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VIDAL I MUNNE. CENT ANYS 

El passat 3 de març es complí el centenari del naixement de Josep Vidal i Munné, 
pierenc nat a la masia del Pepus, que anys més tard esdevigué un gran veterinari i 
home de ciència. Josep Vidal i Munné com totes les persones que han deixat un fort 
rastre darrera d'elles, és ple de fets, anècdotes i dades. La seva vida s'omplí a vessar 
en la seva àmplia tasca de recerca. 

Començà els estudis de veterinària l'any 1912 graduant-se l'any 1916 amb quali
ficacions de Matrícula d'Honor en quasi totes les assignatures, publicant el mateix any 
seu primer article «Pro telegonia» a la Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria. 

La seva trajectòria professional és esmentada més endavant, però és sens dubte 
menys coneguda la seva vessant humana i cultural. L 'any 1917 -als 21 anys- fundà a 
Piera la revista <<luventud>> essent des de molt jove un home molt vinculat a la 
bibliofilia i a les arts. Anys més tard (1934)funda i dirigeix la revista <<La Veterinaria 
Catalana>>. 

Destaquem de la seva fecunda biografia científica· amb més de cent treballs 
publicats, els premis assolits i les seves ponències en encontres internacionals com la 
"Asamblea Veterinaria Ibero-Americana", Congrés Internacional de Microbiologia 
de París, Congrés Internacional de Veterinària a Nova York i Estocolm i d'altres. 

Es preocupà extraordinàriament per les zoonosis, intervenint en ponències sanità
ries humanes en distints congresos de metges -higiene de la llet i mortalitat infantil, 
estudis amb la penicil·lina i els primers antibiòtics, febres recurrents i altres. 

Era ben coneguda la seva biblioteca, ben nodrida de llibres de veterinària i 
albeytería antics, que passaren per donació personal a la Biblioteca del Col.legi de 
Veterinaris de Barcelona, així doncs també el veiem interessat des del col.leccionisme, 
per la Història de la Veterinària. 

Com a promotor dels concursos de pessebres a la vila de Piera, oferia cada any al 
guanyadors un lot de llibres en català, escollits per ell mateix. 

En el seu despatx a la seva primera feina com a veterinari de Martorell, els seus 
biògrafs recorden la presència d'un cartell ben visible en que es podía llegir: PARLEU 
BÉ SI US PLAU. . 

La seva producció científica i literària fóu prolífica, destacant els seus tre_balls 
sobre reglamentació sanitària de la llet, estudis sobre les febres de malta, patogènia de 
la mamitis gangrenosa de l'ovella, del mal roig, immunologia del carbuncle, etc. 
destacant els seus llibres de caire científic i humanístic: <<Divulgaciones inmunológicas>> 
(1941), <<La odisea delos microbios>> (1944 ), <<Psicología de los anima/es doinésticos a 
través de losfabulistas>> (1951) i <<La obra científica de TurrÓ>> (1955) com a homenat
ge a un dels seus mestres. 

Publicista, científic, investigador, erudit, col.leccionista, emprenedor, mestre, 
JOSEP VIDAL i MUNNÉ al cent anys del seu naixament (1tereix ben bé un lloc destacat 
a la veterinària mundial. 
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LE FER A CHEV AL A TRA VERS 
L'IDSTOIRE EL L' ARCHEOLOGIE 

Germain Camat (any 1951) 
173 pàgines, en rústica 
Edició numerada de tan sols 
soo·exemplars 

Editions Spès, Lausanna. Suïssa. 

Per la opinió publica, la ferradura és 
un objecte pintoresc i que pot fins i tot 
donar bona sort, però tan senzill aparell 
ha sigut tan trascendental per a la Histò
ria de la Humanitat, com la invenció de la 
màquina de vapor o de l'electricitat. La 
possibilitat d'utilitzar el cavall per tragi
nar mercaderies i córrer grans distàncies. 
El professor E. Pittard, Director del Mu
seu d'Etnografia de Ginebra en el seu 
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pròleg elògia el cavall com a bàsic per a 
la civilització de la humanitat i del "pro
grés". 

L'ús de la ferradura és relativament 
recent, els gravats egipcis que represen
ten la construcció de les piràmides sem
pre presenten un gran nombre d'homes 
arrossegant els grans blocs de pedra, els 
monuments megalítics ens impressionen 
i foren fets a mà per l'home. L'ajut de la 
força motriu del cavall arribà segles més 
tard. 

Les primeres restes de ferradures 
daten del segles VII - V a. JC i sembla 
ser eren d'origen cèltic, passant per l'im
peri romà a la resta del món conegut a 
l'època, encara que l'ús generalitzat de 
la ferradura no arribà fins a l'edat mit
jana. 

Els romans anomanaven a la protec
ció del casc "Soleae ferreae" encara que 
no es referia sempre a la ferradura fixada 
per claus sinò una "hiposandalia". La fer
radura clavada es generalitzà a partir del 
segle I d. JC. · 

El llibre és una excel·lent peça per 
l'estudi del coneixement històric del ca
vall a través de les troballes arqueològi
ques de sepultures de cavalls a totes les 
èpoques a tots els països europeus (França, 
Anglaterra, Espanya, Suïssa) amb abun
dosa informació gràfica no tan sols pel 
que fa a restes de ferros , sinò gravats i 
miniatures medievals. 

La tesi del llibre demostra que el co
neixement de la ferradura, encara que molt 
antic, es considerat com a un descobri
ment de l'Edat Mitjana, i que la expansió 
del cavall està rel·lacionada amb l'expan
sió de la civilització. • 

MANESCALS, ALBEITEKS I , 
FERRADORS DE MATAKO I EL 

MARESME AL SEGLE XVW 

per Francesc Lleonart Roca 

El desenvolupament econòmic i social 
del Maresme, l' augment de la població al 
sector litoral barceloní, així com el des
vetllament de les activitats comercials i 
industrials, es fan ben paleses al segle 
XVill (1). Aquest fet representà sens dub
te un notable increment del cens de bestiar 
equí -mules cavalls i ases-, és a dir del 
animals de ferradura . Com sabem prou bé 
l'energia a sang d' aquestes espècies ha 
estat fins fa ben poc insubstituïble per a 
traginar mercaderies, treure les barques 
del mar, pels transports per terra, llaurar 
els camps i molts altres usos. 

La cura i manteniment en bon ús dels 
cavalls, estava aleshores a càrrec d'una 
professió no prou ben coneguda i poc es
tudiada com era la manescalia, de notable 
tradició als Països Catalans des de l' Edat 
Mitjana (2) 

Els manescals i albeiters tenien cura 
de les caballerisses, ocupant-se de tasques 
tan distintes com ferrar, sagnar, donar punts 
de foc, guarir i atendre els animals malalts 
per tal que podessin èsser útils als seus 
amos. 

Les professions esmentades estaben in
closes a les «arts del foc» als gremis de 
ferrers, calderers, manyans, agullers i al
tres artesans del metall. A Mataró trobem 
els manescals i ferradors al gremi de Sant 
Antoni Abat, que tenia la Capella a la 
Parròquia de Santa Maria, juntament amb 
el gremi de Sant Eloi. Els prohoms i con
frares de les confraries de Sant Antoni 
Abat i Sant Eloi, incloïen doncs artesans 
de totes les branques del metall, sense 
distincions (3). 

Titulació dels albeiters, manescals i fer
radors.-

Les ordenances del ferrers, establien 
des d'antic que els prohomes del gremi o 
confraria podien examinar i aprovar els 
joves aprenents i aspirants a 1' ofici. Com 
veurem més endavant, quasi la totalitat 
d'albeiters i ferradors passaven de pares a 
fills, i l'art de ferrar s'establia com una 
professió força tancada, ja que l'art de 
guarir els cavalls s'aprenia ben sovint per 
tradició basada en una experiència pràcti
ca que no estava pas a l'abast de tothom . .. 

La desfeta de l'any 1714, representà a 
més de l'adveniment de la monarquia bor
bònica, la pèrdua de les llibertats nacio
nals i l'establiment a Catalunya d'una nova 
administració absolutista d'acord amb la 
promulgació del «Decreto de Nueva Plan
ta». La albeiteria no tardà en trobar-se 
afectada per la nova situació política. 

El nou règim cobrí amb caràcter fix el 
càrrec de Protoalbeiter, qui tenia la missió 
d' inspeccionar els professionals de la ma
nescalia i del ferrar, tenint a cura també la 
concessió dels corresponents títols per a 
poder exercir legalment l'ofici, en clara 
contradicció amb els provilegis i usos gre
mials. 

Per un Reial Despatx de 21 d'octubre 
de 1717 fòu anomenat Protoalbeyter de 
Catalunya en Diego Albarez, albeiter ori
ginari de Sevilla i ex manescal del Regi
ment de Cavalleria de Granada dúrant la 
Guerra de Successió (4); aquest càrrec, 
com molts d'altres de la post-guerra, fou 
atorgat per mostrada fidelitat al rei Borbó 
Felip V, encara que en aquest cas s'hi 
interposà un examen d'aptitud per Gremi 
d' Albeiters i Ferradors de la ciutat de 
Barcelona (5). 

L 'activitat del nou examinador 
d'al bei ters i ferradors no trigà gens ni mica 
en topar amb les organitzacions gremials 
seculars locals, ja que d'immediat trobem 
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documentalment 1' esmentat Diego Albarez 
adreçant-se a la Real Audiencia per tal de 
demanar ajut per l'acompliment de la seva 
missió « después de que por la 
Contradi zion de lo s Prohombres e 
Yndividuos de la Cofradia de los 
Albeytares y Erradores de esta ciudad. 
Con el motivo de que dentro de ella, no se 
estilava ser examinados por el 
Prothoalbeytar ... » (6)., conflictivitat que 
degué ésser molt forta en nombroses 
poblacions catalanes. A Olot esmenta 
particularment que en ser-li demanat el 
títol a un ferrador «le respondió con pala
bras injuriosas y ultrajando el título de S u 
Magestad, a bista de lo que mandó al 
Coronel Dn Bemardino Marimón pren
derle», així doncs el Proteoalbeiter no ho 
tenia pas gens fàcil. 

Mataró i el seu gremi de ferradors , figurà 
entre les corporacions més contestatàries, 
com hem comprovat en distints documents 
de la Reial Audiència borbònica, un dels 
quals és adreçat al Corregidor de Mataró Dn 
Francisco Antonio de Morales, en data de 
15 de gener de 1719 assenyalant es donés 
suport a la persona del Protoalbeiter «ha
ciéndole extensión de este Despacho seran 
seguidamente requeridos pidiendoles asis
tencia y auxilio, se lo den sin mora ni dila
ción alguna». 

Val a dir .que el Protoalbeiter en fer 
lliurament de cada títol debia rebre una 
taxa de «por títulos de Albeytar a quatro 
Doblones y dos Doblones por el de 
Herrador>>, pels nous practicants, i la mei
tat per revalidar les titulacions anteriors a 
l'any 1705 (7) . 

Els problemes de normalització i 
adjudicació dels títols varen haver de 
romandre molts anys; encara el 16 
d'agost de 1721 el Capità General Interí 
de Catalunya Don Bernardo Santes Cal
derón de la Barca, reiterà al Corregidor 
de Mataró les amenaces de sanció pels 
practicants no titulats ni examinats, 
arribant fins i tot a l'incautació de les 
eines i instruments de l'ofici « ... a los 
quales precediendo inventario se depo
sitardn en las personas de la mayor 
satisfacción de las Justicias» (8). 

El gremi mataroní de Sant Antoni Abat 
i Sant Eloi es resistí molt temps a les 
pretensions del Protoalbeiterat, ja que 
presentà plet sobre 1' assumpte ... i encara 
en data del 21 de març de 1730 la Reial 
Audiència dirigint-se al Corregidor de 
Mataró assenyala encara « ... se sirva no 
dar oidos a las referidas instancias de la 
dicha ciudad de Mataró, en lo concer
niente a las visitas, y examenes de Herra
dor y Albeytares, y cobranza de los sala
rios tazados, s in permitir que al suplican
te en esta·salida que. ha de executar se le 

ponga embarazo alguna, ni se le ocasione 
el menor dispendio» (9). 

Noms i relació dels albeiters i ferradors 
del Maresme a la meitat del segle XVIII.-

La minoria d'edat primer i les discre
pàncies entre el Protoalbeiter de Catalunya 
Diego Albarez (fill) i la seva mare Josepha 
Calderón de la Barca, obligàren a la Reial 
Audiència de Catalunya anomenar un in
terventor per a visitar i atorgar títols 
d'albeiter a quatre Corregiments en les 
seves visites quatrianyals, percevent les 
taxes d'inspecció en benefici de la vídua 
del primer protoalbeiter. Aquesta tasca ens 
ha permès ·conèixer els noms d'un bon 
nombre de professionals de l'època. Trans
crivim aqui una relació de noms de perso
nes que eren visitades al Corregiment de 
Mataró. Aquesta llista figura en un annex 
del traspàs de l'interventor Pau Fargas, 
qavant del notari públic de Barcelona 
Jaume Tos i Romà; tenint en compte que 
fou art"omenat el 3 d'abril de 17 61 i cessat 
pel març de 1763, aquesta llista correspont 
fidelment a aquest període. Concretament 
l'interventor Fargas assenyala «en 4 de 
mayo de 1761 empezé a hazer la visita en 
los quatro corregimientos de Cathaluña, 
en cuya demora fué mi gasto, del mozo y 
del mulo, para comida y bebida como 
sigue ... » a la descripció de les visites re
marca que la visita a Mataró fóu feta el12 
de juny de 1761. 

Tiana 
Juan Vila 

Lella 
Pablo Colomer 
Miguel Pifarrer 

Tayà 
Miguel Elias 
Domingo Bosch 
Felio Rementul 

Premià 
Francisco Quintana 
Josepb Buquet 

Vilassà 
J oseph Rossell 

Cabrils 
Pablo Cabé 

Cabrera 
Sebastian Albert 

Argentona 
Francisco Boba 
Francisco Trijinals .. 

Jaume Sauri- Albeiter de Mataró· 

M1quel Ravella - Albeuer de Mataró -

Jaume Casellas ·Ferrador de Mataró-

Nards Alsina. Ferrador de Mataró-

Signatures dels a/beyters de Mataró Saur(, Ravel/a, 
Case/las i Alsina. 

Marees Rexac, albeiter 

Mataró 
Jairne Saurí 
Miguel Rabella 
Francisco Molins 
Na¡ciso Alsina 
J airne Casell as 
Joseph Capdevila 

L'any 1765 una altra llista d' albeiters 
i ferradors de l'interventor Jacinto Oliver 
ofereix alguns canvis, pel que fa a Mataró 

. havia mort en Miquel Ra vella i fou alta el 
ferrador Josep Granja; d'altres canviaren 
de residència. 

Albeiters i ferradors mataronins del se
gle XVIII.-

Els professionals dels censos del 
protoalbeiterat els hem contrastat amb les 
dades de l'Arxiu Parroquial de Santa Maria 
i l'arxiu dels Protocols Notarials de Mataró. 

Circumscrivint-nos al segle XVIII ve
iem com la professió de manescals era 
transmesa de pares a fills en la majoria de 
casos. Vegem-ho a continuació: 

Els SAURÍ 

Tenien el fornal o el taller a la Creu 
d'en Ramis (Creu de terme) «en lo carrer 
dit lo Camí Ral, devant del Col.legi dels 
Pares de les escoles Pies, dits de Santa 
Anna» (ocuparia els números 389-391 de 
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I' actual Camí Ral), aleshores als afores de 
Mataró. 

Coneixem almenys tres generacions de 
manescals, 

JAUME SAURÍ, casat amb Magdale
na Blanch 

·JAUME SAURÍ, nasqué l'any 1696 i 
va morir el 2 d'agost de 1775 als 79 anys, 
i fou sepultat a la cripta de la Confraria de 
Sant Eloi. Casat en primeres núpcies amb 
Teresa Tuxet, i en segones núpcies amb 
Maria Pou. 

Testà el 4-XII-1764 amb el notari Sal
vador Torras. 

JOAN SAURÍ, també manescal, fil de 
J. Saurí i T. Tuxet. 

FELIX SAURÍ, germà -també manes
cal- que morí el 3-Vll-1777 als 36 anys 
(10). 

Els RA VELLA 

Tenien el fornal o taller <ifora lo portal 
de Sant Joseph» (actualment al carrer de 
Sant Josep); no sabem exactament a on, 
però és possible que estigués emplaçat a 
l'actual n° 54, ja que actualment s' hi troba 
encara un taller de ferrar, emplaçat preci
sament al sector extramurs del mateix car
rer -poc més avall de l'encreuament del 
carrer de Sant Josep amb l'amomenada 
Muralla del Tigre. Els Ravella eren ori
ünds de ViJabalcasera -Parròquia de 
Vallgorguina-. En coneixem dos: 

SEBASTIÀ RA VELLA, natural de 
Vallgorguina, casat amb Mariana Codina. 

MIQUEL RA VELLA, albeiter de 
Mataró; va morir el 2 de maig de 1764 i 
fou sepultat també a la cripta de la Confra
ria de Sant Antoni i Sant Eloi , a la Parrò
quia de Santa Maria. Estava casat amb 
Maria Ra vella, que morí ellO-I-1763. Tes
tà a l'escribania del Notari Bonaventura 
Català i Mas. No tenia fills. Tenia un ger
mà albeiter a santa Maria de Palautordera 
-Silvestre Ravella- (11) 

Els CASELLAS 

Tenien el fornal <ifora lo portal de 
Vatlleix, en el camí que mena cap a les 
monges caputxines». També en coneixem 
almenys tres generacions de ferradors. 

BARTOMEU CASELLAS, casat amb 
Teresa Trias. 

JAUME CASELLAS, ferrer, va morir 
1'11 d'agost de 1780. Féu testament el 

juliol de 1780, en poder de Francesc Poy, 
Notari (12). Casat amb Teresa Puig, la 
qual junt amb l'hereu van fer un interes
sant inventari del bens del seu difunt ma
rit, que té per a nosaltres un gran interés 
(13), ja que descriu els estris de treball del 
ferrador. 

JAUME CASELLLAS, hereu de l'an
terior, que morí el 25 de decembre de 
1775 als 29 anys (14). Els altres germans
Salvador, Manel i Llorenç- es dedicaren a 
1' argenteria. 

ElsALSINA 

Tenien el fornal «fora lo portal de 
Vatlleix» i l'habitacle al carrer de Bonaire. 
El ferrador Narcís Alsina no era fill de 
ferradors, ja que el seu pare Mariano Al sina 
era bracer, casat amb N'Eulàlia Puig. 

NARCÍS ALS IN A, ferrer. Va morir el 
dí a 9 de maig de 17 67. El seu testament fet 
dos dies abans del seu òbit està en poder 
de Josep ·Torras i Vieta, Notari (15). Fou 
sepultat a la cripta de la Confraria de Sant 
Antoni i Sant Eloi. Estava casat amb Rosa 
Costa. 

RAFEL ALSINA COSTA, ferrer i fill 
de l ' anterior (hereu) 

CONSIDERACIONS.-

A cop de vista veiem en primer lloc 
una constant, que per alta banda era molt 
freqüent en els oficis artesans, i és la trans
missió de pares a fills tant de la feina com 
dels instruments per al treball; i en segon 
lloc constatem que els taller de ferrar s'em
plaçaven en punts de sortida de la ciutat i 
per tant de màxim trànsit de carruatges -el 
Camí Ral, el Carrer de Sant Josep i la 
sortida de Vatlleix-. 

Documentalment no ha estat possible 
establir una diferència entre el treball dels 
albeiters i el dels ferradors , malgrat la su
perior graduació dels primers en quant al 
coneixement de les malalties dels cavalls. 

Revisant l'inventari del ferrador Jaume 
CASELLAS, que pel moment és l'únic 
que hem trobat, hom es pot fer una cabdal 
idea del tipus de treball que realitzaven: 

(Extracte de l'inventari del testament, 
en poder de Francesc Poy, Notari) 

«En la entrada de la casa si troba la 
botiga de ferrer nostra pro pia y dins esta 
lo següent. 

Primo una premsa usada, y un cup de 
raig de vint y una càrrega també usat amb 
son correspondent brescat. 

!tem. una portadora usada. .. 

!tem. dos botas de tres càrregas cada 
una encercolades de ferro y dos de mitga 
càrrega cada una també ab cercols de 
ferro y buides, menos l'una que si troba 
un poch de vinagre dins. 

!tem. tres enclusas la ur¡a de pes once 
arrobas, altra deu y la altre de quatre, 
to tas usadas, i collocades ab son respective 
soch, totas usadas. 

!tem. dos mays grans y cinch martells 
també grans, tot usat. 

!tem. un manxó i unas manchas, aquell 
usat y aquestes dolentas. 

!tem. quatre dotsenas de ferraduras 
no vas. 

!tem. tres botabans, dos estanallas de 
ferrar, dos martells també de ferrar, tres 
estanallas grans per la fornal, i totes les 
demés eines necessarias per lo ofici de 
ferrer, tot usat. 

!tem. dos barras i mitja de ferro, de 
pes juntas tres arrobas. 

!tem. a la referida botiga de ferrer una 
fanga, dos magallas, un magalló, un ma
gall de escarpell y tres arpellas tot de 
ferro ab sos corresponents manechs de 
fusta tot usat>>. 

REFERÈNCIES 

(1) P. Villar. Catalunya dins l'Espa
nya Moderna. Les transformacions agràri
es del segle XVill català. Edicions 62, 
1966. 

(2) Arxiu de la Corona d'Aragó 
(A.C.A.) Cancillería Real. Reg. 1529, f.32 . 

(3) A.C.A. Arxiu Notarial de Mataró
A,N.M.- Reg. E-29. 

(4) A.C.A. Real Audiencia. Villetes. 
Reg. 362, f. 213. 

(5) Arxiu dels Protocols Notarials de 
Barcelona. prot sive manuale.S Alejo 
Claramunt. 

(6) A.C.A. Real Audiencia. Cartas 
acordadas. Reg. 4, no numerat. 

(7) A.C.A. Real Audiencia. Papeles de 
S.E., lligall 242. 

(8) A.C.A. Real Audiencia. Cartas 
acordadas. Reg. 8, f 200-208. 

(9) A.C.A. Real Audiencia. Consultas. 
Reg. 144, f. 220-221. 

(10) Arxiu Parroquial de Santa Maria 
(A.P.S.M.) Llibre d'obits 1767-1781. f. 
165 . 

(11) A.C.A. (A.N.M.) Reg. 828, f 65-
66. 

(12) A.C.A. (A.N.M.) Reg. 950, f 178. 
(13) A.C.A. (A.N.M.) Reg. 950, f206-

212. 
(14) A.P.S.M. Llibre d'obits, 1767-

1781 
(15) A.C.A. (A.N.M.) Reg. 871, f331-

332 • 

I 



QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA CATALANA 

NOTICIARI 

I JORNADAS NACIONALES DE HISTO
RIA DE LA VETERINARIA 

Els dies 29 i 30 de juny de 1995 es 
celebràren a la Facultat de Veterinària de la 
Universitat Complutense de Madrid les «I 
Jornadas Nacionales de Historia de la 
Veterinaria», organitzades per les Associ
acions Madrilenya, Andalusa i Catalana, 
amb l'ajut del Col.legis de Veterinaris de 
Madrid i Catalunya. S'hi presentàren dotze 
conferències i tres comunicacions lliures. 
La notable assistència a les xerrades així 
cotn l'interès de les discussions que s'hi 
produïren van evidenciar la necessitat de 
que es repeteixin aquests tipus d'actes. A 
l' ACHV disposem del resum de les confe
rències per totes aquelles persones que esti
guin interessades. 

Una de les fites que s'aconseguiren fou 
la creació de la· «Asociación Española de 
Historia de la Veterinaria», orgamisme que 
ha de coordinar a les associacions existents 
i a aquelles que van sorgint (Extremadura, 
Aragó i València). S'ha constituït unaco
missió . que s'encarregarà de la legalització 
de la organització espanyola i de posar.la 
en marxa. Com a representant de l' ACHV 
hi participà el nostre Secretari . 

• 
~ 

T J orna das Raeionales 
de l1istoria 

de la Veterinarla 

[ACl 
~ 

Facultad Veterinaria 
U. CM 

Ma<tid, 29-30 Junio 
1995 

ASSEMBLEA GENERAL DE l' ACHV 

El 21 d'octubre de 1995, a les 10.30 
hores, estava convocada l'assemblea gene
ral de I' ACHV al CoLlegi de Veterinaris de 
Barcelona. L'assistència a l'acte va ser molt 
baixa -tan sols 15 persones !-dels 61 mem
bres que fins ara estan inscrits a l' ACHV. 

Vàrem començar l'acte presentant les 
conferències «Figures de la Veterinària 

Catalana» (per Martí Pumarola i Batlle) i 
les comunicacions «Mariscals, manescals 
i veterinaris i Segismón Malats» (per Josep 
M" Séculi i Brillas) i «Dades històriques 
de veterinaris militars a Catalunya» (per 
Jaume Roca i Torras), que varen participar 
a les I Jornades d'Història de la Veterinària 
de Madrid. 

Un cop acabat l'acte científic i malgrat 
la baixa assistència, es discutiren alguns 
punts de l'ordre aprovant.se la instauració 
de quotes anuals pels membres de 1' ACHV: 
3.000 ptes. per membre i una quota especial 
de 1.500 ptes. per estudiants. L' apllcació de 
la quota es realitzarà a partir de l'any 1996. 

//fl"UÜ/17/AJ . . 

I PREMI DE LA ASSOCIACIO ANDALU
SA D'HISTORIA DE LA VETERINÀRIA 

En Jordi Grífols i Ronda, estudiant de 
tercer cicle de la Facultat de Veterinària de 
Barcelona ha obtingut el premi (50.000 
ptes.) del concurs convocat per la 
«Asociación Andaluza de Historia de la 
Veterinaria». El seu treball porta per títol: 
«Dolencias y curación en las aves de 
cetrería». Felicitem des d'aquests Quaderns 
al nostre company i animem a tots els estu
diants a participar.hi en properes convoca
tòries d'aquest premi. 

HISTORIA DE LA RAMADERIA I LA 
VETERINARIA ALS PAÏSOS CATALANS 

Amb aquest suggerent títol el Centre 
d'Estudis d'Història Rural (CEHR), el Cen
tre d'Estudis Històrics Internacionals de la 
Universitat de Barcelona, convoca el IV 
Col.loqui d'Història Agrària. Els actes es 
celebraran la primera quinzena de maig de 

-

1997 amb sessions a Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona i Vic. Amb un complert 
programa, un dels apartats del Col.loqui és 
dedicat a la figura del veterinari en totes les 
seves vessants professionals. El CEHR fa 
una crida a totes aquelles persones interes
sades en aportar informació sobre aquest 
tema o col.laborar en el Col.loqui. 

Els organitzadors donen especial relle
vància al tema, fins ara inèdit com a matèria 
global i d'alt interés com avantguarda de la 
història de la cultura i economia del país. 
S'espera servirà de pont entre l'estudi d'una 
discipllna humanistica i les ciències aplica
des. 

CENTRE D'ESTUDIS D'HISTÒRIA RURAL 
DEL 

CENTRE D'ESTUDIS 
HISTÒRICS INTERNACIONALS 

Universitat de Barcelona 

HISTÒRIA DE LA RAMADERIA 
I LA VETERINÀRIA 

ALS PAÏSOS CATALANS 

IV COL·LOQUI D'HISTÒRIA AGRÀRIA 

Pensem que és un gran repte per a la 
nostra professió el participar i col.laborar 
en aquest col.loqui .. 

L' ACHV ja participa en la seva orga
nització i aprofitem aquest aquests fulls per 
fer una crida a tots el veterinaris perquè 
participin en els actes del Col.loqui. 

Les comunicacions hauran d'esser pre
sentades abans de 1'1 d'abril de 1997, però 
el resum callliurarlo abans del15 de març. 
Poden tractar temes heurístics, científics, 
jurídics, econòmics ... 

Per coordinar la. participació dels veteri
naris cal dirigirse per escrit o per telèfon al 
CoLlegi de Veterinaris de Barcelona, Agda. 
de la República Argentina, 25 baixos, 08023 
BARCELONA Tel. (93) 221.24.66. 

Per informació general podeu adreçar
vos al CEHR, Universitat de Barcelona, 
Carrer de Brusí, 61, 08006 Barcelona (Tel. 
93/200.45.67 ó 93/200.43.89) o a la ACHV. 



QUADERNS D 'HISTÒRIA DE lA VETERINÀRIA CATAlANA 

175 ANYS DE VETERINARIA ALS 
PAISOS BAIXOS 

Durant l'any 1996 es celebren els 175 
anys de la creació de la Facultat de Veteri
nària d'Utrech, als Països Baixos. Durant Ja 
segona setmana de maig es celebràren els 
actes acadèmics amb un simposium que 
discutí el tema: La necesitat i el desenvolu
pament del' Educació Veterinària a Europa 
en els segles XV/l/ i XIX. 

També es presentà una exposició a càr
rec del Museu d'Història de la Veterinària 
de la mateixa Facultat, i una mostra de fila
tèlia veterinària. 

28é CONGRES INTERNACIONAL 
D'HISTORIA DE LA VETERINARIA 

La World Association for the History 
ofVeterinary Medicine (Associació Mun
di al d'Història de la Veterinària) convoca 
el seu Congrès els dies 16 al 20 d'octubre 
de 1996, a la nova Facultat de Veterinària 
de Viena (Austria). Els temes proposats per 
aquest congrés son: «La contribució de la 
Veterinària al desenvolupament econòmic i 
social», i «Problemes sorgits pel reconei
~em.ent dels drets professionals veterina-
ris». 

També hi haurà un espai dedicat a co
municacions lliures. El professor Dr. P.F. 
Knezevic, catedràtic d'Anatomia d'aquella 
Facultat és l'organitzador del congrès. Els 
interessats en rebre més informació us po
deu adreçar a Ja Secretana de l ' ACHV. 

CENTENARI DE LA REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA DE ARENYS DE MAR 

El passat dia 14 de juny es celebrà un 
important Acte Acadèmic amb motiu de la 
celebració del primer centenari de la "Real 
Escuela de Avicultura". Presidí l'Acte l'Ho
norable President de la generalitat Sr. Jordi 
Pujol, assintint-hi el Hble. Conseller d' Agri
cultura Francesc Xavier Marimón, el Di
rector General de Productes i Mercats Ra
maders i primeres autoritats de la vila 
d'Arenys de Mar. 

Participàren a l'acte prop de mil perso
nes procedents del mon avícola, cooperatiu, 
empresarial i associacionista. 

El President de Ja Generalitat destacà la 
fe ina feta per tres generacions de la familia 
Castelló, pioners de ·l'Avicultura espanyola. 

PUBLICACIÓ DEL «JURAMENT PRO
FESSIONAL VETERINARI» 

El Laboratori URIACH acaba de publi
car en grari format -per enqüadrar-se- un 
imprès que indueix un gravat històric en el 

qual hi figura un text amb el «Jurament 
Professional Veterinari». 

L'edició s' ha fet en castella, català, ga
llec i euskera. 

Si voleu tenir un exemplar cal demanar
ho a l'esmetat Laboratori: 

J. Uriach & Cia. ,S.A. 
(Divisió Veterinària) 
C. Degà Bahí 59-67 
08026 BARCELONA 
Tel. (93) 347.15.11 
Fax (93) 456.06.39 
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«LA PRENSA VETERINARIA (I HASTA 
1903)» 

Prol.logada pels el Drs. Mariano Illera, 
President de la Reial Acadèmia de Veteri~ 
nària de Madrid, i Manuel Rodríguez 
Sanchez, Degà de la Facultat, el llibre del 
Prof. Juan Fernandez Sanz no podía ve
nir en millor moment, coïncidint amb el II 
Centenari de la Escola de Veterinària de 
Madrid i el recobrament de l'interés pel 
passat històric de la professió. 

Fa 150 anys José M" Estarrona fundà i 
dirigí l' any 1845 la revista «Boletín de 
Veterinaria» considerada com a la primera 
publicació que aparegué a Espanya; el lli
bre esdevé pel seu meticulós tractament una 
veritable peça mestra de cabdal importàn
cia a l'historiografia veterinària, precedida 
l'any 1843 per la «Revista "de la Agricul
tura, Jardinería, Horticultura, Arbori
cultura, Economía Rural, Veterinaria, 
Higiene y Medicina doméstica». 

L'autor assenyala un inventari de 45 
publicacions aparegudes entre 1845 i 1903, 
analitzant amb cura la progressió de la cièn
cia veterinària en aquest període. Es fa un 
resum dels autors i signatures més freqüents, .. 

analitzant les vessants tècniques, professio
nals, varietats i noticiaris. 

Als primers anys les publicacions 
esta ben molt influïdes per l'Escola de Vete
rinària de Madrid, expandint-se mes tard a 
tota la peninsula i ultramar -Cuba i Puerto 
Rico- . Del total de les 45 publicacions 
inventeriàdes en tot el període, el 46 % eran 
fetes a Madrid i la resta a altres ciutats. 

L' autor esmenta la dificultat de medis 
en que subsitïen moltes de les publicacions, 
que comptaben moltes vegades amb ben 
pocs lectors i un mínim pressupost. 

Un important treball de recerca en he
meroteques i una exposició clara, assenya
da i didàctica completen un llibre impres
cindible des d'ara pels investigadors . 

Pel que fa a Catalunya tan sols figuren 
quatre revistes, dues de tipus ramader «Re
vista de Agricultura Practica» del Institut 
Català de Sant Isidre, «La Avicultura Prac
tica» de la Reial Escola d'A vi cultura, i dues 
estrictament professionals: 

«La Veterinaria Catalana» (1_9?0- e 
1901) revista de vida molt curta dirigida 
Sugrañes-Bardagí, i redactor en cap Josep 
Mas i Alemany; hi col.Iaboraren Antoni 
Sabater, Ramón Turró, Antoni Darder, Pere 
Pich, Bonaventura Marlet, Josep Porta i al-
tres, tingué un contingut higenista autòcton 
i periodicitat quincenal i el «Boletín de 
Veterinaria» (1902-1929), bimestral diri-
gida per J. Barceló Martí, amb una tirada de 
6.500 exemplars. Era una edició en castella 
de la revista francesa de la casa Méré de 
Chantilly (Orleans). 

El llibre consta de 148 pagines en quart, 
i l'etità AACHE Ediciones, Guadalajara 
l 'any 1995. 

PROPERES "JORNADAS NACIONALES A 
DE HISTORIA DE LA VETERINARIA" W 

La Asociación Española de Historia de 
la Veterinaria, organitza a Madrid, pel mes 
de nombre d'enguany, les li Jornadas 
Nacionales de Historia de la Veterinaria. 
Aquesta vegada, el tema monogràfic serà la 
història del Cos de Veterinària Militar; tam
bé es podran presentar comunicacions so
bre tema lliure. La primera part d'aquestes 
jornades es celebrarà al Centro de 
Veterinaria Militar de Madrid, on, a més, 
es podrà visitar el ·seu Museu dedicat a la 
història del cos. La segona part de les jorna
des es desenvoluparà a l'Aula Magna de la 
Facultat de Veterinària de Madrid. Els que 
esteu interessats en participar-hi podeu 
contactar amb: Luís Angel Moreno 
Fernandez Caparrós, Tte. Coronel Jefe de 
la Unidad Facultativa, Centro de Veterinaria 
Militar, Darío Gazapo 3, 28024 Madrid. 
Telf. (91) 711 13 06, 711 90 62 Fax. (91) 
711 Ol 92 . 



L'HONORABLE CONSELLER 
DR. AGUSTI CAROL i FOIX I 
L'EXCM. DR. JOSEP SECULI 

i BKILLAS PRESIDENTS 
D'HONOR DE L' ACADEMIA 

' ' DE CIBNCIBS VETEKINAR.IBS 

El passat dia 17 de juliol, en el Saló d'Actes del CoLlegi 
Oficial de Veterinaris de Barcelona, amb la Presidència de 
l'Honorable Sr. Xaviér Trias, Primer Conselier de Presidència 
de la Generalitat de Catalunya. El Dr. Pere Costa Batllori, va 
fer la glossa sobre l'acte amb un recull anomenat «Dues vides i 
un objectiu». 

Del Dr Carol Foix, llicenciat en veterinària a Saragossa 
l'any 1947, destacà que fou el pioner a Catalunya de la Insemi-e nacip Artificial, i com a Especialista en Cirurgía, Reproducció 
i Esterilitat del bestiar boví, essent autor de nombroses confe
rències i publicacions tècniques. Fou president del CoLlegi de 
Barcelona, del Consell de CoLlegis Veterinaris de Catalunya i 
de la Acadèmia de Ciències Veterinàries. 

L'any 1-980 fou elegit Conseller d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat. Va desenvolupar molt bona tasca, 
potenciant especialment la recerca agrària, centres de 
comprobació de rendiments, agrupacions de defensa sanitària i 
forestal, formació professional agrària, etc. Està en possessió 
de nombrosos guardons. 

Del Dr. Seculi i Brillas, llicenciat i doctor en veterinària per 
la Universitat de Saragossa, assenyalà que ingressà al Cos 
Nacional Veterinari -com a Inspector de les Duanes del port i 
aeroport de Barcelona i Inspector Regional de Sanitat Animal-. 
Fundador i Tèncic de productes Neosan, Laboratoris Unisol i 
Pinsos Picrosa. 

Fou President del CoLlegi de Veterinaris de Barcelona -
reeligit quatre vegades consecutives-. És Acadèmic numerari e de les Reials Acadèmies de Farmàcia i de Medicina de Cat.alunya 
i de la de Ciències Veterinàries de Madrid actualment es Presi
dent de la Associació Catalana d'Història de la Veterinària. 
Professionalment ha publicat més de 150 treballs científics i ha 
dirigit durant quatre dècades les revistes «Annals del Col.legi 
de Barcelona» i «Noticies Neosan». 

Després intervingueren els Drs. Jaume Balagué -President 
del Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya-, i Josep 
Llupià, -President de la Acadèmia de Ciencies Veterinàries de 
Catalunya-. 

A continuació l'Honorable Sr. Xavier Trias, lluirà les me
dalles i Diplomes als guardonats. Acte seguit el president de 
l'Acadèmia, descubrí dos quadres dels homenatjats dibuixats 
per Dr. Jordi Montsalvatge, veterinari i metge. 

L'Honorable Dr. Agustí Carol, donà les gràcies en nom 
propi i del Dr. Josep Séculi. 

Com a cloenda l'Honorable Sr. Xavier Trias pronuncià 
unes emotives paraules felicitant ambdues personalitats de la 
veterinària, agraïnt-los la seva gran tasca professional durant 
més de mig segle. 

L'ampli Saló d'Actes del Col.legi resultà insuficient per 
acollir el selecte auditori assistent a 1 'acte. 

ELS VETERINARIS DE 
CATALUNYA 

HOMBNATJBKAN AL 
# 

DR. VIDAL MlJNNB A PIERA 
LA SEVA VILA NATAL EL 
PROPER 5 D'OCTUBRE 

El Col.legi de Veterinaris de Barcelona, juntament amb 
l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, la Facultat 
de Veterinària de Bellaterra, l'Associació Catalana d' Història 
de la Veterinària i amb la col.laboració de l'Ajuntament de Piera 
(Anoia), homenatjeran al destacat veterinari Dr. JOSEP VIDAL 
i MUNNÉ fill de Piera, amb motiu del centemari del seu naixe
ment el proper dia 5 d'octubre. 

En JOSEP VIDAL i MUNNÉ (1896-1958) ha sigut un dels 
veterinaris més destacats i és una figura de la veterinària espa
nyola. 

Estudià la carrera a Saragossa acabant l'any 1916 amb bri
llant expedient acadèmic. A l'any 1917 guanyà les oposicions a 
veterinari municipal de Martorell, i pel1922 guanyà les oposici
ons d'ingrés al Laboratori Municipal de Barcelona. A l'any 
1929 fundà el Laboratori Leti, juntament amb els Drs. P. 
Domingo i Sunyer Pi. A11930 guanyà les oposicions de cap de 
Secció de Veterinària de l'Institut Provincial d'Higiene de 
Barcelona. 

Al 1931 i demanat per Madrid pel seu gran prestigi, fou 
anomenat Director de l'Instituto de Biología Animal, i a més 
professor de l'Escola Superior de Veterinària de Madrid a la 
Càtedra de Bacteriologia. 

A11933 tomà a Barcelona i passà a ocupar els seus càrrecs i 
a més fou el.legit primer President del CoLlegi de Veterinaris de 
Catalunya. 

A11941 publicà el llibre «Divagaciones inrnunológicas» i el 
1943 va estudiar la penicil.lina in vitro i en animals, col.laborant 
l'any 1944 en l'experimentació per primera vegada a Espanya 
dels seus efectes en éssers humans. 

Al 1949 participà científicament en la creació de la societat 
Antibioticos, S.A. a Lleó, per a fabricar-hi la penicil.lina. 

Morí sobtadament el1958 en el seu laboratori de Barcelona. 
Durant la seva vida publicà més de 100 treballs científics, 

bastants a Congressos Internacionals. 
A la seva vila natal de Piera, desenvolupà una gran tasca 

cultural i artística, pel que fou anomenat fill predilecte. 
Per a més detalls del proper homenatge, contactar amb el 

CoLlegi de Veterinaris de Barcelona, Tel. (93)211.24.66 i Fax 
(93) 212.12.08. 

.. 



«LA CARNE: SU ABASTECIMIENTO Y 
CONTROL EN LA VALENCIA FORAL» 

Discurs de recepció de l'Acadèmic Elec
te Dr. Vicente Dualde Pérez en l'ingrés a la 
Reial Acadèmia de Ciències Veterinàries 
de Madrid, llegit el día 22 de novembre de 
1995. 

Una peça important en els estudis lo
cals, aprofundint en l'entrada de carns a la 
ciutat de València, ciutat que a finals del 
segle XV comptaba amb 25.000 habitants. 
Les entrades de bestiar venen anotades als 
«Llibres o Manuals del Consell» i «Llibres 
del Mustaçaf». 

Una brillant revisió del tema permet ana
litzar com les carns oficials més consumides 
eren possiblement el xai i. el cabrit, donç el 
porc possiblement no es comptabilitzaba en 
cas de matances fetes a casa, així com tam
poc ho eren les aus, els conills i la caça. 

València era deficitaria en carns, por
tant-la desde Castella i Aragó. Alfonso II 
prohibí la sortida de carns del Regne de 
València: «ningú traga fora del Regne ove
lles, vaques, porques, moltons, cabrons, 

RAMON TURRÓ I DARDER (MALÇRAT 
DE MAR, 1854 - BARCELONA, 1926) 

Figura cabdal en el camp de la Microbi
ologia i de la Immunologia, de transcen
dència nacional i internacional, Introductor 

BUTLLETA I>'INSCRIPCIÓ 

Població 

REAL ACADEMIA DE OENCIAS VEnlUNARIAS 

LA CARNE: SU ABASTECIMJENTO Y CONTROL 
HIGIO·SANITARIO EN LA VALEN CIA FORAL 

DiK\1~ de r..:rpd6n òr.l Aadhnico Ekcto 
Exano. Sr. Doctol" o. Vkmte Dualdt f'trn. 

Diacuno deconto!Adón del A~ Nun:nrio 
l!llcmo.Sr.Dactor D. V~Cm~Xmino TOI'Ill 

Ld.Jm~l dJa 2lde navkmbn:de 1995 

bous, ni porchs, ni altre bestiar, sots pene 
de perdre lo bestiar y la persona a mercé 
del rey, excepte lo que ve d'Aragó per 
invernar lo qual sen pot tornar». 

de les tesis i els descobriments de Pasteur i 
Bechamp a l'estat espanyol. 

.Llicenciat en Veterinària per la facultat 
de Santiago de Compostela (1891). Va ini
ciar els seus treballs, -com a ajudant, a la 
Facultat de Medicina de Barcelona. Però la 

Nom 

Telèfon 

Província 

Professió: Estudiant O Veterinari O Altres'----------' 

BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

Adreça de l'agència 

Població Província 

Oficina DC N" de compte 

ITJ I I 
Senyors, 
els agrairé que amb càrrec al meu compte/llibreta atenguin els rebuts que presentarà l'Associació Catalana d'Història de 
la Veterinària (ACHV). Per valor de: 

O Quota nonnal (3000 pres/any) O Quota redliida (1500 pres/any) 

Signatura del ti tular 

Envieu la butlleta al fax núm. (93) 212 12 08 o bé per correu a: ACHV-Col·legi de Veterinaris 
Avinguda República Argentina, 25- 08023 Barcelona 

PublicaCió feta amb 1' ajut del 

La mancança de carn feu prohibir la ma
tança de ovi de menys d'un any: «Peque en 
lo Regne de València hi haja mes abundancia 
de bestiars, se proveix que ningú mate 
corde ros ni corderes menors de un any pera 
vendrels, sots pena de cinch sous per cada 
cap». 

El tex te aprofundeix en l' analisi de la 
compra i distribució del bestiar a càrrec dels 
Administradors de les carns nomenats pel 
Consell Municipal. També esmenta les dis
posicions que desde 1238 regien les 
carniceries i escorxadors de bestiar i les nor
mes en que podien vendre i tallar les carns. 

Té notable importància la missió del 
mustaçaf i dels vehedors per a controlar la 
sanitat de la carn -»teneastis, omnes cames 
mundas et incorruptas in cicta carniceria»-; 
com podem llegir a les disposicion del Con
sell i «bandos» de l'època. 

La magnífica peça oratòria, plena de 
anéc;dotes, dits, normes i dades mereix un 
agreïment a l'autor per la seva aportació a 
la recerca sobre la història professional i 
social en un dels aspectes menys coneguts i 
estudiats. 
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part més importats de la seva activitat la va 
dur a terme al Laboratori Municipal de 
Barcelona, del qual fou director a partir de 
1906. La seva actuació fou decisiva en les 
grans epidèmies que afectaren els animals, 
com la peste porcina a Mallorca (1893) i 
l'espècie humana, ·com ara les epidèmies de 
peste bubònica (1904) i tifus (1914) a la 
ciutat de Barcelona. 

Va ser també un gran pedagog escrivint 
llibres i organitzant cursos de formació en 
microbiologia i immunologia. • 
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