per oposició va ésser 
veterinari Titular i del Cos Nacional. 
Fou Cap de Ramaderia Provincial d 'O
rense, i, més tard, de Tan agona. El 
1962 fou Subdirector General de 
Ramaderia a Madrid . El 1964, voluntà
ri ament passà a excedent per dedicar-se 
exclusivament a la zootècnia, prefe
rentment alimentació i produccions 
animals. Publicà nombrosos llibres, 
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especialment sobre remugants (alimen
tació, produccions animals, etc.). 

Pere Rossell i Vilà (1 882-1933) 

Va néixer a Ol ot (Garrotxa) . El s 
seus contactes amb França varen ésser 
favorables per a la zootècnia. El 191 6 
obté la càtedra de Zootècni a de l'Esco
la d' Agricultura de Barcelona, i la 
direcció de l'Escola. El 19 17 fou ano
menat director dels Serveis de Rama
deria de la Mancomunitat Catalana, 
des d ' on fa una gran di vulgació de la 
ramaderi a (xerrades, conferènci es, 
cursets, etc.). Fins al 1923 s' havien 
celebrat 43 concursos ramaders per 
millorar les races autòctones de les 
diverses comarques catalanes. Publicà 
importants llibres i treballs sobre 
zootècni a i veterinària. Lluità per 
millorar l' ensenyament de la veterinà
ri a i de la zootècnia. Succeí Francesc 
Darder en la direcció del Parc Zoolò
gic de Barcelona fins a la seva mort, 
ocorreguda el 1933. 

Josep Séculi i Brillas (1 917- 1998) 

Va néixer a Gavà (Baix Llobregat). 
Veterinari titular i del Cos Nacional. 
Inspector de les duanes del port i aero
port de Barcelona. Inspector de Sanitat 
animal de Catalunya, director tècnic 
de Productes Neosan, conseller tècnic 
de Pinsos Picrosa, S.A. 

President del Col·legi oficial de 
Veterinari s de Barcelona (1954-1977). 
Conseller Nacional representant als 
Col·l egis Veterinari s de Catalunya 
(1962-1 977). 

Acadèmic numerari de les Reials 
Acadèmies de Medicina i de Farmàcia 
de Catalunya i de Ciències Veterinà
ries de Madrid . President d' Honor del 
Col·legi de Veterinaris de Barcelona i 
de l'Acadèmia de Ciències Veterinà
ries de Catalunya. 

Ha publicat 6 llibres i uns 150 tre
ball s científics, ha estat director de 4 
revi stes professionals. 

Creador dels Simposis de Veterina
ris de Catalunya i Balears, de 1958 a 
1975. Ini ciador de les Setmanes 
Nacionals Veterinàries, començant a 
Barcelona el 1960. 



Està en possessió de nombrosos 
guardons de l'Estat espanyol i de Cata
lunya. Ha sigut un dels veterinaris més 
prestigiosos, per no dir el millor. 

Francisco Sugrañes i Bardaji 
(1866-1939) 

Va néixer a Reus (Baix Camp). El 
1899 va contribuir a la fundació del 
Cos de Veterinari Municipal de Barce
lona, del qual fou anomenat vice-degà, 
i, a més, director de la revista La Vete
rinària Catalana, fundada també el 
1899. Participà molt activament en la 
creació del Col·legi de Veterinaris de 
Barcelona el 1900. El1915 fundà i creà 
la Federació Veterinària Regional Cata
lana-Balear, i també la revista La Vete 
rinària Progressiva. Fou President del 
Col·legi de Barcelona el 1914 i 1920. 
Publicà l'obra, junt amb Mas Alemany, 
Nuevo tratado de Medicina Veterina 
ria , a més de nombrosos treballs. 

Josep Vidal i Munné (1896-1958) 

Va néixer a Piera (Anoia). El 1922 
ingressà en el Cos. de Veterinària 
Municipal de Barce!o'na·. Fou deixeble 
de Turró i Darder en el Laboratori 
Municipal. EI 1926, tècnic veterinari 
del Laboratori Municipal i, més tard, 
cap d' investigació veterinària en l' es-

A mentat laboratori. El 1929, per oposi
- ció, fou cap de la Secció Veterinària de 

l'Institut Provincial d'Higiene de Bar
celona. El 1931 , per la seva preparació 
en bacteriologia i immunologia, es cri
dat a Madrid per ser nomenat director 
de l'Institut de Biologia Animal, pro
fessor de Bacteriologia experimental 
en l'Escola Superior de Veterinària de 
Madrid i vocal del Consejo Superior 
Pecuari o. 

Amant de Catalunya, Vidal Munné 
tornà a Barcelona amb els seus antics 
treball s, a l'any 1933. 

El 1934, és escollit president del 
Col·legi de Veterinaris de Catalunya. 

La Guerra Civil fou funesta per a 
una persona competent, diligent i 
honesta com Vidal Munné. 

El 1939, fou desposseït dels càrrecs 
oficials, més per la gran vàlua científi
ca de Vidal Munné treballà en l' em-
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presa privada (en els acreditats labora
toris LETI, Lederle-Reunidos); fou 
dels primers espanyols que treballà 
amb la penicil·lina (anys quaranta). 

El Veterinari, avui 

Funcions del veterinari en l 'actualitat 

Prevenció i curació de les malalties 
dels animals inclosos els animals 
domèstics (ramaderia, avicultura, 
animals de companyia, i de zoo). 
Control colònies animals experi
mentals . 
Augment en quantitat i qualitat de 
les produccions animals (carns, 
llet, ous i derivats, aqüicultura, 
etc.). 

Salut pública 

Prevenir el contagi de les malalties 
dels animals a l'home. 
Control sanitari i de qualitat dels 
aliments d'origen animal per als 
humans. 
Plats preparats, menjadors coi'Iec
tius, cuines. Restauració col·lecti
va. Catering. Controls sanitaris. 
Prevenció d' infeccions i intoxica
cions alimentàries. 

Medi ambient 

Prevenir la formació de res idus 
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nocius per part dels animals, així com 
de les seves produccions, indústries, 
magatzems i comercialitzacions. I en 
el cas que es produeixin, eliminar-los 
el més ràpidament possible. 

Epíleg 

Hem intentat donar una visió histò
rica molt ràpida de la Veterinària, des 
del seu origen en el cavall, fins a la 
multiplicitat de funcions de la Vete
rinària d'avui dia. 

I abans de finalitzar, voldria dedicar 
un especial record a sanitaris manre
sans que ja ens han deixat: en especial 
als veterinaris RAMON CARRERA i 
PUJADES, PERE PEDRO i GORI
NA, i EDUDALD SALA i MITJANS, 
que varen fer una gran tasca en la pri
mera meitat d' aquest segle. També al 
destacat metge Sr. JOSEP PAPACEIT 
i ARTOLA, que va ésser el nostre met
ge de capçalera. I per últim al far
macèutic Dr. ANTONI ESTEVE i 
SOBIRANA, fundador i director dels 
LABORATORIS DR. ESTEVE, SA, 
traslladats a Barcelona el 1941 i que 
el1963 varen fundar la divisió veterinà
ria d'especialitats farmacològiques . 

I com a manresà, felicitar el Col·legi 
de metges de la comarca del Bages per 
la creació de I' Arxiu d'Història de les 
Ciències de la Salut. Moltes gràcies. 

Jaume Roca i Torras 
Ye1erinrui 

... 


