
Com creu que han evolucionat els
estudisdeveterinàriadesde la seva
implantació a la UAB l’any 1982,
quan vostè era degà?
Aquesta és, de fet, unapreguntamés
significativa per a mi del que pugui
semblar. Quan la Facultat deVeteri-
nària deBarcelona estava enprocés
de gestació administrativa, l’any
1981 o 1982, jom’hi vaig veuremolt
involucrat i vaig tenir a les meves
mans la possibilitat de modificar el
perfil dels estudis de la nova Facul-
tat, en el sentit de fer-la més espe-
cialitzada en una de les tres ves-
sants més tradicionals: patologia,
tecnologia d’aliments i producció
animal.

Tenint en compte la meva for-
mació personal —en producció i,
més concretament, en nutrició ani-
mal—; la tremenda importànciaque
aleshores havia pres la producció
animal, amb les grans indústries de
pinsos que s’anaven posant enmar-
xa, les grans empreses de producció
animal —recordem que en aquell
temps es deia, irònicament, que la
zonadeReusera l’àread’Europaamb
més densitat de plomes (producció
avícola per metre quadrat)—, i tam-
bé considerant la proximitat de la
FacultatdeSaragossa—undelsgrans
esculls en contra de la nova Facultat
deBarcelona—, vaig tenir la tempta-
ció de forçar —no sé si m’hauria es-
tat possible— la polarització dels
estudisde laFacultat capa la zootèc-
nia, ésadir, limitar-losa laproducció
animal o ciència animal, seguint la
terminologia anglosaxona, en totes
les seves facetes i deixar la patologia
i la tecnologiaa laproperaFacultatde
Saragossa.

Afortunadament, penso ara, no
ho vaig fer i vaig considerar que re-
tallar competències a la nostra futu-
raFacultat noera fer-li cap favor, ans
al contrari, significava tallar-li les
ales abans que comencés a volar.
La proximitat de Barcelona, amb la
creixent importància dels animals
de companyia, gairebé ho demana-
va i, en conseqüència, vam seguir
pel camí tradicional de la veterinària
espanyola, és a dir, amb les tres es-
pecialitats.

Avui emcomplauprofundament
veure com la nostra Facultat s’ha si-
tuat com a capdavantera —o, en tot
cas, entre les més importants d’Es-
panya i de la Comunitat Europea—
moltparticularment en l’especialitat
de patologia, gràcies al desenvolu-
pamentpropide laFacultat imolt es-
pecialment a les associacions amb
altresorganitzacions científiques. En
qualsevol cas, crec que l’especialitat
de patologia ha experimentat un
creixement espectacular digne de
tots els elogis.

La professió de veterinari ha can-
viat enelsúltimsanys?Enquinsas-
pectes?
Sí, imolt. Recordem lesmevesdarre-
res paraules, referides al comença-
mentde lesactivitatsde laFacultatara
fa més de vint-i-cinc anys. La pro-
duccióramaderahaevolucionatmolt
significativament, tot seguint les ten-
dències marcades per altres països
mésavançatsqueelnostreenaquest
aspecte, en el sentit que les explota-
cions ramaderes individuals estan
desapareixent, de lamateixamanera
que les fàbriques de pinsos, que han
passat amans de les grans empreses
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integrades que controlen tota la pro-
ducciódesde l’obtenciódelsanimals
—incubadores,grangesdereproduc-
ció, etc.—, i les granges deproducció
ielsescorxadors,quearriben fins i tot
adisposarde les sevesunitatsdeven-
da directa al consumidor.

Aquests canvis han fet que el ve-
terinari autònom especialitzat en el
tractament dels problemes patolò-
gics de les petites i nombroses ex-
plotacions ramaderes familiars
d’abans hagi pràcticament desapa-
regut, essent substituït pels veteri-
naris integrats en les grans empreses
industrialitzades del sector, siguin
patòlegs, tecnòlegs o nutròlegs.

D’altra banda, l’espectacular
creixement dels animals de compa-
nyia—gossos, gats i altres petits ani-
mals— ha fet néixer la necessitat de
veterinaris especialistes —n’hi han
que fins i tot s’han especialitzat en
petits rèptils de companyia— que
abans, no fa pas gaires anys, eren
més aviat pocs i a vegades difícils
de localitzar. Avui, aquestes clíni-
ques veterinàries donen feina a
molts més veterinaris del que po-
díem esperar vint-i-cinc anys endar-
rere, en tant que les especialitats
d’abans, com per exemple els espe-
cialistes en producció animal, i molt
particularment els de nutrició ani-
mal,abansbuscatsper lesnombroses
fàbriques de pinsos de nova creació,
ara tenen més problemes per trobar
feina.

Com s’explica que el 80 % dels lli-
cenciats en veterinària siguin do-
nes?
La major presència de dones en la
formació veterinària és un fenomen
complex, la resposta al qual l’hau-
ríem de buscar no tan sols en
l’aplicació de les noves tendències
professionals de la veterinària, sinó
enel fet que ésun fenomensocial de
més àmplia volada. La feminització
de les professions universitàries és
un fet constatat en gairebé totes les
carreres. Darrerament s’han cele-
brat seminaris sobre aquest fet, tot
intentant trobar una explicació a un
canvi social tan impactant. Recor-
dem que, quan jo em vaig graduar
coma veterinari l’any 1956, dins del
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cos estudiantil de la nostra Facultat,
a Saragossa, d’uns set-cents estu-
diants, aproximadament, no hi ha-
viani una solanoia. És realment sor-
prenent que en el curt període de
temps de cinquanta anys, aproxi-
madament, s’hagi passat d’un 0% a
més d’un 80 %.

Si bé entenc que no hi ha una
resposta clara a aquesta pregunta,
veus més autoritzades que la meva
atribueixen aquest canvi a l’impacte
dels nous costums socials de la jo-
ventut actual. Lanoies s’apropena la
maduresa intel·lectualmés aviat que
els nois, tot sovintmés atrets per les
distraccions actuals al seu abast; les
noies són alhora més constants en
els estudis i possiblementmés cons-
cients de la importància social dels
seus estudis. Abansno semblava es-
tar gaire ben vist que les noies es de-
diquessin a estudiar determinades
carreres, com ara enginyeria, arqui-
tectura... i molt particularment ve-
terinària. El notable increment del
paperdesenvolupatper les dones en
tots els nivells del context polític i so-
cial del nostre país ha eliminat del
tot aquelles teòriques barreres fins a
l’extremqueactualment és freqüent
comprovar que lamajoria de les no-
tes més altes va a parar a mans de
noies, la qual cosa explicaque tot so-
vint les dones passin al davant dels
homes en les oposicions, tant en
posicionsuniversitàries comencàr-
recs de funcionaris estatals.

En el cas dels estudis de veteri-
nària, també hi desenvolupen un
paper important les especialitats al
seuabast, entre les quals dominen la
de petits animals i animals de com-
panyia, que solen atraure un nom-
bremés elevat de noies que de nois.
Tanmateix, i d’una manera inversa,
aquest fenomenesnota en el poste-
rior exercici professional dels seus
estudis, ja que la presència de noies
dins d’altres sectors professionals
disminueix significativament.

Quines són les convergències i les
diferències entre lanutricióhuma-
na i l’animal?
Les convergències entre la nutrició
humana i l’animal són totals en la
majoria dels aspectes, en tant que

les divergències es basen fonamen-
talment no ja en la nutrició pròpia-
ment dita, sinó quant a les normes
d’alimentació, que són coses ben
diferents. Recordem que la nutrició
és una sola ciència i que els ele-
ments nutricionals bàsics són els
mateixos tant en nutrició humana
com en nutrició animal. Recordem
també que una gran majoria dels
elements nutricionals bàsics—vita-
mines, aminoàcids, elementsmine-
rals, etc.— ha estat descoberta, i la
seva significaciónutricional ha estat
ben establerta, en primer lloc en
animals, tot passant després per ex-
trapolació d’espècies a l’espècie hu-
mana, amb la qual òbviament no es
podia experimentar.

Jo diria que les necessitats nutri-
cionals de l’espècie humana i les de
lamajoria dels animals són concep-
tualment idèntiques, i quevarien tan
sols en funció de les característiques
específiques d’algunes espècies ani-
mals, compoden ser les aus, en tant
que en els mamífers les necessitats
sónessencialment lesmateixes, amb
lleugeres diferències específiques.

Les grans diferències deriven de
les normes d’alimentació, és a dir,
de l’alimentació inode lanutrició. El
fet que lamajoriade les espècies ani-
mals s’alimentin a base de pinsos
científicament preparats i dosificats
permet un control de la salut animal
molt superioralde l’espèciehumana.
Només cal tenir en compte que la
granmajoriadelsproblemessanitaris
dietètics de l’espècie humana no es
donenenels animals, enelsqualsno
trobem problemes d’obesitat, hiper-
tensió arterial, diabetis, osteoporosi,
etc., jaque lesnecessitatsnutricionals
necessàriesperpreveniraquestspro-
blemesdietètics sónconegudes icor-
regides a través dels pinsos, que en
quantitats i característiques específi-
ques i definides per l’espècie, la raça,
l’edat, el tipus d’activitat o de pro-
ducció i fins i tot d’allotjament, s’ad-
ministren als animals gairebé po-
dríemdirqueper força, jaqueobées
mengenel pinsoquan i comse’ls ad-
ministra o es queden sense menjar.

Un altre cas és el dels animals de
companyia, els quals, majoritària-
ment a causadel fet d’estar enmans
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dels seus amos, que els donen
gairebé el mateix tractament dietè-
tic que si fossin humans, ben aviat
pateixen els mateixos problemes
dietètics i sanitaris que lesmateixes
persones.

Permetin-me finalitzar la respos-
ta a aquesta pregunta ambuna afir-
mació òbviament utòpica i fins i tot
graciosa: si les persones s’adaptessin
a menjar un pinso formulat especí-
ficament per cobrir les seves neces-
sitats nutricionals —d’altra banda
prou conegudes—, en les hores i
quantitats prescrites, desapareixeria
gairebé la totalitat de les malalties i
de les alteracions sanitàries dietèti-
ques que tant preocupen avui a la
nostra societat del benestar!

Què opina de la pressió dels mit-
jans de comunicació i, en conse-
qüència,delalegislaciósobrelapro-
ducció d’aliments d’origen animal?
La pressió dels mitjans de comuni-
cació públics sobre la nutrició,
l’alimentació i laproduccióanimalés
nefasta. Ha fet i fa molt mal. S’ha dit
de tot i sempredolent sobre l’alimen-
tació animal, i molt particularment
sobre els pinsos anomenats indus-
trials, quan em permeto assenyalar
quepoques coseshihaalmercat ali-
mentari tanbenanalitzades, progra-
mades iproduïdescomelspinsos in-
dustrials. Cada matèria prima és
analitzada fins a extrems ni tan sols
considerats enproductesdestinats a
l’alimentació humana, i la seva en-
trada en la formulació d’un pinso
concret és curosament estudiada.

A tall d’exemple, elsdiréquehiha
i hi ha hagut darrerament productes
estrictamentprohibitspera l’alimen-
tació animal pel temor que, a través
delsanimals,determinatscompostos
residualspoguessinarribar a lesper-
sones consumidores dels productes
animalsobtinguts—perexemple, els
prionscausantsde lesencefalopaties
(omalde les vaquesboges) o lesdio-
xines en determinats productes ve-
getals— i que tanmateix han seguit
autoritzats per a l’alimentació hu-
manadirecta sensecapprohibicióni
restricció. D’altra banda, personal-
ment he arribat a llegir, en determi-
nadespublicacions,queen llocscon-

cretsesproduïa la recollidad’animals
mortsa lescarreteresperaprofitarels
seus cossos per fabricar pinsos. De-
mencial.

Quin és el futur del clonatge d’ani-
mals en la producció de carn, llet,
ous, etc.?
Crec personalment que el clonatge
d’animals no és altra cosa que una
possibilitat curiosa, un fet científic
important, però gairebé anecdòtic i
sense cap futur ni enproducció ani-
mal ni en cap altre sector, fora de
l’excentricitat d’algunes persones,
que poden voler reproduir exacta-
ment el seu gosset i fins i tot ellsma-
teixos. En canvi, i ja que entrem en
temesdediguem-ne «reproducció»,
el que sí que crec que té un gran fu-
tur enproducció animal són les tèc-
niques actuals de tractament biolò-
gic i de control de l’esperma en
determinades espècies, amb la fina-
litat de dirigir la reproducció animal
vers la producció del gènere més
necessari per a la productivitat.Dar-
rerament s’ha publicat un dels pri-
mers casos de reproducció dirigida
en aquest sentit, tot obtenint-se el
naixementd’unavedella, òbviament
per ara mitjançant inseminació ar-
tificial degudament programada
—una tècnica, d’altra banda, actu-
almentd’ús corrent i a l’abast de tot-
hom—, tot evitant la possibilitat que
naixés un mascle en lloc d’una fe-
mella, a causa del reconegut quo-
cient sexual de les espècies (50:50).

Per entendre bé la magnitud del
problema, recordem,atalld’exemple,
queen les grangesproductoresd’ous
per a consum humà, després del
procés d’incubació de vint-i-un
dies, neix aproximadament lameitat
de mascles i la meitat de femelles.
Tenint en compte que les aus pro-
ductores d’ous de consum no són
adients, econòmicament parlant,
per a la producció de carn de po-
llastre —exceptuant comptadíssi-
mes excepcions—, tots els pollets
mascles que neixen (un 50 % apro-
ximadament) han de ser sacrificats
en elmomentdel naixement, ja que,
ambcomptades excepcions, no ser-
veixen per a res. Imaginem-nos els
centenars demilers de pollets mas-

cles que neixen diàriament almón i
que són immediatament sacrificats
per eliminar despeses innecessàries.
El control biològicde la reproducció,
actuant de manera que només nai-
xessin femelles, òbviament amb un
control rigorós, significaria un estal-
vi considerable en la producció
d’ousde consum.Elmateixpodríem
dir de les vaquesproductores de llet,
una espècie en la qual, comenel cas
dels pollets, els mascles que neixen
són engreixats per a producció de
carn; òbviament, en aquest cas no
són sacrificats i eliminats, però sí
que cal tenir en compte que la seva
productivitat com a productors de
carn és significativament inferior a
l’obtingudapelsmascles d’altres es-
pècies de bestiar boví, seleccionats
per a la producció de carn de més
qualitat i ambmolta més eficiència
productiva en termes econòmics.

Capaons’orientapreferentment la
recerca en veterinària: la salut, els
pinsos, la selecció, la producció?
Crecque lesactuals tendènciesenre-
cerca veterinària s’orienten primor-
dialment cap al món de la patologia
animal, molt particularment en els
diversosaspectesde laprevenció idel
tractament de les zoonosis emer-
gentsmés importants, entenentcom
a tals les malalties pròpies dels ani-
mals d’explotació industrial o de
companyia i que es poden transme-
trea l’home,atesa la sevasimilitud fi-
logènica.Probablement segueixinen
importància les diferents disciplines
de la tecnologia d’aliments, particu-
larment, tal comésnatural, centrades
en els aliments d’origen animal. No
puc deixar d’esmentar, tanmateix, el
considerableesforçde recercaportat
a terme per les diferents unitats de
producció i d’alimentació animal
de la nostra Facultat, actualment
considerada una de lesmés avança-
des d’Europa en aquest sentit.

En quines universitats o centres de
recercaaconsellavostèquecalposar
atenció com a referència de futur?
Crecque, si béhemdedirigir la nos-
tra mirada vers els reconeguts cen-
tres de recerca internacionals, avui
una bona part de les facultats de ve-
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terinària i ciència animal del món
occidental porten a terme impor-
tants treballs de recerca que són re-
gularmentpublicats en lesméspres-
tigioses revistes internacionals. Així
comabans ens centràvemmolt par-
ticularment en determinades insti-
tucions de recerca, avui hemd’estar
mésoberts a la importantíssima tas-
cade recercaportadaa termeper les
universitats, com per exemple la
nostra Facultat a la UAB, reconegu-
da com a capdavantera en aquest
sentit, i a la labor de difusió científi-
caqueespot consultar a travésde les
noves tecnologies informàtiques,
que han facilitat en gran mesura la
consulta científica per part dels in-
vestigadors d’arreu del món, tot fa-
cilitant el contacte, fins i totpersonal,
entre investigadors de temes con-
crets, realitzats en indrets ben allu-
nyats entre si, en diverses institu-
cions acadèmiques del món.

Tampoc no podem oblidar la
magnífica tascade recercaportada a
terme per institucions que ens són
més pròpies, com l’IRTA o l’INIA de
Madrid. Em complau profunda-
ment assenyalar que l’IRTA ha rea-
litzat una extraordinària tasca de
recerca en diversos aspectes de l’a-
gricultura i la ramaderia, tot des-
tacant els treballs produïts en el
sector de la nutrició i l’alimentació
animal, que, pel fet de ser-me més
coneguts, puc afirmar que els seus
resultats enshan situat entre les ins-
titucions de recercamés considera-
des arreu del món.

Quines són lesactivitatsdelCol·legi
Oficial de Veterinaris? Quines són
les vessants professionals més fre-

qüents: l’exercici privat, l’Adminis-
tració, l’empresa productora de
pinsos?
També em satisfà afirmar que el
nostre Col·legi Oficial deVeterinaris
de Barcelona, de lamateixamanera
que els corresponents deTarragona,
Lleida i Girona, ha dut a terme una
importantíssima tasca d’organit-
zació, divulgació i reciclatge dins
dels diversos sectors sota el seu con-
trol. L’estructura territorial catalana,
amb un Consell de Col·legis Veteri-
naris, que recull òbviament els qua-
tre col·legis catalans, ha esdevingut
un exemple d’organització i d’acti-
vitats conjuntes digne d’elogi.

Crec que les activitats més im-
portants dels actuals col·legis deri-
ven dels diversos aspectes de la pa-
tologia animal, molt en particular
de lapatologiadels petits animals de
companyia, les «mascotes», que ge-
neren un considerable interès en la
nostra societat i que, certament,mi-
lloren la imatge del veterinari als
ulls dels milers de persones que
viuenenciutats importants i,per tant,
no habituades a la imatge del vete-
rinari rural. L’extraordinari creixe-
mentde les indústriesderivadesdels
animals de companyia ha ajudat in-
dubtablement a crearunes vivències
professionals que tal vegada estaven
una mica adormides en els darrers
anys, en els quals predominaven
les responsabilitats empresarials,
de pinsos, de producció animal i de
tecnologia alimentària, que moltes
vegadeshavienarribat fins i tot a fre-
nar l’entrada de nous col·legiats al
nostre Col·legi. Aquesta tendència
ha estat invertida i, actualment, el
nombre de col·legiats és molt im-

portant, i el paper de la veu del
Col·legi, fins i tot en els mitjans de
comunicació, és àmpliament reco-
neguda i respectada.

També voldria ressaltar la tasca
informativa que porten a terme els
col·legis, queambels seusmitjansde
comunicació, els seus portals infor-
màtics, etc., permetenalprofessional
veterinari estar al dia de totes les
novetatsqueesprodueixenenelsdi-
versos sectors veterinaris i que fan
possible, alhora,unapropamentdels
col·legiats endiferentsactes socials al
llargde l’any. Tanmateix, voldriades-
tacar lamagnífica laborde reciclatge
professional que esporta a termeen
els col·legis i que diu molt del seu
interès per evitar l’allunyament que
tot sovint es produeix en graduar-te
i ser absorbit per la feina diària.

L’ACCA,tradicionalment,s’ha dedi-
cat a l’alimentació humana.Amb la
seva experiència, què aconsella a
la nostra associació per ser igual-
ment profitosa per a l’alimentació
animal:no fer-hidiferènciesocrear
unaseccióperaaquestesqüestions?
Crec que fóra una bona idea la
d’ampliar les activitats de l’ACCA al
sector de l’alimentació animal. Re-
cordem que ACCA vol dir «... Cièn-
cies de l’Alimentació...» i, tal com
hem comentat, si bé la nutrició és
una, àmplia, comuna i profunda,
l’alimentació animal adopta a vega-
des aspectes un pèl allunyats del
sector de l’alimentació humana,
però no tant com perquè les activi-
tats dels uns i dels altres no coinci-
deixin el suficient compermantenir
un interès mutu en les activitats de
les dues línies d’interès.
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Membre numerari de la Societat Honorífica d’Agricultura «Gamma SigmaDelta» dels
EUA (1961).

Citat, des de l’inici, a la Gran Enciclopèdia Catalana.

Membre de l’Orde Civil Espanyol del Mèrit Agrícola, en grau de «comanador» (1970).

Premi Sant Martí, en categoria d’or, atorgat per l’Ajuntament de Barcelona (1978).

Medalla de l’Agricultura Catalana a proposta de la Generalitat de Catalunya (1987).

Medalla de Ciència i Tecnologia Narcís Monturiol a proposta de la Generalitat de Ca-
talunya (1999).

Medalla de l’Escola Superior d’Agricultura (2000).

Acadèmic numerari de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, de la qual
fou president i és actualment president honorari (1966).

Acadèmic numerari de les Reials Acadèmies deMedicina i de Farmàcia de Catalunya
(1977 i 1998).

Membre numerari de la NewYork Academy of Sciences (1994).

Responsable de la creació i primer degà de la Facultat deVeterinària de la Universitat
Autònoma de Barcelona (1982).

Ha dirigit disset tesis doctorals, és autor de nombroses publicacions en revistes cien-
tífiques, tant nacionals com estrangeres, i ha pronunciat més d’un centenar de con-
ferències científiques i tècniques, tant a Espanya com en diversos països del món.
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