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IMPORTANT APORTACIÓ HISTÒRICA 
DELS VETEKINAKIS AL cciV COL.LO
QUI D'HISTÒRIA AGRÀRIAn 

L'Associació Catalana d'Història de la Veterinària ha estat present en 
distintes activitats, pel que hem publicat una edició quasi monogràfica sobre 
el «N Col.loqui d'Història Agraria». Aquesta manifestació ha tingut una 
vessant inèdita i fins i tot diriem que sorprenent: la gran quantitat de 
veterinaris que han presentat treballs sobre històries relacionades amb la 
professió i la ramaderia, i que sense èsser veritables historiadors han estat 
presents en una manifestació de veritable importància. 

Aquest fet ens indica de manera ben evident que la professió veterinària 
esta ben viva quan es tracta d'enfrontar-se amb un repte de gran abast ... i 
aixó té que encoratjar-nos i pensar que es ben possible l'existència d'una 
«Associació Catalana de Història de la Veterinària», fermament arrelada i 
amb esperit de continuïtat. 

Desitjem que els «Quaderns» surtin com a mínim dues vegades l'any 
nudrint-se d'estudis inèdits fruit de l'activitat de un grup de veterinaris 
interessats, que com varem tenir ocasió de comprovar en el «Col-loqui» son 
molts i molt qualificats. 

Tinguem en compte que fins fa ben poc, la Història de la Veterinària era 
un gran oblit no tan sols dins les Facultats sino per a molts professionals. 

En aquest número volem donar particular relleu a les comunicacions 
presentades pels veterinaris d'arreu de Catalunya amb motiu del repte dels 
«lV Col.loquis sobre Història de la Ramadería». 

Tanmateix l 'interés per el passat de la veterinària intesessa i molt, com 
ens fa avinent la creació de nombroses associacions en distintes autonomies 
de l'Estat, i la seva Federació en una Assocoació de caire Nacional. No 
oblidem que Espanya te el repte d'organitzar un Congrés Internacional 
d'Història de la Veterinària, coincidint amb el I 50 aniversari de les escoles 
de Saragossa i Córdoba. Caldrà donç seguir en la tasca ... de tot aixó ja en 
parlarem el proper número. 
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RACÓ DEL 
BIBLIÒFIL 

ELEMENTOS DE VETERINARIA, QUE SE 
HAN DE ENSEÑAR A LOS ALUMNOS DE LA 
REAL ESCUELA DE VETERINARIA DE 
MADRID 

Segismundo Malats (any 1800) 
186 pàgines, enquadernat en cartró. 
Editat per lmprenta Villalpando 

Un dels reptes que tingué la «Real Escuela de 
Veterinaria» fou la manca de llibres de text en 
castella, per lo qual els seus professors preperaren 
obres per a estudiants, com la que presentem en 
aquest racó. 

Es tracta d'un tractat de distintes obres sobre 
clínica dels cavalls en quinze capítols molt sintè
tics. 

El primer capítol tracta del póls i les calentures, 
assenyalat-ne cinquanta tres formes descrites per 
Arroyo, encara que Ca vera les reduí a tan sòls tres: 
<<pútrida, hética y diaria». 

Pel examen del pols les malalties podien identifi
car-se per la seva malignitat «inflamatòria, pútrida, 
biliosa o exantomatica». 

El llibre, eminentment didàctic, permet a l'estudiós 
de la Història de Ja Patologia entrar en els conceptes, 
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signes (símptomes) de les malalties respiratories 
(Huerfago o asma) i distintes diarrees i disenteries · 
que ocupen bona part de l'obra-, i per acabar parlant 

abastament del vorm, la ràbia <<frenesí furiosa que 
parece se produce de si mismo en algwws anima/es 
que se introduce por mordedura o introducción de 
saliva», les hidropèsies, ruptura del estómac i ruptu· 
ra del diafragma. El llibre té notable interès pel que 
fa les seves anotacions, moltes de les quals son 
innovadores o presenten vivències personals o notes 
d'última hora, com a la pag. 143, sobre experiències 
de transmissió de la ràbia a l'escola de Veterinària 
de Paris (1 787), un cas de ràbia en un cavall a Paris 
( 1787), un contagi de ràbia per un llop de Sierra 
Morena a la població d' Andujar (1779), així com 
narracions originals o de persones referenciades so
bre i èquids i altres animals afectats de ràbia. 

Tampoc podem passar per alt els remeis de les 
distintes malalties, amb sensibles diferències sobre 
les tradicionals terapèutiques de l'època i que possi
blement procedien de les seves vivències com a 
estudiant a París-Al fort. 
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HISTORIA DB LA 
RAMADERIA I DB 
LA VBTBKINARIA 
ALS PAISOS 
CATALANS 
(Jornades del 
24 de maig de 1997) 

Durant els esmentats dies i organitzat 
pel Centre d'Estudis d'Història Rural", 
que pertany al Centre d'Estudis de Histò
rics Internacionals de la Universitat de 
Barcelona, del que es Director el Prof. 
Dr. Emili Giralt i Raventós, s' ha cel·lebrat 
recentment en cinc poblacions catalanes, 
el "IV Coi.Ioqui d'Història Agrària" , 
amb un total de quatre conferències i més 
de seixanta co-
municacions. 

Tenim que 
resaltar que 
junt a prestigio
sos historia
dors, hi han 
presentant co
municacions 
un total de 28 . 
veterinaris , 
amb interes
sants treballs 
històrics. 

A continuació i en forma molt resu
mida exposarem les dades més impor
tants de l'esmentat "IV Coi.Ioqui d'His
tòria Agrària" glossant en particular els 
dels veterinaris que hi participaren. 

BARCELONA, el dia 20 de maig 

La inauguració del Col.loqui es va fer 
a l'Aula Magna de la Universitat Central 
de Barcelona, presidida pel Hble. Conse
ller de Agricultura, Ramaderia i Pesca Sr. 
F. X. Marimón, el Rector de la Universi
tat i el Cap dels Serveis veterinaris del 
Principat d'Andorra Dr. Alay i el Direc
tor del Col.loqui Dr. Giralt i Raventós. 

Al matí la historiadora Dra. Caroline 
Grigson ens va parlar del "Boví a la pre
història" a la que seguiren cinc historia
dors. 

A la tarda a més de tres hitoriadors hi 
participaren els següents veterinaris: 

- Josep Séculi Brillas, qui desenvo
lupà aquests tres temes: .. 

- "Antecedents Històrics de l 'Acadè
mia de Ciències Veterinàries de 
Catalunya" , 

- "La ràbia a Barcelona i les seves 
comarques, als segles XVIII, XIX i XX" i 

- "Erradicació de la peste porquina 
africana (PPA) entre 1960-1971-1981". 

- Albert Gurri, glossà sobre la "His
tòria de la Avicultura Catalana" a través 
de la centenària Reial Escola d' Avicultu
ra d'Arenys de Mar. 

-Jaume Roca Torras, explicà la "Nis
saga dels veterinaris Sèculi", 

- Josep Coscolluela i Carrasco, desen
volupà el tema "Història dels Laboratoris 
dels medicam ents veterinaris a 
Catalunya". 

- Josep Ma Aguirre i Martí, explicà 
el tema "Contribució a l'Estudi dels 
malòfags (polls-mastegadors) i anoplurs 
(polls xucladors) dels animals donièstics" . 

- Pere Costa i Batllori, aprofundí so
bre "Història de l 'alimentació animal a 
Catalunya". 

- Montserrat Canti i Mora, desen

timent a les poblacions". 

volupà el tema 
"En Pepus, o el 
Dr. VidalMun
né. Història de 
dues passions: 
Piera i la Vete
rinària". 

Antoni 
Concellón i 
Francesc 
Lleonart, glos
saren el tema 
"La carn. His
tòria del ' abas-

FACULTAT DE VETERINÀRIA 
DE LA U.A.B. (BELLA TERRA), el día 
21 de maig 

A la Sala de Graus de l'esmentat cen
tre, al matí actuaren els distints historia
dors com la Prof. Mireia Artís i Jordi 
Miró Roig. 

També hi participaren brillantment els 
veterinaris amb els següents temes: 

- Pere M. Parés i Casanova amb 
"Dades per a la tipificació cefàlica del 
cavall bretó cerdà", 

- Margarida Arboix i Martí 
Pumarola, amb un glossari sobre el "Lli
bre de receptes d'en Martí Pumarola". 

-Jordi Jordana i Pilar López amb 
"Programa de conservació i manteniment 
de recursos genètics animals en la raça 
asinina catalana". 

- Ma Angels Calvo i Montserrat 
Agut, amb el tema "Membres numeraris 

• 

• 
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veterinaris a la Reial Acadèmia de Medi
cina de Catalunya en el segle XIX''. 

-Jaume Roca Torras, explicà el tema 
"La nissaga dels veterinaris Anadón a 
Lleida". 

A la tarda prosseguiren les sessions, 
intervinguen't-hi els veterinaris: 

- Martí Pucurull i Martí Suau amb 
uns apunts biogràfics "Antoni Martí Mo
rera, veterinari de Calaf, 1924-1970" . 

- Jaume Gratacós intervingué sobre 
"El cavall i el seu llenguatge". 

- Mercé Mujal y Jesus Arilla, tracta
ren sobre "Història de la vaca bruna dels 
Pirineus". 

- Artur Soldevila, desenvolupà un 
altre tema biogràfic "Joan Arderius i 
Banjul, 1841-1923". 

- Jaume Camps Rabadà tractà del 
tema "Història, importància i situació 

A actual de la cunicultura als Països Cata
• tans". 

-Jaume Amils Palomer, desenvolu
pà un tema molt relacionat amb el Ber
guedà "Els concursos de gossos d 'atura 
als Païssos Catalans", cloent la sessió 
amb l'intervenció de 

- Mateu Torrent Molleví amb el tema 
"Història de la Ramaderia i de la Veteri
nària a la Comarca de l'Alt Urgell 
(1915-1995)". 

VIC, el dia 22 de maig 

Les sessions del matí tingueren lloc a 
l'Aula Magna de la Universitat de Vic. 
La diada començà amb la conferència del 
Historiador Antoni Riera i Melis, amb 
"La carn en els sistemes alimentaris ca-e ta/ans de l'Edad Mitjana" a la que segui
ren vuit comunicacions presentades pels 
seus autors entre les que hi havía la del 
veterinari Manel Oms Dalmau, que ex
posà un tema eminentment comarcal 
"Ramadería i Veterinària. Cinquanta anys 
d'Història al Vallés Oriental 
( 1940-1990 )". 

A la tarda, els congressistes varen fer 
una visita al Museu d'Art de la Pell, i a 
continuació tingueren lloc sis altres co
municacions a càrrec de competents his
toriadors. 

Intervingueren els veterinaris Joan 
Baucells i Pujol i Juan Colell i Serra, 
amb el tema "Història de la ramaderia i 
la veterinària a la comarca d 'Osona 
(1940-1995 )". 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS, el 
día 23 de maig 

Les comunicacions tingueren lloc a 
l'Auditori del Museu de Vilafranca, al 

matí es pronunciàren cinc, una a càrrec 
del mateix Director del Centre d'Estudis 
d'Història Rural (CEHR) Prof. Dr. Emili 
Giralt i Raventós, de la Universitat de 
Barcelona sobre el tema "Notes històri
ques sobre el moltó tarragoní i la seva 
extinció" . 

Com dies anteriors hi intervingueren 
diferents veterinaris. 

- Fèlix Mestres i Duran amb un as
sumpte comarcal "Història de la rama
deria i la ve terinària al Penedès 
(1848-1985 )", 

- Vicenç Solé i Gondolbeu amb el 
tema "L'avicultura a Catalunya des de 
1890 fins 1961" , i 

- Jesús Albiol Higuer, que desenvo
lupà el tema "Història de la ramadería i 
la veterinària a la comarca del Garraf 
durant els anys 1952 a/1985" . 

A continuació es fèu una visita co
mentada al Museu del Ví de Vilafranca 
del Penedés. 

GIRONA, el día 24 de maig 

Els actes tingueren lloc a l'Aula de 
Cultura de l'Ajuntament de Girona. 

Començà I' acte amb la conferència 
del s hi storiadors Lluïs Cifuentes , 
Carmel Ferragut i Lluïs García Ba

llester , sobre "Els 
manescals i l 'art de 
la manescalía a la 
Corona d'Aragó du
rant la Baixa Edat 
Mitjana" , a la que se
guiren dèu comuni
cacions molt interes
sants donades pels 
seus corresponents 
autors. Entre els ve
terinaris que hi parti
ciparen, assenyalem 
els següents: 

- Josep M. Coris i Martinell, amb 
"Els Coris veterinaris: les nostres ar
rels" . 

- Joaquim Gratacós i Prat que des
envolupà el tema "El Museu Darder 
d 'Història Natural de Banyoles" . 

-Joaquim Viñas i Bernadas, amb el 
tema "La ramaderia i la veterinària a la 
Cerdanya", i 

-Artur Soldevila i Feliu, que disser
tà sobre " Una institució ramadera 
d 'avantguarda -SEMEGA- de Girona. 
Síntesi històrica dels primers 15 anys 
( 1968-1982)". 

Jaume Roca i Torras 

Al final del matí i en presència de les autoritats gironines i sota la Presidència del 
Excm. Sr. Alcalde de Girona Sr. Joaquim Nadal, tingueren lloc els actes de cloenda, 
en que s'aprovaren les següents conclusions: 

- Que el "V Col.loqui d'Història Agraria, versi sobre el tema "HISTORIA DELS 
REGADIUS ALS PAISOS CATALANS". Seria desitjable que el proper tingués 
també un caràcter itinerant, amb sessions a Lleida, Tarragona, Tortosa i Castelló de 
la Plana, de manera simplement indicativa. 

• Crear una comissio que reuneixi representants qualificats de la Facultat de 
Veterimiria de la U.A.B. , del CoLlegi de Veterinaris i de l'Associació Catalana 
d'Història de la Veterinària, a més d' altres especialistes per: 

• S ometre a 1' autoritat competent la creació al Zoo de Barcelona, o on s'escaigui, 
d'una secció formada amb exemplars de les races autòctones domèstiques de tot 
gènere i especie que han contribuït a conformar la societat catalana al llarg dels 
segles, des del punt de vista energètic, nutritiu i vestimentari. A l'interès genètic 
d' aquesta iniciativa, s'hi sumaria el didàctic que la secció tindria com a mostra 
vivent de l'antiga cultura. 

El repte es ambiciós i representa -qui sap si per primera vegada- posar en 
contacte les ciències humanes i les ciències aplicades. 

El resultat francan1ent positiu, té els seus clarobscurs, especialment en temes 
metodològics, sens dubte les fites d'un projecte tan ambiciós con el que hem 
comentat, es faran palesos quan es reuneixin els treballs presentats. . 

Els assistents al IV Col.loqui d'Història Agrària demanen a les instàncies 
públiques i privades que facin el possible per la publicació íntegra dels treballs, 
ponències i comunicacions, sota la supervisio de la Comissió Científica del Col.loqui. 

.. 



li 

QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA CATALANA 

MARISCALS, 
MANESCALS, 
VETERINARIS: 
SEGISMON MALATS 

Des de fa uns anys vinc estudiant les bio
grafies o activitats del s nostres companys 
avantpassats, donç el reconeixement de la seva 
tasca es aconseguir que es torni a parlar d' ells. 
Tinc la convicció de que l' agraïment es un 
dels valors humans que mes hauria de preva
ler. 

Després d'en. Josep Presta, el primer ve
terinari a la Reial Acadèmia de Medicina, 
Gayetà Lòpez, Ramón Turró i Mas Alemany, 
membres numeraris d'aquella, i de en Salva
dor Riera Planaguma, voldría dedicar uns co
mentari s a Segismon Malats, que tant mala
ment el va deixar per la història en Cesàreo 
Sanz Egaña. 

Prèviament crec interessant centrar la 
seva personalitat ja que més que manescal o 
albèitar, fou Mariscal major. 

Els noms de la professió.-
l 

Abans d'emprar-se el mot científic vete
rinari al 1973, la Medicina Animal a Espanya 
endins era exercida de sempre a la vida civi l 
per els albeiters -mot d'origen àrab- mentre 
en els Països Catalans, el mot dominant fou el 
de manescal. En la vida militar s' anomenaren 
"mariscals". 

He procurat comprovar si "mariscal" es 
o no un mot català sinònim de manescal. No 
es així: Mir i Parache (199 1), resum vi nt i sis 
diccionari s des de 1580 i jo he buscat en els 
moderns i no existeix aq uesta sinonimia. Tan 
sols Alcover i Moll , en el seu diccionari 
català-valencià-balear l'accepten al reconèi 
xer el seu us a Menorca. 

Joan Corominas, en el seu diccionari eti
mològic comenta el mot manescal com una 
alteració del occità antic maresca1 (cap mili
tar, ferrador, veterinari) i del francés marchal 
(mariscal) procedent del franc, la llengua dels 
pobles de la Germania Occidental que con
quistaren la Gàlia. 

Catalunya, receptiva als corrents nòrdics 
i en contacte amb els francs, lli ure de la influ
ència àrab, va fer seu el mot europeu marechal, 
catalanitzant-lo a manescal i a Menorca, ma
riscal. 

¿ Què va passar a la vida mil itat ?. Els 
primers escrits coneguts es refereixen a les 
Corts Reials. A Castella, en un llibre de comp
tes del rei Sancho IV, l'any 1293, s' hi troba 
una anotació sobre el sou del Albèiter Alfonso 
Sancho García. A Catalunya un llibre de 
tesorería de la casa del rei en Jaume 11, el Just 
al 1303, hi consta el sou del manescal Felip 
Massip, i a les famoses Ordinacions de Pere 
III, el Cremoniós al 1344, entre els oficials de 

la Cort del rei hi ha el manescal . 
Els reis Catòlics van establir, com a obli

gatori, l'existència dels albèiters en els regi
ments a cavall , els quals per diferenciar-los 
dels que exercien la vida civil , acabaren anys 
després anomenant-se mariscals, similarment 
als marechals-ferrand dels exèrcits europeus. 

Coromines considera que la variant fo
nètica "mariscal" passà a les terres de Castella 
en les seves diverses accepcions militars, se
gons demostren documents del segle XV, men
tre el català medieval en fou refractari a 1' adop
ció del mot "mariscal". 

Així, fins una època moderna el nom de 
"mariscal" es va emprar per anomenar els 
albèitars, manescals i fins i tot als veterinaris 
que estaven exercint a l'exercit. Els mariscals 
van perdurar fi ns a 1856, quan el regl ament 
del nou creat Cos de Veterinària Militar, va 
canviar-lo pel de professor veterinari . 

Tan sols es té constància d'un "maris
cal" català: Segismon Malats i Codina, famós 
en la Història de la Veterinària per la seva 
decisiva intervenció en la creació de la prime
ra Reial Escola a Madrid, inaugurada el 18 
d'octubre de 1793. 

La creació de les Escoles de 
Veterinària.-

Segismòn Malats, va nèixer a Santa Eu
gènia de Berga, probablement el1756 i morí a 
Madrid el 1826, fill de Pau i Rosa, veïns de 
Vic. Ingressà com a mariscal del regiment de 
Dragons, de Lusitània al 1775; ascendí a ma
riscal major al 1781. Obtingué el títol de vete
rin ari a Alfort el 1786; fo u anomenat 
Protoalbeiter el 1793 i Director de la Reial 
Escola de Veterinària durant pràcticament vint 
anys, fins poc abans de morir. 

La veterinària científica es va iniciar a 
França, concretament a Lió l' any 1762 al 
fundar-se la primera Escola del món. El rei 
Carles III, convençut de la necessitat que te
nia Espanya de l'ensenyament veterinari, va 
enviar a França el 1776 el mariscal de les 
Cavallerisses Rei als, Bernardo Rodríguez. 

Fou el primer veterinari espanyol, però 
el tornar el 1780 el pià d' estudis que presentà 
no fou acceptat. Uns diuen que per dificultats 
polítiques de I' època i altres per intrigues d'en 
Malats, el qual estava en el seu regiment en el 
setge de Gibraltar, on s' hi passà quatre anys, 
difícilment des de tant lluny i tant jove podí a 
intrigar massa. 

I mentres Bernardo Rodríguez amb el 
seu pià rebutj at es considerat l'home cuit, ben 
preparat i capaç, S. Malats el creador de l'Es
cola es molt i molt discutit, a més se l'hi ha 
negat tota qualitat i s' ha escrit fin s i tot que si 
va obrir-se pas fou gràcies a les seves amistats 
polítiques amb Godoy. la documentació bis
tòrica confmna que no va èsser així. 

A França, la creació de l'Escola de Vete
rinària va tenir també una forta polèmica. Va 
èsser un advocat i director d'equitació -Claude 
Bourgelat (1712-1799)-qui va acon·seguir cre
ar l'Escola a Lió i els francesos reconeixen 
que tot això fou gràcies a la seva amistat .. 

politica amb Henri Léonard Bertin, Inspector 
General de Finances i Ministre d'Agricultura 
de Lluís XV. 

En Bourgelat va tenir un dur contrincant • 
en Philippe Etienne Lafosse (1838- 1820), ma-
riscal de la Cort del rei, fill d'un prestigiós 
cirurgia de cavalls, i defensor de que l'Escola 
fos a Paris. Bourgelat conseguí una segona 
escola a Al fort l'any 1766, essent anomenat 
Director de les dues Reials Escoles fins a la 
seva mort. Aixó donç Claude Bourgelat, sen-
se coneixements veterinaris i director perpetu 
de dues allunyades escoles de veterinària (?) ... 
es un orgull pels francesos, per èsser el funda-
dor de la primera Escola; i cap descrèdit per-
sonal, ben al contrari que aquí. 

El rei Carles III intentà novament l 'any 
1784 endagar l' ensenyament veterinari i envia 
novament dos altres mariscals a Alfort: 
Segismòn Malats i Hipólito Estevez Vallejo. 

En tomar Malats, a més del títol de veteri
nari , portà pels seus mèrits una medalla d 'or 
amb la màxi ma consideració de creu penjable 
al pit i l' anomenament de soci correspondent • 
de la Societé Royal de Mèdecine. Una nova 
Llei l'hi permet, juntament amb Estevez, 
recòrrer Alemanya, Anglaterra, Dinamarca i 
ltalia, per veure el funcionament de les Escoles 
de Veterinària, cria de cavalls i econornía rural . 

Carles III, ordenà per R.O. del 12 de 
setembre de 1788 al Tinent General Inspector 
de Cavallería, Príncep de Monfort i a Juan 
Acedo Rico, Governador del Consell Reial, 
Compte de Cañada, qie preparin un pià d 'en
senyament veterinari , encarregant-ho a Ma
lats i Estevez. Presentat el pià, no va esser 
gens fàcil s'aprovés, tardant-se quatre anys. 

Hi hagué moltes dificultats, pressions, 
lluites, envejes i el rei va demanar un estudi 
detallat comparatiu amb altres plans rebutjats, 
com el d'Al onso de Rus García i el de Bemardo 
Rodríguez, informat negativament per la 
Sociedad de Amigos del País, la Suprema 
Junta del Consejo de Castilla, el baró d' Albalà 
i el coronel Josep de Bailly. 

El pià de Malats va obtindre els informes 
favorables necessaris i fou defensat en el 
Consejo de Castilla, pel Príncep de Monfort i 
el Conde de Cañada. Finalment Carles IV 
aprova l'Escola el 23 de febrer de 1782, se-
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gons el pià redactat per Malats, creant-se l'Es-
cola anomenantlo com a Director pri mer i a 
Estevez, com a director segón. 

El nostre historiador C. Sanz Egaña es 
molt dur amb ell. El descriu com a carent de 
condicions didàctiques, un mal mestre, un pès
sim director, carent de capacitat d'organitza
ció i massa preocupat pels seus ingressos ... 
¿no es massa exagerat ?. 

Tampoc opinàren bé d'ell Casas de 
Mendoza i Llorente Lazaro. L' ul tim reconeix 
que no el va conèixer personalment i el jutja 
per terceres persones. Nico las Casas de 
Mendoza estudià quan Malats ja no donava 
classes, acaba l'any 1820, ingressà de maris
cal amb destí a Barcelona i fou perseguit per 
problemes polítics, abandonà I' exercit per anar 
a fer clínica a un poble de Guadalajara, en
trant a formar part del cl austre de l'Escola sis 
anys despés de la mort de S. Malats. 

La vàlua de S. Malats.-

El nostre propòsit es esbrinar certes críti
ques concretes. El fet d' aconseguir perfí l' Es
cola no té importància, ni que el seu pià fos 
estudiat amb lupa i aprovat per tots, metre els 
informes no van èsser favorables ni pel pià de 
Rodríguez ni pel mariscal major Alonso de 
Rus. Atribuir-ho tot a la seva capacitat d' intri
ga i a la protecció o amistat de Godoy es 
irri sori . 

Comenten els crítics -com evidència 
d 'aquella- que Malats quan l'Escola estava 
creada al 1793 l'hi va dedicar, en agraïment 
púb lic, el seu llibre sobre economía rural . La 

dedicatòria era clara "Per haver-me encarre
gat de la direcció de les seves Cavallerisses" . 
Res es diu de l'Escola i B. Rodríguez ja era de 
les Reials, i no va aconseguir res . Si Godoy 
ens va ajudar¡ benvingut sia l' ajut! , ja que a 
part dels seus errors polítics, legislà a favor de 
l'ensenyament i fòu molt útil a la veterinària. 
Fixem-mos que pels francesos l'ami stat de 
Bourgelat amb Bertin fou encoratjador. 

Pel que fa les crítiques del perqué havent 
rebut I' ordre de redactar un programa per cre
ar dues escoles -Madrid i Córdova-, i sols en 
proposessin una, a més dels problemes de la 
manca de professorat suficient, hi ha un fet: el 
pià de Rodríguez era quasi megalòmen, des 
del sou del Director fins al mobiliari i metge 
pels alumnes. Malats i Estevez, es varen aten
dre a les disponibilitats de l' erari públic i 
aconseguiren fer realitat un somni d'anys. 

El di scurs de Malats el di a de l'inaugura
ció de l'Escola, contradiu les crítiques a la 
seva suposada reduïda cul tura; està ben arti
culat, ben estudiat, documentat, molt com
plert, parlà de Ja història de la professió i dels 
beneficis que reporta a la societat. 

Els seus coneixements els posà en evi
dència en la seva prolificitat durant vuit anys 
escrivint llibres, alguns traduïts de fi gures in
ternacionals de prestigi, per a possibilitar als 
alumnes, en general d'escassa preparació, dis
posessin d'un bon ensenyament en aquells di
fíc ils temps inicials, quasi sense base cultural 
escrita. 

Ai xí Neuman l' inclou en les seves 
"Biographies Veterinaires", destacant-lo tant 
per ser un clínic molt instruït i sensat, com 
pels seus llibres d ' ensenyament. també 
Greisker, es refereix a la seva qualitat com a 
clínic i per la seva gran tasca com a publicista, 
amb obres que descriuen valuosos mètodes de 
diagnòstic i de terapèutica, uns propis i altres 
procedents de professors d' Alfort. 

Es lógic que una escola que naix ía del no 
res, sense antecedents d'ensenyament de cap 
mena, partint d' un ni vell professional baix i 
en una època tant conflictiva con la de fi nals 
del segle XVIII trobés dif icultats . El mateix 
els hi passà a França. No es lògic demanar a 
Malats coses extraordinàries i sí certa manca 
d' experiència. El cert es que en pocs anys sota 
la seva direcció l'escola comecés a marxar i 
millorés la quali tat de l'ensenyament quan els 
seus al umnes -sortits de les mateixes aules- es 
feren professors. 

L' ordenança del 5 d' agost de 1800, am
pliant el professorat, proveïnt les càtedres per 
oposició, amb un nou pià d' estudis i confir
mant l'autoritat de Malats, contradient rotun
dament les crítiques a la seva suposada des
preocupació; es més crec que fou un gest 
elegant i intel.ligent dedicarse desde alesho
res tan sols a la direcció, cedint la docència a 
nous i j oves professo rs com Gonza lez, 
Bobadilla, Calonge, Pascual, Risueño ... 

En canvi si es possible que el seu com
portament vers certs companys no fos correc
te al tornar, després d' uns anys -1 809/1 913-
d' haver fugit per incorporar-se a l' exèrcit del 
sud i no voler acceptar el rei afrancesat de 
Napoleó, i després del període lliberal -1820/ 
1824- en el qual fou destituït, al reintegrarse 
com a Director iniciés en les dues ocacions 
una dura depuració. 

També son di scutibles els entrebancs als 
anys 1814, 1820 i 1824 quan demanda incor
porar l'E cola al Protoalbeyterato, amb el seu 
tribunal, actuació en que Malats tingué sem
pre la pressió dels mariscals de les cavalleris
ses reials . El cert es que Malats morí el 1826 i 
l'incorporació va tardar encara nou anys, fi ns .. 

ell835 en demostrar-se la influència negativa 
d' aquells. 

El Bàlsam de Malats.-

Se li ha discutit l'origen del Bàlsam de 
Malats, medicament d'eficaç acció hemostà
tica, registrat a Ja Farmacopea Ofic ial Espa
nyola, en considerar els seus detractors, sense 
proves, que era una còpia del bàlsam d' un 
tintorer de Pedroneras (Conca) presentat di
verses vegades a l'Escola per aconseguir un 
informe favorable, necessari per a la inscrip
ció oficial. 

Malats des de les pàgines del "Diario de 
Barcelona" l' any 1820 es defensà explicant 
els seus progressius assaigs des d' Alger i que 
el bàlsam de Izquierdo era molt irregular, ja 
que en unes provatures va anar bé i en altres 
no, inclus fracassà en les fetes davant metges 
a petició del propi Rei. El cert es que tan sols 
el Bàlsam de Malats ha ocupat un lloc a la 
Farmacopea Espanyola. 

Reflexionant sobre la li teratura disponible, 
Malats dóna la sensació d' un home capacitat, 
actiu, estudios, coneixedor de la bibliografia 
moderna, tenaç, defensor acèrrim del seus drets, 
possiblement venjatiu en temps de turbulències 
polítiques i que com a tots el humans, no sem
pre va encertar. Cordero del Campillo (1980) 
comentà en una de les obres de Malats de l'any 
1793, La primera referència veteri nària sobre 
l' us del microscopi , ja que Malats va emprar en 
el semen del cavall . 

Resumint, Segismòn Malats i Codina, me
reix una bona consideració pels resultats acon
seguits i benevolència, si va cometre algún 
error. Es el creador de la primera Escola de 
Veterinàri a i primer Director durant 20 anys, 
mentre anava millorant la qualitat de l'ense
nyament. Professor d' Anatomía, Patología i 
Clíniques, reconegut per Neuman y Gresker 
com a bon clínic i modern publicista, medalla 
d'or a Alfort i Soci de la Reial Societat de 
Medicina de França, noble pel rei Carlos IV, 
mariscal major de les Reial Cavallerisses, 
protoalbeiter i autor de diversos llibres. 
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Aconseguí per a l' Escola un edifici dig
ne, amb un gran jardí. Al s sis anys renovà el 
pla d'estudi s, va incorporar noves càtedres i 
recull i avenços professional s importants, va 

saber incorporar aviat joves i prometedors pro
fessors entre els alumnes que havien destacat, 
va saber tirar endavant l'Escola en èpoques 
difícils, lluità contra els francesos invasors, va 
fer història en la Farmacopea ... etc 

Creiem sincerament, que pel sol fet de 
crear el bressol on es va forjar la naixent 
Veterinària Científica Moderna col.locant a 
Espanya com a vuité del món en l'en enya
ment veterinari , es digne de respecte i de pas
sar a la nostra Hi stòria com una destacada 
personalitat del segle xvm, mereixedora de 
que es rectifiquin moltes de les dures crítiques 

rebudes. 
Josep Séculi Brillas 

President de l' Associació Catalana de 
Hi tòria de la Veterinària. 

A GUSTI CAR OL I FOIX ( 1923· .. 1996) 

L' Agustí Caro] i Foix nasqué a Barcelona l'any 1923 i es llicencià en 

Veterinèria a l'Escola de Saragossa en acabar l'any 1947. 

Exercí la professió com a veterinari titular a Esplugues de Llobregat i després 

a Cornellà de Llobregat. 
Era diplomat en Inseminació Artificial Ramadera i Especialista en Reproduc

ció Animal , per l'Escola de Veterinària de Toulouse (França). 

En el CoLlegi de Veterinaris de Barcelona fou Cap de la Secció Tècnica, 

després Vice-President i l'any 1980 President del Col.legi. 

A l'Acadèmia de Ciències Veterinàries, l'any 1964 fou Cap de Secció de 

Reproducció i després President, des del any 1977 fms el1980. 

De tacà en temes de Ja seva especialitat (inseminació, esterilitat, patología i 

reproducció del vacú) en els Symposiums de Veterinaris de Catalunya que, des 

de 1958 es celebraren anyalment fins l'any 1975 sobre temes monogràfics, per 

rotació en les quatre capitals catalanes. Fou el primer veterinari que practicà la 

cesàrea en vaques a Catalunya i introduí Ja inseminació artificial. 

En la seva tasca donà moltes conferències tant tècniques com de divulgació a 

Catalunya i Balears, aixi com publicà nombrosos treballs tècnics en diverses 

revistes, adquirint un gran prestigi, que va trascendir a la resta de l'Estat. 

L ' any 1978 fou anomenat Membre del Consell Assessor d'Agricultura, Rama

deria i Pesca, en.la primera Conselleria de Josep Roig, del Govern Presidit per 

Josep Tarradelles. 
Sota Ja Presidéncia del Molt Honorable Jordi Pujol, fóu elegit Conseller 

d'Agricultura, Ramadaria i Pesca. Durant aquest període entre d'altres tasques 

destaquem les següents: 
- Estructuració del Departament, amb Ja creació de la Direcció General del 

Medi Rural. 
- Potenciament de Ja Recerca Agrària (Centre Agropecuari Mas Bové, Lleida, 

Incavi , Incacarn). 
- Potencià i fomentà la formació professional agrària, creant quatre escoles i el 

cooperativisme agrari. 
- Creació de una xarxa de Laboratoris de Sanitat Ramadera, així com el primer 

centre de combrobació dels rendiments del bestiar porcí a Monells, creant-se 

tanmateix nombroses Agrupacions de Defensa Sanitària. 

- Creació del Mercat de les Flors de Vilassar de Mar, amb visió cara el Mercat 
Comú. 

Entre altres guardons, ostentaba la medalla del Mèrit Col.legial, Comendador 

del Mèrit Agrícola, Oficial de Sanitat. Per la Generalitat tingué la Medalla 

President Macià, i la d'Agricultura. 
Morí a Barcelona el 24 de novembre de 1996. 

.. 

NÒMINA DELS 
PRESIDENTS DEL 
COL.LEGI OFICIAL 
DE VETEKINAR.IS 
DE BARCELONA 

El 20 de decembre del 1900 es va 
crear l'Associació Provincial de veteri
naris de Barcelona, precursora del actual 
Col.legi, creats per R.O. del 12 de gener 
de 1904, fou el president Manuel 
Martínez. Ja en l'època el Col.legi pro
fessional, els presidents foren: 

- Ramón Torró i Darder (Malgrat 
de Mar,1854 - Barcelona,1926). presi
dent del12/Xll/1904 fins el20/lli/1914. 

Fou el pri"mer president i motor del 
desenvolupament científic català del seu 
temps. Bacteriòleg, immunòleg, fisòleg i 
amb exel.lent obra ftlosòfica. Dirigí el 
Laboratori Municipal (1905-1926). Ha 
sigut sens dubte el veterinari de més pres
tigi científic de la veterinària catalana. 

- Francesc Sugrañes i Bardají (Reus 
1866 - Barcelona 1959). 

Segon president des del20/lli/1914 al 
gener de 1916 i del 13/X/1920 al 9/X/ 
1922. 

Era Veterinari Municipal de Barcelona 
i vice-degà del mateix. Al 1915 fou tam
bé promotor de Ja Federació Veterinària 
Regional Catalano-Balear. Medalla d'or i 
Membre Correspondent de la Reial Aca-

dèmia de Medicina de Barcelona. • 
- Antoni Darder i Llimona (Bar

celona 1988- 1917). 
Ocupà el càrrec de president des del 

gener de 1916 fins i:tl 21/X/1917. 
Excel.lent clínic equí, cirurgia expert de 
gran prestigi . Va morir el mateix dia de la 
Inauguració de Ja IV Assemblea Nacio
nal Veterinària que amb tota cura havía 
preparat. 

- Gaietà López i López (Pedrosa de 
Valdeporres, Burgos 1886 - Madrid 1970). 
Fou el quart president des del gener de 
1918 fins el 13/X/1920. Bacteriòleg dei
xeble de Turro. Fundà el primer laborato
ri nacional productor de serums i vacunes 
per animals (INVENA, Barcelona 1919), 
fou anomenat numerari de la Reial Aca
dèmia de Medicina de Barcelona i també 
de l'Acadèmia Veterinària de França. 

-Pau Martí i Freixes (Palafolls 1885 
-Berlin 1935), figura com a cinqué presi-
dent, entre el 2/lli/1922 i el 6/X/1924. 
Degà del Cos de Veterinària Municipal 
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de Barcelona. Molt dinàmic va promoure 
grans reformes i millores en els serveis 
veterinaris. Morí en un accident aeri a 
Berlín. 

-Josep Rueda i Vilanova (Saragossa 
1883-1941 ). Fou el sisé president del 10/ 
X/1924 al19/VW1928 i del 28/X/1939 al 
26/1/1940. Ponderat, moderador i cons
tructiu va ocupar la presidència en temps 
difícils. Veterinari Militar i President del 
ler Congrés Veterinari Espanyol, cele
brat a Barcelona l'any 1929. 

- Pere Farreras i Sampera (Masnou 
1976 - Barcelona 1955), seté president 
des del 19/VW1928 al 25/V/1930, fill i 
net i germà de veterinaris, pertanyia al 
cos de Sanitat Militar. Fundà amb el seu 
germà Josep la "Revista Veterinària d'Es
panya", que amb la seva biblioteca i lli
bres veterinaris contribuí en la formació 
de vàries generacions de veterinaris d'Es
panya i Hispano-Amèrica. 

- Albert Brugal i Llorenç (L'Arboç, 
1880-Vilanoca 1950), vuité president del 
25/V/1930 al21/VI/1931. Veterinari Mu
nicipal de Vilafranca del Penedés. 
Excel.lent clínic rural de reconeguda per
sonalitat i Sotsdelegat de Sanitat. En 
crearse el Col.legi de Veterinaris de 
Catalunya el20/IX/1934, fou el.legit Pre
sident per la Circunscripció de Barcelona. 

- Joaquim Gratacós i Massanella 
(Banyoles 1893 - 1963). Nové president, 
del 21/VI/1931 al 20/IX/1934. Es mem
bre d'una nissaga de gran tradició a 
Catalunya des del1825. Era del cos Vete
rinari Municipal de Barcelona. Recone
gut clínic d'èquids i gossos, era bacteriò
leg i membre corresponent de la Reial 
Acadèmia de Medicina i numerari de la 
d'Higiene. 

-En el B.O. de la Generalitat del 7/ 
12/1933, es creà el Col.legi de Veterina
ris de Catalunya, al qual es va integrar el 
de Barcelona. Quedà constituït el 21 de 
març de 1934, sota Ja Presidència de Josep 
Vidal i Munné, amb dues delegacions 
presidides, una Barcelona-ciutat per Ciril 
R. Danés Casabosch i l'altre Barcelona 
circunscripció per Albert Brugal i 
Llorens. Aqustes dues Delegacions va
ren tenir poca activitat. 

El local social va èsser el del Col.legi 
de Barcelona, persistint fins el final de la 
Guerra Civil amb una activitat pràctica
ment nula, substituït pel Sindicat i altres 
organismes. Creïem es pot considerar 
I 'etapa 1934-1936 que fou atesa pràctica
ment com a president, del que ho era de 
Catalunya el Dr. Josep Vidal i Munné. 

-Josep Vidal i Munné (Piera 1896-
Barcelona 1958), desé president, des del 
20/IX/1934 al30/l/1936. 

Bacteriòleg i investigador de reco
neguda personalitat científica ocupà el 
càrrec de Veterinari Municipal de 
Barcelona. Cap del Departament d'Inves
tigació Veterinària del Laboratori; cap de 
Secció de l'Institut Provincial d'Higiene 
de Barcelona. Estigué a Madrid (Director 
del Institut de Biología Animal i profes
sor del l'Escola de Veterinària), tornà a 
Barcelona. Més tard director de varis la
boratoris i conseller d' Antibióticos S.A.. 
Medalla d'or i Membre corresponent de 
la Reial Acadèmia de Medicina de 
Barcelona. Promotor de l'introducció de 
la penicil.lina a Espanya. Esperit de gran 
vocació al servei de Catalunya. 

- Benet García Neira (Santiago de 
Compostela 1878- Barcelona 1944) dotzé 
president del 26/i/1940 al 911111940 i del 
29/VW1943 al7/XW1 944. Fou fundador 
del CoLlegi formant part de moltes Jun
tes des de 1904 all920. Degà del Còs de 
Veterinària Municipal, membre corres
ponent de la Reial Acadèmia de Medeci
na de Barcelona. 

- Bartolomé Palmer i Vidal (Palma 
de Mallorca 1880 - Barcelona 1945), de 
7/12/1944 a 29/VII/1945 

Era veterinari higienista del Cos de 
Veterinària Municipal. Exercí la clínica 
de cavalls. L'any 1943 el col.legi tenia 
117 membres. 

- Josep M" Villarig i Ginés 
(Tossas-Ripollés 1898- Barcelona 1965) 
com el seu antecesor era del Cos Veteri
nari Municipal de Barcelona. Era bacteri
òleg. Cuida de la aparició de Ja nova 
revista col.legial que persistí durante 40 
anys. 

- Anicet Puigdollers i Rabell (Igua
lada" 1892- Barcelona 1965) 

Ocupà el càrrec del 7/IW1946 al 30/ 
Xl/1949. Era del Cos Nacional Veterina
ri, i va èsser cap del Servei de Ramaderia 
de Tarragona i de Barcelona. Presidi I' As
semblea Regional Veterinària de 1946. 
La seva junta va revitalitzar el Col.legi. 

- Alfred Albiol i Gas (Santa 
Barbara-Tarragona 1897-1972). Presidí 
entre el 1/12/49 i el 26/IV /53. Preparà el 
canvi del local social des del carrer 
Portaferrissa no 10, de 60 m2 al local de 
l'Avinguda República Argentina, 25, punt 
de partida del nou edifici. El 1951 fou 
el.legit President del Consell Nacional de 
Col.legis Veterinaris d'Espanya, primer i 
únic catala que ha ocupat aquest càrrec. 

- Antoni Riera Adroher (Sant Mi
quel de Cladells-Girona 1884- Barcelona 
1967) Fou president del CoLlegi del 27 I 
IVi1953 al9/VIII/1954. Era veterinari del 
Cos Municipal de Barcelona, va èsser 
director del Parc Zoològic de Barcelona 
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durant més de 40 anys, era també metge i 
escrigué sobre parcs, acuariums, terràri
ums, aclimataciò d'especies exòtiques etc. 

-Josep Sèculi Brillas (Gavà 1917), 
fou el disseté president del Col.Iegi (del 
10/8/1954 al 10/VI/1977) per tant reele
git quatre vegades. 

- Pere Costa Batllori (Perelada, 
1932), presidí el col.legi en l' época de 
transició política, del 11/VI/1977 al 25/ 
Wl980. 

- Agustí Carol Foix (Barcelona 
1923-1996), president entre el26/II/1980 
al 15/6/1983. Especialista en boví i espe
cialitzat en in se min ac ió artificial i 
patología de la reproducció. Fou anome
nat Conseller d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat, actuant en les 
funcions de President Bonaventura 
Clavaguera. En Carol fou president d'Ho
nor de l'Acadèmia de Ciències Veterinà
ries de Catalunya. Un home profunda
ment arrelat a la seva terra i a la profes
sió. 

- Francesc Monné i Orga (Valls 
1936) president entre 16/VI/1983 i 14/6/ 
1991. 

-Joaquim Sabaté Arana (Barcelona 
1936) president entre 15/VI/1983 i 23/W 
96, i per ' ultim - Jaume Balagué i 
Estrems (Barcelona 1953), actual presi
dent des del 24/W1996. 

PRESIDENTS D'HONOR DEL 
COLLEGI OFICIAL DE VETERI
NARIS DE BARCELONA 

Julian Mut Mandilago (1885-1929) 
Elias de Molins (1848-1928) 
Salvador Riera Planaguma ( 1899-1970), 
i Josep Séculi Brillas (191 7) 
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HOMENATGE 
AL DR. JOSEP 

# 

VIDALIMUNNE 

Tingué lloc a la seva vila natal de Piera, 
amb motiu del centenari del seu naixe
ment i dins del programa de les festes de 
Sant Francesc d' Assis. L'acte fòu orga
nitzat pel CoLlegi Oficial de Veterinaris 
de Barcelona, juntament amb l' Acadè
mia de Ciencies Veterinàries de 
Catalunya, la Facultat de Veterinària de 
Bellaterra i l'Associació Catalana d'His
tòria de la Veterinària, amb la 
col.laboració del Ajuntament de Piera 
(Anoia). 

A la parròquia de la vila, i durant el 
transcurs de la Missa, el Sr. Rector va dir 
unes paraules sobre el Patró de la Veteri
nària Sant Francesc d' Assis, així com tam
bé sobre l'entrega al bé i als demés d'en 
Josep Vidal «El Pepus», i nomenar als 
veterinaris difunts durant aquest últim any, 
als quals estava dedicada la Missa de for-

Batlle de Piera, l' Excm. Sr 
Jaume Balagué i Estrems, Pre
sident del Consell de CoLlegis 
Veterinaris de Catalunya i del 
CoLlegi de Barcelona, es des
plaçaren al carrer Josep Vidal, 
per inaugurar la nova denomi
nació «Carrer Dr. Josep Vidal 
i Munné, veterinari», per a pas
sar després a la seva casa natal 
on el seu fill Josep Vidal i Tort 
va descobrir una placa comme
morativa del centenari del seu 
naixement -el dia 3 de març de 
1896-, i en la quall' Ajuntament 
de la vila honorà la seva gran 
tasca com a veterinari bacteriò
leg i pioner de la penicil.lina al 
nostre païs, amb la presència 
d'autoritats, nombrosos veteri
naris i pierencs. 
A continuació tot el seguici es 

traslladà al teatre del Foment on 
tingué lloc l'Acte Acadèmic en 
Homenatge al Dr. Josep Vidal, 
amb els següents parlaments: 
-El Dr. Jordi Almirall -metge 

de Piera- exposà les activitats 
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ma especial. del homenatjat en favor de la seva vila, i 
A continuació, el seguici d'assistents, activitats fetes amb hÍ penicil.lina. 

presidits per l' ll.ltre Sr. Jaume S. Guixà, - L'Excm. Dr. Josep Séculi i Brillas, 
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Senyors, 
els agrairé que amb càrrec al meu comptefllibreta atenguin els rebuts que presentarà l'Associació Catalana d'Història de 
la Veterinària (ACHV). Per valor de: 

D Quota normal (3000 ptes/any) O Quota reduïda ( 1500 ptes/any) 

Signatura del titular 

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 

Publicat per la 

?.'!~) 
U o 28./ ?:17 
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President Honorari del CoLlegi de Vete
rinaris de Barcelona, parlà de les vivènci
es al CoLlegi de Veterinaris de Catalunya 
i activitats científiques. 

- L'Excm. Jaume Balagué i Estrems, 
President del Consell de Col.legis Veteri
naris de Catalunya i del CoLlegi de 
Barcelona, glossà la seva activitat com a 
President Col.legial i durant la Generali
tat Republicana. 
- L'll.ltrn. Dr. Josep Llupià i Mas, Presi

dent de l'Acadèmia de Ciències Veteri
nàries de Catalunya, assenyalà el seu pa
per com a científic i vivències personals. 
- L'll.ltm. Dr. Llis Ferrer i Caubet, Degà 

de la Facultat de Veterinària de Bellaterra, 
explicà la seva docència a l'època en que 
estiguè a Madrid. 

- El Prof. Dr. Martí Pumarola de la Fa
cultat de Veterinària de Bellaterra, asse
nyala la tasca docent i les recerques fetes 
al Laboratori Municipal de Barcelona en 
bacteriología experimental. 
El seu fill Josep i familiars , agraïren les 

mostres de suport i la assistència de vete
rinaris i pierencs a l'homenatge. 

Com a cloenda, el batlle de la població 
de Piera, resumí l'Acte agraïnt a les au
toritats la seva presència, així com l'esforç 
de les entitats organitzadores. • 

''Associació Catalana d'Història de la Veterinària'' 


