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L'objecte d'aquestes ratlles és mostrar, per una banda, les transformacions que
experimenta el ve11 ofici de manescal fins a esdevenir una professió sanitaria equiparada a la medicina i la farmacia; i, per l'altra, plantejar, a través de I'encreument
de múltiples fonts prirnaries (de manera especial els llibres de matrícula de l'arxiu
de la Facultat de Veterinaria de Saragossa) i secund'aries, quins eren els origens
geografics i socials dels veterinaris catalans per al període 1847-1918; objectius i
prop6sits que formen part d'una investigació més amplia dedicada a les professions sanitaries i a les altres professions "liberals" a la Catalunya contemporanial.
Ens plau especialment, destaquem-ho, que aquest treball es publiqui com a reconeixement al professor Emili Giralt, un dels historiadors pioners en l'estudi hist6ric del món mral a Catalunya i a Espanya; un món mral que a més de les
ornnipresents activitats agraries i ramaderes, també en el passat, s'hi desenvoluparen multiples activitats industrials, artesanals i sanitaries que no pel fet que
hagin estat menys estudiades no val pas dir que no siguin histbricament rellevants.
En aquest sentit, val la pena assenyalar com Lindemann ja fa temps ha posat de
manifest com era d'equivocada la tesi que presentava la societat mral europea
d'Antic Regim com una societat desassistida des del punt de vista medic2.
1. Vegeu PUIGVERT, 2002, 2003. Sobre la necessitat d'ampliar des d'una perspectiva historica I'estudi
de les burgesies i el sector dels professionals "liberals" i una analisi crítica i ponderada de la sociologia funZ,
cionalista de les professions, vegi's SOL& 1993, BANTI, 1994. MALATESTA, 1996. G O N ~ ~ L E1999.
KOCKA, 2000. VILLACORTA, 1989, 2001. Al llarg d'aquest article es comprovara el retard de la veterinaria a
obtenir el mateix status academic i social que la medicina; possiblement aquest fet ha contribu'it que els historiador~de les professions liberals hagin tendit a no incorporar en els seus estudis els veterinaris, tal com
diu HUBSCHER, 1999: 10-11. Uns exemples de no incorporació dels veterinaris en aquest tipus d'estudis
són, per a Franca, CHARLE, 1991 i per a Catalunya GABRIEL, 2002. Altres, com RINGER esmenten la professió veterinaria per a destacar com la universitat i I'administració germanica del segle XM "eranpmfectamente conscientes de lar; diferencias de estatus que separaban a los médicos de la veterinarios"(1995: 52).
2. Vegeu LINDEMANN, 2001. Amb tot, aquest llibre (per altra banda excel.lent) és un exemple de com
la historia de la medicina ha tendit a considerar la medicina humana al marge de la dels animals. Per una
crítica recent en aquesta direcció, vegi's ZARZOSO, 2003: 341-361.
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Dels mestres manescals-ferradorsals nous professionals
"Realmente, hasta el siglo XWII la profesión veterinariafue modesta, humildísima; los intereses que defendía era siempre de menor cuantzá. Herrar un caballo o mejorarlo de un cólico, cuandopodzá, era defender un capital exiguo; cortos
debian de ser sus honorarios, desmedradas sus pretesiones Amb aquests mots
Ramon Turró el 1905 es referia a uns moments en que la practica dels manescals,
nom amb el que es conexia als antecessors dels actuals veterinaris en l'ambit
territorial de l'antiga Corona d'kagó4, ben poc tenia a veure amb la practica dels
veterinaris contemporanis. En efecte, a diferencia de l'ensenyament de la medicina (que d'enca l'edat mitjana gaudia d'estatut universitari) els manescals a la
Catalunya dels segles XVI-XVIII s'introduien en les regles de l'ofici a través de l'aprenentatge i la passantia al costat d'un mestre manescal-ferrador per ser examinats al cap d'un període de temps per obtenir el tito1 (condició sine qua non per
exercir l'ofici) ja fos davant el tribunal del Protoalbéiterato de Catalunya o els
seus subdelegats (a partir de 1749) o davant els representants del gremi de
manescals i ferrers de Barcelona: "si una parte tan interesante de las ciencias
médicas como la cimjia [es preguntava Angonio Gil de Zárate el 18551 ha permanecido siglos enteros entregada a la mera práctica, al empirismo, sin escuelas
donde poderse aprender fundamentalmente, ¿qué le sucedería a la veterinaria
que solo tienepor objeto cuidar a los animales en su estado morboso, y cuyo ejercicio va frecuentemente acompañado de operaciones humildes y alparecerpuramente mecánicas, como el herrado ?'5. Tot i que el 1739 els manescals
obtingueren del rei Felip V la vella aspiració de veure reconegut el seu art com
"art liberal i cientific", amb els drets, privilegis i exempcions corresponents, el cert
és que el seu art tenia molt a veure amb un ofici menestral i mecanic, sobretot
en el terreny de la percepció social de l'ofici ja que no és casualitat, per exemple, que a la Barcelona del segle XVIII, els manescals no constituissin, a diferencia dels apotecaris i cirurgians, col.legi propi com a artistes que practicaven una
art liberalG.Per dues raons: en primer lloc, pel fet que i'acte de ferrar els cavalls
j8.

3. Citat per Benito MADARIAGA. "Los veterinarios en la literatura", diis DEL CORDERO, 1996: 208.

4. Es por resseguir I'evolució histbrica dels noms que ha rebut la veterinaria en els temtoris de la monarquia hispinica a DEL CORDERO, 1996: 16-58. Pels orígens histbrics dels manescals en els temtoris de I'antiga
Corona d ' h g ó resulta imprescindible la Consulta de CIFUENTES; FERRAGUT; GARCfA BALLESTER, 1999.
5 . GIL DE ZhATE, 1855: 341-342. Sobre els examens per passantia i el tribunal del Protoalbeiterato
vegeu SAN2 EGAÑA, 1941: 41-53 i ZARZOSO, 2003.
6. Sobre el tribunal del Protoalbeiterat i les passanties dels futurs manescals vegeu les consideracions
de SAN2 EGAÑA,1941: 43-54; 66-78. Darrerament ZARZOSO, 2003: 341-361 ha aportat interessants dades
sobre el funcionament de les subdelegacions del Protoalbeiterat a la Catalunya del segle XVIII. Per situar els
manescals-ferradors dins de I'organigrama gremial de la Barcelona setcentista, vegeu MOLAS, 1970: 65;
aquest autor fa esment com encara a comencaments del segle XIX els manescals formaven part del gremi
de ferrers estava format per una confederació de cinc oficis: "herreros,caldereros, linterneros, hojalateros y
albéitares" (MOLAS, 1970: 63). Vegeu també, ROMERO, 2004.

(i de forjar previament la corresponent ferradura) constituya, de facto, l'activitat
més estesa dels menescals, possiblement molt més que no pas la de tenir cura
de la seva salut, tot i haver-hi mestres ferradors que de manera exlusiva es dedicaven a ferrar els cavalls; i en segon lloc, perque el coneixement de la part científica de l'ofici provenia, en bona part, de la practica rutinaria i empírica i de la
simple memorització de quatre regles apreses en els corresponents llibres de
manescalia com ara les Instituciones de albeyteda y examen de practicantes de
ella: divididas en seis tratados, en los que explican las materias más esenciales
para susprofessores dispuestaspor el bachiller Francisco Garch Cabero, publicades el 1748 a Madrid7. En aquest context la practica de l'intrusisme (fomentat
indirectament pels propis manescals en abandonar sovint l'atenció sanitaria dels
animals que no fossin equins) era, al seu torn, ampliament difosa entre pastors,
vaquers, ferrers, rabadans i majorals, que feien de curanderos en la mesura que
complementaven la seva feina amb una ocupació sanitaria. Si a aquesta realitat
afegim l'existencia, en els paisos de tradició catblica, de practiques supersticioses
i religioses dirigides a cercar la salut dels animals a través de la intercessió de tota
una tirallonga de sants protectors i altres intercessors divins s'haura de convenir,
manllevant mots a Alfons Zarzoso, que "la medicina animal, com la medicina
humana, també s'ha d'entendre en funció de les coordenades del pluralisme
medic existent a la societat d'Antic Regirnn8.
Aquest panorama fins aquí descrit no canvi2 pas a finds del segle XVII al crearse el 1793 a Madnd la Real Escuela de Veterinaria, sota el model de les escoles de
veterinaria franceses creades a Lyon (1762) i Alfort (1766)'. La fundació d'aquesta
nova escola (que tenia un fort caracter militar en destinar-se a formar els mariscales de l'exercit) suposa, sí, la instauració per primera vegada en els territoris de la
monarquia hispanica d'una formació academica i reglada per als futurs veterinaris
(especialrnent dedicats a l'exercit) perb no acabada pas amb els veíls manescals de
formació gremial; el tribunal del Protoalbeiterato i les seves subdelegacions continuaren funcionant fins al 1835 i a partir d'aquesta data les seves funcions assumides per 1'Escola de Madrid (que des d'aleshores realitzaria dues menes d'examens)
7. Vegi's SANZ EGAÑA, 1941: 97-187. L'esmentat autor fa referencia a la publicació de llibres d'albeitena en catala del segle XVI: així, per exemple, esmenta el Tractatfetper lo magnt;fichMossen Manuel Diec.
E foch estampat en la insigne Ciutat de Barcelona per mestreJoan Rosembach alemany, a propies despeses
suas. E foch acabat a 15 del mes de febrer any 1515 (SANZ EGAÑA, 1941: 105). Sobre la generalització del
llibre de Cabero com a manual de referencia per als manescals a la segona meiiat del segle XVIII i comencaments del segle XM, cal considerar el següent testirnoni: "elúnico libro que les&
de itzshucción [al que
s'examinaba per obtenir el títol de manescall era el Cabero, redactado a m a m a de catectmzoy en el que
solo se trataba de las enfermedades del caballo, mula y asno" (cf. "Veterinaria", dins ESTEBAN COLLANTES;
ALFARO, 1857: 235).
8 Vegeu ZARZOSO, 2003: 344. Sobre I'intmsisme, vegeu SANZ EGAÑA, 1941: 204. Vegi's, així mateix,
GELABERT~.1996.
9. Vegeu SAN2 EGMA,1941: 242-250. SUhREZ, 1994. HUBSCHER, 1999.

732

JOAQUIM M. PUIGVERT

i les subdelegacions provincials. Durant tota la primera meitat del segle X E , akí
doncs, coexistirien les dues maneres d'accedir a la professió ja que resultava impossible que la flamant escola de Madrid abastis ella sola de titulats veterinaris en la
quantia necessaria segons les exigencies de la ramaderia, la tragineria i I'exercit. Si
a més es considera que obtenir el titol de manescal-ferrador a través del veil sistema era molt més facil i barat (tot i resultar molt remunerador pels examinadors) és
del tot comprensible que cada any sortís un nombre molt més superior de manescals-ferradors que no pas de veterinaris. De l'escola de Madrid sortien en els anys
quaranta del segle XM aproximadament uns 20/25 veterinaris per curs, mentre
cada any en el conjunt d'Espanya obtenien el titol de manescal-ferradors.:ms 400
noisl". Aquest decalatge explicaria que a l'any 1843 "apenas había dosciei Yos vetem'nariospuros en toda l a p e n í n s ~ l a " que
~ ~ ; a la ciutat de Barcelona el 1 8 3 només
existien tres veterinaris davant d'onze manescals i seixanta ferrers12;o que a la provincia de Girona el 1851 (on existien en aquel1 moment un conjunt de 146 manescals-ferradors) encara no existis cap veterinari de nou perfil13. Aquestes dades
evidencien amb claredat diafana que el procés de professionalització de la nova
veterinaria no comencés, en rigor, practicament fins el 1847, una vegada es prohibiren els examens per passantia i s'obriren les noves escoles de veterinaria més
e d 2 de Madrid, tal com veurem a continuació. Es va tractar, destaquem-ho, d'una
mena de transició (que portaria de la mestria a la professió) pactada i no pas rupturista ja que els examens per passantia es perllongarien fins el 1851, per tal de no
lesionar els interessos d'aqueils que ja havien comengat l'aprenentatge per la via
grernial; moment de transició que fou aprofitat per molts fins al punt que és possible que entre 1847 i 1851 s'icrementés el nombre d'exarninats per passantia: en
el territori de la provincia de Girona, per exemple, el 32,87 % dels 146 rnanescals
que exercien el 1851 s'havien examinat per passantia durant aquest curt periode
de temps amb i'objectiu possiblement d'esquivar les noves exigencies acaderniques14 . A comencaments del segle XX les xifres ja s'havien invertit del tot i el nombre de veterinaris ja sobrepassaren de molt els dels manescals de manera que al
1912 per al conjunt d'Espanya ja existien 4.594 veterinaris davant de 608 manescals-ferradors, aleshores, sí, una categoria socio-professional en clares vies de des10. (lo).- Vegeu SANZ EGAÑA, 1941: 284-285.
11. Segons el testimoni d'Isasmendi, reproduit per SANZ EGAÑA, 1941: 84. Amb el terme "veterinaris
purs" es coneixien els veterinaris formats a I'Escola de Veterinaria de Madrid des de la seva creació el 1792
fins el 1847, any de I'obertura d'altres escoles com es veura a continuació (cf. "albéitares y veterinarios",
ALCUBILLA, 1886: 390).
12. Dades procedents de la consulta de SAURÍ;MATAS, 1849: 324-325 i 338-339. Els tres veterinaris barcelonins eren Josep Botey, Jerbnim Darder (que també consta com a ferrer) i Nicolau Guzmán.
13. Dades procedents de I'Arxiu Histbric de Girona (des d'ara, AHG), Fons Diputació, 4364 (Estado...

de codos los profesores de medicina, cirugía, framacia, obstetricia y veterinaria que residen o jercen suporfesión en la misma...).
14. Calcul fet a partir de la consulta de I'AHG, Fons Diputació, 4364.
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aparició; i a Catalunya en el mateix any ja eren 254 veterinaris, davant de 66
manescals15.Per entendre aquest canvi és important parar atenció en el procés que
es va produir d'institucionalització acadkmica de la veterinaria a partir de 1847 i de
manera paral.lela a aquest l'ampliació de nous camps i fronts professionals de la
veterinaria.

Institucionalització acadkmica
No es podia esperar que els flamants veterinaris desplacessin els manescalsferradors si no s'obrien noves escoles de veterinaria que ho possibilitessin. Aixo
comencaria a ser possible quan es crearen les noves escoles de Saragossa (1847),
Cbrdova (1847), Lleó (1852) i Santiago de Compostela (1882)16; l'obertura de la
major part d'aquestes escoles de veterinaria ja s'havia previst durant el Trienni
Liberal pero per problemes pressupostaris de 1'Estat s'havia anat ajornant sine did7.
Segons Carlos Risueño i Nicolás Casas, directors de 1'Escola de Veterinaria de
Madrid, l'obertura de 1'Escola de Veterinaria de Saragossa el 1847 (on anirien de
manera majoritaria a estudiar els futurs veterinaris d'Aragó, Navarra, País Basc,
Rioja, Catalunya, Illes Balears i País Valencia) es justifica apeblant a la tradició ramadera i agraria dels antics temtoris de la Corona d'Aragó i a la situació geografica de
la capital aragonesa: 'fy habiendo acreditado la experiencia que la Corona de
Aragón es la queproduce mayor número de jóvenes inclinados al Estudio de la ueterinaria, teniendo sus prouincim más animales proporcionalmente que casi todas
las demás de la Península, siendo la agricultura muy predilecta en ellas, y ocupando Zaragoza una posición topogrcífica privilegiada, parece estar indicada esta
ciudad como punto muy a propósito para colocar en ella uno de los nuevos colegios"IB.En el mateix decret de 1847 que ampliava el nombre d'escoles i organitzava el nou pla d'estudis ja es contemplava i'ensenyament de la zootecnia o art de
15. Dades procedents de la Estadktica administrativa de la Contribución..., 1913: 336-337.
16. Durant el sexenni democrhtic (1868-1874) i fent ús de I'implia llibertat d'ensenyament decretada en
tots els graus s'obriren altres escoles (a Valencia, Sevilla ...) a cirrec d'ajuntaments i diputacions que tingueren una vida tant efímera com el període. Vegeu les monografies dedicades a la histbria de les escoles de
veterinaria de Saragossa (PÉREZ, 1981); Lleó (CORDERO DEL CAMPILLO, 1983); Santiago de Compostela
(RODRÍGUEZ, 1994); i Cbrdova (G~MEZ-AGUERA,
2002). Per una visió de conjunt vegeu BENITO, 2003.
En general, es tracta de monografies de to commemoratiu i institucional en que es troba a faltar la metodologia i l'enfocament de la histbria social de les universitats a I'estil, per exemple, de JULIA; REVEL; CHARTIER, 1986.
17. El Reglament General d'Instmcci6 Pública del 29-VIL1821 preveia escoles especials de veterinaria a
Madrid, Lleó, Saragossa, Cbrdova, Mexic, Manila, Lima, Santa Fe de Bogotá, Caracas i Buenos Aires (cf.
Historia de la Educación en Espa ña...,1979: 51).
18. Es tracta d'un fragment de la memoria que redactaren aquests dos professors de I'Escola de
Veterinaria de Madrid el 1847 per a sol.licitar I'obertura de noves escoles de veterinararia; citat per PÉREZ
GARCIA, 1981: vol. 1, 25.
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criar, multiplicar i d o r a r els principals animals domestics; noves enseyances que
maldaven per obrir i ampliar nous camps per a la professió veterinaria, de manera que el nou veterinari fos capac de prestar assistencia a tota classe d'animals
domestics o utils a l'home: 'pobre zdea se tendría de la veterinaria [es pot llegir en
l'esmentat decretl reducida al mero herrado y cura del caballo, como generalmente sucede (. ..). El veterinario puede y debe serpara el labrador un verdadero maestro de agric~ltura"~~.
Els nous ensenyaments de veterinaria en la llei Moyano de
1857 serien contemplats com a ensenyaments professionals, equiparats, així doncs,
a les ensenyances que rebien els professors mercantils, els estudiants de nhutica,
mestres d'obra, aparelladors i agrimensors o els mestres de primera enseyansa a
les escoles normals20. És important retenir aquest fet ja que assenyala a la veterinaria un estatut academic poc exigent i no universitari molt per de sota del de la
medicina i farmacia, essent un dels motius del seu poc prestigi social. De fet el camí
que porta a la veterinaria a equiparar-se a la medicina i farmacia fou molt lent i
gradual aíiargant-se practicament durant tot un segle2': el 1857 s'exigia per entrar a
1'Escola de Veteridaria acreditar i'estudi de les materies de primera ensenyanca
superior i algebra i geometria i certificar "saludy robustez''. Pel que fa a la durada
dels estudis a les escoles subaltemes (de Saragossa, Cbrdova i Lleó) que atorgaven
els títols de veterinaris de segona fou de tres anys fins el 1857 que passa a quatre
anys; a 1'Escola de Madrid els veterinaris de primera classe havien de cursar quatre anys fins al 1857 que passa a cinc anys. El 1871 s'unificaren totes les escoles en
una mateixa categoria, els titols i la durada de la carrera que seria de cinc anys. A
partir de 1896 es comen@ a exigir per ingressar a les escoles haver cursat algunes
assignatures de batxilerat, si bé el títol de batxilerat no s'exigí fins el 1912. Seria
a partir d'aquests moments (quan l'exigencia academica per entrar a les escoles de
veterinaria era la rnateixa que es demanava als futurs metges i farmaceutics) que
comensaria a produir-se de manera efectiva un canvi gradual en la percepció social
de la professió veterinaria, culrninant el 1923 amb el reconeixement dels estudis de
veterinaria com a ensenyanga superior; el 1931, amb l'obertura de la possibilitat
d'obtenir els veterinaris el títol d'enginyer pecuari (equivalent al de doctor) i el 1943
amb l'assoliment de les escoles de Veterinaria de la categoria de facultats universiaries. El camí, doncs, que va de les escoles professionals de 1847 a les facultats
universitaries de 1943 fou, prou llarg i es va produir, destaquem-ho, de manera
paral.lela que s'obrien nous camps professionals i es produyen a l'interior de la professió intensos i apassionats debats que evidencien el seu caracter heterogeni. 1 és
que, tard o d'hora, l'acadernia no podia pas prescindir de les demandes que es
produien a la societat i a la practica professional del dia a dia.
19. Citat per GIL DE Z~RATE,1855: 346.
20. Historia de la Educación en España...,1979: 259.
21. Per redactar les exigenciec academiques s'han consultar SAN2 EGAÑA, 1941. PÉREZ GARCÍA, 1981.
SUAREZ, 1994.

Els nous camps professionals
Ja hem vist com les reformes en l'esenyament de la veterinaria varen incloure l'ensenyament de la zootecnia indicant el seu gran potencial de cara a ampliar
la practica professional dels veterinaris. A partir dels anys quaranta del segle XM
ja es comencaren a diversificar les competencies dels veterinaris més e d h de la
clínica equina i el ferrat, ja fos en relació a l'administració pública (municipal,
provincial o estatal) i l'ampliació del mercat veterinari amb la irrupció de noves
demandes: la creació del cos de veterinaria militar el 184522;la creació de les subdelegacions de veterinaria a tots els partits judicials el 1848 amb competencies de
control sanitari de epizobties, entre d'altres23; la inspeccció de carns en els escorxadors municipals el 1859 substituint als antics "valedores" o mostassasZ4;i l'atenció sanitaria a les vaques de llet, a partir de l'expansió des de mitjan segle WC
de les vaqueries a l'interior de les grans ciutats o el seus hinterlands fruit de l'augment progressiu del consum de lletZ5.Tots aquests camps professionals anaren
obrint-se pas si bé la veritable eclosió d'aquesta diversificació tindria lloc en les
primeres decades del segle XXZ6.
Malgrat aquestes diversificacions abans descrites ens equivocaríem, tanmateix,
de pensar que aquestes suposessin la fi de l'activitat mecanica de ferrar els
equins. En realitat per obtenir el tito1 de veterinari durant el periode 1847-1918
era condició sine qua non aprovar un exercici practic de la revalida que consistia a forjar una ferradura i ferrar un cavall; una vella competencia que sectors de
la professió es negaven a perdre per raons de naturalesa rnés econhmica que no
22. Vegeu MASSONS, 1994: 156-166. PI?REZGARCIA, 1995.
23. Vegeu PUIGVERT, 2002.
24. Vegeu SAN2 EGAÑA, 1941: 373-391. SAIZ-PÉREZ,1987: 85-98. PUMAROLA, 2002. De Sanz Egaña
cal destacar, així mateix, SAN2 EGAÑA, 1921.
25. SAN2 EGAÑA constata com els escorxadors i les vaqueries inicialment foren institucions urbanes
que més endavant ' p m a n desde lasgrandespoblaciones a las localidades rurales"(l941: 302). A Barcelona,
per exemple, el 1849 existien 54 'puesros de leche, requesones, etc. " i 15 "casas d e vacas" (cf. SAURÍ;MATAS,
1849: 310-311). Un bon testimoni de I'expansió del consum de llet i de les vaqueries en el pas del segle W(
al XX és el que ofereixen el veterinari Pere M. ROSSELL, que afirma "6s d'una vintena d'anys en aquesta
pan, que les vaqueries s'han multiplicat d'una manera extraordinaria.De primer, quasi totes elles dintre ciutat, després en les afores, i avui les vaqueries a un volt de trenta quilbmetres de Barcelona, es podria dir
que es toquen. Pobles on no hi havia una sola vaca de llet, deu o dotze anys enrera, s'hi poden comptar
dos o tres cents caps" (1923: 5); el matek ROSSELL constata que les grans vaqueries foren posades per rics
agricultors i industrials i les petites, diu, "han estat creades per masovers" (p.5); i VILA, 2003: 57-58 i 192194; l a ed.1928-1936. Per a I'extensió de les vaqueries i la ramaderia vacuna en arees properes a Barcelona,
vegeu les recents consideracions de PONCE, 2000 i TR1B6, 2000. Per a I'expansió del consum de la llet
vegeu LANGREO, 1995 i &OLS CASAMADA, 1998.
26. SAN2 EGAÑA, 1941: 322-326 assenyala a pan dels nous camps professionals ja indicats com a finals
del segle XIX en els grans centres urbans (corn Barcelona o Madrid) comencava de manera tímida i'atenció
veterinaria als animals de companyia de la burgesia i I'aristocricia, als toros i cavalls de lídia, així com als
parcs zoolbgics, Vegeu, també, PONS, 1992.
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pas altra cosa: 'pues si bien es cierto que existen akunos veterinarios que viven
[constatava el 1879, per exemple, Juan Antonio Sainz, professor de ferrar i forjar
a 1'Escola de Veterinaria de Saragossal con lo queproducen las igualas no menos
lo es que la inmensa mayoría de ellos no podrían subsistir sin las utilidadespecuniarias que les produce el herrado(...). Si fuera posible (que no lo es) el pm'var
reperztinamente a los veterinarios de la práctica del hemado higiénico , las quatro quintas partes de ellos, no lo duden los separatistas [en referencia als sectors
del la professió que maldaven per a separar de la practica professional dels veterinaris l'art de forjar i ferrarl, quedarían en la mayor indigencia si la separación
llegara a ser u n hecho'"7. En realitat, uns anys després amb motiu de la I V
Asamblea Nacional Veterinaria celebrada a Barcelona el 1917, s'aprovarien unes
conclusions que maldaven perque es concedís als veterinaris els títols de llicenciats i doctors en ciencies pecuaries o en medicina zoolbgica i zootecnica, així
com que se separés "de nuestra carrera el herrado, declarándole de libre ejercicio, sin que los titulos de licenciado y doctor, concedan ningún privilegio de
excepción para la practzca del refeerido ofzcio, sino que antes al contrario incapaciten para e j e r ~ e r l a " ~ ~ .

D'enga el 1847 i per a tot el període estudiat 1'Escola de Veterinaria més propera a Catalunya fou la de Saragossa on estudiaren la major part dels veterinaris catalans. Els diversos intents de crear una escola de veterinaria a Barcelona
de finals del segle XiX i del temps de la Mancomunitat es varen veure frustrats,
de manera que calia necessariament sortir de Catalunya per obtenir el títol de
~ e t e r i n a r iEn
~ ~efecte,
.
els sondeigs que hem efectuat a l'Amiu de la Facultat de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid ens indiquen que, en
general, ben pocs estudiants procedents de Catalunya hi anaren a estudiar: així,
per exemple, per al període 1848-1855 s'hi matricularen 912 estudiants dels
quals només 7 procedien de Catalunya, entre els quals hi havia Josep Rubert i
Serrat (Pobeda,1832- ?),que obtingué el títol de veterinari de primera classe el
27. Vegeu SAINZ ROZAS, 1879: 37. Sobre la polemica i el llarg debat que es genera a la segona mietat
del segle XM i comencaments del XX entre els partidaris (en general, veterinaris amb canecs oficials) i els
coritraris (de manera especial veterinaris que exercien la professió "lliure" en el món rural) que la professió
de veterinaria anés associada a la tasca de ferrar els cavalls, vegeu SANZ EGAÑA,1941: 317-321. Un exemple tarda (1908) de conflicte entorn del ferrat és que aporten PÉREZ GARC~Aet alt., 2003.
28. NAsamblea Nacional Vetennaria..., 1919: 207-208. Sobre la progressiva organització col.legia1 dels
veterinaris que culmina amb l'autorització governamental de 1904 que es constituissin co1,legis oficials de
veterinaris, vegeu les dades que s'aporten a CAMPS, 2000. La definitiva desaparició dels plans d'estudi de
velerinhria de la forja i el fenat no es produiria fins a la Segona República.
29. Vegeu PUMAROLA; MARTORELL, 2003 i CASANOVAS, 2000.
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1858 que li possibilita fer carrera academica en esdevenir catedratic de veterinaria a les escoles de Cbrdova, Lleó i Saragossa on es jubilaria el 190930.Durant
el període 1848-1912 es matricularen a l'escola de Saragossa 12.783 estudiants,
dels quals 854 eren d'origen catala que representaven el 6,68 % del conjunt3l.
A través del buidatge sistematic dels Libros de matriculados de l'esmentada
Escola per al període 1847-1918 ens ha estat possible saber de quines comarques procedien els futurs veterinaris catalans, un total de 904 estudiants, així
com l'índex dels que es titularen (un 74 %), abandonaren la carrera (20,35 %),
traslladaren l'expedient a les escoles de Madrid, Cbrdova o Santiago de
Compostela (4,64 %) o que moriren abans d'acabar la carrera (1,21 %). A través del mapa i el quadre adjunts es pot observar quines foren les setze primeres comarques a aportar estudiants de veterinaria, a saber: Alt Emporda, Segriii,
Barcelones, La Selva, Valles Oriental, Urgell, Baix Emporda, Garrotxa, Osona,
Maresme, Baix Ebre, Noguera, Ribera dJEbre,Montsia, Segarra i Baix Llobregat.
Es tracta, en general, de comarques litorals i d'interior densament poblades que
estaven experimentant tranformacions agraries i ramaderes notables i que possiblement a les darreries de 1'Antic Regim ja disposaven d'un certa xarxa difosa de manescals; un context, en definitiva, en el qual els estudis de veterinaria
podien oferir expectatives interessants per a alguns dels seus joves. És interessant constatar com fou 1'Alt Emporda la primera comarca a "produir" veterinaris, fenomen que s'explica, en bona part, per existir una llarga tradició ramadera
en les terres de pasturatge vora el mar (els cortals de Roses i de Castelló
d'Empúries); terres que l'agricultura "no ha pogut colonitzar per molles o salinoses", per dir-ho a la manera de Pau Vila32.També és destacable la rellevancia del Barcelones i altres comarques properes a la capital catalana (Maresme,
Baix Llobregat, Valles Oriental i Osona). En aquest sentit, la ciutat va ser un
important motor per a les economies agraries dels territoris veins i va incentivar la ramaderia productora de llet i de carn un sector que en la mesura que
delia per obtenir majors rendiments necessitava sovint dels consells dels veterinaris: "desde la ciudad, por razones económicas de explotación, la vaca lechera [constata, per exemple, C. Sanz Egañal pasóprimero a los suburbios y p o r
último al campo, a su medio natural; en este ciclo: campo, urbe y vuelta al
30. Archivo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Libros de
Mattfculas, núm. 6 (1848-1850, 7 (1852-53) i 8 (1853-185s. La informació sobre Josep Rubert procedek del
llibre núm. 8 (f. 91r.); Per a resseguir-ne la trajectbria professional i academica, vegeu PÉREZ GARCfA, 1981:
vol. 1, 196 i SS.
31. El nombre total d'estudiants de 1'Escola de Veterinaria de Saragossa pel període 1848-1911 s'ha calculat a partir de les dades que aporta PÉREZ GARCIA, 1981; el nombre d'estudiants procedents de Catalunya
pel mateix període s'ha elaborat a partir del buidatge sistematic dels Libros de matriculados (núm. 1-10) de
I'Archivo de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza; Si no es diu res en contra d'ara endavant les dades que
es donen s'han eleaborar a partir de I'esmentat fons.
32. Vegeu VILA, 2003: 57.
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campo, se ha creado la costumbre, demostrada por la conveniencia, de recurrir
a consultar con el facultativo veterinario en los casos de enfermedad, contribuyendo a divulgar la especialización de la buiatrica conjuntamente con la clínica equina" 33. Si s'observen amb més precisió els esmentats llibres de
matrícula es pot comprovar que dels 54 veterinaris que procedien del
Barcelonés 30 procedien de poblacions del Pla (on encara era notable l'activitat agraria i ramadera, així com els negocis vinculats amb el món del transport
de tracció animal) i 24 de Barcelona ciutat. Per altra banda contrasta, en conjunt, l'aclaparador origen rural dels veterinaris (si bé matisat pel paper decisiu
de les ciutats a l'hora d'incrementar els camps professionals) amb el migrat
nombre de futurs veterinaris que es reclutaren a les vuit comarques pirinenques
(Va1 d'Aran, Alta Ribagorca, Pallars Sobirh, Pallars Jussh, Alt Urgell, Berguedh,
Cerdanya i Ripolles), que només representen el 4,75 % del conjunt. Tot sembla
indicar que la ramaderia extensiva i la transhumancia del bestiar durant el llarg
hivern, el despoblament de la muntanya (que ja va comencar a ser important a
partir del darrer quart del segle XIX) i la falta d'horitzons economics per als
muntanyencs va ser un factor forca més decisiu que no pas la vella vocació
ramadera de les comarques muntanyenques, potser més atesa sanithriament per

33. (331.- Vegeu SAN2 EGAÑA, 1941: 301.
34. A través de I'AHG, Fons Diputació, 4364 es constata, per exemple, com a les comarques pirinenques gironines (Ripollés i Cerdanya) el 1851 només hi havia en actiu 4 manescals-ferradors (3 a Puigcerda
i 1 a Ribes de Freser); escassessa d'origen que també deuria dificultar que en aquestes arees es reclutessin
nous veterinaris.
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Quadre 1
Ongem geografics dek estudiants de l'escola de ueterlnarla de Saragossa procedents de Catalunya
(1847-1918)

Font: elaboració propia a partir dels Libros de matriculados de 1'Aixiu de la Secretaria de la Facultat
de V e t e m i a de Saragossa.
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Mapa 1
Orzgens geograjcs dels estudiants de l'escola de veterinaria de Saragossa
procedents de Catalunya (1847-1918)

Font elaboració propia a partir dels Libros de matriculados de l ' h i u de la Secretaria de la Facultat
de Veterinaria de Saragossa.

Els orígens socials
Els fons documentals de la Facultat de Veterinaria de Saragossa no ens permeten precisar el perfil social dels seus estudiants en no haver-se guardat cap
documentació que ens informi de la categoria socio-professional dels pares dels
alumnes. Si bé deixarem per una altra ocasió l'exerci laboriós d'emplenar aquest
buit a través d'un mostreig a base de la consulta dels arxius locals, sí que podem
ara per ara donar algunes dades en aquesta direcció mitjangant l'encreuament
de diverses i esparces informacions. En primer lloc, ens podem preguntar, quans
dels vells manescals que havien obtingut el títol abans del 1851 mitjangant examen per passantia enviaren els seus fills a Saragossa a estudiar la nova carrera
de veterinaria? Precisar aixb d'alguna manera és un exercici important en la
mesura que ens pot indicar fins a quint punt aquell moment de "transició" o de
"reconversió" de la vella mestria a la nova professió podia suposar tant un procés de mobilitat social ascendent (de manescals-ferradors a veterinaris) o descendent (de manescals a simples ferrers). Doncs bé, confrontant les dades del
cens de professionals de sanitat de la província de Girona de 1851 (on es registra el nom de tots els manescals actius en aquell moment i la localitat on exercien) amb els llibres de matrícula de Saragossa que registren 217 estudiants
d'origen gironí per al període 1847-1918, es pot arribar a la conclusió que només
el 23,50 % dels vells manescals enviaren els seus fills o néts a estudiar a
S a r a g ~ s s auna
~ ~ ; dada que ens mostra la dificultat d'amplis sectors de la vella
manescalia d'adaptar-se a les noves exigencies academiques i professionals que
implicaven una major despesa econbmica ja que implicava fer estada a Saragosa
durant tres anys (del 1847 al 1857), quatre anys (del 1857 al 1871) o cinc anys
(a partir del pla d'estudis de 1871). Caldria resseguir la trajectbria dels fills dels
manescals que no estudiaren veterinaria i comprovar si es dedicaren només a
fer de ferradors o amagaren darrera aquest ofici la practica oficiosa de la manescalia. De les dificultats econbmiques que implicava estudiar veterinaria en constitueix una prova el fet que un testimoni d'epoca, del 1856, afirmés que la
decisió de reduir la carrera a tres anys en les escoles subalternes de Saragossa,
Cbrdova i Lleó, era motivada pel fet de conéixer "la clase depersonas que de la
sociedad en general se decide por lo común a emprenderla pues es una de las
menos acomodadas, que tiene que aribrase medios, ya como mancebos en u n
establecimiento, ya como amanuenses y hasta como sirvientes, siendo poquísimos los que pueden estar a pupilaje; y como las tres primeras colocaciones son
mucho más dzfciles en Zaragoza, Córdoba y León que en la corte, que ofrece
más recursos de todo género, hubiera sido gravoso y hasta insoportable alargar

35. (351.-Dades elaborades a partir de I'AHG, Fons Diputació, 4364; i AFVS, Libros de mutriculndos,
núm. 1-10.
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más tiempo la carrera" 36.De fet, existien diverses estrategies per a minimitzar
els costos dels estudis i de viure a Saragossa: alguns estudiants compaginaven
els estudis treballant de ferrers o en alguna barberia de la ciutat; altres, els més
avantatjats i de millor expedient, podien obtenir en el darrer curs, mitjangant
oposicions, una placa d'agregat o alumne intern de l'escola que els donava la
possibilitat de cobrar 750 pessetes a canvi de diversos serveis i treballs a la infermeria o a la ferreria de l'escola: en total foren 48 els estudiants de veterinaria
catalans que obtingueren per al període 1847-1918 aquest tipus d'ajuda3'. Un
altre testimoni de mitjan segle XIX, bon coneixedor de les instituciones educatives de l'epoca com era Antonio Gil de Zárate, indica, que en els primers anys
les escoles de veterinaria hi anaren molts que inicialment havien pensat cursar
~ . constatat
la carrera de cirurgia romancista que fou suprimida feia p o ~Ja~ hem
que un 23,50 % dels manescals gironins de 1851 enviaren els seus fills a estudiar a Saragosa: es tracta d'un exemple d'autoreclutament en la prbpia professió
o de transmissió hereditaria de l'ofici molt en consonancia amb el que és produia en el món de la medicina i la farmacia39.Disposem, aixi mateix, de dades
que ens informen de la categoria sbcioprofessional d'un conjunt de veterinaris:
Gaspar Massanella i Fabrega (titulat el 1856) i Pere Massanella i Fabrega (titulat
el 1866) eren fills del ferrer d'Argelaguer i néts, al seu torn, d'un ferrer establert
a Talaixa des de finals del segle XVII140;Antoni Marull Nogel (titulat el 1867) era
fill de Joan Marull manescal a Pont de Molins41;Joaquim Gratacós i Massanella
Pere Danés i Colldecarrera (titulat
(titulat el 1888) era fill d'un sabater-mú~ic~~;
el 1876) procedia d'una familia amb tres generacions de ferrers a la Valldelbac,
des de finals del segle XVII143; Francesc d'Assís Darder, veterinari i director, a
partir de 1892, del Parc Zoolbgic de Barcelona era fill del veterinari Jeroni
Darder que, al seu torn, procedia d'una nissaga barcelonina iniciada el 1702 de
Albert
constructors de carros que esdevingueren després manescals-ferrad~rs~~;
Bramon i Garriga (titulat el 1901) era el vuite fill del propietari del Mas Bramon

36. Fragment de I'article anbnirn "Enseñanza de la veterinaria". (1856). Boletín de Veterinaria, XII, 333,
citat per PÉREZGARCfA, 1981: vol. 1, 27-28).
37. Aií, per exemple, Gaspar Massanella (que es titula a Saragossa el 1856) mentre estudiava treballava de ferrador-forjador; i Joaquim Gratacós (titulat el 1914) treballa en una barberia de la capital aragonesa
del carrer Coso; dades procedents de GRATAc~Set alt., 2001: 59 i 63.
38. GIL DE ZhRATE, 1855: 348.
39. Sobre la tradició de l'autoreclutament en la medicina a la Catalunya del segle XVIII vegeu ZARZOSO, 2003: 198-204; Sobre els índexs de l'herencia professional en la medicina europea del segle XM vegeu
les consideracions de BANTI, 1994: 28-30.
40. Vegeu GRATAc~Set. alt., 2001: 59-62.
41. AHG., Fons Diputació, 4364 i AFVS,Libro de matriculados, núm. 3.
42. Vegeu GRATAC~Set. alt., 2001: 62.
43. Vegeu PUIGVERT, 2003: 15-17.
44. Vegeu PONS, 1992: 45 i GRATAC~S
et alt., 2001: 88-89.

de C r e ~ p i aPere
~ ~ ; Rossell i Vil5 (titulat el 1907) era fill de Ramon Rossell i Costa
que tenia a Olot un important negoci de diligencies i tartanes que connectaven
la capital de la Garrotxa amb Castellfollit, Besalú i Ripoll, feina que no el va enriquir gaire "sobretot per les despeses en conductes de manescal [que] havia d'esmercar cada a n ~ " Pere
~ ~ ;Castella Sagué (titulat el 1908) era fill d'un ferrer
establert a Vilobí d'OnyaF7; Enric Coris Gmart (titulat el 1912) procedia d'una
familia de veterinaris de Cassa de La Selva i Llagostera, la nissaga dels quals va
comencar amb Francesc Coris i Carbó que al 1860 va anar estudiar a 1'Escola de
Josep Ricart Figueras (titulat el 1913) era
Veterinaria de Tolosa de ~langüedoc*~;
~ ~ ; Pumarola Julia (titulat el
fill del propietari del Mas Ricart de F r a n ~ i a c Mari2
1920) entroncava amb una familia de manescals i veterinaris documentats a 1'Alt
Emporda ja des de rnitjan segle XIX50; i Jaume Pages Besach (titulat el 1924) era
fill d'un masover del Mas d'en Jomba a Gualta (Baix Empordi) on l'explotació
ramadera era important51.
D'aquest petit mostreig aleatori (i a l'espera de disposar dades més sistematiques i representatives) es pot deduir que, inicialment, molts veterinaris procedien
de la menestralia que estava relacionada directa o indirectament amb el món del
cavail, ja fossin ferrers, carreters o traginers; també es constata, com ja hem indicat en aquest cas amb més dades i precisió quantitativa, la presencia d'un cert
autoreclutament en la propia professió al constatar que 51 dels 217 veterinaris
d'origen gironí que estudiaren a Saragossa procedien de farnílies de manescals.
La presencia d'alguns fills de propietaris a mesura que avanca el segle XX potser
s'ha de contemplar com a conseqüencia de la diversificació de sortides professionals per als seus fills segons més enlli de les sortides que oferia l'advocacia,
medicina, farmacia o arquitectura. En qualsevol cas, és evident que en la mesura que s'anaren eixamplant els camps professionals dels veterinaris en les primeres decades del segle XX (i rninvant alguns camps professionals tradicionals com
l'atenció al cava11 a conseqüencia de la motorització del transport i la mecanització de l'agricultura), estudiar veterinaria podia ser una clara via de promoció
social per a determinats sectors. No podem acabar, pero, sense fer esment a un
fet academic que des d'un punt de vista sociologic no fou neutre com fou l'exigencia (a partir de 1912) del tito1 de batxillerat als estudiants que volien entrar a
45. Vegeu GRATACÓSet. alt., 2001: 82-83).
46. Vegeu ARTÍS, 1995.
47. AFVS, Libro de matriculados 1907-1910; i informació oral procedent de Joaquim Puigvert i Pastells.
48. Vegeu TURÓN, 1993: 130.
49. AFVS, Libro de matriculados 1907-1910; i infomació oral procedent de Joaquim Puigvert i Pastells.
50. AHG, Fons Diputació 4364; AFVS, Libro de matriculados, 1912-1918.
51. Informació oral donada per Josep M. Rufí; per entendre aquest cas són interessants les consideracions realitzades per SAGUER, 1999: 466-468 sobre la masoveria i la ramaderia de la regió de Guona a
comensaments del segle XX; Saguer planteja com la ramadetia fou una de les vies per sortir de la crisi estnictural que afectava a la cerealicultura i viticultura.

744

JOAQUIM M. PUIGVERT

les escoles de veterinaria. Aquesta nova exigencia academica es va traduir en els
anys següents arnb una significativa caiguda de matrícula5*i, a la llarga, arnb una
certa escasessa de veterinaris; problematica que no s'escapa a C. Sanz Egaña:
' ~ w t de
o esta larga campaña de reformas pedagógicas ha sido elejarpara siempre de las escuelas gran número de candidatos hijos de modestos veterinarios
unos, mancebos espabilados otros, que ayudados de su trabajo, conseguzán obtener con poco gasto el título de veterinario que constituía u n medio seguro de
vidaJs3,l'impacte social de la mesura, també s'havia notat a Franca forca anys
abans, el 1890, quan també es comen@ a exigir el batxillerat als futurs veterinaris. En efecte, tal com ha dit Ronald Hubscher, l'exigencia del batxillerat va ser
com tota medalla que té la seva cara i la seva creu: per una banda, obrí la possibilitat que els veterinaris sortissin del seu gueto i adquirissin la cultura humanística comuna a tots aquells que entraven dins les professions liberals,
comencant a superar el fet que fins aleshores la veterinaria es situés a la frontera de les professions liberals arnb clara posició subalterna; pero, per l'altra, l'allargament dels estudis va representar un handicap per a les famílies arnb pocs
recursos i un canvi de tendencia en el reclutament social de la professió5*.

Una professió masculina?
Per al període estudiat cap dona no accedí a 1'Escola de Veterinaria de
Saragossa. 1 tardaria forca més anys a fer-ho. Es tracta, doncs, d'explicar una
absencia de genere. La de veterinaria fou, en efecte, a Catalunya i a Espanya una
professió exclusivament masculina en la qual i'accés de la dona a la professió es
produiria arnb un retard de més de mig segle respecte de la medicina i la farmacia i d'algunes decades respecte de les ciencies naturals. Més per raons socials
que no pas legals a partir de 1910. Tot i que la primera dona veterinaria va obtenir el titol el 1925, molt abans, ja havia comenqat a discutir-se a l'interior de la
professió la possibilitat que hi accedís la dona55.En efecte, Sanz Egaña dedica el
52. L'Escola de Veterinaria de Madrid inicia el curs 1912 arnb 60 nou matriculats; la xifra es va rebaixar
substancialment en el curs 1913 arnb només 15 matriculats de nou (SuhREZ, 1994: 119). En el conjunt de
les escoles de veterinaria d'Espanya el 1909 s'hi matricularen de nou 130; el 1910, 160; el 1911, 206; el 1912,
217 i el 1913, 50 (SANZ EGAÑA, 1923: 55).
53. Vegeu SANZ EGAÑA, 1923: 425.
54. Vegeu HUNSCHER, 1999: 75.
55. Sobre les veterinaries pioneres el profesor Maní Pumarola (UAB) esta investigant. A la seva amabilitat ciec aquestes dades: La primera dona veterinaria fou Maria Cemato Rodríguez, que obtingué el títol el
1925 a Cbrdova on estudia com a alumna externa. Després d'ella es titularen Justina Gonzalez Morilla (Lleó,
19283 i Luz Zalduegui Gabilondo (Madrid, 1935), Angela Aguirre (Madrid, 19351, Maria Roldan (Madrid,
19351, Paquita Roldan (Madrid, 1035) i Bmnilda Gordon (Madrid, 1935). A Franca la primera veterinaria
obtingué el titol el 1897 a Alfort i era d'origen rus; la segona dona no obtindría el títol fins el 1934; durant
el període 1938-1961 a Franca només obtingueren el títol 26 dones (HUBSCHER, 1999: 347). Per a contras-

1916 un (article que titula "El feminismo en veterinaria") per a respondre al fet
que dues noies de Castella fessin Tepública de querer comulgar en nuestra ciencia" 56; article del qual paga la pena reproduir-ne alguns fragments en la mesura
que, més en112 dels seus estereotips i discursos sexistes ("estamos de enhorabuena; los encantos juveniles de dos muchachas animosasperfuman el ambiente u n
tanto prosaico de la profesión'~,ens mostra fins a quin punt la veteridra tradicional era considerada una professió masculina no apta per a dones. Sanz Egaña
considerava que "la mujer no debe ser veterinario a la manera de como lo somos
nosotros; no debe estudiar nuestras disciplinas, n i tener la interuención que nosotros tenemos a la práctica" ja que "la práctica veterinaria exige fuerzas y energias incompatibles con la delicadeza de la mujerJJ.És per aixb que considerava
que "la mujer-veterinario no podría ejercer la clínica mientras no cambiasen
radicalmente el público y las rudas costumbres de nuestros pueblos". Per contra
considera que en altres camps professionals de la veterinaria (un cop descartada
la clínica de gossos, gats i aus, que si bé contempla com indicada per a la dona
no la veu viable pel poc rendiment que aleshores donava) com la higiene i la
salut pública, de manera especial en activitats relacionades amb la inspecció de
carns i de llet, sí que la dona podria intervenir-hi per considerar que eren més
aptes a la "naturalesa" femenina: "la triquinoscopia es laborpropia de mujer, se
adapta muy bien a su carácter sedentario, a la viveza ypenetración de su mirada y a la quietud de su ánimo; es operación delicada de dedosfemeninos, que en
los países germanos y escandinavos la practican las mujeres y el seruicio veterinario del matadero está muy satisfecho de su laborJ';i la dona també podia ser
molt apta per treballar sota les ordres d'un veterinari en les lleteries municipals
on s'hauria de preparar la llet per a la lactancia artificial dels nadons: "la mujer
es insustituible en esta tecnología en que precisa más cariño que ciencia, más
amor alprójimo que cultura". La seva proposta concreta consistia, així doncs,
que estudiessin dos o tres cursos eminentment prhctics (on s'ensenyaria micrografia, tecnica bacteriolbgica, física, inspecció de carns i de llet, parasitologia,
bacteriologia, fisica i química) dins de les escoles de veterinaria que les habilitessin per ser "auxiliars femenins d'inspecció veterinaria", que podien treballar
dins d'un organigrama de treball jerarquitzat sota la direcció de veterinaris. En
qualsevol cas, destaquem-ho, les argumentacions de Sanz Egaña són molt similars a les que es produiren uns anys abans en el camp de la medicina humana
quan s'obrí la possibilitat que la dona accedís a la carrera medica. Es tractaria, tal
com ha dit Teresa Ortiz, d'iniciar uns mecanismes de segregació amb l'objectiu
de crear espais "propis" per a la dona dins de la professió (en el cas que comentar el retard de la dona catalana i espanyola a accedir a la professió veterinaria respecte altres professions
sanitiries i científiques, vegeu CAPEL, 1986. FLECHA, 1996. MAGALLÓN, 1998.
56. Es tracta d'un article inicialrnent publicat el 1916 i reproduit a SAN2 EGAÑA, 1923: 104-111. Les cites
que segueixen procedeixen de l'article aquí citat.
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tem amb titulació de grau inferior) que es justificaven amb un discurs sexuat que
atribuya genere a les especialitats o camps professionals a base de destacar característiqiies de la seva practica que encaixaven amb les qualitats que la prbpia
medicina atribuia a les dones5'.

A tal1 de cloenda
A través d'aquestes notes hem intentat aproximar-nos als orígens histbrics de
la professió veterinaria, des d'una perspectiva "externalista" i d' historia social,
amb i'anim de contribuir tant a l'estudi de la professió sanitaria més desconeguda des d'un punt de vista histbric com a la historia comparada dels professionals
"liberalis" a la Catalunya contempor2nia. Som conscients que ens falta aprofundir
i continuar la recerca tot just iniciada, especialment en i'aspecte (aquí no tractat)
de la practica professional dels veterinaris, els aspectes organitzatius de la professió, així com les seves connexions culturals i polítiques. En qualsevol cas, ens
interesa de manera molt especial assenyalar la necessitat de fer una historia
social de les professions sanitaries sense presentismes i apriorismes de cap mena
que superi els discursos justificatoris i la necessitat de cercar en el passat o "les
nostres arrels" elements de legitimació identitaria per al present. Hem comprovat
com la veterularia actual té poc a veure amb la del passat; les diferencies són de
gruix 1 de tota mena, de manera que projectar vers el passat les característiques
de l'actual professió veterinaria pot crear més problemes i equívocs que no pas
solucions; una vegada més es demostra, per dir-ho a la manera de L. P. Hartley,
que "el passat és un estrany país, alla fan les coses d'una altra manera".
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