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APORTACIO A LA HISTORIA DELS 

VETERINARIS MILITARS D~ CATALUNYA. 

Jaume Roca i Torres,Josep Séculi i Brilla 
Associació Catalana d'Història de la Ve
terinària. 

El primer col-lectiu organitzat de la professió veterinària va ser 
el Cos de Veterinària Militar, creat per decret de 15 de juny de 1845. 
firmat a Barcelona , pel ministre de la guerra,Ramon Maria Narvaez, en 
nom de la Reina. 

El decret unificaba i organizaba els serveis que de forma aillada i 
dispersa exercien , en els diferents regiments de l'exèrcit, els profes
s :ionals denominats mariscals. 

~ Abans d'emprar-se el mot cientific veterinari, a 1793,la pràctica 
de la medicina animal era exercida, a la major part d'Espanya, per l'al
béitar, d'orige~rab, mentres a Catalunya, València i Balears, el mot 
dominant exael de menescal o mariscal, procedent d'Europa, Aleman¡a,Fran
fa,Itàlia,etc. 

En e-l continent, du-tant segles, es . va utilitzar el mot marahskalk,, 
de marah=cavall i skalk=el qui el cuida, propi dels pobles germànic~, 
que dominaren èuropa i els seus derivats llatins, maréchal, mariscalco, 
mariscal.Catalunya, sempre receptiva als corrents nòrdics, en contacte 
arn els francs i lliure de la influència àrab, va fer seu#el mot europeu, 
amb les variant catalanitzades de menescal - posteriorment amb la grafia 
a àe manescal - i mariscal. 

I Creiem es interessant comentar el poc coneixement de l'equivalència, 
fa segles, dels mots mariscal i manescal.De vint-i-sis vocabularis estu

.:.1 e') e\.:)., ·'U.-¡,(,<¿ 
diats per Mir i Parache, a 1991, àe$sd~~ategle XVI, sols quatre consta-

I 
ten aquesta i denti tat. El;quintilingüe català, castellà, llati,, frand§s, 
italià, edittat per una societat catalana, a 1839, en ~1 que consta la 
similut de manescal, albéitar, mariscal, veterinario, veterinatius, ma
réchal, mariscalco, veterinaire;el de Diez i Manya, de 1855;el d'Amengual, 
de 1878 i el d'Alcover i Moll, 1956, català-valencià-balear. 

Joan Corominas, en elseu diccionari-etimològic,precisa que manes
cal es l'alteració de marescal 1 de l'occità antic i del francés, maré
chal.El d'Albertí, dòna l'equivalència manescalTmariscal i el de la Len
gua español~ · la de ma~cal=albèitar, veterinario .. En canvi ni en de la 
Gran Enciclopèdia Catalana ni en el Pompeu Fabra, e~ dòna fe. 
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Els primers escrits sobre la presència de veterinaris a les Corts Rei

amo sia a l'exèrcit , sòn:A Gastella , un llibre de comptes del rei San

cho IV , de 1293, en el que hi ha una anotació sobre el sou de l'albéitar 

AlfomsGarcia. A Catalunya , un llibre de tresoreria de ldCasa del rei Jau-
\ 

me II, el Just, de 1302, amb el sou del menescal Felip Massip, igual al 

del barber-cirurgià i en les famoses Ordinacions de Pertiii, el Ceremoniós 

a 1344 , entre els ofi cial s de la Cort , consta el menescal. 

Des del Re i s CatÒ l ics existien en els regiments a cavall , formalment 

e mtractats , albé ita rs que varen anar nominant-se mariscals, en una situ

ació similar a la que exisjta en els exèrcits estrangers.Poc a poc el 

mot manescal , com el d'albêi tar, va quedar concretat a qui exercia a la 

vida civil i el de mariscal es va aplicar e x clusivament als qui estaven 

en nÒmina a l e s Reials Cavalle ri sses , perduran~en l'exèrcit fins l'apro 

vació del Reglament del Cos de Vete r i nària Militar, 1856. 

tt Va ser un mar i scal català, nascut a Santa Sagé nia de Berga, Segismond 

Malats i Codina, 1756-1826, qu i v a tenir un paper decisiu en la creació 

de la primera Real Escola de Vete r inar ia , inaugurada per ell el 18 dòoc

tubre de 1793 , a Madrid.Veni a actuant corn a mariscal major del Regiment 

de Cavalle r ia de Dragons,de ~us itania . 

.. 

La veter i n à ria cientifica moderna e s. v a iniciar- a · França· al fundar-se 

~762 , la primera Escola mund i al . El govern espan9ol convencut, també, Q€ 

de la necess i tat de l'ensenyament ve terinari, intentà seg~tir el mateix 

carni enviant a Fran$a, a 1776 , el mariscal B . Rodríguez , sense resultat. 

A 1776 ho intentà de nou enviant-hi , com a becaris, dos altres mariscals, 

Segismond Malat s i Hipòlit Es t évez Vallejo . 

Després de t r e s anys, Malats , abés del titol de veterinari va obtindre 
I . 

pels seus mèri t s , una medal l a d'or en la màx~rna consideració de creu pen-

jable al pit i el n omenament de soci co r responent de la Société Roy ale de 

l•'Ièàecines. Una nova bec a l .i permeté , junt amb Estévez, recórrer Aleman~a:f 

Anglaterra, Dinamarc a , I t a l ia, estudi ant el funcionament de les seves Es

coles de Veterinària i el s centres de cria cavallar . 

Malats, torna a Madr id i junt amb Estévez prepara els plans per a cre

ar la reial Escola de Veterinària .No li fou g ens fàcil.Dificultats, llui

tes, pressions , envejes , estudi comparatiu amb altres plans de B.Rodri

guez , d'Alfons de Rus, el fra~cés .Malats aconsegueix els informes favora

bles de l'Inspector de c a valleria, príncep de Monfort; del Governador del 

Consell reial ; del ~Qsell de la ~ocietat d' hnics del Pais i de la Suprema 

Junta de l'Estat. finalment, quatre anys després, Carles IV, el 23 de fe

brer de 1~92, aprova el pla d'en Malats , crea là Reial Escola i ~!anomena 

Director i subdirector a Estévez. 
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Malats, pel seu caràcter i manera desser o pels seus èxits,va twnir 
mo~ enemics i ha estat agrament criticat.El destacat historiador de la 
professió1 Sanz Egaña, és realment molt duf amb ell.Considera que l'Escola 
va donar inicialment pocs r esultats , en bona part, perquè els seus funda
dors no tenian capac i tat d ' organització ni mentaliat cultural ni pres
tigi(sic) . Concretant sobr e Malats, opina que no reunia condicions di àac
téques, que fou un mal mes tre i un pèssim director.Els seus contemporànis , 
~ersonali tats de p restigi/ com Casas de 'Mendoza (jl Llorente, tampoc opina
ren bé d ' ell. 

I 
El nostre p r op òsit es estudiar la seva personalitat amb oert detall . 

Aconseguir l ' Escola, la quinzena que es creaba a Europa,se li ha discu
tit i regatejat massa.El fe t és que ta va crear i el seu pla va neces
sitar molts i n fo rmes favorable s, considerant-lo el millor.Atribuir-lo a 
la seva capacitat d 'intriga, després d'anys de\J.luita i molts obstacles, 

I 
és irrisori . En quant a la seva amistat amb Manuel Godoy, assessor del 
rei, benvinguda s ~. Tot perqué Malat s, quan l ' Escola ja estava creada, 
li va dedicar , com agraïmen t púb1ic , un dels seus llibres, sobre econo
mia rural,(l793) . 

El discurs de Malats, al i naugur a r -se l'Escola, molt ben estudiat,amm
ple9t, ben documen t at, s obre . la. història del cavall . i de la. veterinària,. 
i els seus benefi c is, contra d iu les c r ítiques a la seva cultura. 

Es lògic que una Escola que namxia del no res, després de segles sense 
ensenyament de cap mena, amb un nivell p r ofessional baix , en general,tro
bés dificultats en una è poc a , finals del segle XVIII, contrària a tot 
intent de crear cul tur~o podia teni r Malats dons sobrenaturals i sí fal
ta d'experiència. El cert és qu~en pocs anys i amb la seva ~!recció. l'es
cola comen$ à a mar xar. 

L' O rdenan~a de 5 d'agost de 1800 , ampliant el professorat , millorant el 
pla d'estudis i confi rmant l ' autoritat de Mamats, contradiu a la crítica 
sobre la seva despre ocupac i ó , Es un gest elegant dedicar-se sols a la Di
recció , cedir la càtedra i obrir la porta a nous professors , Gonzales,Bo
badilla , Calonge , al guns f ormats a la mateixa Escola, com Risueño . 

També posa e n e vidènci a a les critiques l a seva prolificitat d'escri
tor per possi b ilitar a ls alumn es moderns textos , alguns traduïts de fi gu
res francesas de prestig i : Anatomi a ,quatre volums;Materia Mèdica,dos;Pato
gia, tre s volums ,un d'ell s de Cirura gia , etc . en una labor de vuit anys. 

Segismond Malats, fundador de la primera Re~alaEscola de Veterinària , 
primer i irector actuant vint anys ~ professor d'Anatomia, Patologia i Cli
ques; soci de :fa Reial Societat de Meddicina de Fr,ll?ça; Mariscal de les 
Reials Cavallerisses~ Alcalde exaninador del Reial Tribunal del Proto-



albêitarat; elevat a la dignitat de Noble pel rei Carles IV; autor de 

divers~s llibres d'ensenyament ; que va aconseguir per l'Escola un edi

fici digne , envoltat d'un gran 1 ample jardí; que va lluitar decididament 

contra la invasió francesa ~ q~u va inscriure a la Farmacopea Oficial, 

difícil d'aconseguir en aquetls temp~ ~ Bàlsam Malats , d' acció hemostà

tica eficient, etc , mereix benevolència pels seue possibles errors i ca

rències i molta millor consideració . lncl6s , sols, pel fet ct'aonseguir la 

creació del b r e ssol on ee v a forjat la neixent veterinària científica 

moderna. 


