
ACTES DE LA VI TROBADA D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
(BARCELONA, SCHCT, 2002), 87-91

CAVALLS, BOUS I VAQUES:
SOBRE MANESCALIA I AGRONOMIA A CATALUNYA

ENTRE L'EDAT MITJANA I LA MODERNA

Lluís Cifuentes
Departamentt d'Història de la Ciència. Institució Milà i Fontanals, Consell Superior d'Inves
tigacions Científiques (CSIC)

Paraules clau: Manescalia, Agronomia, Catalunya, Edat Mitjana i Moderna, Pràctica, ca
valls, Altres animals, Medi rural.

Summary: The discovery ofthe account book ofa veterinarian who practiced in rural Cata
lonia near Barcelona at the beginning ofthe seventeenth century provides an opportunity to
raise the question ofthe range ofactivities associated with such a practice. In effect, the ac
count bookproves that the veterinarian 'spractice included not only horses, as both medieval
and modern sources imply, but also the entire group ofanimals in use in rural Catalonia. The
excessive emphasis ofinternalist perspectives in research, the use ofbut a handful ofsources
and the lack oflong-range studies have prevented us unti! now from adopting a more open
viewpoint on this question.
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En començar a estudiar la història de la manescalia a l'àmbit de l'antiga Corona
d'Aragó durant els últims segles medievals, ja assenyalàrem com un dels principals punts
foscos l'extensió real de la pràctica del manescal sobre els diferents animals que, per al tre
ball, el transport, l'alimentació o la guerra, envoltaven l'ésser humà durant el període prein
dustrial. Un punt fosc que no era aclarit per cap de les històries de la veterinària a l'abast, clàs
siques o més recents.

La història de la manescalia, entre internalisme i externalisme

En aquesta breu contribució proposo una: reflexió sobre les fonts a l'abast per a l'es
tudi de la manescalia i l'agronomia durant les èpoques medieval i moderna, que es pot fer ex
tensiva a la difusió social de la cièncía en aquests períodes. A partir d'un aspecte que pot sem
blar anecdòtic, com és l'abast real de la pràctica dels manescals sobre els animals, plantejo la
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necessitat de ser desconfiats amb la literalitat de la documentació conservada, sobretot per a
uns períodes l'estudi dels quals s'ha d'encarar amb una quantitat sovint molt reduïda de docu
ments, la intencionalitat dels quals sol ser molt concreta i no es pot deixar de conèixer.

A causa de la manca d'una consulta sistemàtica de la documentació conservada
(vull dir, documentació diferent de la dels mateixos tractats teòrics), les històries de la vete
rinària publicades fins ara han passat de puntetes sobre aquest tema, més important del que
pot semblar, perquè en definitiva el que ens indicarà és l'abast social de la pràctica dels ma
nescals. El manescal medieval i dels primers temps moderns, ¿era un pràctic tan sols al servei
de reis i nobles, dels qui podien permetre's la possessió d'un animal tan car com un cavall, o
bé, a part d'aquesta clientela, tenia alguna relació amb les explotacions agràries, amb el bes
tiar de labor i el que hi era criat per al consum de carn i els seus derivats?

Si ens limitem a un estudi internalista dels tractats de manescalia conservats, tant
medievals com moderns, l'única resposta possible sembla afavorir la primera opció. Fins ara,
els esforços que s'han fet per anar més enllà en el ventall de les fonts consultades han estat in
fructuosos en aquest punt. Tot i realitzar una consulta sistemàtica de les fonts conservades, el
manescal medieval, i també el modem, se'ns apareix com un pràctic dedicat exclusivament
als cavalls i, com a molt, als altres equins. El bestiar de labor i estabulat semblava abandonat
a la cura dels mateixos camperols. Però, per què aquesta insistència en el cavall?

El cavall: un símbol medieval per als temps moderns

El cavall era, en els temps medievals, molt més que un animal. Efectivament, som
davant, ni més ni menys, que del símbol per excellència de l'estament militar i dominant: la
noblesa. És per això que no ens ha de sorprendre que els nobles, tot i tenir manescals al seu
servei, sempre consideressin la manescalia com un conjunt de coneixements i una ocupació
pròpia del seu rang. Així ho constatem en els tractats didàctics sobre la cavalleria, en la docu
mentació conservada, en els textos literaris, en els adreçats a la formació del futur cavaller i
en les mateixes obres de manescalia, tant medievals com modernes. Tampoc ens estranyarà
que moltes d'aquestes obres de manescalia fossin escrites per membres de l'estament militar,
encara que no totes: també en trobem d'escrites per manescals i, fins i tot, per metges, ja des
del segle XIII. Aquesta extrema importància simbòlica del cavall farà que un membre de la no
blesa i autor de manescalia, com fou Manuel Dies, es permetés en el segon quart del segle XV

fins i tot de proposar una nova etimologia per a la paraula cavaller, que no dependria de ca
vall, sinó que seria el nom de l'animal el que derivaria de cavaller.

L'interès pel cavall i, lligat amb ell, per la manescalia, tindrà conseqüències directes
sobre el mercat \librari, sobretot amb l'adveniment de la impremta. Malgrat el procés de pro
fessionalització dels manescals, constatable des de la segona meitat del segle XIV, els impres
sors del tombant del segle xv al XVI insistiran a deixar els menescals en segon pla i, tot i es
mentar-los, cercaran el mercat preferent i adinerat dels cavallers. Això no vol dir, en absolut,
com s'ha deduït precipitadament de resultes d'estudis exclusivament internalistes, que els
manescals no posseïssin llibres de manescalia. Malgrat la migradesa de la documentació con
servada, ens consta positivament des de finals del segle XIV. Els posseïren, els escriviren, els
adaptaren i se'ls copiaren, sense deixar d'acompanyar-los de qüestionaris teòrics per a la pre
paració de l'examen que, a mesura que avançava aquell procés de professionalització, els era
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més i més exigit per poder practicar. Però aquests manescals semblen exclusivament interes
sats pels cavalls i pels altres equins, potser a causa de la clientela adinerada que suposaven els
nobles i del prestigi social que tot el que es relacionés amb el cavall conferia.

La nova societat urbana sorgida a l'Europa llatina a partir del segle XI comportà la
creació d'un nou sistema científic i mèdic, basat en la institució universitària í en l'aristotelis
me, però també implicà la recuperació dels coneixements de l'Antiguitat en l'agronomia,
igual com en la hipiatria.

Paral-lelament, doncs, veiem com els tractats d'agronomia s'ocupen també dels as
pectes sanitaris dels animals útils en una explotació agrària, i d'alguns dels destinats al con
sum. El ventall d'animals tractats per aquestes obres serà creixent i s'hi aprofundirà més a
mesura que s'eixampli per la base el seu públic: si els tractats que circulaven durant els da
rrers segles medievals, tant en llatí com en català, anaven adreçats primordialment a la burge
sia que tenia cada cop més possessions rústiques, a partir de la segona meitat del segle xv,
com veiem en els tractats d'Herrera o, de forma molt evident, en el d'Agustí, cerquen un pú
blic de propietaris rurals que valora l'autosuficiència de l'explotació agrària.

És potser aquesta autosuficiència el motiu pel qual aquests tractats no esmenten mai
la figura del manescal. Però sí que ens aporten una informació preciosa: l'art de la manescalia
era apte per a tot el bestiar de peu rodó, i no tan sols per als cavalls.

Canvi o visualització a l'època moderna?

Tenim indicis, per tant, que ens deixen tot just entrellucar un panorama de la pràcti
ca molt més complex del que les fonts conservades i, ben sovint, el seu ús limitat, ha permès
entendre. Un document excepcional ha vingut a confirmar a bastament aquestes sospites. Es
tracta d'un llibre de comptes de l'activitat professional d'un manescal a la Catalunya rural del
segon quart del segle XVII, i de la qual ens n'ofereix una radiografia completa que, a diferèn
cia del que se' esdevenia en la documentació que coneixíem fins ara, ens parla en primera per
sona. És un manescal el que ens diu quin era el seu radi d'actuació, com era de variada l'ex
tracció social de la seva clientela, fins a quin punt era vigent i difòs el vocabulari tècnic de la
manescalia, quins tractaments aplicava, quina proporció d'èxit i de fracàs tenia, quan i com
practicava per compte propi i quan ho feia per a un altre manescal o pel municipi, com inter
venia eventualment sobre els humans, quins eren els seus honoraris i com els obtenia, quan
elaborava o comprava els medicaments, quins i a qui, i finalment quin era l'abast real de la
seva pràctica sobre els animals: efectivament, aquests inclouen els cavalls, és clar, però so
bretot els altres equins d'ús agrícola, i també tota la resta del bestiar dit de peu rodó: bous, va
ques, cabres, ovelles i porcs. Just com indicaven els tractats d'agronomia. Una nova font que,
amb salut i amb una mica més de sensibilitat per part de les institucions de recerca, espero que
aviat podré publicar.

Ara la pregunta és: això era així en el segle XVII o també es donava durant els últims
segles medievals? Sembla que hem de creure que, malgrat la documentació i els tractats con
servats, així era també a finals de l'edat mitjana, Un cop més, no sembla haver-hi cap raó per
traçar una suposada divisòria cap a l'any 1500. Un cop més, no podem continuar acceptant,
malgrat tot, la visió que de l'edat mitjana ens transmeteren els renaixentistes amb la seva pro
paganda, i cal insistir en la llarga continuïtat que es produeix en les pràctiques i en els conei-
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xements. Un cop més, podem comprovar la utilitat dels estudis que tinguin en compte també
la llarga durada, i no tan sols els compartiments estancs de les èpoques en les quals ens hem
especialitzat. I un cop més es demostra el valor d'una recerca que tingui en compte totes les
fonts conservades, i no tan sols les que, ja fa massa temps, ens resulten més a l'abast.
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