
CRONOLOGIA HISTÒRICA VETERINÀRIA
(Prehistòria, Edat Antiga i Mitjana)

PROTOHISTÒRIA
12000 a.C
9000 a.C

6000-6500 a.C circ

5000-6000 a.C circ

5200-5400 a.C circ

3000 a.C.
2000-3000 a.C circ

Pròxim Orient. (Palagawra) Primeres restes d’un animal domèstic: gos
Pròxim Orient (Kurdistà). Primer animal de granja domesticat: ovella
Creixent Fertil (Turquia/Liban) Domesticació del porc
Creixent Fertil (Anatòlia) Domesticació de bòvids
Asia. Domesticació de la gallina. Egipte. Domesticació del colom
Europa  (SudEst) Domesticació cavall
Europa  Pobles indoeuropeus s’expansionen cap India,Mesopotàmia i Egipte
gràcies als cavalls

ANTIGUES CIVILITZACIONS
2200 a.C
1900 a.C
1800 a.C

1700 a.C

400   a.C.

350   a.C.

250   a.C.

Babilònia. Al Codi d’Hammurabi es regulen els drets dels veterinaris
Egipte. Papyrus de Kahun es formulen les més antigues fòrmules veterinàries
India. El primer veterinari conegut que escriu sobre els caballs amb un alt
nivell tècnic: Salihotra
Capadòcia (poble Mittani-Hitita) Primer tractat d’hippologia conegut escrit en tauletes
ceràmiques en llengua hitita
Grècia. Hippocrates, fundador de la medicina experimental. Amb ell es separen la
medicina humana i animal. Neix la ciència Hippiatrica ó estudi de la medicina del cavall i
en to menor la Buiattrica o estudi de la medicina dels bòvids
Grècia. Origen mitològic de la veterinària. Asclepi cirurgià i farmaceutic és educat pel
centaure Quiró
Grècia. Aristòtil, escriu la seva Història dels Animals on es llegeixen els procesos de
domesticació i primeres malalties dels animals domèstics coneguts
India. El rei Asoka ordena les primeres construccions d’hospitals veterinaris.

ROMA i BIZANCI
200 a.C.

120   a.C.

30     a.C
70     d.C.

100

330

450

Roma. Els treballs agrícoles de Cató mostren pràctiques verterinàries basades en la
superstició
Roma. Marc Terenci Varró bibliotecari de Juli Cesar, considerat pare de l’Agronomia
romana redacta Res Rusticae
Roma. Virgili a les Geòrgiques descriu les “plagues” dels animals.
Roma. En el seu tractat d’Agricultura Varró dona les primeres indicacions de malalties
per contagi
Roma (Ibèria). Columela, primer veterinari espanyol conegut escriu els Doce Libros de
Agricultura –traducció 1879- on descriu prescripcions fetes als animals de granja citant
textos de caldeus i grecs.
Bizanci. Absyrtus, considerat “pare” de la medicina veterinària escriu junt amb altres
veterinaris Hippiatrika, el primer gran tractat escrit per professionals.
Roma. Vegetius escriu Artis Veterinariae, sive Mulo-Medicinae. Plebei que vulgaritza
l’estudi de l’”art veterinari”



EDAT MITJANA
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Europa. Epoca de domini de la religió. Els Sants eclesiàstics dominen la medicina
veterinària. Grans plagues animals resten descontrolades. Minva la influència científica.
Arabia La llegenda indica que Mahoma escull les conegudes com “cinc eugues del
profeta” gèrmen de tots els cavalls de raça àrab.
Europa  Extensió de la ferradura de cavalls i bòvids
Bagdad Jahiz Libro de los animales. Abu Obeida veterinari que escriu 50 volums sobre
cavalls. Europa. Es comença a utilitzar el cavall com a força agrària de tir
Anglaterra. Leech Book, tractat sobre la sangria
Al-Andalus (Espanya). Abu Zacaria en el seu Libro de Agricultura és el màxim exponent
de la literatura àrabigo-espanyola juntament ab Ibn Waffid, Al Tignari, Ibn Al-Beitar
que tracten la cura i malalties dels animals de granja en un conjunt, a més del cavall.
Espanya. Libro de los caballos (anònim) tractat d’albeiteria àrab del segle XIII. Castella i
Aragó capitalitzen els coneixements veterinaris del moment fixant com a propis els termes
Albeyteria (de l’àrab: ‘Al-Beiterach’ ó cuidador d’animals) i Menescalia (origen germànic
‘Marhskalk’ ó servidor de cavalls) per designar-los. Herreros ó Ferradors, oficis que es
vinculen a l’albeiteria ibèrica i li donen un caràcter propi.
Alberto Magno De animalibus perfecciona i teortiza sobre la reproducció animal i l’ús
agricola dels fems. Tomas de Cantimpré De naturis rerum tractat d’anatomia comparada.
Maimonides formula la teoria de la transmissió de la triquinosi a través del porc que
justifica racionalment la prohibició del seu consum per part de l’Islam
Mongòlia Els tàrtars ja utilitzen la llet en pols per alimentar-se durant els llargs trajectes
Catalunya. Gallien Corretger escriu Cirurgia de Cavalls versant sobre configuració,
aptituds i malalties dels èquids.
Sicilia. Jordanus Ruffus ,sota ordres de Frederic II,  escriu el tractat Hippiatria traduint
manuscrits àrabs es considera el renovador de la veterinària europea
Espanya. Alfonso X el Sabi  institucionalitza “la Mesta” com a corporació ramadera
Espanya, Juan Alvarez de Salamiella. escriu el Libro de melescalia, et de albeiteria et
física de les bésties  manuscrit considerat per molts l’únic tractat científic de l’època
Espanya, Introducció de l’ovella merina a la Peninsula que amb el “Concejo de la Mesta”
afavorirà el predomini de Castella. Itàlia. Pedro de Crescenti Ruralia Commoda, tractat
agropecuari més famós de l’Edat Mitjana.
Catalunya Manel Dieç escriu diverses edicions del Llibre de Menesclia basat en els
coneixements dels albeitars peninsulars i l’obra de Ruffus i que el traduirà al castellà el
1495 com a Libro de Albeiteria
Espanya. Reis Catòlics creen el Real Tribunal del Protoalbeiterato de les escoles de
veterinària. Es demana certificació per exercir la professió. En la seva Pragmatica de 13
d’abril es nomenen per primer cop albeitars-ferradors oficialment.
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