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Introducció 

El Bages ha estat el centre geograftc 
de Catalunya i Manresa el seu centre 
aglutinador i organitzador. 

El segle XIV és britlant a Barcelona 
i a Manresa es construeixen la Skquia, 
l'església gbtica de la Seu, la del Car- 
me, el Pont Nou i el creixement urba. 1 
en el segle XVIII a Manresa desco- 
brim una indústria sedera de gran im- 
portancia i que a I'entrar en el segle 
XIX es transformara en cotonera, etc. 

L'agricultura era, com hoin pot su- 
posar, la base econbmica principal dels 
primers segles medievals. Els conreus 
eren els mediterranis (cereals primor- 
dialment ordi, vinya i olivera). L'ex- 
pansió de la vinya i la seva conversió 
en vins, anava preferentment al mercat 
barceloni. 

La ramadena, centrada principal- 
inent a l'autoconsum, amb engreix 
d'ovelles, cabres i porcs juntament 
amb les aus (gallines, pollastres i 
oques). Gairebé no hi havia vaqnes i 
cavalls com a animals de cria. 

L'activitat industrial, juntament 
amb I'elaboració del vi, era la dels in- 
tercanvis, amb els seus corresponents 
mercats. Els dilluns i els dijous des del 
segle IX. En les festivitats de I'Ascen- 
sió (des de 1283) i en la de Sant An- 
dreu (del de 13 1 1). 

La ramaderia a la Catalunya central 
(Bages) 

La ramaderia al llarg del segle 
XVIII i XIX va disminuir, a causa de 
l'augment de plantació de vinyes. Es 
produeix en el segle XVII la quasi de- 
saparició del cabrum i una forta dismi- 
nució de I'oví. Els boscos, bastants 
d'ells, es transformaren en vinyes. La 
producció de llana quasi va desaparki- 
xer, i la de carn també va disminuir; a 
més la cam va ésser substituida per la 
de porc. Ja que els pagesos mataven 
com a minim un porc a l'any, el sala- 
ven i era la seva carn bisica. 

Quedava, perb, un bestiar que no es 
podia substituir: el de llaurar (muls i 
bous) i el de transport (mules, cavalls i 
ases). Aquest bestiar no podia disini- 
nuir. 

Els censos del bestiar 

Les dades estadístiques que pos- 
seim sobre el bestiar són escasses i 
d'una fiabilitat molt relativa. Tenim les 
dades globals de la vegueria de Manre- 
sa, extretes del "Vezindario" de 171 8, i 
els totals de bestiar extrets dels millo- 
raments de mitjans del segle XIX. Si 
I'ocultació de terres era difícil, no ho 
era el bestiar sotmks a canvi de mans, 
malalties, canvi de lloc, etc. Perb cal 
fer una distinció entre el bestiar de tir 
(kquids, bous), inolt més estable en 

l'explotació, i el bestiar de llana o ca- 
brum. Existira més ocultació en aquest 
darrer, que en el de tir. El porcí, que 
era molt escas, pero quasi m'hi havia 
un o dos a cada casa de pagks (i que es- 
tava destinat a la matanqa anyal, a 
principi d'hivern). 

Al setembre de 1864, 1'Ajuntament 
de Manresa, a requeriment del Govem 
de Madrid, obtingué. el següent cens de 
bestiar: 

Cavalls 37, mulcs 296, ases 133, va- 
ques 29, ovelles 87. cabres 97 i pores 
123. Totes les estadístiques, dels cen- 
sos de bestiar, són poc fiables, degut a 
la vaiabilitat de propietaris, malalties i 
ocultació (per evitar impostos, etc.). 
Hem de recordar que existeixen tres 
classes de mentides, petita, grossa i es- 
tadística. 

Malgrat que entre els 2 censos (de 
1718 a 1860) hi hagui quasi 150 anys, 
i malgrat un creixement importan1 de 
la població, el nombre de bestiar varia 
poc en xifres absolutes. No obstant 
aixb, s'observa una disminució dels 
bous i un augment dels equids, més 
útils pel transport. En quan als petits 
remugants disminueixen les cabres i 
augmenten les ovelles. 1 tainbé sorpren 
la disminució de porcs. 
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Conclusions dels segles XVIII i x i x  

al Bages 

l. Tendencia progressiva al mono- 
cultiu vitícola a costa de la rompuda de 
boscos. 

2. Reducció del cultiu dels cereals. 
3. A conseqüencia de la reducció 

dels boscos, disminució de caps de 
bestiar. 

Resumint, per una banda, la substi- 
tució dels bous per les inules (aquestes 
pel seu pas més ripid, poden llaurar i 
transportar millor), disminució dels ra- 
mats de  cabres i quelcom de I'oví. 
Escas adob animal, i es consolida la 
cria del porc, que s'alimentava de les 
sobres de l'atimentació humana i ali- 
ments vegetals, i que era la base de la 
producció carnica i de  greix per la fa- 
mília. També solien tenir les masies al- 
gunes gallines i poca cosa més. L'im- 
portant era l'agncultura: primer els 
ceps al que seguiren, les oliveres i els 
cereals. 1 en el regadiu proper a la ciu- 
tat, fruites, verdures i hortalisses que 
venien a Manresa. 

6 s  francament difícil creure que a 
Manresa hi havia poc més d'un cente- 
nar de  muls. Hi ha d'haver ocultaci6 
per forqa. Tot i així, es posa de mani- 
fest I'escassetat de bestiar, que es re- 
duTa al que es necessitava pcr al trans- 
port, a les cabres i les vaques per pro- 
veir de  llet la ciutat i als porcs casolans 
que engreixaven a casa seva, per al 
consum propi. 

En aquest periode, gairebé tota la 
ramaderia, explotava en r&gim exten- 
siu, és a dir, en pastures. 1 en aquests 
anys ja eren conegudes les malalties 
contagioses del bestiar (pestes) i que 
es transmitien d'un animal malalt als 
altres. S'assenyalaven llavors com a 
causes, el clima. algunes pastures, els 
pantans, I'estabulació viciosa i els ali- 
ments i aigües dolentes. També es par- 
lava de miasmes, efluvis, etc. Es co- 
neixien els símptomes i les lesions, 
pero no els tractaments. També es sa- 
bia que algunes malalties podien pas- 
sar a les persones. 

Louis Pasteur, a Pouilly le Fort 
(Franca) va suposar un canvi decissiu 

en 1881; aconseguí la vacuna contra el 
carbuncle, bacteri de les ovelles, i uns 
anys mes tard contra la rabia. 

En els primers anys del 1900, els se- 
rums i vacunes aplicades al bestiar a 
Catalunya i a la comarca del Bages, es 
va recórrer a les franceses de I'Institut 
Pasteur de Paris, a Toulouse i a Ale- 
manya (serums GANS). 

Període de 1905 a 1936 

En 1905 es funda a Manresa la 
Cambra Oficial Agrícola del Pla de 
Bages, amb carkcter agricola i poca ra- 
mader, juntament amb la revista La Pa- 
gesia, de c d c t e r  principalment agrí- 
cola (especialment vinícola) i també 
poc ramadera. 

A Catalunya, a partir de 1919, que 
dona un fort impuls a la ramaderia fou 
el vetennari Rosell i Vila, cap dels Ser- 
veis de  Ramaderia de Catalunya, amb 
els seus Concursos de Ramaderia, (a 
Manresa I'any 1922 es celebra el de 
porcs). 
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Període de 1950  a 1975 

A la decada dels anys 50, practica- 
ment varen desapareixer els equids 
(cavalls, mules i ases) en l'ambit rural 
i foren substituits, principalment, pels 
tractors i les furgonetes. 

S'inicii una millorai la modemitza- 
ció de la ramaderia amb l'ús dels pin- 
sos compostos, primer en avicultura i a 
continuació pel porcí, conills i vedells. 
Tot aixb acompanyat de races més pro- 
ductives, maneig i instal.lacions més 
adequades i higieniques, etc. L'actua- 
ció dels veterinaris d'aquella epoca 
fou decisiva en la modemització de la 
ramaderia i la seva especialització. 

Perb a continuació, I'any 1955, la 
professió veterinaria evolucioni molt 
ripidament en la producció animal 
(zootecnia i en diverses especies ani- 
m a l ~  domestiques). Ens referim princi- 
palment, a la nutrició animal i per 
aquest ordre cronolbgic: aus i porcs en 
primer terme i, seguidament, conills i 
vedells. 

Als anys 60, s'inicia la crianca del 
pose en rkgim intensiu, a la qual se- 
guir& el boví de carti i la cunicultura. 
S'inicien els tractaments preventius 
col.lectius amb I'aigua de heguda en 
avicultura i a través del pinso en rama- 
deria ja que s'ha presentat la "Patolo- 
gia de les col.iectivitats en ramaderia." 

En els anys 70, s'intensifica tot el 
que s'ha esmentat. Grans empreses ra- 
maderes i cooperativcs funden els seus 
propis laboratoris de diagnbstic de pa- 
tologia veterinaria i conten ja amb ve- 

terinaris especialistes. Els congressos 
científics nacionals i intemacionals ve- 
terinaris també s'incrementen. 

De la farmacia Dr. Esteve de 
Manresa, als Laboratoris Dr. Esteve 
S.A. de Barcelona, el 1942 
de la Divisió Humana i el 1964 
la de Veterinaria 

El 1929, el Dr. Antoni Esteve i Su- 
birana, farmaceutic manresa, inadii en 
la seva farmacia l'ergosterol. Cany 
1932 fa un nou procediment de síntesi 
del neoarsenobenzk, que és el primer 
quimioterapic antisifilític. 

El julio1 de 1936, es constitueix a 
Manresa la raó social: "Laboratoris del 
Dr. Esteve S.A.'' i en ell, la síntesi del 
neoarsenobenze. 

L'any 1942, els laboratoris es tras- 
lladen a Barcelona amb bastants medi- 
caments nous i vitamines, entre els 
quals es troba I'tOl-Esteve Antihe- 
morrigic que més tard fou perfeccio- 
nat pel 141-Esteve. 

La Divisió d'Humana seguí crei- 
xent. Al 1975 va passar a ésser la nú- 
mero 10 de I'Estat Espaiiyol en vendes 
i en 1983 la primera. 

Vingueren les relacions científiques 
amb altres importants laboratoris euro- 
peus, comencant per I'OM de Suissa, 
Delalande de Franca, Jaussen de Bél- 
gica, d'entre altres. 

Respecte a la veterinaria, I'any 
1963 es comenca a crear la Divisió Ve- 
terinaria i el que ho subscriu va tenir 

l'honor d'ésser el primer veterinari. 
Es treballa amb els nitrofurans fins 

aconseguir que es transformessin en 
hidrosolubles, cosa que va permetre 
una més facil administració en efs aoi- 
mals. A partir de la furaltadona es va 
obtenir 1'Altabactina i 1'Altabactina- 
Cloranfenicol productes antiinfeccio- 
sos d'ampli espectre dels quals es van 
fer diverses presentacions. Altres no- 
vetats foren les sulfamides potencia- 
des, l'Hemost&tic 141 i la Carnitina es- 
timulant de la gana i de l'augment de 
pes. Altres novetats van ser: la Suxibu- 
zona, antiinflamatori no hornional 
amb acció anaigesica i antipiretica; 
tranquilitzants i anestesics específics 
pels porcs a base d'Azaperona i Meto- 
midato. 

Laboratoris Esteve va ésser peonera 
dels tractaments preventius i curatius 
per resoldre la patologia de les 
"col.lectivitats del bestiar" que és la 
que es produia com a conseqü&ncia de 
les explotacions raitiaderes intensives. 
Aquesta patologia es tractava submi- 
nistrant diferents substancies a I'aigua 
de beguda o en els pinsos. S'establiren 
contactes i col.1aboracions tecniques 
amb empreses de tecnologia punta. En 
la seva plantilla tecnica hi havia bas- 
tants veterinaris de gran prestigi com 
els Drs. Pere Boncompte, Emili Gil, 
etc. 

Dr. Jaume Roca i Torras 
Velerinan 

Presldenl de A.C H.V 




