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cas que en sobrevingués una després del tractament, aquest s'hauria
de repetir.

Un altre procediment molt usat en algunes comarques france-
ses per a defensar-se de l'invasió de malalties (bolets i insectes) i
que dóna molt bons resultats, en quant es refereix al core de les
pomes, és el d'embolicar els fruits en saquets de paper. El sac evita
la contaminació del fruit, que creix sa i adquireix al mateix temps
un aspecte, una color i un gust més delicat. Però es tracta d'un
procediment que en l'actualitat no pot tenir aplicació al nostre país.
Per a que resulti econòmic els arbres han d'ésser criats baixos.

AUGUST MATONS

Notes per al pròxim concurs de reproductors
de l'espècie cavallina

Molt aviat es celebrarà al Baix Empordà el primer concurs de
reproductors de l'espècie cavallina, organitzat per la Mancomunitat.

En tots els Concursos la qüestió essencial és marcar l'orientació,
i si en el passat Concurs de bovins lleters del Vallès l'orientació presa
fou ben meditada, en el pròxim de To£¿osjl cal que ho sigui igual-
ment, ja que el problema és diferent.

Per al Concurs del Vallès, havent-se escollit la raça «schwitz», no
hi havia més que assenyalar els caràcters de la raça, caràcters ben
coneguts i estudiats en diferents països. Mes, pel que afecta al Con-
curs cavallí, la qüestió de la raça és un poc delicada.

Enraonem, primerament, del cavall que ens cal explotar o pro-
duir a Catalunya. El tipus de cavall de sella, de moment queda
eliminat: fora de quatre aristòcrates que practiquen l'equitació, ningú
més munta a cavall. Hi hauria un altre comprador: l'Exèrcit; però
aquest no paga bé aquesta mena d'animals.

Els cavalls de tir pesat o de carro serien recomanables si no tin-
guesim a la vista un enemic invencible: l'auto-camió. El professor
Dechambre em deia que a París, en un termini de dos anys, el cavall
de tir pesat seria subtituït pel motor inanimat. El cas, naturalment,
es repetirà a Barcelona dintre d'un espai de molts pocs anys. Per
consegüent fóra una imprudència recomanar la producció d'uns ani-
mals destinats en curta data a desaparèixer.

Si els dos tipus cavallins discutits, el de sella i el de carro, seria
perniciós criar-los, a canvi l'animal d'aptituds mixtes, el cavall, que
el mateix serveix per a portar vint-i-cinc quintans a tot arreu que per
a enganxar-lo a una tartana marxant a dotze quilòmetres per hora,
que pot llaurar o pot lluir en un tílburi, que és a propòsit per a un
cotxe de repartiment urbà o per a passeigs a la sella, que és també
l'animal que demana l'artilleria, aquest cavall és el que ens convé
produir.
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El cavall que es coneix amb el nom d'agrícola, d'artiller, cob,
hakney, el cavall dels senyors de mitja fortuna, el cavall de tarta-
na, etc., és un animal de 475 a 525 quilos de pes, deJT58 metres, d'al- /
cada, viu, ben conformat.

Aquest és el cavall que l'automòbil o altre motor trigarà més a
substituir, el cavall que té més sortida, el poltre que els valencians
vénen a comprar-nos, l'animal que és venut des del deslletament fins
als quatre anys, i sempre a bon preu, i, en fi, el tipus de cavall vers
el qual es troba decantada l'actual producció catalana.

Ara bé: peí* a produir aquests tipus de cavall, ¿quins reproductors
s'han de menester? Si el tipus existeix, reproductors de la raça de la
qual forma part. Això és evident. Són cavalls tipus, per les susdites
aptituds mixtes, els cavalls de raça bretona, els petits perxerens i els
petits ardenesos, per exemple.

Semblaria, doncs, que el problema estaria resolt no admetent
en els concursos sinó animals pertanyents a una de les races les
característiques de les quals s'ajustessin al cavall que s'ha de pro-
duir.

Certament que això es podria fer si Catalunya fos un poble on
la indústria cavallina mai hagués existit, i que ara s'hi volgués es-
tablir. Però els ramaders catalans tenen en l'espècie cavallina inte-
ressos creats, els quals no estan pas molt lluny d'aquella producció
ideal o perfecta vers la qual han de conduir els concursos de la Man-
comunitat.

En efecte: en les comarques ramaderes catalanes trobem una po-
blació cavallina heterogènia, des del punt de vista racial, però més
0 menys prop del tipus ideal que es tracta de produir.

Per consegüent, la feina que s'ha de fer és unificar els caràcters
ètnics: que tots els cavalls semblin fabricats amb el mateix motilo, és
a dir, donar a l'espècie cavallina la unitat que li manca.

La fixació dels caràcters ètnics o de raça comporten al mateix
temps la fixesa de les aptituds, però no el contrari. D'aquí la neces-
sitat d'establir definitivament aquests caràcters; d'aquí la importàn-
cia de la raça.

Quan només es tenen en compte les aptituds dels cavalls i no la
raça, o sia els caràcters ètnics, aquests cavalls convertits en reproduc-
tors no donen els resultats que se n'esperen. És per aquesta raó que
els reproductors (sementals i eugues) han de presentar els mateixos
caràcters racials, o del contrari els poltres que s'obtenen no s'assem-
blen enterament a llurs pares. Tal és el cas dels reproductors nor-
folk-bretons.

Això es comprèn fàcilment. Si barregem un litre de vi clar amb
un altre litre de vi negre obtindrem una barreja de color; si un d'a-
quests vins és dolç i l'altre sec, la mescla permetrà d'obtenir un vi
que no serà tan dolç com el litre de vi que ho era en totalitat. Supo-
sem que aquesta barreja és del gust del nostre paladar: llavors direm
que hem trobat el vi que volíem. Una cosa pareguda succeeix amb
els cavalls norfolk-bretons, els quals resulten d'una barreja del
norfòlk i del bretó. El primer és un cavall enèrgic; l'altre, un animal
ample i resistent. Unint aquestes dues qualitats quan la barreja 0
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creuament surt bé, tenim un magnífic cavall de les aptituds que bus-
càvem, o sia el norfolk-bretó ideal.

Però una cosa és la barreja del vi de dos ceps diferents i altra
és que la hibridació d'aquests dos ceps donin un vi igual al que re-
sulta de la barreja. Si el cavall norfolk-bretó és un bon animal com
a artiller, agrícola, d'aptituds mixtes, etc., aquest mateix animal no
resulta com a reproductor. En unir dos norfolk-bretons el patrimoni
hereditari no es combina matemàticament, i és per això que aquest
mestissatge produeix gairebé sempre poltres mal conformats.

Doncs, si en lloc d'unir reproductors de capitals biològics dife-
rents s'acoblen reproductors de caràcters ètnics semblants, els produc-
tes tiraran a la unificació. És per aquest motiu que els subjectes de
races pures tots semblen germans.

Gal que al pròxim Concurs de l'espècie cavallina s'hi vagi a su-
mar caràcters i no a oposar-los entre sí. A Catalunya hi ha prou
animals de perfil còncau, perfil que prové del bretó i del belga: races,
ambdues, de bones amplades i proporcionades a les necessitats que el
mercat exigeix.

Els cavalls de perfil convex, jo entenc que s'haurien d'excloure
dels concursos a l'objecte d'unificar el tipus ètnic tan aviat com fos
possible.

En una paraula: Catalunya, seqüència d'una sèrie no interrom-
puda d'importacions de totes les races i de totes les barreges, ha de-
vingut la Babilonia de l'espècie cavallina. La Mancomunitat, pre-
tenent acabar amb les importacions (amb aquest riu d'or que cada any
surt de la nostra terra) i volent que els nostres ramaders es fabriquin
llurs cavalls, s'imposa crear, amb els mateixos elements amb què
comptem, una raça pròpia, raça que resultarà dels reproductors de
perfil còncau existents, absolutament adaptats al règim al qual els
sotmeten els nostres ramaders, al clima, a les altres condicions am-
bients; i sobretot una raça conformada a la voluntat dels nostres
compradors de cavalls.

M. ROSSELL I VILA

Aventatges de l'associació
en la cria del cuc de seda

Fa anys que els acaparadors del capoll de seda pagaren el quilo,
en fresc, a l'irrisori preu de 2'50 pessetes, quantitat que no compensa
les despeses de collir la fulla per a donar-los menjar.

Els propietaris de moreres, disgustats en veure el poc benefici
que treien de llurs plantius, volien, els més exaltats, arrencar-les
perquè era burlar-se de llur suor i no tenien mitjans per a conservar
el capoll i esperar la puja, ja que als vint dies, aproximadament,
surt la papallona i aleshores pert el capoll tot son preu, perquè queda
romput el fil que ha fet el «cuc» i no pot filar-se.
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