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Com tota cosa que neix, batega dintre seu una il·lusió i unes plenes 
ganes de viure. "L'Associació Catalana d'Història de la Veterinària" , 
endegada fa ben poc, es va plantejar des del primer moment ésser el pal 
de paller dels estudiosos de la Història de la Veterinària. Fins el mo
ment, hem iniciat algunes activitats, i fins i tot hem estat presents als 
darrers Congressos Mundials d'Història de la Veterinària, a la qual cotn 
a Associació estem adherits. 

Creiem que l'interès per la His.tòria de les Ciències està revifant-se, i 
l'interès per conèixer l'esdevenir històric de la Veterinària en el passat 
es un fet ben viu, com s'ha pogut copsar en l'assistència als cursos 
monogràfics de doctorat a la U.A.B sobre aquest tema, i tant per la 
quantitat com la qualitat de les adhesions que suscita. L'estudi del passat 
de les professions sanitàries com la veterinària no tan sols representa 
una fita sociològica molt interessant, sinó que del seu aprofundiment 
rebem l'alè de les seves arrels per projectar el futur. 

Aquesta publicació, que neix modestament amb l'esforç d' un grup de 
professionals entusiasta i amb ganes de donar a conèixer les seves 
activitats, està a la disposició de tothom i vol ésser la llavor d'una tasca 
de recerca i divulgació dels fets històrics de la Veterinària a Catalunya i 
de tot el món. 

De moment la periodicitat dels "Quaderns d'Història de la Veterinà
ria Catalana" serà de dos números l'any -primavera i tardor-, però la 
nostra fita, si les disponibilitats i ajuts econòmics ens ho permeten, seria 
sortir cada tres mesos, i augmentar el número de pàgines. Això dependrà 
en definitiva del nostre col·lectiu professional. 

Agraïm des de aquesta primera presentació la col·laboració dels 
quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya i al Seminari 
d'Història de la Fundació URIACH 1835, pel seu ajut econòmic en 
l'edició i distribució d'aquesta publicació. 

Confiem en la periodicitat i consolidació dels "QUADERNS D' HIS
TORIA DE LA VETERINÀRIA CATALANA" encoratjant-vos per això a 
col.leccionar-los. 
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RECO DEL 
' BffiLIOFIL 

A 1' obra "Historia de la Veterinària 
Española" del il·lustre historiador Ces
areo Sanz Egaña, es fa esment del llibre 
"Tratado de Herrar Caballos sugetos 
a la Beterinaria" del Protoalbeyter de 
Catalunya D. Diego Albarez y Calderón 
de la Barca. Aquest llibre no fou mai vist 
pel nostre historiador, i la citació feta a la 
seva obra procedeix del "Indice de Bibli
ografía Hí_pica Española" publicat l'any 
1921 pel Marques de la Torrecilla, el qual 
cita 1' existència de un sol exemplar a la 
Biblioteca del Marques de Toca i de So
rnió -aleshores en greu perill de dispersió 
pels seus hereus-. 

Es tracta d 'un llibre raríssim, i l'únic 
d' Albeyteria que es coneix fou imprès a 
Catalunya entre els segles XVI i XVIII. 
No es coneix la data en que s 'edità però si 
que ho fou a Girona pel impressor Joseph 
Brò, però per la biografia del seu autor, 
no crèiem fos publicat abans de l'any 
1775. 

Hem localitzat un exemplar d 'aquest 
llibre a la reserva de la Biblioteca de 
Catalunya, procedent de la antiga Biblio-
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PROLOGO 

Por fer tan ootoria Ja nefi'eíidad 
del arte de herrar,y tan cornuo, 

:los que efta facultad ejerceo, el hcr
rar fm arte quando de conciencia les 

· obliga al praélico ufo, de herrar con 
ar"te , fegun y como por efie tratado 
fe enfeña a herrar acertando; Prebíe· 
ne mi fano zelo d mas eficas remedio 
a indigencia tan urgente, y a morbo 
tan com un exfibieodo y comunican .. t 

· do dotrinales y metodicas reg~ de 
Barios Praélicos deducidas , · !~s que 
expuefias ban , y declaradas en efie 
Pigmeo tratado con la mayof clari
dad,e~ergia,y limpiefa; par~que(los 
que discretos , Y defeofos del mcjor 't ade-

teca del Institut d 'Estudis Catalans. Es 
tracta d ' un llibre ben editat, tamany 4rt. 
escrit en forma de diàleg entre mestre i 
alumne, dins les normes de la època pel 
que fa els exàmens de practicants. 

L'autor Diego Albarez y Calderón de 
la Barca, "Proto-Albeytar por S.M. (que 
Dios guarde) del Principado de Cata
luña, Condados de Rosellón y Cerdaña, 
que reside en Iq Ciudad de Barcelona". 

L'autor en el seu pròleg diu que "Pre
biene en mi sano zelo el mas eficas reme
dia à indigencia tan urgente, y a morbo 
tan comun, exsibiendo y comunicando 
doctrina/es y metodicas reg/as de Barios 
Practicos deducidas, las que expuestas 
ban, y declaradas en este Pigmeo tratado 
con la mayor claridad, energía y limpie

w". • 

fi a los Señores Grandes , General ~ 
l'henienteGena.al; MarÏscàl deCam
po , Brigadier , Coronel , y ?tros de 
femejante clafe les es Iio in'tiY peque
na defafon no ocuparfe, ert fus prefi
fos cargos, por adolecimient~: de: frui 
caballos orlginado· de la ·poÇa ·dfeili;! 
mano ,:é indiscreta conociirii~to:del 
herrador; Quanta mayordisplicencia~ 
ó disgufio tendra un pobr~illo vian· 
dante, que de fu caia por:larg_o'tíem.." 
po fe remuebe con la ·experiencia ~C: 
mil afanesj de o t'ras tant~s ïncl!>.men; 
cias fi dètenido fuere .S u clirfo- ~ · por 
endah&:lÜu Animal, òpórl!lêf6ilar-' 
le fu P§lma, y casco un heh'ildòr :iffi: 
p"erito l : y quantas veífes · r:~~éi:léi en 
ànimales delicados, de 1os-eilstb81; · y 
en otros;que no .Jo fon·tatitb ';· y'~ 
los enunciados motibos, 0: ítfir · ~trosJ ,-3 que 

, 
REMEIS PER A LA CUKACIO 

D'ANIMALS SEGONS UN MANUSCRIT 
' PALLARES DEL SEGLE XVDI 

per Jordi Mir i Parache 

Una de les fonts documentals que en
cara és difícil de tenir a l'abast per exhau
rir les possibilitats d 'escriure la nostra 
història comptant amb tots el testimonis 
que encara existeixen és la que prové dels 
arxius particulars. No pas dels que po
dem considerar importants, ja sabuts i 
darrerament amb un propòsit ja endegat 
de catalogació sistemàtica, sinó dels mi
lers, a priori insignificants, que hi ha en 
tantes i tantes cases, habitualment rurals, 
de Catalunya. 

Tenir coneixença i poder consultar 
aquests nius de documentació privada 
depèn, en qualsevol cas, de la predisposi
ció dels propietaris. I és en aquest sentit 
que seria desitjable una major voluntat 
per part de tots de posar-los a la disposi
ció dels estudiosos, a la vegada que cal 
deixar constància de l'agraïment públic 
als que ja ho fan. 

Cal dir doncs, d'entrada, que la notí
cia i els comentaris que sobre el manus
crit que serveix de base a aquest treball 
han estat possibles gràcies a la familia 
Contijoch (Ca l'Hortalà) de Tremp, que 
ha tingut la gentilesa d'oferir-nos-el des
interessadament. 

Característiques del volum.-
Es tracta d'un quadern de 21 1/2 cm 

d 'alt x 15 d'ample, amb 56 folis de paper 
fet a mà, cosits i enquadernats en pergamí 
i amb una filigrana que representa una 
torre amb les inicials FR que permeten 
creure que corresponen a Francesc Ro
man.(, reconegut paperer català que exercí 
durant el segle xvm i una bona part del 
XIX. 

Obeïnt al títol de la primera pàgina, 
on diu textualment "Observacions de Al
beytaria amb receptes per la Curació de 
diferens mals que res u/tan en los Animals 
per Govérn dels Manascals". Tota la pri
mera part del volum conté un conjunt de 
símptomes i signes amb les corresponents 
prescripcions per a la curació d'animals i 
a les pàgines posteriors, hi ha note"s diver
ses d'ordre particular, com comptes de 
deutes i jornals amb altres pagesos, ·re
sums de l'arrendament del forn comunal 
entre els anys 1866 i 1872, i una relació 
dels documents notarials pertanyents a la 
familia. .. 

La part més interessant és, sens dubte, 
el petit tractat de manescalia i dintre 
d'aquesta les 129 primeres receptes es
crites d'una mateixa mà amb una cal·
ligrafia molt neta i regular i amb ploma 
d'au, amb tota certesa durant la segona 
meitat del segle XVIIT. A continuació, 
n 'hi ha dotze més amb una nota prèvia 
que indica són tretes del Cabero i trans
crites en llatí directament del castellà. 
Després se succeeixen disset pàgines més 
amb fórmules i cal·ligrafies diverses en
tre les quals apareix esporàdicament la 
llengua castellana, algunes de les quals ja 
hem de situar als primers decennis del 
segle XIX. 

Albéiters i manescals.-
Tot i que el manuscrit en conjunt pot 

aportar elements per a estudis diversos -
grafològics, econòmics o fins i tot lin
güístics- en aquest apunt només farem 
atenció a la primera part per l'interès ge
neral que pot tenir un document d 'aquest 
tipus dut a terme en una comarca con el 

. Pallars, amb dificultats de comunicació 
però on, precisament per aquest fet i pel 
crescut nombre de caps de bestiar de peu 
rodó que s 'hi concentrava, el coneixe
ment generalitzat i la divulgació popular 
de remeis d'aquesta mena era poc menys 
que una necessitat. 

Un punt que val la pena de comentat i 
aclarir prèviament és la contradicció apa
rent que es produeix al títol en fer refe
rència a «Observacions d 'Albaytaria ... 
per a Govern dels Manascals» ¿ Els haví
em de considerar albéytars o manescals 
els qui tenien cura de la salut dels animals 
al Pallars el segle XVIII ? 

L'origen d 'un i altre mot és ben opo
sat. Albéytar és un arabisme cuit que s 'in
trodueix aviat a la cultura castellana per
què no té un mot equivalent i ja apareix 
en textos d'Alfons el Savi. Paral·lelament, 
els pobles germànics usaven els termes 
marash.kalk o marhskalk que van donar 
lloc a variants com maréchal, mariscal i 
maniscalco a les llengües llatines. 
Catalunya, més receptiva, de sempre, als 
corrents nòrdics, va adoptar aquesta for
ma i la va fer pròpia des de ben aviat. A la 
fi del segle XII ja la trobem com a manes
cal i els segles següents apareixen docu-

¡ 
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roentades les variants manescalco, me
nescal i manescal. 

Los àrees d ' influència d'un i altre mot 
no quedaren, com es lògic, del tot defini
des, ja que per una banda la pressió ofici
alis ta del regne de Castellà forçà el conei
xement del terme albéytar a les terres 
catalanes i el prestigi del terme usual a 
Europa també va incidir poc o molt Pe
nínsula enllà. Això donà lloc a algunes 
duplicitats com la que constatem en aquest 
manuscrit a la que figura en el es conser
va a la "Biblioteque National" de París -
escrit al segle XN- de l'aragonès Alva
rez de Salamiella, amb el títol ben de
mostratiu "Livre de Menescalía et de Al
beyeria". 

Tractament lexicogràfic.
Admesos, doncs, la implantació i l'ar

A relament popular del mot manescal a les 
• terres de parla catalana, així com el co

neixement explícit i l'us alternatiu a les 
terres aragoneses, considerem que pot ser 
il·lustratiu de fer un aplec, a tall de mos
treig, de com han tractat aquest terme els 
nostres lingüïstes a través de vocabularis 
publicats durant els quatre-cents darrers 
anys. Ens limitarem a transcriure el re
sum que n 'hem fet, per ordre cronològic i 
transcrit literalment: 1580 Thesaurus pu
erilis, d 'Onofre Pou 
MANESCAL: ... de Medicina i de Me
nes·cals 
1696 Gazophylacium Catalano-Latinum, 
de Joan Lacavalleria 
MANESCAL: lo qui cura des malalties 
del cavalls-. Veterinarius. 
1726 Thesaurus Catalano-Latinus, de Pere 

a Roca. 
• MANESCAL: Mulomedicus, equarius 

medicus. 
MENESCAL: Vide Manescal. 
1764 Diccionario castellano-valenciano, 
de Carlos Ros. 
MENESCAL: Albeytar 
1803 Diccionario Catahín-Castellano-La
tino d 'Esteve, Belvitges i Juclà. 
MANESCAL: Albeytar-Veterinari us. 
1836 Diccionario manual castellano-ca
talan , de Magín Ferrer. 
ALBEYT AR: Manescal 
VETERINARIO: Veterinari, manescal. 
1839 Diccionari Català-Castellà-Llatí
Francés-ltalià, per una Societat de Cata
lans. 
MANESCAL: Lo qui tè per ofici curar 
las malaltias de las bestias. Albéitar, ma
riscal, veterinario-Veterinarius- Ma
rechal, vétérinaire-Maníscalco. 

Malalties que s'hi tracten.-
Al marge de les sempre interessants 

consideracions que es puguin fer sobre 
l'evolució lingüística del nom, ara el que 
s'escau es de tenir present la importància 
que tenia aquest ofici, i complementària
ment el de ferrer que li era en moltes 
ocasions un bon auxiliar a les terres pa
llareses. No oblidem que la presència a la 
comarca d 'animals de peu rodó era abso
lutament generalitzada ftns al punt que, 
al marge dels ramats que es criaven als 
pasturatges pirinencs, no hi havia pràcti
cament cap casa sense dos o més animals 
-en general muls o rucs, però pocs ca
valls- per al _transport o les feines de con
reu. Un signe que evidencia aquest fet és 
que segons un cens efectuat el mes de 
maig de 1806 al Corregiment de Talam, 
que corresponia als dos Pallars més 1' ac
tual comarca d l'Alta Ribagorça, hi havia 
establerts dotze manescals i seixanta
dos ferrers. 

L'aplec de fórmules que trobem en 
aquest manuscrit ens permet de veure qui
nes eran les malalties que més preocupa
ven, no salament els manescals i ferrers, 
sinó els ramaders o pagesos propietaris 
d'animals èn aquella època. 

.. 

L 'objectiu del recull, tant pel tipus 
d'afeccions que ~.' hi tracta, com pel ca
ràcter comú dels ingredients que compo
nen les fórmules, es pot suposar que era, 
bàsicament el de la divulgació. Es a dir, 
que responia a una voluntat de posar a 
l'abast un compendi de prescripcions' cu
ratives de malalties específiques o trau
matismes que, tant per la facilitat d 'ela
borar-les com per la accessibilitat als pro
ductes que les componen, poguessin ser 
aplicades d'una manera immediata per 
qualsevol que estigués a prop de l'animal 
i en fos coneixedor, tot esperant, si calia, 
la presència del manescal. 

D ' antuvi veiem que hi havia dos grans 
blocs predominants que eren els torçons i 
les inflamacions i lesions de les extremi
tats. Al primer, hi dedicà una vintena de 
fórmules en forma de beguda, clister, 
píndoles o pólvores per a torçons de ven
tositat, de cucs, de plenitud o de detenció 
d 'orina, amb indicacions ben expressives 
com "clister excelent perfer eixir lo ven" 
i "polvos per qualsevol especie de t01·só". 

A les potes, en conjunt, hi posa la 
màxima atenció amb una quarantena 
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llarga de receptes, bé que cal fer distin
ció entre les referides a inflamacions de 
les cames o les lesions del canell i les 
específiques del casc. Els remeis que-pro
posa son en forma de bany, ungüent, em
plastre, cataplasma o liniment indicats per 
a tota mena d' inflors a la cama o al tur
mell ,fondre sobreossos,fer sortir el tap 
d'un gavarra, atacar veixiges, dissecar 
llagues, fer crèixer els cascos, enclava
dures, "alcanses", humors picants, fics, 
etc. 

Dos altres aspectes ben diferents tam
bé requerien , a judici de l'autor, una 
atenció a través de diverses prescripci
ons. Els mals d'ulls i l'hemoglobinúria, 
es a dir, pixar sang, amb una desena 
cada un. El primer el resol amb emplas
tres i col·liris per dissipar el blanc d'un 
ull o per «divertir» una fluxió. De la pre
sència de sang a 1' orina no en distingeix 
motius, però recomana fórmules líquides 
que han de ser administrades com a begu
da o com a servicial. 

Els casos en què s'obre el pit als ani
mals a causa d'un esforç, tractats amb 
diverses fregues entre un seguit de untu
res, i les afeccions del membre viril esca
ra es destaquen entre un seguit de malu
res de tot ordre que hi son contemplades, 
ben sovint a través d'una sola fórmula. 

Altres receptes son per altres proble
mes com: "per posar apetit a un cavall 
desganat, per un cavall refredat, per fer 
madurar, supurar o fondre un tumor, per 
malaltia de cavitat vital, per un borm, 
per cremadura, per un cavall llunàtic, 
per una inflamació, per mal de mare i 
mal de cap, per qualsevol .malaltía ma
ligna o benigna o contagiosa, per qualse
vol dolor". 

Remeis i ingredients.-
En 1' aspecte que més possibilitats ofe

riria aquest recull a un estudiós de la 
manescalia o la farmacologia és, sens dub
te, en el conjunt d'ingredients que hi cons
ten. Incapaços com som e jutjar l'eficàcia 
i l'idoneïtat de cap d'ells, només volem 
destacar que pràcticament tots són pro
ductes que eren a 1 'abast immediat de la 
societat pallaresa de l'època, la qual cosa 
referma la creença de la intenció per part 
de 1 'autor de conferir un recull pràctic i 
popular a la vegada. 

Sense cap més ànim que l'enumera
tiu, i encara no d'una manera exhaustiva 
perquè algunes formes llatines abreuja
des no ens son prou intel·ligibles, anotem 
a continuació el reguitzell de productes 
que s'inclouen en l'elaboració d'aquests 
remeis. Per alleugerir-ne la llista, bé que 
sense cap afany de classificació sistemà-

tica, ressenyem primer els vegetals i els 
líquids que son elements fàcilment agru
pables, abans de passar al conjunt d'in
gredients diversos, i sovint curiosos, que 
hi apareixen. 

Entre les plantes i fruites utilitzades 
hi ha: agrelles, alls, àloes, borratges, ca
beces de lliri, cebes blanques, escabiosa, 
espígol, eufòrbia ,figues blanques ,fonoll, 
ginebre, llavor d' anis, lletugues, llorer, 
malves, malvins, mastec, mostassa, po
mes camoses, pota de cavall, ruda, sàl
via, saüc, verdolagues, violes i xicoires. 

Entre els elements líquids emprats hi . 
trobem: aigua de borratges, aigua de font, 
aigua de roses , aiguardent, "caldo" de 
tripes, cervesa, esperit de vi rectificat, 
llet de vaca, oli comú, oli de llinosa, oli 
de nous, oli sabent, orins de vaca, suc de 
plantatge, vi blanc, vi emètic, vinagra i vi 
negre. 

Finalment, resumim en una sola i ex
tensa llista un conjunt d'ingredients molt 
diversos , tant en textura com en proce
dència. Son: albúmina d'ou, alum cre
mat, amoniac, antimoni, argent viu, asa
fètida , bolermini (argila), brasa de car
bó, càmfora, cansalada, caparrós, cera 
blanca, cera nova, cor de llevat, encens, 
escarabats, farina de blat, farina de fa
ves, farina de llinosa, femta de colom, 
femta de porc, flor de sofre, greix de 
cavall, greix de gallina, llard dolç, man
tega, mares del vi, mel, ou dur, pega 
negra, porros, quitrà, resina de pi, ro
vells d'ou, sabó negre, sal amoníaca, sal 
comuna, sal policresta, sèu de moltó, so
fre , sutge de xemeneia, trementina i vi-
driol verd. · 

Llenguatge emprat.-
En un document d'aquest tipus no po

dem deixar de referir-nos al llenguatge 
emprat. El que ens pot sorprendre, d'an
tuvi, es l'alternança constant del llatí i el 
català, no solament d'una fórmula a l'al-

tra sinó dintre de la mateixa. Si situem el 
text en I' espai i en el temps -al Pallars i, 
intentant d'afinar malgrat la manca d'una 
referència concreta, al tombant del darrer 
quart de segle xvm -ho trobarem, però, 
lògic. 

En tant que text històricament cientí
fic, és natural que doni preferència al llatí 
en les fórmules, de les quals només un 
terç són íntegrament en català, però en 
canvi l'afany de popularització que hem 
remarcat mena l'autor a fer la majoria de 
les descripcions de com preparar i aplicar 
el remei en la llengua del país i només en 
casos breus i formularis dóna indicacions 
en llatí. Això fa que la majoria del text, i 
sens dubte el més suggestiu, sigui en ca
talà. 

La presència del castellà, al cap de 
més de cinquanta anys del "Decreto de 
Nu eva Planta" i en plena decadència de la 
cultura catalana ja feia forat a Catalunya, 
sobretot entre la gent lletrada, hi es poc 
menys que simbòlica i no va més enllà de 
mots comptats com "llaga, caldo" i "aña
dir" o "hacederas" i "eses·· (heces) i 
aquests darrers encara acompanyats de la 
forma catalana. 

Es podrien fer alguns comentaris so
bre el lèxic i la grafia del català que hi es 
emprat, però ni el text és prou ampli per 
treure'n gaires conclusions ni aquest es 
l 'objectiu principal d'aquestes notes. Per 
donar un tast del caràcter d'aquest ma
nuscrit, i sobretot per deixar constància 
del to planer de les explicacions, repro
duïm literalment unes quantes fórmules 
d'entre les mes representatives (vegis a la 
pag. 3) 

El text del llibre en conjunt podria, i 
caldria, ser analitzat des d' altres punts de 
vista i amb més aprofundiment. Per exem
ple, i sense anar més lluny, a través d'un 
estudi detallat de les fórmules s 'hauria de 
situar en una escala de valors entre els 
tractats de manescalia de l'època, aspecte 
del qual depèn que a més del seu caràcter 
testimonial indubtable s'en puguin com
provar, per replicació, 1 interès científic. 

Aquests apunts no volien, ni podien 
anar més enllà. S'acontenten de ser un 
petit exemple de la possibilitat, que enca
ra intuïm que hi ha, de donar notícia de 
molts testimonis escrits que, ignorats als 
racons més impensables, guarden el se
cret de mínims, però no per això manys
tenibles, retalls de la nostra història. 

(Collegats, Anuari del Centre d'Estu
dis del Pallars, XXXVI Assemblea In ter
comarcal d'Estudiosos, 1991) • 

• 
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NOTICIARI 
XXVIIé CONGRÉS DE L'ASSOCIA
CIÓ MUNDIAL D'HISTÒRIA DE LA 
VETERINÀRIA 

Es celebrà el passat 21, 22 i 23 d'agost 
a Copenhague organitzat per la Dansk 
Veterinaerhistorisk Samfund i la Associ
ació Mundial d'Història de la Veterinà
ria, els temes principals a tractar foren 
"Dels ferrers a la veterinària científica' i 
"Les col.leccions de llibres i museus vete
rinaris" més comunicacions. Referent al 
primer tema de ponència es presentaren 
deu comunicacions sobre la creació i ori
gen de les primeres Facultats o Escoles 
de Veterinària (Madrid, Karlsruhe, An
glaterra, Pennsylvannia, Leipzig, Utrech, 
Pakista, Noruega, Finlandia i Dinamar-
c~. . e En 1' apartat de la segona p~nència es 
reuniren també deu comunicacions, una 
presentada per la Associació Catalana 
d'Història de la Veterinària "Referències 
dels Llibres publicats a Espanya durant 
els segles XVI i XVII" per en Francesc 
Lleonart i en Martí Pumarola, membres 
de la ACHV. 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE 
HISTORIA DE LA VETERINARIA 

El passat dia 6 de març es constituí 1' 
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE HIS
TORIA DE LA VETERINARIA. Amb 
aquest objectiu es reuniren a la Sala de 
Juntes de la Facultat de Veterinària de 
Madrid prop de 60 persones convocades 
pel degà Dr. Manuel Rodríguez, pel pre-

A sident del Col·legi de Veterinaria de 
W Madrid, Dr. Leocadio Leon i pel profes

sor associat d'Història de la Veterinària 
Dr. José Manuel Pérez. Entre els assis
tents s 'hi trobaven reconeguts historia
dors de la veterinària, docents i gent jove. 

Es va escollir una Junta Provisional, 
sota la presidència de la Dra. Maria Cas
taño, plantejant' se el tema de la legalitza
ció de l'Associació i l'organització d 'un 
Congrés de Història de la Veterinària, 
comptant en 1 'idea de crear una Federa
ció de les Associacions Espanyoles d 'His
tòria de la Veterinària. "L'Associació Ca
talana d'Història de la Veterinària" fou 
convidada al acte, assistint a la reunió el 
nostre Secretari Dr. Martí Pumarola. 

La nova Associació té la seu a la Fa
cultat de Veterinària de Madrid. 

XXVIII CONGRÉS MUNDIAL 
D'HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA 

La convocatòria del28é Congrés Mun
dial d'Història de la Veterinària tindrà 

lloc al Japó entre els dies 3 i 9 del proper 
. setembre dins dels actes del Congrés Mun
dial de Veterinària, que es celebra a la 
cïutat nipona de Y okohama. Els temes 
central del congrés són: "Història de la 
Veterinària a l' Asia i Oceania" i "El ve
terinari i la protecció dels animals". Per 
més informació dirigir-se a la Secretaria 
delaACHV. 

DICCIONARI D'EXTERIOR DEL 
CAVALL 

Ha estat presentada 1' obra del Dr. Jaume 
Gratacós i família. Es un obra del tot 
recomanable sobre un temari totalment 
mancat a la literatura veterinària catala
na. El llibre pot adquirir-se als Col·legis 
de Veterinaris de Girona i Barcelona, a la 
Facultat de Veterinària de Bellaterra o 
directament adreçant-se als autors. 

PREMIS A LA RECERCA HISTÒRICA 

La activa "Asociación Andaluza de His
toria de la Veterinaria" ha convocat dos 
premis per a treballs originals sobre His
tòria de la Veterinària. Un dels premis es 
per a estudiants amb un premi de 50.000 
ptes. l'entrega d'originals finalitza el1er 
d 'octubre d 'enguany. El segon premi es 
de caràcter general i està dotat amb 
250.000 ptes., i la entrega de trebiills fi
nalitza el 26 de febrer de 1996. Per més 
informació podeu adreçar-vos a la ACHV. 

DONACIÓ DE LLIBRES 

Una de les activitats de l' ACHV és 
recuperar i preservar el material d'ús ve
terinari d'altres èpoques. En el cas dels 
llibres, aquests són identificats i classifi
cats, i passen a l'arxiu de l ' ACHV que es 
troba a la Biblioteca de la Facultat de 
Y eterínària. 

S'acaba de produïr la donació de la 
biblioteca personal d 'en FÈLIX BER
NAL, veterinari titular retirat. Es tracta 
d 'una magnífica col·lecció de més de 140 
volums. La major part dels llibres tracten 
temes de tecnologia i d'inspecció dels 
aliments. També s'hi troben obres d 'al
tres àrees com la Cirurgia, Patologia Mè
dica, Farmacologia, Terapèutica, etc. A 
més, dins d'aquestlegat s'inclou un exem
plar de la Historia de la Veterinaria Es
pañola de Sanz Egaña obra fonamental 
per l'estudi de la nostra història i que en 
aquests moments resulta molt difícil de 
trobar. Tots aquests llibres estaran ben 
aviat disposició de tothom. 

Agraïm des d 'aquí al company Bemal 
la seva donació i animem a tots aquells 
que disposin d'aquest tipus de material i 
vulguin donar-lo s'adrecin a la ACHV. 

ARXIU HISTÒRIC DE CIÈNCIES DE 
LA SALUT 

El prop passat 5 de desembre fou inau
gurat 1 'Arxiu Històric de Ciències de la 
Salut del Col·legi de Metges de Manresa. 
A 1' acte inaugural hi participares dife
rents personalitats del món de les ciènci
es de la salut (medicina, farmàcia, veteri
nària) . El company Dr. Lluís Comet i 
Arboix va pronunciar una conferència 
amb el títol "Unes notes sobre bibliogra
fia veterinària en català". 

REUNIÓ DE LA JUNTA DE LA ACHV 

El passat 6 d'abril es reuní a la Facultat 
de Veterinària la Junta de la "Associació 
Catalana d'Història de la Veterinària". 
S 'acordà dinamitzar les activitats de la 
Associació. En primer lloc s'endegà la 
publicació d'aquesta primer número dels 
"QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA 
VETERINÀRIA CAT ALANA", comp
tant inicialment amb 1' ajut de la Fundació 
URIACH i del Col·legi de Veterinaris de 
Barcelona. Per tal de millorar i afermar la 
continuïtat de la publicació, es demanarà 
en una Assemblea l'aprovació d 'una mo
desta quota anual de 3.000 ptes. per vete
rinaris i 1.500 per estudiants. També es 
demanarà una col-laboració als Col·legis 
de Veterinaris de Girona, Tarragona i 
Lleida, en relació als respectius col·lectius 
de professionals. 

Alguns membres de la ACHV assisti
ran el proper 28 i 29 de juny al ll Congrés 
Nacional d'Història de la Veterinària, que 
es farà a Madrid on es presentarà una 
ponència. 

Es va fer la proposta de celebrar una 
Jornada sobre Història de la Veterinària 
Catalana per a la propera tardor. 

I JORNADAS NACION.ALES DE 
HISTORIA DE LA VETERINARIA 
ESPAÑOLA 

Els dies 29 i 30 de juny es celebraran a 
Madrid les Primeres Jomadas Nacionales 
de Historia de la Veterinaria organitzades 
per les Associacions Madrilenya, Catala
na i Andalusa d'Història de la Veterinària 
i pels Col·legis de Veterinaris de Madrid, 
Catalunya i Andalusia. Els actes es cele
braran al saló d'actes de la Facultat de 
Veterinària. A més de conferències i co
municacions, es preveu la creació de 
1 'Asociación Española de Historia de la 
Veterinaria que haurà d'aplegar a totes 
les associacions existents i representar
les davant els organismes Internacionals. 
Els interessats podeu sol·licitar el progra
ma complert a l' ACHV. 
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AVENÇ DE LES CIÈNCIES MÈDIQUES 
I ELS CONEIXEMENTS DE 

' VETEKINAKIA 

per Francesc Lleonart i Roca 

Molts coneixements anatòmics en 
l'home i avenços en el coneixement del 
funcionament dels organismes vius foren 
precedits, realitzats i contrastats abans en 
autòpsies i viviseccions en animals. 

Quan a partir del segle XVI es suscita 
l'interès pel coneixement i classificació 
dels éssers vius, els científics de l'època 
tingueren a cura analitzar el òrgans dels 
animals. Andrea Vesalio (1543) i altres 
anatomistes publicaren a les seves obres 
imatges ben colpidores d'anatomia ani-

/I. lustració d'un porc preparat per pacti car 
l' autòpsia. De Humanis Corpori Fabrica, A. Ve
salio. Basilea , 1543. 

mal com a base dels coneixements anatò
mics integrals de la màquina orgànica; en 
aquesta mateixa plana reproduïm dos gra
vats al-lusius al tema, un reprodueix un 
porc fixat per l'autòpsia i unes suggesti
ves calaveres humanes i de gos. 

Exemples de la col-laboració médica
veterinària podem trobar-la en molts al
tres treballs com Marcello Malpighi que 
va estudiar la tuberculosi linfoglanolar 
bovina, entre altres descobriments. 

Un metge-cirugià de Nàpols Marco 
Aurelio Severino estudià l ' any 1618 amb 
detall una malura a les vaques, que apare
gué en aquella contrada. 

Christopher Wren, acadèmic de la 
"Royal S.ociety of London" assabentat de 
la circulació de la sang, intuí que aquesta 
podia esser utilitzada per transportar els 
medicaments líquids a tot el cos constru
ïnt la primera xeringa, feta amb una agu
lla de conxa i una bufeta d'orina de gos. 
Al injectar els animals expermentats es
crigué "foren imediatament purgats, va
mitats, intoxicats, morts o revivificats, 
segons les qualitats de/licor injectat". 

descobrí per casualitat els vasos quilífers . 
No podem tampoc passar per alt les 

experiències de transfusions de sang de la 
caròtida d'un gos a la jugular d'un altre 
per William Lower (1665), qui féu tant
mateix altres transfusions entre ovelles, 
ovelles-bous i ovelles-gossos o la agosa
rada proposta de Jean Baptiste Denis, 
metge francès , que va transfundir vuit 
unces de sang de corder a un home ex
haust (1667) experiència que reeixí. Al 
mateix any hi ha referència de una trans
fusió de onze unces de sang corder a un 
home feta pel metge Samuel Pepys. 

Dins la bibliografía de metges que 
tractaren de veterinària no podem passar 
per alt a M. Hermant, metge del rei de 
França que el 1714, publicà "Remedios 
para precaver y curar caballos, y demas 
anima/es heridos de enfermedades con
tagiosas y epidémicas". 

Es poc coneguda là narració del al
beyter Salomon (1718) que intentant fer 
proves de "Clismatica" (inyeccions intra
venoses) , assajà en un euga abandonada 
per una fractura de pota i transcrivim el 
fet directament segons la descripció del 
albeyter Domingo Royo (1734) "en la 
qual me pareció probar el experimento 
de infundir medicamento purgant e por la 
vena de la bragada o crural , en la que le 
infundí como dos onzas de tintura de es
camonea, elebro negra y sen, la que con 
grandísimafacilidad se introduxo, y ape
nas estuvo en la vena el licor, como cosa 

de un AveMaria empezó la yegua con 
una agitación en la respiración tan gran
de , que parecía se maría, y le duró como 
una cuarto de hora, y un sudor art o copi
osa, que sefué minorando al passo que el 
licor fue passando por el corazón" . 

La comparació anatòmica i funcional 
del home i els animals fou motiu de polè
miques, l'anatomista De Garsault (1741) 
estudiant comparativament els distints 
òrgans humans i animals en la seva obra 

Anatomia comparada de una cal./ avera humana i 
de gos. De Humanis Corpori Fabrica, A. Vesalio. 
Basilea, 1543. 

"Le Nouveau Pmfait Marecha" presenta 
de forma il-lustrada la similitud del home 
i el cavall, el primer en posició "quadrú
peda", assenyalant en lletres majúscules i 
minúscules l'equivalència de les distintes 
parts del cós (Vegis la figura annexa en 
aquesta mateixa pàgina). 

Lazzaro Spallanzani, publica el 1769 
nombrosos estudis en animals de sang 
freda i dins d'aquest segle es necessari 
esmentar l'obra de Antonio Scarpa sobre 
anatomia natural, comparada, patologia i 
cirurgia. 

En el terreny dels coneixements ana
tòmic-fisiològics recordem a Gaspar Ase
lli (1622), que fent viviseccions de gos
sos per demostrar els nervis recurrents Comparació exterior entre les parts d'un cavall i del home, segons D.e Garsau/t. 1741 

• 
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Entre autors mèdics que respectaren 
els coneixements veterinaris devem es
mentar a Pietro Moscati (1770) pel seu 
discurs "Del/e corpore differenza essen
ziali che pas sano fra la struttura de' bruti 
e la umana". 

En el segle XVUI s'havien relacionat 
determinades malalties del bestiar i la sa
nitat humana. Hi ha moltíssims testimo
nis d'aquest fet, Bemardino Romazzini 
publicà una interessant "Disertatio de 
Contagiosa Epidemia quae in Patavino 
Agro et tota fere Veneta Ditione in Boves 
irrepsit". 

A Espanya l'any 1789 Juan Antonio 
Montes, metge cirugiéí del Reial Hospital 
de San Car los y Reial Família del R. Sitio 
de Aranjuez, en el seu llibre "Tratado de 
enfermedades endèmiques, epidémicas y 
contagiosas de toda especie de ganados" 

a es fa un veritable estudi de patologia com
- parada sota un criteri mèdic, classificant 

les malalties endèmiques en vuit grups: 
1 - Per raó de clima 
2 - De la qualitat i situació del terreny. 
3 - De la naturalesa i alteracions del 

aire. 
4 - De la qualitat i estat de les pastu-

res. 
5 - Del abrevament. 
6 - De la costum i ordre de guardar els 

remats. 
7 - Manca d'auxilis i socors de crian

ça. 
8 - Vicis de progenitura. 

Dins del concepte de científic l'au
tor en referència a les relacions medicina/ 
veterinària assenya textualment: "si esta 
ciencia de ca nocer y. curar las enferme-

A dades es una misma, respecto a su dia
W léctica físico-mecó.nica, por consiguiente 

tanta en la medicina, como en la veteri
naria, sus principios, abstractos, ideas, 
discursos, reflexiones, tesis, opiniones, 
sistemas y doctrinas en seguida de su 
objeto ha persuadida a saber que la vete
rinaria no es otra cosa que la medicina y 

cirugía aplicada a los brutos, y que los 
primeros médicos fueron veterinarios, o 
que los de veterinarios se formaran los 
médicos ... " • 

# # 

EVOLUCIO DOMESTICACIO I 
PRESENT DEL CAVALL 

Jaume Gratacós i Masanella, Mariona Gratacós i Prat i Joaquim 
Gratacós i Prat, veterinaris. 

@ 
Kerychlppul 

~ 
Muohipput 

L ' antecessor del cavall apareix al co
mençament del Terciari, fa seixanta-cinc 
milions d'anys en el Paleocé. Tenia cinc 
dits a cada extremitat, però no s'ha trobat 
cap resta fòssil d'aquest esècimen ani
mal, anomenat Phenacodus -l'europeu- i 
Condylartros -l'americà-. 

• L' evolució 
El primitiu cavall, del qual queden 

restes fòssils , era de l'Eocè, conegut amb 
els noms d'Hyracotherium o Eohippus. 
Tenia quatre dits a les extremitats anteri
ors i tres dits a les extremitats posteriors. 
Era Qn animal molt petit, d'uns 30 cm 
d ' alçada, semblant a una guineu, molt 
nerviós i àgil, que vivia prop dels boscos; 
esbrostador dels arbres i dels arbustos -
talment com les cabres-, que anà evoluci
onant i canviant en el transcurs de mili
ons d'anys. 

En l'Oligocè, el cavall ja té tres dits 
en totes les extremitats, és el Mesohippus 
amb els dits II i IV encara allargats; la 
seva mida és semblant a la d'un moltó. 

Després de 1 'aparició de les gramínies 
i altres plantes herbàcies en el Miocè, pel 
fet d'haver -hi més abundància d 'aliments 
i de millor qualitat, va augmentar la mida 
del cavall fins la d'un petit pony. Els dits 
laterals ja no eren tant allargats. Es el 
Merychippus, un animal més gran, lleu
ger. Pasturador a les praderies de les este
pes on podia péixer en companyia d'al
tres animals. I va adaptar ks dents, en 
especial les premolars i les molars , a la 
funció de triturar el nou herbatge que 
desgastava més la superfície dentària. 
Ensems, els maxil·lars i els nasals es van .. 

anar allargant fms a ocupar la regió facial 
-les dues terceres parts del cap-, fet que, 
al mateix temps, va millorar la funció 
respiratòria. En aquest període va existir 
també l 'Hipparion, que es el cavall del 
qual tenim actualment més restes , però la 
seva línia genètica va desaparèixer en el 
Pliocè. 

En aquest període, el Pliocè ja s 'han 
allargat les extremitats i el coll. El Plio
hippus era un cavallet d 'un metre d 'alça
da al qual se li van atrofiar els dits laterals 
de les extremitats. 

Fins a quedar, al Pleistocè -ja en el 
quaternari-, només amb el dit mitger, pro
tegit per una forta ungla que havia de 
reforçar la potència i la velocitat d'una 
ràpida fugida, que era, i es, la gran i 
eficaç defensa de l'espècie enfront els 
seus predadors. Es el tipus Equus. Era 
com un cavall que coneixem actualment, 
però de mida més petita -135 cm d 'alça
da, de pelatge advertidor, adaptat al medi 
ambient o a l'habitat, de color ros-rogenc 
-dit també color salvatge- amb els crins, 
cames i ratlla dorsal -senzilla o encreua
da- de color més fosc; i sovint, amb ze
bradures al cos i a les extremitats. Era 
semblant a 1 'Equus ferus , Taki o Cavall 
de Przewalsky, del qual en queden molt 
pocs exemplars; els uns , lliberts en estat. 
salvatge en les estepes asiàtiques del Tur
questan i Mongòlia; i els altres, captius 
en parcs zoològics. 

• L'home i els animals 
El primer contacte que té l'home amb 

els animals neix de la necessitat de pro
veïr-se de menjar i aconseguir proteïnes 
de bona qualitat per alimentar-se. El ca
vall, con tants altres animals, era una peça 
més de cacera per obtenir-ne la carn -
l'alimentació a base de carn s'anomena 
creofàgia, i hipofàgia, quan la carn es de 
cavall-. I també, de la pell, per obtenir-ne 
un abrigall, el vestit, el calçat i la coberta 
de cabanes i tendes. 

Uns 10.000 - 8.000 anys aC. es pro
dueix la segona gran conquesta dels hu
mans: la domesticació dels animals -dels 
que estaven disposats a ser-ho i que es 
deixaren domesticar per diverses raons-. 
El primer fou el gos, més tard els remu
gants -primer els petits, i més tard els 
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grossos-. Aquests foren dedicats al pastu
ratge a l'entorn dels assentaments i dels 
poblats, en els quals tenien recintes tan
cats per protegir-los de llurs predadors. 

D 'aquesta manera, els homes tingue
ren els animals a la seva disposició, però 
no deixaren de caçar', costum que han 
continuat després de milers d'anys fins 
ara. 

Els animals domesticats els donaren , 
a més de la carn, la llet con aliment du
rant una bona part de 1' any i, també con a 
terapèutica curativa i preventiva. I d'al
tres úsos i produccions, que anaren des
cobrint en el transcurs de llur convivèn
cia. 

... ~ 

-
l~l ~ ,, ~ 

Des de llavors el cavall descansa de 
les feines més feixugues. Ara, més que 
un servent i un treballador, es un amic. La 
seva feina principal és la de tenir una 
entesa i una comunicació amb el seu amo 
en el lleure, el l'esport i en les proves de 
domatge. 

-

Després de set-cents anys, s'acom
pleix el que Ramón Llull havia escrit: 

"Deus ha creat a l'home, lo caval per 
cavalcar". 

Banyoles, Pla de l'Estany, juliol de 
1994 

• 
"' 

A la nostra terra, uns 2.000 anys aC. a 
l'Eneolític o Calcolític, els animals equins 
també es deixaren domesticar, primera
ment 1 'ase i més tard el cavall. L'home va 
fer amb el cavall un pacte que encara és 
vigent: ell tindrà cura i li donarà menjar, 
beure i un aixopluc on descansar, i el 
cavall va comprometre a obeïr, servir i 
ajudar 1 'home en el treball. QUE ES L'ASSOCIA CIO CATALANA 

' ' D'HISTORIA DE LA VETERINAKIA ? Primer, fent el transport a l'esquena o 
per arrossegament i portant l'home a l'em
pelt; més tard , en el transport en carro i 
utilitzant-lo en la guerra. I en les treves i 
en la pau per al treball, les justes, els jocs, 
les caceres i les curses. 

I així, l'home és on és i el cavall 
encara hi és. 

• El present 
Durant 4.000 anys va funcionar el pac

te amb aquestes condicions, fins al co
mençament del decenni dels anys seixan
ta, en que el nostre país va arribar a la 
mecanització, l'automoció, a l'abast de la 
gran majoria dels usuaris. Va ser llavors 
quan el transport per mitjà dels animals 
de peu rodó va començar a desaparèixer 
ineluctablement, i que el nostre predeces
sor va glossar en un article que, amb molt 
d'encert va titular: "Rèquiem per el landó 
amb dos cavalls". 

Es una Associació estrictament cien-. 
tífica que te com a objectius principals: 

- L'estudi de l'Història de la Veteri
nària, mitjançant la realització de treballs, 
tesis de recerca, publicacions, i totes aque
lles activitats i treballs que realitzin els 
seus membres. 

- L'organització periòdica de Sessi
ons Científiques on es presentin les acti
vitats i treballs que realitzin els seus mem
bres. 

- Col·laboració amb les organitzaci
ons del mateix tipus que es creïn a d'al
tres comunitats de l'Estat Espanyol, així 
con a les d'àmbit Internacional, partici
pant a les seves activitats. 

- La col·laboració amb les organitza
cions semblants que treballin des d'altres 
àrees de les Ciències (Medicina, Farmà-

Butlleta d'adhesió a la "Associació Catalana d'Història de la Veterinària" 
Nom .......... ........ ............ .. ....... .. .......................... .... ................ .... ................ ......... . 

Adreça ............ ........ ........ .... .... ................... ... ...... .................. ...... .... ...... .... ....... .... . 

Població ........................................................................... CP ........................... .. 

Trameteu si un plau aquesta butlleta a: 
Martí Pumarola i Batlle 
Associació Catalana d'Història de la Veterinària 
Facultat de Veterinària, Çarnpus U.A.B. 
08193 BELLATERRA (Barcelona) 

Publicació feta amb l'ajut del 

cia, Biologia, Història, Dret...) amb ob
jectius similars. 

-Recuperació de material d'us veteri
nari -llibres, revistes, gràfics, fotografies, 
estris de cirurgia, de clínica, de ferrar ... ) 
per tal de preservar-ho i crear el "Museu 
de la Veterinària Catalana" a la Facultat 
de Veterinària de la U.A.B. 

El seu àmbit d 'actuació territorial es 
Catalunya. La seva seu es la Facultat de 
Veterinària, Campus Universitari, Uni
versitat Autònoma de Barcelona, 08193 
Bellaterra (Barcelona) . . 

La Junta Directiva està integrada per 
Josep M~ Sèculi i Brillas, President; 
Francesc Lleonart i Roca, Vicepresident; 
Martí Fumarola i Batlle, Secretari; Jaume 
Roca i Torras, Tresorer i com a vocals: 
Vicenç Allué i Blanch, Joaquin Camón 
Urgel, Josep M~ Coris i Martinell i Jaume 
Gratacós i Massanella. 

Poden pertànyer a aquesta Associació 
totes aquelles persones interessades en la 
Història de la Veterinària. Actualment 
compta amb 60 membres; per esser-ho 
cal adreçar la sol-licitud, per escrit, al 
Secretari de l'Associació, el qualla pre
sentarà a 1' Assemblea General per la seva 
confirmació. Podeu trametre la butlleta 
adjunta. 

• 
"Seminari d'Història de la Medicina de la FUNDACIO URIACH 1838" .. 


