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Resum Resumen Abstract 

Paradoxalment, la institució catalana 
on es va introduir la genetica a través 
de l'estudí de les lleis de Mendel i la 
seva aplicació no va ser la Uníversitat 
sinó l'Escola Superior d'Agricultura. 
Partint d' aquest fet, que remarca la ¡m
portimcia de l'ESAB en l'epoca imme
diatament posterior a la seva fundació 
el 1912, se segueix el fil que ens porta, 
a través de díferents vícissituds políti
ques, al final de la guerra cívil, quan 
canvÍi't de nom i es transforma en la 
Escuela de Peritos Agrícolas y de 
Especialidades Agropecuarias. 
Fundada per la Diputació d~ Barcelo
na i assumida poc després per la Man
comunitat de Catalunya, I'ESAB (i els 
Serveis Tecnics assocíats) es va con
vertir en una instítució emblematica 
que pretenia la íncorporació dels co
neixements científícs al taranna quoti
día del món agropequarí catala. La 
for<;a de la institució, que es reflecteix 
en l'ambició dels seus plan s d'estudi, la 
preocupació per la forma ció integral 
deis estudiants, els articles publicats a 
la revista ARx'1US i I'imponent fons bi
bliografic acumulat, ens dibuixen una 
autentica epoca daurada que té el pa
rentesi de la dictadura de Primo de 
Rivera (1924-1930) i s'acaba, dramati
cameot, amb la guerra civil espanyola. 

Mots dau 

Paradójicamente la institución catala
na precursora en la introducción de la 
genética a través del estudio de las le
yes de Mendel y su aplicación no fue 
la Universidad sino la Escola Superior 
d'Agricultura. Partiendo de este hecho, 
que destaca la importancia de la ESAB 
en la época inmediatamente posterior 
a su fundación en 1912, se sigue el hilo 
que nos conduce, a través de diversas 
vicisitudes politicas, hasta el final de la 
guerra civil, cuando cambiará de nom
bre para transformarse en la Escuela de 
Peritos Agrícolas y de Especialidades 
Agropecuarias. 
Fundada por la Diputación de Barce
lona y asumida poco después por la 
Mancomunitat de Catalunya, la ESAB 
(y los Servicios Técnicos asociados) se 
convirtió rápidamente en una institu
ción emblemática que pretendía la in
corporación de los conocimientos cien
tíficos a la vida cotidiana del mundo 
agropecuario catalan. La fuerza de la 
institución, que se refleja en la ambi
ción de sus planes de estudio, la preo
cupación por la formación integral de 
los estudiantes, los artículos publicados 
en la revista ARXIUS y el imponente 
fondo bibliográfico acumulado, dibu
jan una auténtica época dorada que tie
ne el paréntesis de la dictadura de 
Primo de Rivera (1924-1930) y que 
acaba, dramáticamente, con la guerra 
civil española. 

Palabras clave 

Surprisingly the catalan institution 
where genetics was first introdueed, 
through the study of Mendel's Laws 
and their practica! application, was not 
the U niversity but the .. Escala Superior 
d'Agricultura". Starting from this fact 
that stresses the importance of the 
ESAB in the ímmediate period after its 
foundatíon in 1912, its history along 
different polítical situations follo\\'5 till 
the end of the civil war when its name 
was changed into "Escuela de Peritos 
Agrícolas y de Especialidades Agro
pecuarias" . 
Founded by the "Diputació de 
Barcelona" and nearly immediately 
assumed by the "MancomunÍtat de 
Catalunya", the ESAB (and the as
sociated Technical Serviees) became an 
emblematic institutíon that had as its 
main objective the spreading of scient
ifíe knowledge among catalan farming 
world. The strength of the institution 
was reflected in its ambitious study 
pIans, the wide and integral formation 
of the students, the papers published 
in the ARXICS review and the imposing 
bibliographic fund of its library. This 
golden period, with the break ofPrimo 
de Rivera's dictatorship (1924-1930), 
dramatieally ended with the spanish 
civil war. 
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Introducció 

El text d'aquest article correspon al primer capí
tol del treball de recerca que vaig presentar per tal 
d'acabar els credits del doctorat en historia de la 
ciencia a la Universitat Autonoma de Barcelona. La 
idea original, en arribar a Barcelona, era fer el ma
teix que havÍem iniciat a Mexic -la ciutat on vaig 
néixer i on he treballat sempre: esbrinar quan, on 
i com s'havien comen~at a ensenyar les lleis de 
Mendel a Catalunya; quan, on i com s'havia co
men~at afer investigació basada en aquests postu
lats teodcs. Ens semblava obvi -i aleshores no ens 
havia passat pel cap altra possibilitat- que la insti
tució en la qual s'havien hagut d'introduir per pri
mera vegada els conceptes mendelians havia de ser 
la institució academica per excel·lencia: la univer
sitat.. Teníem notícia que el professor de genetica 
més vetera de la Universitat es deia Antoní Pre
vosti. 1 ConeixÍem el Dr. Prevosti pel fet que un dels 
llibres de text de l'assignatura de genetica que ha
víem cursat a la Universitat de Mexic -deIs profes
sors Dunn i Dobzhanski- havia estat tradu'it per ello 
Vam anar-Io a trobar, en el seu despatx del Depar
tament de Genetica de la Facultat de Bíologia, i va
rem explicar-li el nostre temptador projecte. 

Una sola hora d'amable conversa ens va inun
dar d'informació de primera ma: havia estat ell el 
primer professor de l' assignatura de genetica a la 
Universitat; la carrera universitaria que primer ha
via índos en els seus plans d'estudi la genetica, com 
a assignatura independent, havia estat la carrera de 
biologia. 

El primer «laboratori d'investigació» on s'em
prava la mosca de la fruita -organisme que ha es
devingut historic en la recerca sobre els fenomens 
hereditaris des del 1908- per estudiar les Beis de 
I'herencia va ser la cambra que li havien deixat en 
el terrat de l'edifici de la pla~a Universitat. Les mos
ques les havia portat el! mateix d'Edimburg, on ha
via passat una temporada treballant al Institute of 
Animal Genetics dirigít per Conrad Waddington 
(1905-1975 ).2 

Semblava que una encertada entrevista ens ha
via acIarit tot allo que volíem saber i que només res
tava aprofundir la recerca en cadascun dels punts 
assenyalats. Aixo no obstant, en aquel! relat hi ha
vía un element que ens inquietava: tot havia co
men~at en els anys cínquanta. No acabavem d'ac
ceptar que no hi hagués hagut ni ensenyament ni 
investigació del mendelisme abans d' aquelles da
tes a Catalunya. 

Ens havia explicat el Dr. Prevosti que el primer 
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pla d'estudis de l'Estat espanyol per obtenir el grau 
de llicenciat en ciencies biologiques havia entrat en 
vigencia, a la UniversÍtat de Barcelona, l'any 1952. 
Existia, fíns aleshores, una llícenciatura en ciencies 
naturals -que eH mateix havia cursat- en la qual 
eren incIosos els estudis de geología. El fet de se
parar la biologia de la geología deíxava espai per 
a noves assignatures. Una d'aquestes assignatures 
noves va ser la genetica.3 Estava prevista per al 
quart any de la carrera, la qual cosa significa que 
la primera vegada que hom dona la classe de gene
tÍca a la Universitat de Barcelona, com a assigna
tura independent, va ser durant el curs 1955-1956. 

L'any 1956 es complien justament 90 anys de la 
publicació del treball de Mendel i 56 del seu «re
descobriment». Aquest retard ens pareixia inquie
tant sobretot perque, a partir del 1900 (any del «re
descobriment»), el nom de Mendel esdevíngué el 
centre d'aferrissades controversies en les més di
verses branques de la biologia: la teoria evolutiva, 
l'embriología, la citologia, la biometria. 

No podia ser que aquella agitació al voltant deIs 
fenomens hereditaris durant tota la primera mei
tat d'aquest segle no hagués remogut ni els espe
rits ni les practíques dels habitants de Catalunya. 
Almenys, nosaltres, no ens ho creiem. 

Varem comunicar el dubte al nostre interlocu
tor. Ens adarí que abans del 1955 s'ensenyava ge
netica a la Universitat pero que es limitava a al
gunes lli~ons dels programes d'altres assignatures: 
biologia general i antropología. professor d'a
questa última assignatura era, des del 1931 -data 
en que fou jubilat Telésforo d~ Aranzadi,4I'ante
rior professor-, Santiago Alcobé, que dedicava una 
part del programa a explicar genetica general, in
formació necessaria per a l' estudí de la variabíli
tat humana que es desenvolupava a la resta del 
curso Alcobé inicia una línia d'ínvestigació en la 
qual es tenia en compte la genetica: l'estudi de les 
poblacions de les altes valls del Pirineu analitzant
ne els grups sanguinis. Havia estat justament 
Alcobé qui 1i havia dirigit la tesi de doctorat i l'ha
via iniciat en la genetica, i qui havia aconseguit, 
l' any 1951, la crea ció d'un Centre de Genetica 
Animal i Humana de Barcelona, dins del Consell 
Superior d'Investigadons Cíentífiques. A la Fa
cultat de Medicina, en diverses assignatures es feia 
referencia a l'herencia patologica i l'havien invitat 
a fer alguna xerrada. Pel que fa a la veterinaria, li 
semblava que no havia existit mai cap escola o fa
cultat d'aquesta disciplina a Barcelona. Per altra 
banda, també li havien demanat de fer conferen
cies en una escola de perits agrícoles situada dins 



I'edifici de l'Escola Industrial, al carrer d'Urgell. 
Davant la nostra insistencia, el Dr. Prevostí ens va 
fer el suggeriment que anéssim a aquella escola d' a
gricultura del carrer Urgell en la qual, tenia la vaga 
impressió, s'havia fet alguna recerca de millora de 
cereals. 

El treball que presentem a continuació és el re
sultat d'haver fet cas d'aquell suggeriment. No ens 
pensavem pas que l'antecedent de l'Escola d' Agri
cultura que encara avui hi ha al carrer Urgell fos 
una efervescent Escola Superior d'Agricultura que, 
el 1919, va invitar un professor estranger a parlar 
del que, llavors, se sabia sobre l'herencia: entre al
tres coses, va exposar les lleis de Mendel. A partir 
d' aleshores s' explicava el mendelisme, almenys en 
els cursos de zootecnia de Pere Martir Rossell i Vua, 
que són els que hem estudiat. Aquella Escola 
Superior d'Agricultura introduí la genetíca com a 
assígnatura independent en els programes del 1932. 
Aquesta data és sorprenent fíns í tot comparada 
amb el que ha passat en altres paIsos com ara 
Fran~a on, segons els hístoriadors de la genetíca 
francesa,5 el primer curs de genetica va ser donat 
després de la segona guerra mundial, el 1946. 

Explicarem aquí les característiques í la vida de 
l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona des 
de la seva funda ció fíns al 1936. Aquest recull histo
rie forma pan de la meva tesi doctoral i es publi
ca a la revista ARxIUS gracies a la invita ció del 
Dr. Ramon Josa, director de l'ESAB en el moment 
de redactar aquest artide, el qual, cosa poc comu
na en la gent que es dedica a una disciplina tecni
ca, té interes per les disciplines humanístiques eom 
ara la historia. 

EIs diferents programes d'estudi que va tenír 
rescola alllarg de la seva existencia els presentem 
a manera d'apendix, la qual cosa esperem que faci 
més lleugera la lectura del texto 

Voldríem agrair aquí l'amabilitat de les senyo
res Meree i Núria RosselI i Rosal que ens han re
but a casa seva i, tot xerrant, ens han donat una in
formació sobre lIur pare -el professor de zootecnia 
de l'Escola Superior d'Agricultura- que no haurí
em pogut trobar enlIoc més. També hem tingut la 
sort d'escoltar el testimoniatge di recte d'un alum
ne d'aquella memorable Escola Superior d'Agri
cultura de Barcelona, enginyer agrícola de la pro
moció 1920-1924, Enric Coromines i Cortes, i que 
fins fa pocs anys ha estat professor d' aquesta Es
cola. És eH qui ens ha coneixer l'entusiasta am
bient que s'hi respirava abans de la Dictadura de 
Miguel Primo de Rivera, quan ell n'era alumne, i 
abans de la Dictadura de Francisco Franco, quan 

el! n'era professor. Aquests testimonis orals han es
tat complementats amb documents consultats, 1) 
al'Arxiu de l'Escola d' Agricultura, al qual hem po
gut accedir gracies a I'Ínteres del professor Carles 
Bernat Juanos, secretari de l'Escola en el període 
que vam fer les consultes; 2) a l'Arxiu de la Dipu
tació de Barcelona on Assumpta Rodó i Montserrat 
Ferrer s'interessaven pel nostre tema de recerca fins 
i tot quan nosaltres no hi érem presents; 3) a la bi
blioteca de I'Institut Agrícola Catala de Sant Isidre, 
on la bibliotecaria, María del Mar Pérez, ha tingut 
la cortesia de fer les nombroses fotocopies dels do
cuments que ens calien. 

La presentació de la meva tesi doctoral, i per tant 
d'aquest treball de recerca, no hauria estat possi
ble sense la profunda generositat de quatre perso
nes: el Doctor Jon Arrízabalaga, crític respectuós, 
de quí hem apres que vol dir ésser rigorós en un 
treball d'historia; el Doctor Manuel García Doncel, 
que des de la seva tasca de coordinació endevina 
quin tipus d'estimul cal a cada tipus d'estudiant per 
mantenir l'interes per la historia de les ciencies; la 
mestra Dolors Lázaro, que posa la humanÍtat per 
davant la burocracia; i la meva filla Annalí, que s'ha 
fet molts tips de jugar sola, en sílenci, al meu cos
tat, mentre jo picava tedes d'ordinador. 1 arribar 
al final hauria estat molt més difícil sense les cons
tants empentes -simboliques, és clar- dels meus pa
res, la meva germana GrazieJ.la i els meus com
panys del programa de doctorar: en Xavi Roqué, 
l' Agustí Nieto i l' Anna Maria Ollero 

L'Escola Superior d' Agricultura 
de Barcelona (1912-1936) 

L'Escola Superíor d' Agricultura de Barcelona va ser 
creada, entre els anys 1911 i 1912, per la Diputació 
de Barcelona quan Enric Prat de la Riba n'era pre
sident. Prat de la Riba havia estat nomenat presi
dent de la Diputació, per primera vegada, el 24 d' a
bríl de 1907. Dos mesos després de prendre 
possessió del carrec fundava I'Institut d'Estudis 
Catalans i ja s'havia posat a treballar en la tasca d'a
plegar les diputacions catalanes en una mateÍxa en
titat. El 20 de juliol de 1911 aconseguí que es reu
nissin a Barcelona, sota la seva presidencia, els 
representants de les quatre diputacions. Com a re
sultat del canvi d'impressions d'aquella reunió hom 
li encarrega la redacció de les bases del que havia 
de ser les quatre díputacions mancomunades: La 
Mancomunitat de Catalunya. 

El6 de desembre del mateix any 1911, una co-
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missió, per eH mateix presidida, es trasIlada a Ma
drid per lliurar el projecte -resultat de les delibe
racions «d'homes de totes les escoles i partits, amb 
[.. .J esperit de transacció i harmonia»- al cap del 
Govern. Quasi un any i mig més tard, la comissió 
no havia rebut resposta i davant la decisió dels di
putats de Catalunya de presentar la dimissió si no 
se'ls contestava, i se'ls contestava positivament, el 
senyor Dato, aleshores president del Govern, 
aprova finalment el projecte de Ilei per reial decret 
del 18 de desembre de 1913. 

Va ser durant aquest lapse d'espera que comen<;a 
a funcionar l'Escola Superior d'Agricultura de Bar
celona. 

Antecedents, inauguració, objectius 
i estabilització (1908-1924) 

l:any 1911 Prat de la Riba havia estat reelegit, per 
segona vegada, president de la Diputación 
Provincial de Barcelona. També es deia «provin
cial» l'Escola d'Agricultura que hi havia a 
Barcelona abans de la creació de l'Escola Superior. 
La Escuela Provincial de Agricultura existía sota 
aquest nom des de l'onze de gener de 1898. Abans 
d'aquesta data era la Granja Experimental o 
Escuela Libre de Peritos y Capataces. Diferents 
noms per a, en el fons, una mateixa realitat: una ins
titució que funcionava solament per una especie 
d'inercia. 

Segons que afirma Alexandre Galí, «1'esperit 
dels nostres ensenyaments agrícoles era, l'any 1900, 
inferior al del cornen<;ament del segle XIX». 
Hermenegild Gorria, aleshores director de la 
Escuela Provincial de Agricultura -institució «po
bra en instal·lacions i en material, en ciencia i en 
alumnes»-, malgrat que treballava pIe de bones in
tencions, «encara obei'a l'impuls que Joan Francesc 
Bahí (1775-1841) havia donat a la nostra tecnÍca 
agrícola. [ ...] La renovació havía estat mínima du
rant un segle en el transcurs del qualla química i 
la biología havien ofert a les tecniques agrícoles 
possibilitats infinites.»6 Tampoc no hi havia, a ni
vell oficial, cap estudi sobre l'estat de l'agricultu
ra i la ramaderia a Catalunya. Cap dependencia go
vernamental no s'havia ocupat d'investigar quins 
conreus es practicaven, quin tipus de bestiar o d' a
viram es criava. Ni s'havien fet recomptes estadís
tics que revelessin la riquesa -o la pobresa- que tot 
aixo representava. Admetem que es publicaven 
unes estadístiques oficials pero no tenien res a veu
re amb la realital. 
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El prospecte de l' any 1902 d'aquella Escuela 
Provincial adverteix, fins i tat, que «tots els en
senyaments seran elementals». Elemental era, 
dones, tot aUo que els alumnes aprenien. El nom
bre d'assignatures que s'ensenyaven era de deu 
-ampliación de instrucción primaria, religión y mo
ral, agricultura general, organografía y fisiología ve
getal, meteorologia agrícola, zootecnia, industrias 
rurales, economía, administración y contabilidad 
agrícolas-, més dues d'especialitat: avicultor i api
cultor.7 Cap coneixement, ni d' agricultura, ni de zo
otecnia, ni de veterinaria, no podia adquirir-se en 
cap altre centre al Principal. 

Ningú no hauria pogut predir que dues decades 
més tard, en els primers anys vint, aquella sÍtuació 
hauria canviat radicalment. La Diputació primer i 
la Mancomunitat tot seguit van conjuntar els es
for<;os d'homes i dones que semblava que havíen 
estat esperant l'oportunitat d'actuar per posar-se a 
treballar. La Escuela Provincial s'havia convertit en 
una Escala Superior d'Agricultura, amb plans d'es
tudi molt respectables, i dins la qual hi havia la
boratoris d'investigació i de serveis tecnícs des d'on 
s'havia organitzat una xarxa de contactes amb els 
habítants del camp de Catalunya que va permetre 
compilar informació de primera ma. Els pagesos de 
tot Catalunya feíen arribar Ilurs consultes als la
boratorís de l'Escola Superior i dels Serveis. 
Professors i caps de servei combinaven llurs es
for<;os per, d'una banda, preparar investigadors 
competents mitjan<;ant els cursos i les practiques i, 
d'altra banda, fer arribar informació i conseIls als 
camperols mitjan<;ant conferencies, cursets locals i 
publicacions divulgadores que es repartien gratuI
tament. EIs primers anys vint, dones, la transfor
mació comen<;ava a ser patent. 

El primer pas que s'havia fet per tal d'empren
dre el camí d'aquesta «metamorfosi» va ser la cre
ació de I'Escola Superior d' Agricultura de Barce
lona, per acord de la Diputació de l'onze de juliol 
del 1911. El segon pas va consistir, per part ja de 
la Mancomunitat, en l'encarrec, a especialistes ben 
escollits, de l'estudi economic i social de la situa
ció de l' agricultura i la ramaderia catalanes. Una de 
les conclusions importants d'aquestes múltiples re
cerques va ésser que, a Catalunya, domínava la pe
tita propietat i la parceria, masoveria o arrenda
ment, i que les grans explotacions eren escasses; 
que els agricultors i els ramaders s' aferraven a tra
dicions basades purament en coneixements empí
ríes que menystenien els aven<;os ciemífícs que s'a
cumulaven des de feía decennis. La Mancomunitat 
va basar-se en tota aquesta informació per orga



nítzar la seva política agraria i ramadera.8 Els plans 
d' estudi de l'aleshores recentment establerta Escola 
Superior d'Agricultura es modificaven tenint en 
compte els nous elements de judiéi. 1, a partir del 
1915, es van anar creant els Serveis Tecnics d'A
gricultura la tasca principal deis quals era la de 
«posar-se en contacte amb la nostra pagesia, per 
aconsellar-la degudament i aixÍ intensificar la 
producció».9 El sentiment general, l'any 1923, tant 
en el camp com a ¡'Escola, era que les coses rut
llaven, i aquesta sensació provocava, com si es trac
tés d'una especie de repte, la coJ.laboració. 
L'adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera 
va ésser com una galleda d'aigua freda sobre l'en
grescarnent general. Durant l'inrerludi dictatorial, 
molts van seguir treballant amb empenta havent de 
vencer, pero, una especie de contracorrent. En arri
bar la II República la mateixa gent que havia tre
ballat en el temps de la Mancomunitat estava dis
posada a refer el desfet. Ni els anims, ni les 
circumstancies no eren eIs mateixos, pero la fdna 
que a l'Escola es va fer del 1931 al 1936 va seguir 
transformant la realitat de l'agricultura a Catalunya. 
Durant la Guerra Civil, l'Escola va seguir funcio
nant fins allií on podia. 1'últim número de la revista 
que publicava data del 1938. El 1939, l'Escola va 
canviar de nom -Escuela de Peritos Agrkolas y 
Especialidades Agropecuarias-, de natura i, ob
viament, de llengua. Comptant el període de la 
Dictadura de Primo de Rivera durant el qual el seu 
nom es va castellanitzar, l'Escola Superior 
d'Agricultura de Barcelona va subsistir, doncs, del 
1912 al 1939: vint-i-set anys de vida dels quals n'ex
plicarem bona part, una mica més a poc a poc, en 
les línies que vénen a continuació. 

La Escuela Provincial de Agricultura 
(1898·1911) 

Retornem als plans d'estudi de l'any 1902 d'aque
lla Escuela Provincial. A més a més de les deu as
signatures del programa, els alumnes feien practi

e ques el significat de les quals va anar canviant 
durant la primera decada d'aquest segle gracies a 
la incorporació de joves professors. De mica en 

1 mica, per influencia d'aquests nous elements, es van 
anar fent algunes reformes. l'any 1908, el ventall 

1 de materies s'havia doblat, i hi havia tres especia
i  litats: apicultor, empeltador i sericicultor. «Todas 
1 las enseñanzas teóricas y prácticas son públicas para 
1t cuantos quieran asistir a las clases» diu el prospecte 
1 d' aquell any 1908.10 Es podia obtenir el diploma 

de perit agrícola si s' estudiaven els tres cursos del 
programa que estava pensat «para lo que convie
ne sepan los propietarios-agricultores y los que se 
dediquen a la administración y explotación de la 
industria rural». (A l'apendíx 1 reprodulm la !lis
ta d'assignaturesl. Hi havia també un programa per 
a obrers agrícoles pero no s'hi va inscriure ningú 
fins que la Diputació no va donar beques als fills 
d'unes famílies que, sense que algú les ajudés, no 
es podien permetre el luxe d'enviar els ¡oves a 
Barcelona. A l'última pagina d'aquell prospecte de 
l'any 1908 s'indica l'adw;a -Calle de la Granja 
n(; 5, Gracia- a la qual s'havia de dirigir qualsevol 
consulta. El número 5 d'aquell carrer de Gracia 
corresponia a la porta per la qual s'entrava als am
plis terrenys de ¡'Escola. Per donar una idea de 11ur 
extensió direro que els arbres que hom pot veure 
avui al centre de la pla¡;:a de Francesc Maciií for
maven part de 11ur vegetació, que arribava fins als 
límÍts del carrer Urgell. La Memoria que l'Escola 
publica l'any 1910, en canvi, no indica cap adre
¡;:a. ll 1és que hi havia, aleshores, una sÍtuacÍó d'in
certesa: l'Ajuntaroent acabava d'anunciar, aquell 
mateix any, que era urgent prolongar la via Dia
gonal en direcció d'aquells cam ps. 

l'any seguent, el 1911, Prat de la Riba canvia
ria el director de I'Escola. 1'onze d'agost nomena, 
com a director inted, el que era professor de les as
signatures de física i química i química agrícola, un 
personatge inquiet i emprenedor: Francesc No
ve11as i Roig 0874-1940), llicenciat en cÍencies ti
sicomatematiques, perit químic, interessat per 
l'astronomía i la historia natural. Solament estara 
al cap de la institució durant sis mesos, fíns que es 
torna testimoni i partícip de la transformació de la 
Escuela Provincial en Escola Superior. 

Inauguració i primer pla d' estudis 
(1912-1919) 

Com ja hem assenyalat, l'onze de juliol del 1911, 
la Díputació de Barcelona havia acordat la creacÍó 
de l'Escola Superior d'Agricultura. Es va formar, 
aleshores, una Comissió d'Interessos Agrícoles, que 
formula un projecte que va ser acceptat de segui
da. No s'hi esmentaven els terrenys de la Escuela 
Provincial, encara esplendids, a pesar que ara ja 
eren migpartits per l'avínguda Diagonal. Potser 
perque hom volía una escoja que no tingués res a 
veure amb l' anterior institucÍó,12 hom va preferir 
edificar les noves aules, amples i lluminoses, dins 
un espai molt més modest a l'interior del recinte 
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de l'Escola Industrial, situada al número 186 del 
carrer d'Urgell. Per tal que l'Escola pogués co
menc;ar a funcionar de seguida, es va construir, de 
moment, el primer pis de 1'ala esquerra d'un im
moble que, a partir d'un cos central, havia de ser 
simetric. Cap a endarrere i a la dreta de l'espai pre
vist per a l'edifícació quedaven dues hectarees bal
deres que servirien de camps d'experimentació. La 
inauguració del local es va celebrar el 2 de setem
bre de 1912, i el 15 d'octubre comenc;aven les 
classes. 

El primer fullet de propagandal3 de la nova 
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, de 
quaranta-cinc pagines, explica el perque de la seva 
fundacíó, els objectius que es proposa dur a terme, 
la manera com estava previst que funcíonés, els di
ferents graus que s' oferien amb el corresponent 
programa d'estudi, el contíngut de cada assignatura 
i un índex de conceptes i noms. 

L'Escola estaría «baix la tutela d'un patronat», 
campost pel president de la Diputació, tres dipu
tats, quatre vocals tecnics i un patró 1'Esco1a 
Industrial. El primer patronat queda integrat com 
seguelX: 

Enric Prat de la Riba, president 
Francesc Alegre, vocal diputat 
Manel Folguera i Duran, vocal diputat 
Aman Jansana, vocal diputat i secretari 
Ignasi Girona, vocal tecnic 
Manuel Marques, vocal tecnic 
Manuel Raventós, vocal tecnic 
Josep Zulueta, vocal tecnic 
Bonaventura Conill, vocal patró de l'Escola Industrial. 

Aquest patronat va decidir, en la seva sessió del 
15 de gener del 1912, que Manuel Raventós (1862
1930), hereu de la finca can Codorniu i director de 
l'Institut Agrícola Catala de Sant Isidre (1907
1911), assumÍs interinament la direcció de l'Escola, 
que oferia tres graus diferents. (En l'apendix nú
mero 2 reprodui'm els programes dels diferents 
graus que s'hi oferien -un d'elemental de tecnic 
agrícola, un de superior d'enginyer agrícola i un, 
complementari de l'anterior, anomenat professor 
d'agricultura-). 

Pel que fa als objectius l'Escola tenia una doble 
finalitat: 

Primerament se proposa formar bons agricultors, d'una 
manera científica y practica; y en segon lloch, al mateix temps 
que axo se proposa ser un centre de investiga ció pera so
lucionar els problemes peculiars que les necessitats agríco
les nacionals presenten. 

Pera el compliment del primer dels dos fins indicats, ofe
reix als alumnes una instrucció basada en la familíarització 
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immediata y personal ab els diversos principis, elements y 
tecnica de la producció agraria, instrucció que anira enca
minada principalment a desenrotllar la iniciativa y l'activi
tat individuals. 

I.:Escola espera que'ls seus graduats, pels conexements 
que posseexin y per l'habilitat en saberlos usar en la practi
ca, s'obririm aviat pas per tot arreu y podran competir ven
tatjosament en la vida ab els graduats d'escoles similars, en
cara que'l seu titol no sigui del Estat.l4 

Era aquest l'estil del fullet i aquesta l'ortografia. 
Recordem que encara havía de transcórrer un any 
fins que la Secció Filologica de l'Institut d'Estudis 
Catalans promulgués les Normes Ortografíques que 
duien la data de 1913. 

r.:any escolar estava dividit en semestres. S' exigia 
haver complert els setze anys i aprovar un examen 
d'admissió -aritmetica i algebra fíns a equacions de 
segon grau, geometria, elements de física i quími
ca, elements d'historia natural, frances, angles, ita
lía o alemany- que, si hom volía, podía preparar en 
un curs de dos semestres que l'Escala també ofe
ría. El grau de tecnic agrícola durava quatre se
mestres i el d'engínyer vuit. Pero per obtenir el tí
tol d'engínyer hom havia d'aprovar unes 
assignatures complementaries: geometria de l'espai, 
literatura general, geografía, historia de Catalunya 
i en general d'Espanya i traducció de l'alemany o 
de 1'angles. Tots els programes de les escales que 
van ser fundades durant aquells anys revelen una 
preocupació perque els alumnes, a més a més d'ad
quirir coneíxements especialítzats solíds, ringues
sin una basica cultura general. Amb aquest objec
tiu es promovia sovint l'assistencia a cursos d'altres 
escoles, a conferencies i a concerts. 

Durant l'últim any del grau d'enginyer s'havia 
d'escollir una especialitat i fer un treball d'investÍ
gació en un dels laboratoris de l'escola. L'examen 
de grau, escrit i oral davant un tribunal, consistía 
a jutjar «més que el cabal de coneixements, la ca
pacitat de servir-se'n en la direcció d'una explota
ció agrícola». Per obtenír el grau de professor en 
agricultura s'havia de fer una investiga ció experi
mental que durés un any com a mÍnim i l'examen 
versava «sobre les materies la tesís y estara en
caminat a comprovar la capacitat del candidat per 
la investigació». 

No s' acceptaven alumnes lliures, pero era per
mes que qualsevol persona es matriculés a una 
materia alllada si les seves obligacions s'ajustaven 
a les de la resta d'alumnes. No podía, pero, obte
nír cap certificat. 

L'any 1913, el pla d'estudis del grau d'enginyer 
va ser modificat lleugerament. curs escolar, en 
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comptes d'ésser dividit en dos semestres, va que
dar partit en un trimestre i un semestre. 

L'any següent, 1914, a petició del director inte
d Manuel Raventós, Josep Maria Valls va ser no
menat director. A la mateixa epoca es creava el que 
hauría de ser l'antecedent deIs Serveis Tecnics de 
la Mancomunitat: els Cursets dels Serveis de Di
fusió i Propaganda. Qualsevol societat o sindicat 
podia sol· licitar aquests cursets. La Mancomunitat 
es feia carrec de les despeses í dels professors. Un 
d'aquests professors era el senyor Valls, que no te
nía cap peresa d'agafar el tren a la matinada per 
arribar als pobles més llunyans de Barcelona. 

Josep Maria Valls va tornar afer modifícacions 
al pla d'estudis d'enginyer, que va allargar a cinc 
anys -tres de facultat idos d'especialitat- i va su
primir d grau de tecnic. Aquest programa no va és
ser modificat fíns que, eI16 d'octubre del 1919, 
Josep Maria Valls va renunciar al carrec de direc
tor. Durant els cinc anys de la seva gestió va ésser 
testimoni d'esdeveniments cabdals per a la vida de 
l'Escola: 

- El 1917 la Mancomunitat va obrir un concurs 
per establir camps experimentals arreu de Cata
lunya. Qualsevol propíetari disposat a deixar una 
hectarea del seu terreny durant cinc anys podia 
concursar si es comprometia a seguir les indicacions 
que hom li fes. La Mancomunitat s' obligava a po
sar el material; el producte del comeu seria per al 
propietario De 305 concursants que es van presen
tar, hom en va escollir cinquanta. Dinou per a con
reus de terra campa, sis per a prats i ferratges, deu 
de vinyes, sis d'oliveres, sis d'avellaners, tres de 
fruiterars. Aquestes experiencies van ésser fona
mentals per a les investigacions que es feien en els 
laboratoris de l'Escola i per a la modificació suc
cessiva de la informació que es transmetia als alum
nes amb relació als comeus que convenia implan
tar en les terres catalanes. 

El 20 de desembre del 1918 la Diputació va 
prendre l' acord que l' escola havia de ser traspas
sada a la Mancomunitat, la qual cosa es va dur a 
terme d mes d'abril del 1919. 

- Durant els primers mesos del 1919 es crea el 
Laboratori General d'Analisis i el Servei d'Acció 
Social Agraria, que va fer 80 conferencies a les guals 
assistiren tretze mil camperols. Al cap de pocs me
sos aquest servei havia establert una vasta xarxa de 
sindicats en 721ocalitats. El cap d'aquest servei fou 
Josep Maria Rendé. En aquest mateix període 
s'inauguraren dues series de cursets breus. A la pri
mera, que tenia com a fínalitat «donar un ah nivell 
cultural a l'Escola», es tractaven monograficament 

temes dentífics. Els cursets els impartien professors 
especialistes invitats de l'estranger. 15 La segona se
rie tractava de temes específics relacionats amb al
gun problema agrícola a Catalunya. Els donaven 
professors de l'Escola. 

La gestió de CarIes Pi-Sunyer 
(1920-1924 ) 

Quan Josep Maria Valls va dimitir va ser nomenat 
director interí l'enginyer industrial Caries Pi
Sunyer (1888-1971), que havia ingressat com a pro
fessor de mecanica feia tres anys. Va prendre pos
sessió del carrec definitiu el 17 de febrer del 1920. 
Carles Pi-Sunyer va inaugurar un nou estil de di
recció. Abans de fer cap modifícació, va fer una 
consulta oberta a tots els integrants de l'Escola. Hi 
va haver una particípació important deis alumnes 
les opinions deIs quals es van prendre en conside
ració per a noves reformes en l'organització i en els 
contínguts academics. A més a més de donar 11urs 
opinions pel que feia al funcionament i als contin
guts academics, moltes de les quals van ser consi
derades encertades, els alumnes redamaven més es
paí per a les activitats esportives. EIs camps que hi 
havia darrere l'escoJa, sufícients vuit anys emere, 
havien esdevingut petits com a terrenys d'experi
menta ció i també havia quedat encongit l'espai es
portiu. 

Quatre mesos més tard, el daustre de J'Escola 
entregava el projecte d'uns nous plans d'estudi. 
Durant els deu anys subsegüents tots els canvis pos
teriors van ésser fets sobre aguest pla basic. Potser 
cal insistir, amb Alexandre Galí, que aquestes mo
dificacions als programes no eren pas un signe de 
febJesa sinó l'indici d'«uns esforc;os per trobar una 
jeia estable» que van fer que l'Escola anés «adqui
rint qualitat i s' anés desplegant cada vegada sobre 
bases més solides. La nova institució havia d'anar
se fent a mesura que s' anava elaborant un verita
ble clima tecnic i científic completament inexistent 
en el moment de la seva creació i també a mesura 
que la seva influencia anava aixecant el nivell de la 
nostra agricultura i aquesta albirava nous horitzons 
i noves possibilítats».16 

El projecte de CarIes Pí-Sunyer proposava l'ad
quisició d'una fínca fOfa de Barcelona que servís 
com a terreny experimental i perque els alumnes 
poguessin fer-hi practiques. 1 com que el grau de 
tecníc no havia funcionat mai de manera satis
factoria a Barcelona, també es feia el suggeriment 
que tingués algunes materies comunes amb el grau 
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d'enginyer al comenc;ament del programa i que els 
alumnes cursessin la resta en regim d'internat a la 
granja que s'adquirís. 

El projecte expressava també que els treballs 
d'especialitat només podien fer-se convenientment 
en centres d'aplicació tecnologica i que, per tant, 
fóra oportú de crear una estació enologica, una es
tació d'oleotecnia i un centre productor de con
serves. 

El nou pla d'estudis (vegeu l'apendix 3) va és
ser aprovat per la Mancomunitat sense entrebancs 
el 19 d'agost del 1920. Juntament amb el nou pla 
s' acceptaven uns objectius millor definits i un re
glament més precís. La definició de l'Escola era de
cididament científica, pero l'aspecte practic hi va 
ésser ates d'una manera complementaria sobretot 
en acabat la carrera. Es proposava que s'exigís als 
alumnes aban s de lliurar-los el títol «un sojorn con
tinuat d'un temps previament determinat en una 
finca en explotació». 

En l' artide primer del reglament es defineix una 
altra vegada l'Escola com segueix: 

1. L'Escola Superior d'Agricultura, per a complir ínte
grament la seva funció, ha de satisfer les necessitats següents: 

a) Orientar i propulsar la investigació científica agrícola. 
b) Donar I'ensenyament superior que forma el grau d'en

ginyer agrícola. 
el Donar l'ensenyament elemental que forma el grau de 

tecnic agrícola. 
dl Cooperar en la difusió de la cultura agrícola inf1uínt 

en el desenvolupament progressiu i científic de l'agricultu
ra catalana. 

2. Per aconseguir els esmentats objectes seran activitats 
ordinaries de l'Escola: 

a) Cursos fixos dels plans reglamentaris deis ensenya
ments superior i elemental. 

L 

hl Cursets de matcries eomplementaries útils i d'apli
cació i cursets monografics encarregats a persones compe
tents. 

el Treballs de laboratori d'estudi i d'investigació. 
d) Publicació d'uns Arxius que recullin la tasca científi

ca deis graus superior i elemental. 

A més a més, hom puntualitzava la contribució 
de ¡'Escola a les tasques de difusió de la cultura 
agrícola. Es posava a disposició de la Manco
munÍtat els professors de l'Escola per donar das
ses en escoles elementals o d'especialitat. Es plan
tejava la necessitat de crear es coles practiques, 
escoles domestiques agrícoles, escoles de caracter 
ambulant amb itineraris sistematitzats, escales 
d'hivern -epoca en que els camperols tenen feina 
redulda-, escoles per correspondencia, cursets 
d'iniciació -a les escales primaries i a nivell postes
colar- i cursos especials per als professors de les 
escales primaries, connectats amb els cursos d'es
tiu que ja organitzava la Mancomunitat (figura 1). 

Durant la gestió de CarIes Pí-Sunyer: 
- Es crearen tat seguit un Institut de Pato logia 

Vegetal, un Instítut de Mecanica aplícada, que va 
organítzar una exposidó i un concurs de tractors, 
i el Servei Forestal. 

S' adquirí, el 1921, després de convocar un 
concurs, la finca de Caldes de Montbui, encara avui 
parcialment vinculada a l'ESAB. 

- S'aprova el projecte d'acabament de l'edifici 
de 1'Escola que fou enllestit l'any 1923. A mesura 
que les obres avan<;aven els nous laboratoris s' a
naven emplac;ant. 

comen<;aren a publicar els treballs d'in
vestigació fets a l'Escola, en forma de monografies, 

Figura 1. Aspecte d'una 
demostració de boví lIeter 
a la plana de Vic 
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en una coHecció anomenada, tal com es proposa
va en el projecte de CarIes Pi-Sunyer, «Arxius»17. 

L'empla<;:ament dels Serveis Tecnics era a tocar 
d'un petit edifici que donava al carrer de Rosselló 
i que havia estat el Laboratori d'Investigació i 
Assaigs. Si els edificis de l'Escola i dels Serveis eren 
a tocar, ja hem dit que llurs activitats també es do
naven la ma. La informa ció que els Serveis acu
mulaven mitjan<;:ant els contactes amb els campe
rols, així com les coHeccions de llavors, plantes i 
mostres de tot tipus, inspiraven els temes d'inves
tigació dels laboratoris de l'Escola. 1 els resultats 
d'aquestes investigacions s'addicionaven als estu
dis que feien els Serveis en les diverses comarques 
i s'aplicaven a resoldre les consultes deIs camperols 
que els Serveis tenien la funció de contestar. 

Serveis organitzaren, per altra banda, una se
rie de campanyes en les quals participaren pro
fessors i alumnes de l'Escola. Esmentem, a mane
ra d'exemple, una de les que es van dur a terme 
rany 1922. 

El ServeÍ de Terra Campa va organitzar la que 
ha esdevingut historica campanya contra la Hagos
ta; s'havia anunciat que una plaga de llagosta esta
va fent estralls en els camps aragonesos. A través 
de la Mancomunitat, el Servei de Terra Campa va 
oterir la seva col-laboradó al govern d'aquella re
gió. Després de provar diversos metodes d'extín
ció, se' n troba un l'eficacia del qual va sorprendre 
tothom. Rom evita, d'aquesta manera, que la pla
ga pogués entrar a Catalunya. 

cap del Servei, l'enginyer agrícola -de la pri
mera promoció (1912-1916) de l'Escola-Josep 
Maria Soler-CoIl (1893-1959), havia comen<;at la la
bor d' aplegar totes les varietats de blat que es con
reaven a Catalunya i era el professor dels temes re
latius als conreus herbacis en els cursets itinerants 
que el Servei organitzava en col·laboració amb tots 
els altres Serveís Tecnics. Als Serveis creats per la 
Mancomunitat corresponia «el treball de divulga
ció, difusió i propaganda, el d'experimentadó i in
vestigadó dels coneixements agrIcoles i l'acció so
cial d'organització».18 1923 funcionaven, ben 
establerts, els Serveis següents: 

·Els Serveis Tecr¡ics d'Agricultura. que comprenien sis 
seccions, 

-Terra Campa, 
-Arbres Fruiters, 
·Viticultura í Enologia, 
·Laboratori de Patología Vegetal, 
·Institut de Mecanica Aplicada Agrícola, 
·Acció Social Agraria 
·Servei Forestal i 
-Servei de Ramaderia. 

Ja hem dit que l'Escola i els Serveis estaven ín
timament vinculats; un d'aquests vincles va ser la 
coHecció Textos d'Ensenyament Postal Agrícola, 
publicada per ¡'Escola, pero que contribula a la feí
na de dífusió que havía estat encomanada aIs 
ServeÍs. 19 

Tots els ServeÍs tenien el seu programa d'inves
tigació els resultats dels quaIs es van comen<;ar a pu
blicar en forma de monografies que hom pretenia 
que formes sin una coHecció: els «Arxius de l'Es
cola Superior d'Agricultura». Els Serveis partid· 
paven conjuntament en l'organitzadó deis cursets 
i les conferencies que es feien als més diversos in
drets de Catalunya. Cursets, conferencies, progra
mes d'investigació í publicacions van quedar es
troncats guan el director de 1'Escola, molts 
professors i els cap s deis Serveis Tecnics van ésser 
destitui'ts en implantar-se el Directori militar de 
Miguel Primo de Rivera. 

L'interludi dictatorial (1924-1930) 
i el Rossell i Vila (1931-1936) 

Durant la dictadura, l'Escola, sota la direcció de J. 
Oliveras, va seguir fundonant amb un personal més 
o menys improvisar. curs 1924-1925, al qual es 
van inscriure 3 alumnes, es va donar seguint el pla 
Pi-Sunyer tot i que tradult al casteIla. En suprimir
se la Mancomunitat l' any 1925, l'Escola va passar 
a dependre, altra vegada, de la Diputació. EIs plans 
d' estudi es van modificar, segurament, en l'esperit 
que els guiava pero, sobre el paper, els canvis van 
ser ben superficíals: ni l' ordre ni els noms de les 
materies no van canviar sinó d'idioma; l'any acade
mic es va dividir en tres trimestres en comptes d'un 
trimestre i un semestre; el programa de tecnic agrí
cola es va allargar a tres anys fonent el primer amb 
el dels enginyers. 1 res més. 

nou director va fer gestions per tal que els tí
tols de l'Escola fossin reconeguts per l'Estat. El 
1927, una reial ordre atorgava el títol de director 
de explotaciones agropecuarias als enginyers de 
l'Escola, per tal que no es confongués amb el dtol 
de ingeniero agrónomo, que només podia atorgar 
l'escola de l'Estat. 

El 1929 la Diputació de la Dictadura decidí que 
l' edifici de l'Escola fos transformat en residencia 
d'estudiants i que els laboratoris i les aules fossin 
traslladades a l'edífíci del davant, el de l'antiga 
Escola de Bells Ofieis, que havia estat dissolta. 

caure la Dictadura, va haver-hi un cun 
parentesi durant el qual van ésser directors de 
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Figura 2. Pere Martir Rossell i Vila, professor de zootecnia 
0916-1923 i 1931-1933) i director (19321933). 

l'Escota l' enginyer industrial J oan Angel i GenÍs i 
Josep Jansana, membre de 1'1nstitut Agrícola 
Catala de Sant Isidre. 

A partir del primer de gener de 1932, per de
cret del Govern de la Generalitat del 22 de desem
bre de 1931, van ser restÍtults tots els p rofessors 
destituits per la dictadura. CarIes Pi-Sunyer tornava 
a ser director pero va haver de renunciar a causa 
de les seves obligacions amb el govern de la Ge
neralitat. 

Va ser aleshores que es demana la col·laboració 
de quí havia estat professor de zootecnia de l'Escola 
des del 1913 fins al 1923, i cap del Servei de Ra
maderia de la Mancomunitat des del 1919 fins al 
1923: el veterinari Pere Martir Rossell i Vila (figu
ra 2). El 5 de gener del mateix 1932 Pere Martir 
Rossell i Vila pren possessió com a director ínted 
de l'Escola Superior d'Agricultura i de l'Escola 
Tecnica de Caldes de Montbui que s'acabava de 
crear. Rossell i Vila va anar de pressa. El20 de juny 
presenta nous plans d' estudi per al grau d'Engínyer 
agrícola, per al grau de tecnic agrícola i per al di
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ploma de regent agrícola -que es feia a la nova 
Escola Practica de Caldes. 

En el programa per obtenir el grau d' enginyer 
apareixen per primera vegada assignatures, po
drÍem dir-ne d'avantguarda, com ara genetica i quí
mica biologica. Rossell publica un fullet d'infor
mació20 on és explicada l'organització de la nova 
escola i el 15 d'octubre de 1932 comencen els cur
sos. (EIs plans d'estudi d'aquell any es troben a 
l'apendix número 4.) A més a més de la introduc
ció de les noves assignatures el nou pla d'estudís 
del grau d'enginyer situa, en els primer s anys, to
tes les matcríes auxiliars com són ara: topografía, 
mecanica general, electrotecnia. Per primera ve
gada s'exigía el batxillerat complet, si hom aspira
va al grau d'enginyer, i els quatre primers anys del 
batxíllerat si hom aspirava al grau de perito Aquest 
requisit no eximia, pero, de l'examen d'ingrés. El 
curs escolar restava, com durant la Dictadura, di
vidit en tres trimestres. 

El programa d'estudis del grau d'enginyer du
rava quatre anys, í el de perit dos, que havien de 
fer-se en regim d'internat a l'escola de Caldes. El 
programa de l'Escola Practica durava un any, i no 
s' exigia sinó saber llegir i escrÍure i haver fet els set
ze anys. 

Rossell í Vila va morir el 25 de juliol de l'any se
güent, el 1933, quan només tenia cinquanta anys. 
El programa que ell va implantar no va ser modificat 
substancialment sinó fins després de la guerra. 

En morir Rossell i Vila esdevé director interí el 
professor Pere Girona -doctor en farmacia i dret, 
i perit agrícola- que renuncia al cap d'un any. És 
nomenat aleshores l'enginyer industrial i pedt agrí
cola Joan Ángel i GenÍs. Durant la seva gestió 
l'Associació Professional d'Antics Alumnes de 
l'Escola Superior d'Agricultura -que havia estat 
creada el desembre del 1929- va publicar l'any 
1935 un anuari que recull informació important so
bre la historia de l'Escola fins a l'any 1933. Entre 
les dades publicades hi ha el nombre d'alumnes in
gressats a l'Escola des de la seva fundació fins a 
l'any 1934, í les promodons del grau d'enginyer des 
de l'any 1915 fins a l'any 1934. 

J oan Ángel i Genís va dimitir el 28 d'abril del 
1936 per deixar pas a Perran Paladellas -perit elec
tricista i topograf - que era quí ocupava el carrec 
en esdatar la guerra. L'Escola continua funcionant 
fins al 1938 amb, basicament, els mateixos plans 
d'estudi i les mateixes directdus que implanta 
Rossell, encara que amb un reduIt nombre de pro
fessors i d' alumnes ja que molts s'havien allistat, 
d'una banda i de l'altra, per anal' al front. 
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1. Entrevista al Doctor Antoni Prevosti, el de 1991. 
El Dr. Prevosti, nascut a Barcelona l'any 1919, es Ilicenciil 
en ciencies naturals a la Universitat de Barcelona el 1942, i 
obtingué el doctorat amb un treball d'antropología l'any 
1948. Va ser professor de biologia general i d'antropologia 
del 1943 al 1951. El 1955 fou el primer professor de l'as· 
signatura de genetica de la qual esdevingué catedratíe per 
oposició el 1963 . Continua ímpartint aquesta assígnatura fins 
al'any 1986. Ses investígacions es centren en temes de gene
tica evolutiva i de poblacions, emprant com a materíal de la
boratori la mosca Drosopbila subobscura. El Doctor PrevostÍ 
és investigador reconegut a nivell internacional i ha publi
cat els seus treballs en prestigioses revistes com ara Genetical 
Research i Evo/ution. 

2. Mernbre de la Royal Society, Conrad Hall Waddington 
(1905-1975) fou un important genetista angles que comenc;a 
per estudiar el desenvolupament artificial d'embrions d'o
cell5 i de mamífers decantar-se més tard afer l'estudi de 
la natura química l'ADN. El seu interes per la funció so

1940»,J. 

1909 (J 

12. 

cial de la ciencia és pales en el seu Ilibre Science and Ethics. 
3. PREVOSTI, A. (1988), «La genetica a la Universitat de 

Barcelona», Actes dellr. d'HiItória de la Univer
sitat de Barcelona, Barcelona, Publicacions de la Universi
tat, 527·532. 

4. CALVO, 1. (1990), «La antropología biológica en 
Cataluña», Llull, vol. 13,321-348. 

5. BURlAN, R. M.: GAYON,].; ZALLEN, D. (1988), </Ibe sin
gular fate of Genetics in the Hisrory of french Bíology, 1900

HL,t, ofBioloJ!:j, 21 (3),357-402. 
6. GALí, A. (1982), Hist()ria de les institucions i del mo

viment cultural a Catalunya, 1900-1936, llibre 6 (Ensenya
ments i Serveis Agrícoles), Barcelona, Fundació Alexandre 
Galí, p. 22. 

7. Ídem, p. 21. 
8. MANCOMUNITAT DE CATALUNYA (1923), L:obra rea!Í!

¡ada: anys 1914-1923, Barcelona, Mancomunitat de Catatu
nya, p. 416 

9. Ídem, p. 434. 
10. Escuela Provincial de Agricultura de Barcelona (1908), 

Barcelona, Imp. Altés, 1908, p. 3, 
11, Memoria de la enseñanza correspondiente al curso de 

1910, Ese. Provino de Agríe., Barcelona, 1911, 18 p. 
op, ci!, p. 26. 

En acabar la guerra, l'Escola va seguir funcio
nanto EIs antics professors i alumnes que quedaven, 
comJosep Maria Soler-Coll i Enric Coromines, fe
ren incansables gestions davant el nou govern per 
explicar, als nous dirígents, tot alIo que a l'Escola 
i al seu voltant s'havia aconseguit. La resposta va 
ser el consentiment que l'Escola continués oberta 
pero amb la con di ció que canviés el nom pel de: 
Escuela de Peritos Agrícolas y Especialidades Agro
pecuarias. Aixo significava que tots els antics alum
nes de l'Escola que volguessin treballar presentant 
el seu dtol d'enginyer l'havien de «convalidar» per 

Notes 

un altre que deia perito agrícola. Si no ho feien, el 
títol no tenia validesa. No hem pogut trobar el nom 
del nou director, pero sabem que era un enginyer 
agronom de l'escola oficial de l'Estat i que treba
llava també a les oficines de la nova Jefatura 
Agronómica que es trobava a la Via Laietana. 

Acabem aquest relat tornant una mica enre
re, per tal de consignar una dada significativa: 
l'any 1936, la biblioteca de l'Escola d'Agricultura 
comptava amb 11.753 volums. El nombre més 
considerable després del de la Biblioteca de Cata
lunya. 

13. Ful/et d'Informació nombre 1 (1912), Escola Superior 
d'Agricultura de Barcelona, Barcelona, Impremta de la Casa 
Provincial de Caritat, maig 1912,45 p. 

14. Ídem, p. 10. 
15. MANCO:VIUNITAT DE CATALUI'\YA, op. cit., 427 -428. Hi 

ha la lIista dels cursets científics monografíes impartits del 
1919 al 1922: 

Cursets científics monografics: 
1) L herhtcia i ses aplicadons a la producció animal (tres 

lli¡;ons; 8-11 abríl1919), Prof. Paul Dechambre, Escoles de 
Grignon i Alfort (Fran¡;a); 48 alumnes. 

2) Trebatlr experimentals de fisiología (tres setma
nes; 26 abril - 15 maig 1920; matrícula limitada), Mr. Lewis 
Knudson de la Universitat de Cornell (Estats UnÍts); 11 alum
nes. 

3) E/s caracten sexuals secundaris en els animaú superiors 
(sis lli¡;ons; 9-14 maig 1921), Albert Pezard, Escola Superior 
de Saint Cloud (Fran¡;a); 31 alumnes. 

4) Estudis de fisiología deis arbres fruiters (dues setmanes; 
21 juny 8 julio11921; matrícula limitada), Mr. Lewis Knudson 
de la Universitat de Cornell (Estats UnÍts); 6 alumnes. 

5) Estudís sobre la biologia i conreu de ['avellaner (tres set
manes; 16 gener 4 febrer 1922), Dr. Alessandro Trotter, 
Escola Superior de Portíei (Italia); 29 alumnes. 

6) Uuita natural contra els insectes (deu lli¡;ons; 4-15 de
sembre 1922), Dr. Filippo Silvestri, Escola Superior de 
Portíei (Italia); 24 alumnes. 

16. GALÍ, op. cit., p. 37. 
17. El que ara en diem la primera serie d'Arxius són un 

conjunt de sis monografies sobre temes específics, publica
des del 1920 al la !lista de les quals apareix a la pagi
na 432 de rObra realítzada: 

a) Contribució a comparada del caval! i de ['a
se. Zootecnia de la rafa catalana, per M. Rossell i Vila. 

b) El d¡abló de ['avellaner, per ]aume NonelL 
el Descripdó de les més importants varietats diavetlaner cul

tivades a Catalunya, per A. Trotter í A. Matons. 
d) Notes IObre la fruticultura a California, per Ramón Sala 

(en preparacíó). 
e) Contribució al'estudi de Lleida i la seva borta, 

per Antoni Bergós (en preparacíó). 
/J La lluíta natural contra els insectes, per Filippo Silvestri 

(en premsa). 
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Fem notar que dos deis autors, A. Trotter i Fitippo 
Silvestri, van ser professors italians invÍtats a donar cursets 
científlcs monografícs. 

Una segona serie, en forma de publicació periódica amb 
diverses seccions (secció d'original, secció monografica, sec
ció filologica, secció de biografies i secció de bibliografía), 
va editar-se del 1934 al 1938 amb una portada que indícava 
el seguent: 

Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura (nova serie), pu
blicacions de l'Institut de Ciencies Agrícoles i de Biología, 
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. 

Se'n publicaren 13 números repartits com segueix: 
Fascicle 1, 1934, no indica el mes. 
Fascicle 2,1935, gener-febrer. 
Fascicle 3,1935, marc;-abríl. 
Fascicle 4, 1935, maig-juny-juliol-agost. 
Fascicle 5,1935, setembre-octubre. 
Vol. II, fascicle 1, 1936, gener-febrer-marc;-abriL 
Vol. n, fascicle 2, 1936, maig-juny-julíol-agost. 
VoL n, fascicle 3, 1936, setembre-octubre. 
Vol. n, fascicle 4, 1936, novembre-desembre. 
Vol. III, fascicle 1, 1937, gener-febrer-marc;-abríl-maig

juny. 
VoL ur, fascicle 2,1937, juliol-agost. 
VoL 111, fascicle 3,1937, setembre-desembre. 
Vol. IV, fascicle 1, 1938, gener-febrer-marc;-abril. 
Amb el mateix disseny d'edició i les mateixes seccions, 

Fonts orals 

Entrevistes amb el Doctor Antoni Prevosti: 1991, 1992. 
Entrevistes amb les senyores biblíotecaries Merce i 

Núria Rossell i Rosal, filles de Pere Martír Rossell i Vila, pro
fessor de zootecnia del 1916 al 1933 (amb excepció dels anys 
de la Dictadura de Primo de Rivera): 1992,1993,1994. 

Entrevistes amb Enrie Coromines i Cortes, alumne de 
l'Escola Superior d'Agricultura (promoció 1920-1924): abril 
1992,1993,1994. 

Manuscrits 

ARXIlJ DE J:EsCOLA SUPERIOR D'AGRIClJlTlJRll.: Actes d'e
xamen, anys 1918 a 1935. Caíxa 1: Direcció. Caixa 2: 
Díversos. Expedients alumnes: anys 1918 a 1935. 

ARXlU DE LA DIPCTAClC) DE BARCELO",A: Llígall R. 189, 
(expedient 25, Rossell i Vila; exp. 69, ].M. Soler-Col!; exp. 
70, C. Pí-Sunyer; exp. 101, A. Oriol i Anguera. 

BIBLIOTECA DE L'INSTITUT AGRÍCOLA CATALA DE SANT 
ISIDRE: Caixa: Escola Superior d'Agricultura. 

COROJ';lI"lES, E. (1922). Apunts del Curs de Zootecnia gene
ral. Mecanografiats i complementats amb fotografíes, 366 p. 

Impresos 

Anuari de I'Associació Professionat d'Antlcs Atumnes de 
l'Escola Superior dAgricultura de Barcelona (1935). Bar
celona: Imp. La Polígrafa, 64 p. 

161 	Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura 
Serie cinquena, any 1998, número 1 

llevat de la de filologia, la revista va tomar a sortir del 1941 
al 1960 sota el nom Anales de la Escuela de Phitos Agrícolas 
y Especialidades Agropecuarias y de los Servicios Técnicos de 
Agricultura. 

Des del 1980 la revista torna a editar-se en catala sota el 
nom Arxius, revista de tEscota d'Agricultura de Barcelona, 
(quarta serie). 

18. "'IANCOMl'NlTAT, op. cit, p. 430. 
19. MANCOMUNITAT DE CATALCNYA, op. cit., p. 434. Hi ha 

la llista de la coHecció Textos d'Emenyament Postal Agrícola: 
1) lndústries derivades de la l/et. l. - Les !let.\' i l/ur apreciació, 

per J. M, Soler i ColL 
2) Fabricació d'olís, per August Matons. 
3) L art de fer bon vi, per ] aume Raventós. 
4) Reproducció i berencia en el bestiar, per M. Rossell. 
5) Les vaques i la producció de per M. Rossell. 
6) Cametller, per Joan Salom. 
7) Lolivera, per August Matons. 
8) Fertzlització de terrenys, per J. Angel i Genís. 
9) Andlisi d'adobs, per Francesc Novellas. 
10) Organització i adrmnÍItració de sindicats, per]osep M. 

Rendé. 
11) AndliJi de vins (en premsa), per Jaume Raventós. 
12) ,'\1dquines agrícoles (en premsa), per Caries Pi i Suñer. 
13) Fabricació de conserves vegetals (en premsa), per Ra

mon Sala. 
20. Escoles d'Agricultura, fullet informatiu, 1932. 

DECHAA-1BRE, p. (1914). Traité de Zootecbnie 3, 3a. ed., 
VoL 1: Zootbecnie Générale. París: Charles Amat ed, p. 88
101. 

DELAGE, Yves, (1895). La structure du protoplasme el l'bé
rédité. París, 305 p. 

(1903). r.:bérédité et les grands problemes de la 
Biologie générale, París: Libraírie C. Reinwald, 912 p. 

Escoles d'Agricultura, fullet informatiu, 1932. 
Escuela Provincial de Agricultura de Barcelona (1908), 

Barcelona: Imp, Altés, 1908, 15 p. 
Fullet d'Informació nombre 1, (1912). Escola Superior 

d'Agricultura de Barcelona. Barcelona: Imprernta de la Casa 
Provincial de Carítat, maig 1912,45 p. 

«I.:herencia í ses aplicacions a la producció anima!». 
(Quatre llic;ons del professor Mr. Paul Dechambre). 
Agricultura, vol. II, 1919,230-231. 

MANCOMlJNTTAT DE CATALlJNYA (1923 ).Cobra realitzada: 
anys 1914-1923. Barcelona: MancomunÍtat de Catalunya, 
515 p. 

Memoria de la enseñanza correspondiente al curso de 1909 
a 1910. Barcelona: Esc. Provino de Agríc., 1911, 18 p. 

ROSSELL [VIL\., P. (1911). Malalties del bestiar. Barcelona: 
Imp. l'Aven~, 365 p. 

- (1916a). «La primera escola tecnica de la Mancomu
nitat». Renaixement, 487 -490. 

- (1916b). La ganadería de la Cerdaña. Madrid: Aso
ciación General de Ganaderos del Reino, González y Gi
ménez Ed., 35 p. 

- (1916c). «Les pintures rupestres en etnografía anima},>. 
Revl~ta dellACSI, pago 245-250, 261-266, 282-286, 296-299. 

L 
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- (1916d), La glíptica en etnologia animal: els equids, 
Treballs de la Societat de Biología, any 4, p, 107, 

(1918), <<Importancia de la ganadería en Catalunya y 
estudio zootécnico de algunas de sus comarcas», lvfemorias 
Real Academia de Ciencias y Artes [Barcelona], 3a. epoca, 
voL 15, núm. 1, 86 p. 

- (1921l. «Contríbució a l'osteologia comparada del ca
vall i de l'ase, Zootecnia de la ra<;a asinal catalana», Arxius 
[Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, Departament 
d'Agricultura], fase. 1, 54 p, Publicat també a Arxiu,l, 
voL TI, fase. n, 1936, 191-290. 

- (1922a), Els concursos de bestiar: perque es van crear: 
perque s'han suprimit, Barcelona: Mancomunitat de 
Catalunya, Edil. Catalana, 117 p, 

- (1922bl. La reproducció i "herencia en el bestiar. 

Barcelona: Escola Superior d'Agricultura, Mancomunitat de 
Catalunya, Departament d'Agricultura. 69 p, (Textos d'En
senyament Postal Agrícola) 

(1922c), Catedra de Zootecnza (Programa del Curs). 
Barcelona: Escola Superior d' Agricultura, Ed. Catalana, 29, 
p,15-421. 

- (1932b), Escoles d'Agricultura, Escola Practica d'A
grícultura, Escola Mitjana d'Agricultura, Escala Superior 
d'Agricultura (Fullet de propaganda). Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, 12 p. 

(1936), «Contribució a!'osteología comparada del ca
vall i de "ase, Zootecnia de la ra<;a asinal catalana», Arxius 
de l'Escola Superior d'Agricultura, vol. n, fase. n, 191-290. 

A. (1911), Traité de Zootechnze, París: Librairie 
Agricole de la Maison Rustique, 276 p, 
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