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EL PROBLEMA DE LES CARNS

INTRODUCCIÓ

No hi ha cap ciutat a Europa on la carn es mengi tan dolenta
rcelona. La queixa ilel públic en ia taula de la ta-

llera ha siguí constant; la | I consumidor ha estat dià-
ria. Però, aquests planys ni han >s, ni de una mam
formal s'ha tractat de portar a la venda ui .uns i\c millor qua-
litat.

La carn a Barcelona s'ha venut quasi sempre cara. En alguns
moments el clam del públic ha estat prou fort per a obligar a
l'Ajuntament a ocupar-se de la qüestió, com en 1912, encarregant

tudi de l'encariment de li rns al Professi la Universitat
de Barcelona, Dr. Algarra. Després, durant la guerra la inten
ció municipal, encertada o no, ha estat contínua.

LÍI preï i tractar del poblema de les carns ho ha fet d'una
manera fragmentaria, a voltes practicant una campanya interès
da. Es així que ('opinió pública no ha estat mai il·lustrada en el
problema de les carns. Per això cl públic unes vegades creu que
amb l'abolició dels consums la cosa estaria resolia; a¡¡
donaria per satisfet si els detallistes no s'equivoquessin al seu
favor en les pesades; hi han temporades que la culpa de l'encari-
meni la tenen els abastidors, o els ramaders, <• el govern.

Certament que el públic ha estat i és víctima d'nua d ,a-
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nització econòmica amb apariències de normal administració,
que cada una de les queixes formulades tenia tota <> una part de
raó, com és la injusta tributació uniforme dels consums; ;•

inàncies algum i dels abastidors; ía irregula-
ritat de les balances dels detallistes; l'ús de la nivelina; la defec-
tuosa producció ramadera i una acció higiènica poc accentuada.

En cl problema de les carns .1 més del públic ['altre interes-
sat és el ramader. Kn nom d'aquest, principalment [Institut Agrí-
cola Català, ha pres la paraula des de la prop de quaranta anys,
procurant fer oir la seva veu a l'Ajuntament de Barcelona.
Aquesta antigua entitat agrícola, en defensant els interessos del
ramader, de passada satisfeia els del públic, gràcies a la coinci-
dència harmònica de la producció i el consum.

LI problema de les carns, doncs, no és pas una de lea tantes
qüestions exides de la guerra; la guerra 110 feu mes c¡ue agreujar
els termes del problema, cl qual, ni abans ni després de la guerra,
ha estat tractat íntegrament.

La tasca de considerar tots eís elements composauts de
l'anomenat problema de les carns, la Mancomunitat de Catalunya,
per Iniciativa del seu Conseller, don Pere Mias, l'ha confiada als

a i s de Ramaderia.
I 11 aquest llibret, per primera vedada, es tractaran la totalitat

de Factors que Integren el problema de Ics carns i es procurarà
assenyalar les solucions que es podrien adoptar, atenent els intc-

1 de la produ< 1 Ió, circulació, venda i consum, establint les
harmòniques entre els elements interessats per a que

de una vegada s 1 la tan desitjada resolució de proporcio-
nar a Barcelona i a Catalunya entera una carn bona i barata.



PRIMERA PART

DEL CONSUM I ABASTIMENT

DE C A R N S

l -EL CONSUM

L- UNA ENQUESTA ALS PRINCIPALS AJUNTAMKN

Per a saber aproximadament Ea carn que consum la població
de Catalunya, els Serveis de Ramaderia s'adreçaren als principals
Ajuntaments en demanda de les xifres totals de consum amb
repartiment de les diferents espi crificad<

i Is Ajuntaments als quals es demanaren dades estadístiques
foren els següents: Barcelona, Badalona, Arenys de Mar, Berj

mollers, Mollet, Igualada, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant
Feliu de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Terrassa, Rubí, Vich,
Manlleu, Vilafranca del Penedès, Vilanova i Geltrú, Girona, Ba-
nyoles, La Bisbal, Figueras, Olot, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu
de Guíxols, Ripoll, Tarragona, Falset, Gandesa, Mora d'Ebre,
Montblanch, Reu . Tortosa, Perelló, Valls, Vendrell, Lleyda,
Balaguer, Seu d'Urgell, Solsona i Tàrrega.

No tots els Ajuntaments correspongueren a l'enquesta, i dels
que ho Feren, la major part amb dades incompletes per a confec-
cionar l'estadística del consum de carn

Les dades rebudes in compreses en els granes que
acompanyen:



,:NS

MUNICIPIS

BESTIAR

Barcelona
¡Jalona

Igualada
Palafrugell
La Bisbal

in1 Feliu de Guíxols .

Olot

Reus

Vilanova i Geltrú. . .

Vilafranca

Mataró

Ripoll

i àrrega

Figueres
Palamós

Manlleu

Girona

Manresa

Sabadell

Vich

n! Feliu de L!obrrgat

B(

AN\
CA]

07,045

1,295

87

468

116
1,176

1,002

1,47S

1,446

730

894

1,206

1,203

39

QUILOS

9.960,368

249,719

9,223

16,800

176,811
I113,5

242,148

K7.219

ANY 1912

CA) QUII.'

99,3

1,341

90

397

129

1,113

1,124

982

1,3

1,411

1,406

700

144

2,315

937

1,203

59

1,200

257,229

9,095

17,133

201,189

121,554

250,132

ANY

1,235

1,175

1,1G6

1,413

1,432

664

131

2,405

1,054

1,441

1,021

73

7G



UNS

BOVÍ
1 I

1913
QUILOS

11.732,9)5
253,870

10,513

—

18,493
—

—

218,547

136,095
—

256,118
—

—

1,182

—

—

—

—

2̂7

—

ANY I917
(Al'S

108,088

2,144

—

355

L05
677

677

1,623

1,444

1,182

1,585

—

200
—

—

—

—

1,172

—

108

QUI! 1

12.170,7

344,783

—

—

18,206

—

71,649

241,308
157,361

—

280,127

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ANY 1918
CAI

12N,540

2,266

120

362

171

543

911

2,136

1,279

—

1,910
—

200

1,226

450

148

2.

1,293

2,

1,352

225

93

os

13.410,963
364,520

12,689

—

25,699
—

90,0'

298,909

150,683

—

326,049

—

—

—

1,182

—

—

—

—

—

25,781

—

ANY 1919
CA;

86,31

1,831

110

341

65

5'.

070

2,126

1,226

—

1,724

280

200

1,416

430

73

2,401

I,'J()7

1,909
1,148

300

Ql

9.793,1

30i

8,351

—

12£98
—

92,7:

323,176

163,206
—

315,009

—

—

—

59,481
—
—

—
—
—
33,8(
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BESTIAR

MUNICIPIS

Badalona
Igualada
Palafrugell

La Bisbal

Sani Feliu de Guíxols .

Olot

Reus

Vilanova

Vilafranca

Mataró

Ripoll

Tàrrega
Palamós

Manlleu

Perelló

Gitona

Manresa
Sabadell

Vich

ANY

20,194

15,433

8,8 i 4

7,1 I >8

12,777

13,434

1 H, 035

.8,352

42,058

fi,439

griLOS

271,902
173,587

03,360

195,902

17,711

204,25020,4

07,217

332,422

ANY 1912

CAPS

22,835

17,731

8,987

7,135

13,903

2,3

4,853

20,4

8,972

8,352

10,223

9,494

42,651

HÍ.003

QUILOS

290,505

204,250

64,382

201,068
25,742

234,596

73,024

120,597

338,736

ANY
CAPS

24,730

20,41 i 1

8,602
7,401

15,526
j

14,050

3,200

4,915

19,951
13,000

8,445

9,494

18,211
9,494

18,211

17,811



DE L

1913

304,609
224,992

—

62,121

—

194,208

31,524

—

208,497

—

—

62,375

—

129,777

—

—

350,4

DEL CONSUM I A¡

.LANA

ANY 1917
CAPS

22,280

—

7,495
6,955

8,688

14.454

12,577

3,744

3,345

16/

11,000

5,000

—

—

—

15,557

—

—

145

QUIU

272,079

—

—

52, ns
—

136,426

168,943
34,(x

—

174,423

—

—

—

—

—

122,958

—

—

328,278

i m < \v

ANY 1918
PS

14,015

16,232

5,822

5,195

5,901

to,<
7,867
2,0

—

10,998
11,000
5,000

3,030

7,897

1,170

32, •

13,16uI

7,691

QUILAS

170,977

191,401

—

41.281

109,982
103,797

18,1'J.:

—

109,732

—

—

18,031

—

—

79,360

—

—

279,121

13

ANY 1919
CAPS

24.231

14,91-1

5,551

5,514

6,889

12,2
11,676

3,184
—

551

11,000

5,000
2,860

127

i,:

166
42,:

41/

QUILOS

286,1

177,134

—

48,4711

—

: 96
163,297
26,7

—

165,613

—

—

2li,75D
—
—

109,252
—
—

314,097
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BESTIAR DE

M U N I C I P I S

Barcelona

Sabadell

Figueres

Sant Feliu de Llobregat

ANY

IÏ21,89(1

15,773

27,125

—

9,111

r 1 9 1 1
QUILOS

7.636,882

—

—

—

—

ANY 1012

680,015

14,978

24,717

—

7,675

QUILOS

8.163,080

—

—

—

—

ANY
CAPS

640,867

16,614

22,815

4,365

8,458
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LLANA I CABRI
1913
IILOS

7.65(5,232

—

•

69,757

A N Y 1017
CAPS

581,37N

-—

—

—

7,815

Q l ' l i •

6.836,925

—

—

—

__

ANY 1918
CAPS

408,629

15,311

13,334

2,

5,996

4.914,862

—

—

47,461

ANY 1919
CAPS

607,992

17,353

15,066

3,118

—

Ql.lll 1

7.490,947

—

—

52,4:

,—
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BESTIAR

M U N I CI I' I S
ANY 191I

CAPS QUILOS

ANY 1912
CAPS QUILOS

ANY

i r c e l o n a . . . .

B a d a l o n a . . . .
Igualada
P a l a f r u g e l l . . . .
L a B i s b a l . . . .
S a n í F e l i u d e G u í x o l s
O l o t
Reus
Vilanova i Gel t rú . .
Vilafranca . . . .

M a t a r ó

Ripoll

Tàrrega
Figueres
Palamós
Hirona

Manresa
Vich

rga

Perelló

81,730
2,791

1,

558

778

1,149

2/771

2,884

1,850

88()

4,070

1,367

8.802,342

270,778

138,1

84,481

95,898

118,534

185,559

134,

314,957

278

78,051

305,973

83,773

2,908

1,703

890

728

1,0

2,829

1,501

1,498

2,952

1,848

871

2,684

4,172

2,732

1,342

9*116,033

295,006

169,118

94,426

113,284

189,390

134,474

304,883

160,

77,881

310,830

88,432

2,K\ I

1,733

944

I

1,090

3,007

U
1,476

4*098

1,(500

3,007

827

1.9

4,545

2,533

1,442
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PORQUÍ

1913
o l M I . M S

9.714,887

289,7i is

165,743

87,415

108,747

115,609

—

197,652

146,624

•Kíl ,327

—

—

173,597

73,2'

—

289,279
—

ANY 1017
l'A l'S

73,6S1

2,T

—

661

839

725

3,363

2,538

1,331

1,097

4,865

—

600
. —.

—

2,531

1,

725

QUILOS

8.277,815

282,525

—

58,597

64,799

63,717

311,747

168,657
115,915

618,370

—

—

—

—

—

—

259,2

—

ANY 1918
CAPS

58,:

2,

2,170

i

615

3,225

2,102

1,138

1,5
—
6

2 ,

i

1,452

3,549

2,199

1,373

142

QUILOS

6.271,657

230,619

203,388

53,370

64,308

60,300

283,903

145,109

102,7r><>

—

146,113

—

—

199,800

44,555

—.

— •

217,857

—

—

ANY 1919
CAPS

65,1

2,742

1,525

644

677

767

3,614

2,0117

• —

4,452

1,400

600

52,694

624

2,111

3,480
2,255

—

163

QUILOS

7.486,888

270,563

146,113

57,701

59,958

72,672

230,565

152,694

119,878

—

559,154

—

—

263,773

48,452

—

—

234,184

—



FL NlOm.F.M.\ DE ! IA

2 - CÀLCULS DEL CONSUM Dí£ CARNS

Durant la guerra i els primers tres anys del seu acabament, a
causa de l'all prou de la carn, el consum d'aquesi aliment dismi-
nuí en fortes proporcions.

lona, que en 1901 consumia 21 milions do quilos de
i!, arribà progressivament en 1913 a prop de 29 milions, pas-

sant en 1918, a 24 milions, malgrat la població haver augmentat
de més de dues centes mil ànimes.

En un quinqueni tan irregular, potser no estaria bé que s'hi
basés el càlcul estadístic, pel qual motiu es pendrà el trienl 19.11
a 1913, í'ls tres anys d'abans de la guerra, com a punt de partida
dels càlculs a íei per a saber el consum de carn a Catalunya.

Durant aquests tres anys la capital ha consumi! un proi
anyal de:

103 329 caps bovins, pesant . .
/\.r>(.m caps oví us i (abrln: ¡d.

81,645 caps porquins, id.

10.747,827 quilos
7.818,731
9.211,097

o sigui un total de 27.777,655 quilos anyals.
Considerant que de 1911 a 1913 la ciutat de lona eslava

constituïda pel t< [el total de la població catalana, la carn con-
sumida en la resta de Catalunya fora de dues vegades més que a
la capital, i, per consegüent, de 55.555,310 quilos.

La carn prové en divei es proporcions de les espècies
bovina, ovina, cabrina i porcina. Per a la capital, per cada cap
boví se n'ha sacrificat i) de llaners i cabrins i 0*8 de porquí. La
proporció no és igual per a la resta de Catalunya. Per ics dades
completes dels Ajuntaments (\c Badalona, Igualada, La Bisbal,
Reus. Matan» i IVIamús, rs pot deduir que, per cada bèstia bo-
vina sacrificada es maten 11 caps de llana i 2*5 de porcines.

El pes dels animals sacrificats és diferent a la capital del de
fora. El promig a Barcelona és de 104 quilos | ip boví, de
12, en el llaner i cabrí i de 108 en el porqui. En la resta de Cata-
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[unya,el promig dels bóvidsés de 170 quilos, 11 pel llaner i 97
pel porqul.

Amb ics citades operacions es pot afirmar que el consum de
11 .1 la resta de Catalunya prové de:

89,461 caps bovina, que pesen
(9,759 * ovins i cabrlns, "ui.

227,315 » porquins, id. . .

15.208,370 quiios
18.097,349 >
21.649,562 >

En resum, Catalunya consumeix anyalment 25.956,197 quilos
de i .mi bovina Fornida per H)2,7<>u raps; 2fU(is,uso quilos de lla-
ner i cabrins, procedents de 2,:i47,:ni> caps i 30.860,659quilos de
porquí, de 311,960 caps. La xifra total de quilos de carn consu-
mida .i Catalunya és de 83.332,965,

La suma que s'acaba de donar representa solament la carn
que ven el taller o carnisser, però a aquesta suma s'hi ha d'afegir
els quilos dels menuts, que representen una quantitat molt impor-
tant. Cada menut de bou, és a dir, ÇO que ven el menudaire, pesa,
terme mig, 24 quilos, el de vedella 12, el d'oví i eabrí 4, i el de
porc 245. Així, els menuts de

bou equivaldran a .
els tle vedella . .
els d'oví i cabrí . .
els de porc . . .

Total

464,696 quilos
2.082,132
6.7&9.036 >

10.040,15] quilos

Els mercats expendeixen a més carn de conill i aviram. Es
molt difícil saber la quantitat de carn de ploma que es consumeix.
però in» ho és tant,la de conill, l'.is industrials de la pell i pèl de co-
nill compren mensualment als mercats de Barcelona 100 mil pells.
Per consegüent, Catalunya consumirà :u>00,000 conills anyals.

En números rodons es podria dir que el consum anyal de
carn a Catalunya és de 100 milions de quilos.

Aquests 100 milions de quilos, partits per una pol > de
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2*5 milions d'Animes, toca, per any, a cada habitant 40 quilos
de carn.

3. - VALOR EN PESSETES DE

LA CARN CONSUMIDA

La carn d'escorxador es cotitza diferentment segons Ics i la
ses. Avui, dia que escrivim, tí d'abril, els preus a l'Escorxador de
Barcelona són:

Vedella, a 3*35 ptes. quilo, pes net
I'M ni . .i 3 ' 1 0
Bestiar d e llana i cabri l . f i lasse , a . 4*30 •

d e * i * 2:y » a . 3*50 • . . .
d e > i * 3 . a • a . 3*25 » >

Porc , p a í s , de : m 15 » > .
» tremeny, a 2'7ü

S preus, amb tendència a la baixa.
Si es valorés la carn al preu únic de 3 pessetes el quilo, i'ls
A965 quilos valdrien 249.U9H,89J pessetes, Kn números ro-

dons 250 milion;
l í ls m e n u t s de b o n , c o m p t a n t - l o s a íSíí p e s s e t e s un , e l s d e v e -

la a 2 5 , a 2*50 e l s d ' o v í i c a b r i i a <> p e s s e t e s e l s de porc , l o t s
plegats valdrien M.208,992 pessetes, la qual sui ha d'afegir
a la d e 250 m i l i o n s q u e val la c a r n p r ò p i a m e n t d i t a .



II. L'ABASTIMENT DE CARNS

La producció catalana no abasteix les necessitats del con-
de carn. Malgrat la manca d'estadístiques, es pot fef un càl-

cul molt aproximat a la realitat.
El bestiar boví que produeix Catalunya proveeix tota la nos-

tra pàtria, menys la capital. No obstant, si bé és veritat que un
cert nombro de raps bovins produïts a Catalunya i icr i fiquen
a l'escorxador de Barcelona, en canvi, hi han altres poblacions
que consumeixen animals no produïts en el país.

Es pot calcular, pels bovins, que Catalunya tia d'importar viu
número equivalent als sacrificats en l'escorxador de Barcelona,
els quals donen 10.747,827 quilos.

Is ahastidors de bestiar llaner sallen tots que la piara de
Barcelona necessita dotze mil caps setmanals i que per a la re
de Catalunya en calen importar setze mil, també setmanals. Al
cap de l'any s'hauran Importat, per consegüent, 1.456,000 ca ps, que
representen 17.472,000 quilo

El bestiar porqui produït a Catalunya no dona l'abast als
seus escorxadors. Si difícilment en els escorxadors forans es sa-
crifica un porc foraster, en canvi a Barcelona no serà pas exa-
gerat afirmar que els pons no criats a Catalunya constitueixen
el terç de la matança, i'er fer-ho en números rodons, dels
84,645 porcs que es sacrifiquen a l'escorxador de Barcelona, es
suposarà que se n'importen 2S,i)()i>, que pesen 4.320,000 quilos.

De manera que la importació de bestiar d'escorxador seria
la següent:

Caps Quilos

Boví . . . 103,329
Oví i ca bri. 1.450,000
Porqui . . 28,000

Total quilos.

10.747,827
17.472,01 Hi
3.024,000

3.024,000
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La valor comercial de la carn del bestiar importal pujaria
a 93.731,481 pes que, afegint-se una part proporciona! a la
valor dels menuts, resultaria que la suma total fora aproximada-
ment de 100.000,000 de ¡

La carn consumida a Catalunya, representant una valor
250 milions, la producció ramadera catalana abastiria llurs escor-
xadors per 150 milions, és a dir, Catalunya ha d'importar do
quints de la suma total de quilos de carn que consumeix.

Si les dades per a confeccionar l'estadística nan estat basa-
des en el trien] 1911-1913, pt-l que es refereix al càlcul de les im-
portacions, S'ha tingut en compte les que actualment es practi-
quen. Perquè cal advertir que de set o vuit anys en aquesta part,
la producció catalana ha augmentat considerablement i en forma
ben ostensible.

L'augmentació de la riquesa pecuària catalana, a part dels fac-
tors econòmics que poden haver-hi contribuït, s'ha de reconèixer
que és deguda, principalment, a l ' anió de la Mancomunitat, la
qual cosa ha estat públicament reconeguda, i en particular per
L'ASi OCÍaciÓ gremial de Carnissers.



SEGONA PART

LA CARN BONA

1 - F.L PÚBLIC TÉ RAÓ DE QUFJXAR-SE

iVr regla general, a Catalunya Ics poblacions que mengen la
carn més dolenta són la capital i els pobles de les comarques que
han de consumir Ics ovelles que el ramader no pudría vendre
a fora.

A Barcelona, sobre tot, és, senzillament, i traordinària
poguer menjar un ¡ rn gustosa i tendia. Si la carn pro
d'un animal jove, resulta insípida i gelatiffl i d'un animal aduli,

dura i estiraganyosa.
VA bestiar que es sacrifica a l'escorxador de Barcelona

excepcionalment està gras. Pels voltants de Barcelona no es pro-
dueix bestiar per a carn; aquest b< va a l'escorxador havent
reconegui a peu molts quilòmetres 0 havent viatjat alguns dies en
ferrocarril De manera, que encara que l'animal sortis del lloc
d'origen amb un estat regular de carns, a l'arribar a Barcelona les
pèrdues de pès són prou importants pèrdues que es fan sempre
a costa dé la grassa,' pera que la carn en resulti perjudicada.

i ta clar que, si els engrelxements es practiquessin fins a un
grau convenient, les pèrdues de camí no tindrien la importància,
pel que es refereix a tes qualitats de les carns, de la que tenen no
practicant l'engreixement, o donant-io per acabat als seus co-
mençaments.

Una bona part de l'efectiu dels animals que es saciïíii
Barcelona va del vagó a l'escorxador; i la carn d'aquest bestiar
és enfebrada, o sigui, presenta tots els caràcters de la carn d'ani-
mal de fadiga prolongada, la qual carn és molt poc gustosa.

Regularment a l'escorxador de Barcelona hi van a parar una
bona part de les vaques lleteres, de les vaques Üpea de criar i
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dels bous vells de tot Catalunya. A aque ció s'hi ha
d'afegir les b. seques procedents de Galícia i altres llocs.

Is animals que forneixen la carn, que és com la sola de
sabata. Les vedelles magres i fadig. donen la carn Insípida 0
poc gustosa.

Fora de Barcelona i de les poblacions al·ludides, la carn que
es consumeix sol ésser bona. Els carnissers o tallers, si han de
comprar una bèstia bovina la trien si no grassa, al menys en bon
estat de carns, però quasi mai compren un animal sec. Aqi
bèsties, essent produïdes a la comarca, arriben a l'escorxador sens
íadiga i la carn sol ésser sempre gustosa.

Amb el bestiar de llana, el carnisser o taller p ix un
ramat, més o menys gros, que el treu a pasturar cada dia, i a din-
tre l'estable amb granes O farines completa l'engreixement, anant
matant els millors, i continuant l'engrcix amb els altres.

El que succeeix a la majoria de Ics poblacions catalanes, a
Barcelona no és possible; no hi ha terrenys apropiats, i les exigèn-
( les comercials ho priven. Oi més; la queixa del públic barceloní
nu arriba directament al comprador de bestiar, que és l'abastldor,
mentre que en els pobles, abastidor i carnisser són una mateixa

i, és a dir, cl públic comunica directament amb la persona
que adquireix el bestiar. Aquesta última circumstància, probable-
ment, Influeix en la bondat de la carn.

2-COM ÉS UNA CARN BONA

La carn bona és bonica a la vista, gustosa, i ha de contenir
una gran riquesa de principis nutritius.

La carn que procedeix dels escorxadors deu tenir una color
més o menys rosada i l'aspecte fresc. LI rosat de la carn té diver-

tonaliiais, depenent de l'edat de l'animal, Testal dïugrcixemeiit
i la color del pelatge. L'animal jove, en la meitat del temps com-

•s en t re el deslletament i començament de l 'edat adulta, é
que íorneix la carn en el tò rosat desitjable. La carn dels animals
magres i adultes i la dels fadlgata és vermellosa; la delsenfebrats
també vermellosa, però tirant a grisenca; la dels lletons esblan-
queïda.
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La coloració de la carn pot é$S< 1 influïda pels aliments. La
et, no contenint ferro, produeix sempre nua carn la menys ro

da, acostant-se al blanc; la Farina d'arrós passa per determinar
una carn vermella; el blatdemoro per atenuar la vermellor.

El pelatge de l'animal guarda cert paral·lelisme amb la color
ilr la ram. I'ls animals de pelatge fosc tenen la carn més vermella
que els de pelatge ros 0 blanc.

La carn ha de tenir la fibra prima; unes v< de greix s'Ii
desparramar en diven ntits.

El greix, s< • l'espècie, raça i edal de l'animal, ofereix di-
3OS m a t i s o s d e c o l o r , a l g u n d e l s q u a l s t a n a i ( u i t i i a l q u e p O -

dria confondre's amb ['ictericia. L'exàmen de diferents teixits
indicarà si ranimal és 0 no Ictèriç.

La carn més gustosa és la que prové ^Vun animal jove, en
l'últim terç de l'acabamenl del seu desenrotllo, fet, gras, mantin-
gut en condicions higièniques, engreixat amb aliments que no
• omuniquin llur gusl a la carn, capó, sà, reposat, 0 dejú d'algunes
hores abans del sacrifici, i amb la sang ben escolada.

Lis animals massa joves, particularment elslletOfl :. tenen una
carn insípida, molt a< 1, algunes vegades d'efectes laxants,
mentre que la dels animals lluny del període de lactància i en-
greixats la posseeixen sabrosa, fina i no indigesta.

lli ha molta diferència entre els animals que viuen en bon
condicions higièniques dels que són mancats de netedat. Paladars
delicats arriben a distingir si la carn procedeix d'un animal nia 11

• i i t n e t o b r u t .

La higiene de l'alimentació afecta així mateix a la carn. Li
bestiar alimentat amb un excés de turtos i altres substàncies moll

ssosses determinen que la carn recordi cl gusi de l'aliment i
que el greix sigui oliós. Els porcs alimentats amb residus d'escor-
jcadors, els moltons amb farina de sang o peix, donen una carn
de LUM poc agradable. Els aliments massa acuosos, com els naps.
carbassa, etz., administrats en abundància, produeixen carn que
conté més quantitat d'aigua que la dels animals alimentats ami)
feu es i grane

Els animals asexu ausa de la tendencia a rengreixe
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ment, posseeixen una carn més sabrosa que la dels animals enters.
Per la castració s'obté que la carn i mes espècies disminueix)
l'olor pronunciada, que naturalment exhala.

La salut del bestiar d'escorxador és imprescindible per a que
la carn sigui gustosa i no comuniqui cap malaltia a l'espècie
humana. Les carns febroses són indigt de gust por delicat,
més o menys carregades de toxines.

Els animáis destinats al sacrifici di-um estar al menys vint-í-
quatre hores en repòs absolut, sense menjar rés. En aquestes
condicions, la sa ta lliurada dels productes d'absorció intes-
tinal i la carn no sent el I que molesta, com, per exemple, la
sentor de llana, en el bestiar oví.

La carn ben orejada, donant temps a l'escolament, és també
ile més fàcil digestió i més,; a.

La carn, per a respondre a tes necessitats nutritives, ha de
procedir d'un animal gras, però, no i ament, car llavors
l'excés de greix, a més de ïer la digestió pesada, repugna al gusf
de la geni meridional. La grassa no ha de formar dipòsits, sinó
que ha de trobar-se infiltrada en la carn.

La valor nutritiva de la carn és revelada per l'anàlisi químic.
Però la tarn té una riquesa diferent, segons l'espècie, I estat de
l'animal i U ions del cos d'on procedeix.

Una cars és tant més rica quant menys quantitat d'aigua
pos ¡eeix.

I'ls animals, a la naixem;,!, tenen del 80 al Hf> por ccni
d'aigua; quan estan magí I 75; i eslant grassos el 50.

La composició química de les carns dels animals, en el terme
del seu desenrotllament, grassos o magres, és la següent:

u gras
Moltó
Porc

i magre
Moltó, mig-gi
Porc magre

Aigua

53'05
:ÍI

47*40

Albumi-
noídea

1675

14<54

2071

f 'Tasses

2 9 l 2 8
-»l

37*34

Mat. un
nen In

0'92
0*93
i i 7 2

7!Y
72f57

174 IMS
5 7 7 i (:Ï;Í

81 l ' in
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Si, com a tipus d'animal ¡ove es píen la vedella, es notarà
que la seva composició és inferior a la dels animals que estan
prop del terme del seu desenrotllament.

[ella grassa
» magra

Algun

72^1
78'84

Albumi-

IK'KK
19*86

Grttw

7*41
0'82

Mat. nu
OCfll»

1*33

La composició quimica de la vedella grassa és moll inferior
nutritivament a la carn dels animals expressats, acostant-se a la
dels animals magres de Uis altres espè< les. En quant a la vedella
magre, resulta que, de totes les carns, és la més pobl

3 diverses regions del LOS dfe l'animal no tenen la mateixa
composició química; en algunes, com cl ventre i brassons, la carn
In és pobre en gr I moH abundant en teixit conjonctiu, cl que
i.i que la carn sigui l ganyosa i poc apreciada.

lils talls m< timats són els de les regions on la carn i el
greix es troben quasi en igualtat de proporcions, però sense que
la grassa faci dipòsits, sinó revestint lleugerament la fibra muscu-
lar i íent a més unes vetes disposades en sentits diferents. Aques-
ta carn es troba en les regions musculars profundes, lis per
això que els darreres de l'animal són considerats com a carn de
l:1 classe, i de 2.1 i 3.* la de les regions davanteres.

Comparant en el bou cl filet (carn de I.1) amb l'espatlla
carn de 2.a) s'observen les següents diferències.

Àlbum i-

Filet
Espatlla

Aigua

52'5 Hi'l
i h í

Grasses

17*5
8

Mat. mi
peral»

0*9

la carn bona és la que està constituïda per una quantitat
aproximadament igual de matèries albutninoides i de matèries
grasses. La composició quimica del filet seria el tipus de la carn

lent.
l'erò, aqui s'ha de fer una arlaració. L'anàlisi químic de les

es dona, terme mig, doble quantitat de greix que de
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matèries aíbuminoides, podent arribar, en animals extremadament
engreixats en la proporció de i d'albuminoides per 4 de matèria

i. Però una i osa és l'analisi que es refereix a la totalitat del
de l'animal i altra la composició química dels talls de carn

tal com s'acostumen a menjar.
La cansalada i sagi del porc, el sèu dels grans i petits remu-

gants, el greix que dessota de la pell cobreix el cos dels vedells
ben engreixats, totes aquestes matèries grasses que no formen
part ilels talls de carn són tingudes en compte en els anàlisis
totals.

Un tall de carn en el que la grassa sigues en doble quantitat
que Ics matèries albuminoides repugnaria al gust de nostre pú-
blic. Contràriamet, la carn i.W\n animal magre costa de mastegar
i és poc saborosa, ,

I a carn excel·lent, pel gust públic català, és la que conté
igual matèries albuminoides i matèries grasses. Aquesta carn és
la dels animals engreixats, però no ta dels excessivament grassos
i la dels animals ma

Una carn bona ha de procedir n< lament d'un animal
engreixat L'engreixement no és possible practicar-lo de man
que la grassa a infiltrar únicament la carn. En la funció d'en-

Ixament la matèria grassa es reparteix simultàniament entre la
que es barreja amb la carn i la que forma els dipòsits en Ics di-

DS ((ansalada, sagi, seu. etz.).

3 . -MÈTODE PER A MKTF.RMINAR LA

VALOR COMERCIAL DE LA CARN

Hi han autors que la valor comercial de la carn l'han equipa-
rat a la suma de unitats nutritivos. Aquesta manera de pensar no
s'acomoda pasa la fisiologia humana, o, més concretament, a la
forma ordinaria de compondre les racions. Es evident que la suma
de unitats nutritives d'un troç de carn, en el qual la grassa hi si-
gui en doble quantitat, sumará més unitats nutritives que el tall en
que la carn i el greix lú siguin cu paris iguals. Procedint així,
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s'hauria de convenir que el millor aliment fora el greix, perqui
el que posseeix més calories, és a dir, que el greix s'hauria de
vendre més que car que la carn.

La valor comercial de la carn no pol ésser fixada per t;i suma
de unitats nutritives; aquesta valor qui l'estableix de fel és el
ladar. Si el Riel el millor tall, tota la carn, la com-
posició química de la qual s'acosti més al Filet* serà, indubtable*
ment, la més bona.

Aquí, carn bona i carn nutritiva són conceptes sinònims. El
humà, per respecte a l> ¡ nutritives, disposa

de l'aparell digestiu, el qual aparell utilitza una finura i una pre-
c i s ió q u e els mi l lors l a b o r a t o r i s químics e s t an b e u l luny d e p o s -
seir. El Filet d'animal enj ii per experiència el tall de
carn més apreciat, aquest ha d'ésser el tall al qual deuen compa-
rar-se tots els altres. Una valoració comercial clL* les carns en
aquest sentit forn la que deuria regir; la valoració comercial, ba-
sada en la suma de unitats nutritives, no sempre estaria ajustada
a la fisiologia normal del cos humà.

4 . - L A CARN ÉS UN ALIMKNT BLN APROFITAT

La carn és l'aliment que el cos humà aprofita millor. 1 la d'<
ser ne uiament així, per quant la nutrició no consisteix en
altra cosa que en tra- formar l'aliment en una matèi mblarit
a la substància constitutiva de l'organisme, o convertir-se en
materia vh

L'aliment carn, per ésser el més pi i la substància últi-
ma en què s'ha de tomar l'aliment absorvit, és per aquesta raó
que menys despeses causa a l'organisme. l'el contrari, un aliment
que per la seva naturale ui allunyat de la de l'organisme
consumidor, haurà de sofrir més transformacions per assemblar-

i la substància o matèria que forma l'organisme.
Els aliments d'origen animal són tots millor aprofitats per

l'home que els aliments d'origen Vegetal. I així com pels animals
herbívors hi han farratges que són més digeribles uns que altres,
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entre els aliments d'origen animal passa el mateix pels consum
dors omnivors o carnívors.

De tots els aliments d'origen animal, no n'hi ha i ap i|uc s'íl~
profiti tan bé com la carn; d'entre tots els aliments ús el que
deixa menys residu en el tub intestinal i, probablement, ja en el
torrent circulatori, el i|ii«i lia de sofrir menys transformacions per
arribar a l'etapa final, En l'aliment carn hi hauria, doncs, un doble
aventatge: la similitud de i omposició química i di i la despe-
sa mínima de transformació.

El següent gràfic il·lustrarà sobres cl particular:
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L'home, essent omnivor, ésa dir, consumint al mateix temps
i arn i vegetals, segons les proporcions en que mengi ambdós ali-
ments, els resultáis poden ser diferents.

En totes les taules on la carn és servida abundant, per regia
general, això significa que els plats estaran ben cuinats i que una
alimentació regular deu ésser la norma d'aquella tauli

I aquí es diu això perqué una alimentació abundant i vari)
durant tot l'any i, sobre n»t, si és predoiiiinanlmrnt carnívora,té,
en la vida dels pobles í en la dels individus, una trascendencia

primer ordre.
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5. — PROBABLE TRANSCENDÈNCIA DELS EFECTES

[)\i LA CARN EN L'INDIVIDU I EN LA SOCIETAT

La carn és el signe de la bona alimentació. Un gran consum
normal de carn en el règim de l'individu, de ta familia i de la so-
cietat pressuposa un cert benestar, un grau més o menys enlairat
de la civilització.

El gran consum de carn és patrimoni dels pobles rics. Rique-
sa, civilització i cultura són conceptes que solen coexistit i
manats. En la història econòmica ida poble ea n i mati
fenomen: que el consum de carn és tan més pujat quan mill1

Testat progressiu. Pel que afecta a Catalunya, és de record dels
ancians que, en poblacions de deu o dotze mil ànimes, seixanta
0 setanta anys enrera no lii havia més que dues earnis ma-
tant diàriament un parell de xais cada una. En poblacions com
aqi LVUl hi hauran una vintena d'establiments similars, amb
el doble de venda al meny

El consum regular de carn a Europa correspon als comença-
ments de la formació dels grans nuclis industrials. Abans, i sobre
tol a l'edat mitjana, apen a carn d'escorxador. La lite-
ratura migeval assenyala que en els hostals i en la vida familiar
ordinària la carn que es cuinava era la de porc, aviram i caça.
En algunes poblacions catalanes, des del segle XIV, es troben
dades en virtud de les quals els ( lis Municipals disposen
regles d'ordre higiènic • econòmic n te la matança i prens
de la i arn de bou, de llana i de bestiar cabrí. En i U8,a la vila de
Sallent, no es sacrificava mes que im moltó cada dimarts i cada
dijous, si bé el diumenge la matança era superior. (1)

El gran consum de carn coincideix amb el desenrotllament
industrial i científic dels poble a dir, d'un centenar d'anys en
aquesta part.

In els pobles enderrerits no solament el règim carnívor és
inusitat, sinó que l'alimentació, en general, és defectuosa Un poble
mal mitiit està perdut; hi aniran a raure totes les degeneracions
1 serà víctima de totes les e rituds.

(1) Fonia Sol», pvrc, Uiitòriti de i-allcnl, Vich, :91o.
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i i! dels filòsop de la Fram rotemporània, Bourdeau, s'ha
expressat amb els següents termes.

«L'augment i la millora gradual dels elements desubsistèi
no solament tenen per objecte assegurar l'entreteniment trun més
gran nombre d'homes, sinó que la importància d'aquest pogrés
é general, excercini en el desenrotllament de l'espècie una In-
fluència sobirana. El medi més poderós de perfeccionament físic
i moral consisteix en una alimentació soluble i iònica. Sots la seva

ció prolongada, el tipus embelleix i es torna fort En les rai
inferiors, el costum d'atipar-se d'aliments durs i poc nutritius de-
termina el predomini dels orgues del sistema digestiu. Però a mida
que l'home viu d'aliments més bons, elaborats per una fàcil assi-
milació, l'organisme s'afin depura i poc a poc s'idealitza, i '
prognatisme dels negres i el volum de les mandíbules que s'ob-
serva en els cranis de l'època prehistòrica, com en els actualssel-

•s. tenen per causa, com així mateix el desenrotllament dels
múscols masticadors, el treball de ma neni matèries
dures. Aquest caràcter bestial s'atenfia en les races supeiiors, dei-

m1 obrir cada la més l'angol facial, senyal de preeminèn-
cia adquirida per i'encèfal i les facultats rntelietual ! ontraria-
ment, en les races mal alimentades, el ventre recarregat, quan
així pot, devé enorme i botit, mentre que entre els pobles on l'ali-
mentació està assegurada, ja no es veuen els golafres capassos
d'ingerir grande quantitats d'aliments per les quals els selva-

S condemnat: ntdels abstinències o a un règim insuiicieut
intenten aplacar llur fam, sens assolir-ho sempre, sens témer una
índ tió, ja que llur alimentació, excessiva per una banda, i
Incompleta en a l t res sent i ts . Els p o b l e s civil i tzats més rics, man-
tinguts en una constant abundància, tenen per costum de feràp
a intervals regulars, menjant poc cada vegada, perquè no tenen
in tal de reparar llargs dejunis, ni menjar de més en vista la
inseguritai de l'endemà. Finalment, la diversitat d'aliments permei
combinar-los metòdicament, realitzant en forma concreta i 11

voluminosa uns guísate que, sens fadiga, asseguren min refecció
integral. Això permet una temperança i la manera de nutrir-se
millor amb un consum inferior d'aliments. Kls orgues 110 estan fa-
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digats per una alimentació superabundan! a l'ensems que pobre;
la forma humana es transfigura, s'espiritualitza i adquireix una
elegància de tipus i una potència d'expressió psíquica Inconegu-
des de les races inferiors, afamades i devorante.»

lin estudiar la manera d'ésser dols pobles de la India, E. Re-
dus insisteix repetidament en la influència que exerceix ralinu-n-
iai ¡ó en la morfologia de los races i observa com individus d'a-
questes que viuen miserablement, entrant al servei de famílies a>
modades^ pel canvi d'alimentació, L'organisme es modifica de tal
manera que apenes es reconeixen.

Els brahamaas, continua Reclús, per una diferència d'alimen-
¡ó. creien eternitzar les distàncies de casta, accentuar-les de

segle en segle, constituint races completament distintes pels ca-
ràcters intel·lectuals, moral.s i íísics, puix que els aliments impurs
originen cossos lletjos i raquítics, organismes estúpids i degradats?
mentre que l'aliment pur (llegeixi's aliments exquisits, principal*
ment carn) constitueix en l'home la forca i la bellesa, la noblesa
i la intel·ligència. El sistema — comenta Reclús era seductor;
s'apoiava en certa experiència i la fisiologia de l'avenir farà,
gurament, descobertes en aquest ordre d'investigacions.

Que una alimentació rica en principis nutritius embelleix el
tipus, no In ha cap mena de dubte. L/observació de Spenccr res-

te el bon est;tí fisiològlc de la classe ubrera i de l'aristocràcia
anglesa es apl icable a tot a r reu , i ís més , d in t re una mateixa i
se, la menestral, per exemple, a Calalun;. pol Observar que
entre els tallers o c a rn i s se r s , els quals, a c a u s a de llur ofici, c o n s u -
meixen m irn que l'altra gent de ta seva c l a s se , llur c o s ofereix
una major correcció de línies i tenen l'esperit més despert que
sastre, sabater, etz. El fenomen és lant més pronunciat en les la-
mi lies de tallers o carnissers emmaridats entre ells des d'un parell
o tres de generacions.

Sots el punt de vista col·lectiu a Catalunya mateix tenim una
mostra de la influència de l'alimentació. Una vintena d'anys en-
rera les Valls de Ribes i Camprodon, per exemple, eren plenes de
golluts* Avui, fa estrany veure'n cap. 1:1 goll, que encara molts au-
tors, i entre ells el Dr. Mayet, de Lyon, el consideren com una ma-



lalti.i geològica, el fel que aquí reportem el contradiu en absolut.
composició mineralògica del só! i de tes sigues de les Valls de

Ribes i Camprodon continúa essent la mateixa. Ço que ha canviat
ha estat l'alimentació. Els pagesos d'aquella comarca, que quaran-

uiys enrera solament menjaven carn per la festa major, a causa
de l'augment de valor del bestiar que és llur indústria, han pogut
alimentar-se millor, introduint la carn al menys en im àpat diari.
La desaparició del goll es deu a la millora del règim aiimentici i no
a cap més causa, puix que si els raonaments exposats no fossin
convincents i es persistís en creure que el goll és degut a una cau-
sa geològica 0 altra, podríem afegir que en la mateixa comarca la
gent del comerç, i de la indústria, que sempre han menjat millor que
els pagesos, rarament han estat golluts.

Però una alimentació predominantment carnívora ha d'influir
necessàriament en les fatuïtats intel·lectuals, ja com a excitant de
l< mateixes, ja com agent conservador.

Es llàstima que en les biografies dels grans homes s'omiteixl
tota cosa que afecta a l'alimentació, als aliments que més apetel·
xicn i els que constitueixen el règim ordinari, que per la força llur
havien de mantenir les energies dels científics, dels filosops, ctz.
Una col·lecció de dades d'aquesta naturalesa permetria, pot
establir la influència de la cara en la mena d'activitats individuals.

Per la nostra part, hem pogut observar que entre els estu-
diants els més ben dotats preferien en primer lloc la carn, i que,
contràriament, els que repugnaven la carn, els llurs processos
intel·lectuals eren lents i l'esperit no tenia la vivor dels que instin-
tivament consumien, d'entre tots els aliments, una gran quantitat
de carn.

Si les biografies dels grans homes no ens poden il·lustrar i les
observacions recollida i insignificants, la Fisiologia tanij
aporta cap coneixement a la qüestió.

No sabem si la sang initrcix, sens cap mena de diferència, a
tots els teixits, és a dir, si el teixit conjonctiu consumirà substàn-
c i e s i n f e r i o r s a l k ' i x i t m u s c u l a r o n e r v i ó s ; s ' i g n o r a si l e s stes
d ' u n t e i x i t c o n t r i b u e i x e n a l ' a l i m e n t a c i ó d ' u n a l tre t e i x i t , o si e l s
proteics d'origen animal tenen per determinades cèl·lules la pre
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rència que altres manifestarien per albuminoides d'origen vegetal.
l >c fet, sembla que la carn és l'aliment preferit pels Individus

de grans despese • i erebrals. Nietzche ha pogut dir amb raó que
un règim vegetarià causaria la ruïna d'un savi d'ara. Nietzche,
amb una contrària, reafirma la seva creencia en la superioritat
d'un règim predominantment carnívor, quan diu que un rè^im
exclusivament vegetarià constitueix la més perfecta preparació
totes les servituds espirituals.

«Els aliments, diu Plató (1), influeixen no solament fortificant
el cos o afeblint-lo, sinó també en l'ànima, produint-hi ela matei-

. Descartes creu que si existeix un sol medi de millo-
rar la generalitat dels homes, aquest es trobarA en l'higiene i en la
medicina. Una alimentario defectuosa, estupida i paralitza
facultats de la raó. Una alimentació sòbria i sana produeix races
ben dotades; una alimentació escollida les fa delicades i refinades.
Ta! règim tais aptituds. «L'home és ço que menja , diu amb raó
Feuerbach, En igualtat de condicions, els pobles ben alimentats
posseeixen una manada superioritat d'intel·ligència i d'energia,
en comparació de les enervadas per un rè^im defectuós. En la
índia un grapat d'anglesos carnívors governen tres cents milions
de menjadors d'arrós. Ta i ne ha demostrat que el geni d'Anglate-
rra, sa literatura i sa política estan estrectameni relacionats amb
la manera d'alimentar se.

Spencèr és del parer que moltes de les manifestacions de
superioritat dels anglesos sobre els altres individus del Continent
és deguda a un major a n de carn.

Que el manteniment de una gran despesa d'energia nerviosa
reclami la ingestió de una forta quantitat de carn, o que la carn
desperti les activitats intel·lectuals, és a dir, que la carn si^ui
efecte o cansa, no és pas aquí el ll< propiat per a discutir-ho.

Ontentem-nos en repetir les paraules del començament d'aquest
article: el consum de carn marxa paral·lel al progrés dels pobles.

Els polítics, doncs, no poden mostrar-se indiferents en aques-
ta qüestió íins ara deixada en una negligent despreocupa!

(I,i ll-.rdeaii, IJtrlotrc de l'Atimcíttation.



TERCERA PART

LA CARN BARATA

1 - CONCEPTE NACIONAL DE UNA

COSA BARATA

i ii completa lliberta! d'acció Catalunya, com qualsevol altra
nació, podria obtenir la carn en t'l fités baix preu de cotitza
mundial.

Algunes vegades no ús avinent a l'economia nacional eJ
poguer adquirir una mercaderia a baix preu. Si la nació és pro-
ductora de carn, s'ha de tenir en compte el lloc que ocupa aqm
producció en l'economia general i en quin grau afectaria a la vida
econòmica de la nació l'aportació total de carns del país mi es
produïssin niés barates.

n una nació, si la producció de carns ocupés solament una
petita part del territori, i els capitals invertits en aquesta Indústria

¡in de puça consideració] > la seva existència determinés un
senzill augment del preu de la carn, el millor fora procurar que
desapareixes aquesta modalitat de la indústria pecuària. En canvi,
no hi hauria d'haver cap mala voluntat contra la producció de
carn, per reduïda que fos, si no constituís un destorb al preu
mínim, o el més baix preu a que deuen obtenir-se les C0 •

El govern de nua nació faria bé estimulant í'augmeni de la
producció de ram, si aquesta mercaderia es produis a un preu
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inferior al preu que resultés la carn importada del país on la carn
produís més barata.

En el concepte nacional de baratura de la carn, com de una
altra mercaderia, s'liaurien de considerareis següents extrems:

I.cr Comprant la carn en cl país on es ven més barata, a
quin preu resultaria posada en la nació que es supo

2."° La carn que es produeix en la nació a quin preu resulta.
poden donar tres casos: primer, que la rain es produeixi

a igual preu que el més baraí; segon, més car; tercer, més barat.
El primer cas podria el govern de la nació no preocupar-se

d'aquest problema.
En el segon, 0 Sigui que els ramaders de la nació produíssiu

més ear i haguessin de vendre a un preu més alt que el que
vendria la earn més barata, la Indústria pecuària de la carn sola-
ment hauria de subsistir si l'interès del capital invertit en la rama-
deria constituía una suma superior a la diferència de l'import que
va del preu de venda de la carn nacional a l'estrangera.

Això significaria que els productors no es troben en condi-
cions» per manca de tecnicisme o d'altres elements que intervenen
en la indústria, per a produir al més baix preu. Pera el fet aquest
no Fora suiic ient per a suprimir la industria de les carn

Quan deuria pnu edir-se a la supressió fora en el cas de que
el capital emprat en la producen') de carns sifués de poca impor-
tància en l'economia nacional i aquell capital i terres desi i nades
a la ramaderia poguessin trobar un sucedan! més aventatj
() bé; quan les ganàncies obtingudes pels ramaders fossin Inferiï
als benefi* is que obtindria la col·lectivitat consumint carn estran-
gera a més baix preu.

en d què la producció nacional ven més barat
que no vendria l'estranger, si els ramaders no produíssiu prou

ni per al consum nacional, deuria estimular-se'ls íins anivellar
el dèficit, i si possible fos encarminar-los a l'exportació.

Els tres extrems assenyalats que poden aplicar-se en una
nació lliure no ho són per a Catalunya.

II cas de Catalunya, en aquesta qüestió concreta.
següent:
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Catalunya no produeix prí)u bestiar de carn; la carn que
manca ha de venir de fora. El preu, per consegüent, no està deter-
minat pols ramaders catalans, sinó pel preu format pel conjuni
de factors que integren la importació, és a dir, a Catalunya el
preu de la carn el fa el bestiar foraster.

Sempre que el prou a que resulta el bestiar foraster posat ¡i
Catalunya sigui superior al cost de la producció ramadera catala-
na» deixant un benefici en què el capital emprat en la ramaderia
dongui un fort interès, la producció de carn a Catalunya no sola-
ment deu mantenir-se sinó que deuria tendir a l'assoliment de la
xifra total de consum. Però, si una altra modalitat de la indústria
pecuària produis un rendiment més alt, aquesta deuria ésser pre-
ferida a la indústria de la carn, com també aquesta i aquella pro-
ducció pecuària s'haurien de fer desaparèixer si el capital que
representa la ramaderia catalana tingués possibilitat d'invertir-se
en una empresa de més rendiment

Un criteri econòmic nacional deu procurar d'establir aquelles
produccions que tol hi tenint senyals de durada rendeixin un ra
alt interès; de modificar les que siguin susceptibles de reform.
de tenir també la decisió de matar, quan més aviat millor, aque-
lles indústries que pateixen una malaltia crònica i incurable.



II - EL QUE S'HA FET PER A OBTENIR

LA CARN BARATA

En aquesf capítol os procurarà contar el què s'ha fot p<
obtenir una millora en el sentit de qualitat i de preu de la carn,

La primera nota data de 1H84, i §8 probable que abans
d'aquest any el probleiria de les carns no tingués !a importància
que des de llavors no ha mancat mai, puix que, a judicar pel baix
preu a que es pagava la carn a mitjans del segle passat, hom
podria dir que no devia provocar-se cap confií.

En 1884, època en què el consum tic carns a Barcelona era ja
força Important, linstitul Agrí< ola Català de Sant Isidre- dirigí una
comunicació a l'Alcalde de la Ciutat, la qual comunica* i«'<, per la

aretatamb què està exposa! el problema i perquè quasi tot el
i ontingut fora aplicable actualment, mereix reproduir-se.

« Kxcm. S;
L'Institut Agrícola Català <!<• Sant Isidre, cumplint un dels fins per

;i <|u<- v.i ésser creat, té l'honor <l<- dirigir-se a Y. B. per .'i sol·licitat i i
«i v'.'ili/.s concurseu pro de l'avenç i millora <\<- l'indústria pecuària. I .¡

.r\n i augment d'aquest ram de l'agricultura són cada di;t n
in•. ries dea fjuc In baixa del preu dels cereals f.i antieconòraic llur
cultiu en moltes comarques i en ;dtns H benefici és tan migrat que en
prou t< i; ibrelx lea di del cultiu i Interès del capital que la
terra rep ita,

\ . I., .< us sortir-se de l'esfera de les seves atribut ¡nse mer-
mar cap dels s<-ns interessos i afavorint els del poble pot • .huir ;i j.i
millors de la ramaderia. En efecti ent Barcelona un gran • de
consum d'un considerable nombre de ii« stíar de toti que con
tribueixen al seu abastíment, obligai a produir en determinad*
formés, que depèn no t del consum mateix, sino del sistema
d'imp ¡ modo de |>> rcep< Id d< I dn I . ela quals bast< n i" i
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per a modificar notablement la c lasse i qualitat del bestiar qu<- i MI-
m e i x e n les ciutats, per qual mot iu p<>t el valida concurs de V. 1
decisiu en el desenrotl lament i de la ramaderia.

I ' •• e s c o r x a d C Í S t e i x e n e n ; iqu< Bta c i u l . i t . e n c a d a u n d e i s <¡n
practiquen dues maneres diví per a la percepci

sr.ua resultats, encara que Indiferents per l'Eradi municipal, BÓn distinta
per a la ramaderia i per al costum públic, com espera poder demostrar
aquest Insti tut analitzant ràpidament ambdós BÍSti

i 'import que es Í b a l'escorxador general és pel pès net que
dona l ' an ima l despré mort, d e d u i n t pe l l s , m e n u t s , e t / . , s e g o n s i e s t a m

B ciutat. En aqi is, lo mateix surten gravft carns pro-
ta d'animals Éaca i malaltissos com ela q in ben grassos i «n

1 i i ii; iu) hi ha, d o n c s , c a p e s t ímul per fl q u e e n t r i n en el GOttSUm
p ú b l i c a n i m a l s grans o petit s o b e n pelxal onsidi
igual , ço q u e obl iga a ls ulors a buscar amb preferència ela animáis
més p< : llacs i fins malaltissos, que obtenen a un preu més baix que
i i i orreaponent als capa gi asw « í ben <l- aenrotllats.

Per consegüent l ' interès deia abastidors està en suministrar mala
quant i ta t de i ;im, ja q u e l'adquireixen a rai nya preu, encara que ••¡;.:,i¡¡
i costa de l'higiene. Ademes , ajustant 1 pagant ejs abastid l'agricul-

tor pel p è s net de la cana l que d o n a l ' an ima l t ' e s p í - m o r t . q u e d a n t
tvor Beu ela menuts, p« Us, ets., • presenten una valor no d<

.\ ambdues cau deu seus Cl D8 de dubte la mala q
i es consum, perjudicant.com queda dit,

la salut obligaa

\ i < ador de p o r c s hi ha un a l t r e c r i t e r i , d o n c s : cobrant - se allí
l ' i m p o s t p e f i ftp, l ' a b a s t i d o r t é Interès < n c o m p r a r Í so l · l i c i t a r de l'a;
cultor bestiar gras, de molt p à* ben peixat i de major rendim*

i dir, b e s t i a r <l< r.ii • j " i f ecc ionades , puix q u e a ix í r e s u l t a que quan
més gran és el pè < nei de l'animal, surt menys gravada per unitat de
pès, i l'abastidor en això funda el seu benefici.

digne d'observar que en aquest escorxador els matadors són
dependent i del municipi, que degollen, arreglen i cuiden amb igual cura

i iar de iots els tendera, al mateix temps que en l'escorxador gene
ral els matadors són dependents i pagats per abastidors, a qui procuren
afavorú amb perjudici dels agricultoi a directament el bestial
a ! s a b a s t i d o r s p e l p è s n e t q u e p r o d u e i x ] l ' a n i m a l \ r i e n t , C O « ( I p e r j u d i -
quen per lámala feina de tallar i arreglar :ns mories pels mata-
d o r s i ; <•
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Resultats d'aital conjunt de causes que el marcat <i< Barcel
bs amb freqüència de bestiar de Üani africà compost d'una ba-

rreja d'ossos i tendrums que Bolamente poden donar un aliment com el
cuiro poc nutritiu i fins indigest i><-Is païdors dèbils.

Si per l'Erari Muui. ipal és indiferent H sistema d'imposi, com sem-
bla demostrar-ho l'existir i conservar-se ambdós sistei en aquí
ciutat, no ho és per a l'agricultura, ni per al consum, ni per a la salut
pública, amb la qual els dits Ini n Íntimament units.

I.'impost per cap, sriuill, pràctic i n la seva aplicació i menys expo-
sat al frau de l'erari municipal, és el que desitjaria aqu< si [nsütut \< ure
adoptat per V. K-, com s'ha establert altres «regades sens perjudici d'a-
quest D'aquests manera el bestiar adult ¡ ben engreixat seris sol·licitat
I nsuin, i el públic menjaria carns nu's nuti r pubcqtíe, Com nu's
ben peixades contenen, més nitrogen i menys percentatge d'aigua,

i"» ban anatlit minents químics; amb ai.vò la ciutat tindria més
a ja que pel mateix preu adquiriria major quantitat d'elements

nutritius: i aquesta circunstancia é s de cabdal interès en una ciutat fa
bril rom Barc< tonaJ amb tanta pobla ió* obrera, la bona i econòmica ali-
ni«nt.H \ó de la qual deu ésser en tot lo possible afavorida.

i institut no i»<»t deixar d'enumei M , tm .ir.i que sigui Ueugei amenti
alguns dels aventatgei que reportaria L'agricultura i < ,, que a la
ramaderia proporcionaria el que fos més sol·licitat H bestiar de més
volum, ]MT ésser adulte, per si alguna cosa poden influir en la decisió
<!< V raons següents ¡

Actualment demostrat que com nu's • >lum i cl pes
<!<• la 1MV tia llurs masses musculars s<'m proporcionalment més desen-
rotllades i més uros alhora H s m rendiment en carn úiil. sent tnen;
M lacia amb el pès viu. La fície de] (<'>s disminueix d volum, i
com també disminueixen proporcionalment <ls orguens digestius i altres
necessaris per a la vida, que reben el nom de menuts i desperdicis d

d'obert l'animal, Les funciona vitals ocasionen nu nya p-'" du< rela-
tivament també a la massa de l'animal més voluminós; de manera, que
per s i« fer el ^asto de l'organisme es necessita menys quantitat d'ali-
ments per unitat tle pès, i ,¡ tradueix en major producció de (
útil per una mateixa quantitat de farratge, perquè l'excés de farratge
consumit per un animal, d< d'ateses l i s seves ncccssital

<-ix en carn, augmentant de i><r-, l'animal. E s a dir, que críani animals
de gran talla, la producció de la terra augmenta i s'afavo cul-
tura, donant-li un impuls en aque i sentit Així es creen més valors, la



EL QV& S ' H A II r Pl·lt A ORTF.N1R LA CARN BARATA

patencia productiva <U- la ti rra augmenta ¡ pot aodrir major nombre
d'habitants, contribuint a 1"I I fomcot <i<- La riquesa pública •• la força
i podei in del pa

s¡ ara bom considera que i •]> •!<• bestiar malmet o desperdi
una part del farratge que se li dóna com aliment, està clar que quan n
p e t i t s i ^ u i «'I n o m i n e < 1'.i 11 i n i .i Is m é s p e t i t t a m b é si i A la p c r d u
mentada, ¡ s m i aqu« gran pè*s, la pèrdua per unitat del mateix

i mea petita. A mése la animals de gran pea n< i menys u-
|M rfície per allotjar-se i procuren a l'agricultor una economia d'estab

, cuberts, etz., exigeixen menys personal i poi mé reduíi el
nombre d'animala pe¡ >n també menors per unitat de i»

terinària, perill de morts, segursi <-\.z.
\i<\< i les arentatges que a< n d'exposar, encara «illí> ;1 primera

i i Ucu nent examinades semblen t K tit<st no ho són, i menys en
quant es tracta d'alenar l'explotació pecuària, i no hi ha dubte que con-
tribueixen molttssim a la seva prosperitat

A !'< su anger es pi w ura per tots <ls mitjans que assoleixin el I
vern, corporal Ions i ño* i« tats, iiiriu'1' i fomentar aquesta tendèn< la, <]in-

, id. -i. MU la peí afavorir el desenrotllament de Tagriculturií,
primer element de prosperitat dels pobles, avui més que mai; es fa pre-

»rttrarr< la crisi i afavorit la evolució agrícola que
verificant.

Així que «L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre» no pot mei
que espei;n que Í*E* Sa Municipal farà quant estigui a la seva mà
¡i. i .1 propòsits, la qual confiança funda en la laboriositat

ntment té manifestada l¡i celo del sen sí, que s'ocu-
pa de tan Important afer, i considerant <\y\<- ela Int» >• m tteis agricul-
tors i ramaders estan en consonància, no solament amb els de la pobla-
ció, mi>é amb el dew nrotllament de la riquesa públlca tsense que en

pugui perjudicar els que l'Ajuntament administra, i, per tant, su|>l¡
ca i tuosament a V. E. es serveixi adoptar tot seguit, si és pos tibie,
i d'una manera definitiva, per a 1 cador general d'aquesta ciutat, d

,i d'impost i l'organitsació interior «¡u- Ex avui en dia en i
de porcs de l;i mateixa, afegint per tant, una prova més a les

moltes que té donades i de bona cura que l'inspin interessos dels
lam:llwr adefinitiva,per
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Àt cap de deu anys, en 1894, l'Institut Agrícola Català tornà
Insistir en una altra exposició, les conclusions de la qual foren les

güents:

•

i.:t L'Ajuntamenti percibínt l'imposi p viu. cobraria els dr<
en proporció ciri consum, no ex t*se a disminuir ela seus i< mii
ments, com BUCO li in si eli cobrés per cap.

a.a Qu ent la carn méa saborosa i resultant més barata, àdhuc
que d preu per unitat sigues el mateix que en l'actualitat, puix qu<

kutritiva, augmentaria el consum i també els Ingressos B l'Ajunta-
ment, amb gran aventatge per el consumidor, que trobaria augmentades
les llurs energies per al treball.

Que els agricultors, deraanant-ios-hí caps ben engreixats, prac-
ticarien la selecció1 i L'explotació d'animals precoces, amb benefici per
a r.i;;i icultura, puix que es produiria bestiar de major n ndiraent.

4.:i Que els abastidors Intel·ligents n<> haurien de cercar una f i -
nancia en la venda d< menuts, sino que La trobarien en i*< m ei t d'esco-
llir «-Is animals <|u<- donessin majoi rendiment de pès útil.

l'iliut ••> en la tributat ió. puix qu< • i bé é v< \ Itat que
més senzill el comptar els caps. <n canvi adapten el a a d e b

permetin p< sai d'un plegat i)'»n nombre it<- <;ips, assenyalant
l>< i medi de una agulla en discos en grana carà< ters i I pès total, ¡ des-
prés comprobar p útil. és podrien evitar molls abu
— Aquesta comprobaciá permetria establir al cap d'algun temps una
equivalència aproximada entre el pès ¿til i el pès viu. — faterinanv

Imetre la Begttent, aconsellada per la pràctica, a la qual, apli-
tt l'impost màxim assenyalat per l'Estat, donaria el n sultai que B con-

tinuació s'expressa.

.

Classe d'aMinml

Porquf

I : . .

< " a l i ï í

1 - I . I U C 1

T.u.t L
de pis

u l i !

75

5o

50

O r r i s pe r q u i l o

de pès Útil

o'^o Ptes.

O'24 *

O'24 *

0*24 >

Import prr too
quitoi de

viu

22 Pi'

1 2 >

1 2 »

12 >
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A in podria establir un dret de matança, que l'Estat permi t
:iii>itr¡ ¡ que es podi ía imposaj per cap.

Dos dics després d'aparèixer e! document que s'acaba de
citar, cl 7 d'abril, els regidors de la Comissió d'Escorxadors i els
senyors Girona i Zuluctn, socis de l'Institut, es personaren a PEs-
corxador per a escandillar bestiar llaner i boví. El resultat fou que,
el dit bestiar presentava un rendiment, o pes net aproximat de 50
per cent.

En 1900, el Marquès de Camps, president de l'Institut Agrícola
Català, adreçà a l'Alcalde de Barcelona una comunicació que
fineix amb les següents conclusions.

i." Reforma de la manera de cobrar l'impost sobres la carn, feat
que tributi pi I pès de l'animal viu, en lloc de cobrar se com fins ara, pel
pès (l«- la carn útil.

a.1' Establiment d*un mercal lliure <i<- bestiar.

. l Baratura i velocitat del ipoi i i il.

oent d'una Comissió per a redactar ela reglameni i d<
l'i(.s< (.i \,ídol- i Mercat lliure de ar.

II pi opi Marquès de Camps, President de la Federació Agrí-
cola Catalana Balear, en 5 de ntarç de 1901, es dirigeix a l'Ajunta-
ment de Barcelona presentant les mateixes conclusions de la

m e n l d ' unmercallIiurL'
En 1902, don Ignasi Girona, president de l'Institut Agrícola

Català, recorda a l'Ajuntament les comunicacions dirigides pef
l'entitat que presideix i acaba demanant que l'impost es practiqui
sobre el pes dels animals vius.

Alguns anys despi n 1011, a causa de l'augment de preu de
carns, l'Ajuntament encarregà al professor de la Universitat

senyor Alagarta i Postius l'estudi de la puja de preu de les carns,
apareixent al cap de poc temps un treball titulat Formación del
precio de las carnes en el Mercado de Barcelona on es retreu tota
la campanya sobres la qüestió menada per l'Institut Agrícola
Català.
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Finalment, en febrer de 1916, l'Institut Agrícola Caíala de Sant
Isidre publicà un fullet portant per títol El poblema deia alimen-
tación en las grandes poblaciones y especialmente en Barcelona,
en el que es recalca la valor nutritiva superior de la carn d'animal
engreixat en comparació de la carn d'animal magre, el mateix
temps que preconitza la forma tribut.iria per rendiment de l'animal
i no per cap.

Aqui s'hi podrien incloure qualques articles de la premsa dià-
ria i setmanària sobres termes parescuts als do l'Institut Agrícola
Català, aUuns dels quals, de l'autor d'aquest treball.

Cal també fer constar que la premsa en mantes ocasions s'ha
ocupat del problema de les carns, essent de doldre que els escrits
no tinguin el caràcter desinteressat que convé per a la resolució

aç d'un problema important.
Des de quatre o cinc anys en aquesta part les conseqüenei

de la guerra determinant en primer lloc, una poca existència de
bestiar, després, cl gros preu assolit, fou causa de que l'Ajunta-
ment de Barcelona diferents vegades s'ocupés del problema de les
carns, però l'actuació del Consistori barceloní quedà reduida a un
límit que no depassava dels interessos dels abastulors i dels inte-
ressos materials de la Corporació municipal, deixant al marge el
consumidor i el productor. Això fa que no creguem necessari
relatar la susdita actuació, des de 1916 fins a l'Ajuntament que
regeix, la qual actuació s'ha efectuat sempre a part de la modula
del poblema.

No obstant, la política de carns de l'Ajuntament de Barcelona
on els últims cinc anys ha estat tan extranya que, més endavant,
serà imprescindible ocupar-nos de la seva gestió.



III. LES CAUSES GENERALS

DE L'ENCARIMENT DE LES CARNS

I - UNA MAJOR DKMANDA

Es evident que la immensa riquesa creada en rl segle \
originà un major ben estar sodal i que aquesta riquesa fou la
causa d'un major consum de uirn. En aquest fet universal os deu
la puja del preu de la carn.

Sense necessitat de sortir-se del segle xix, els preus del bes-
tiar i de la carn en diferents anys poden donar una idea de Palca
contínua dels preus.

Així a Menorca, de 1841 a 1850, la valor del bestiar, segons
la comptabilitat de una finca, era de

2 bous, venuts a 13 L. moneda menorquina.
1 id. i una vedella

2 bous, una vaca i 8 xais

33 Ptcs.
30.00 »
60.00 »

.33 •

lín 1854, a la fira del 3 de maig a Vich, la parella deboufl
grans i engraixats es pagava a 375 pessetes; els xais de dues arro-
bes, pes viu, a 14 pessetes.
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A Barcelona els preus de les carns, de setanta anys ençà, han
tat els següents:

Any 1854-Bou, a 0.33 ptes. la lliure

1854
1880

1913

1915

rus

Moltó,
- Porc,
- Bou,

Molt.'.,
Porc,

- Bou,
Moltó,
Pon .

- Bou,
Moltó,
Porc,

• Bou,
Moltó,
Porc,

» 0.37 »
a O.b'5 ptes. la
» 1.33 » cl
» 1.22 »
» 1.90 »
» 1.K0 »
» 2.00 »
» 2.25 »
» 2.75 »
» 3.00 »
» 2.50 »
» 3.00 »
» 3.5U »
» 4.00 »

ld.
lliura
quilo

ld.
id.
id.
¡d.
ld.
id.
Id.
Id.
Id.
id.
ld.

Els anys següents a 1918 han estat, alguns d'ells, terribles pel
consumidor; la carn s'ha venut veritablement a preus de guerra.

Però, el fet és, que de la meitat del segle passat ençà la carn
ha tingut una puja constant. 1 això, repetim, obeeix a una major
consum, França que en 1832 consumia per habitant 26 quilos de
carn, en 1912 necessita 51 quilos.

La producció de carn si universalment ha estat paral·lela al
consum, particularment cal fer observar que, mentre a Europa el
consum ha anal augmentant, en alguns països americans s'ha pro-
duït un fet contrari. Els Estats Units, que en 1910 encara eren i
portadors, en endevant es converteixen en Importadors. En 19»»'»,
el yankee consumia HI quilos de carn; a 1913, ja només en consu-
meix 09 acostant-se poc a poc a la xifra du consum europea. ATAr-
gentina i a Austràlia, tul continuant essent països exportadors, el
i onsufli tic carn deu anys enrera, de 12S quilos pel primer, i 116
pel segon, ha baixat enormement
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En 1913, algunes nacions consumien anyalment peí habitant:

22 quilos a Itàlia
32 •
40 »
45 »
50 .
84 »

* Bèlgica
• Catalunya
» Alemanya
• França
» Anglaterra

A aquest gran consum obeeix principalment l'encariment de
la carn. Naturalment que, a major demanda, sempre correspon
més forta producció, però aquí s'ha d'advertir que, el desenrotlla-
ment de la indústria pecuària no guarda paritat amb cl progrés de
la indústria en general.

2-CRITICA DE LA PRODUCCIÓ RAMADERA

La ramaderia no ha pas evolucionat de la faisó progressiva
com la de certes indústries, la maquinaria de les quals ha centu-
plicat la producció.

La màquina de fer carn és un animal; la màquina de fabricar
paper, una creació humana. Un animal està subjecte a determina-
des lleis, algunes de Ics quals la intervenció humana no hi pot res,
mentre que a la màquina inanimada la modificació i perfecciona-
ment no la deixen mai.

Una indústria basada en màquines, la potència productiva de
les quals estigui solament limitada per l'enginy de l'home, equival
a evolucionar progressivament sens interrupció, però e! càs és
molt diferent quan es tracta d'actuar en màquines independents
per la seva existència i funcionament a la voluntat humana, i, el
que és pitjor, susceptibles de sofrir una reforma que sempre deu
adquirir-se gradualment, i que en arribant al màxim la producció
solament doble o triplica la que s'obtenia en estat primitiu, o sigui
en la mínima intervenció del ramader.

Així, Paugmcnt de la producció de carn depèn de l'aplicació
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d'uns mètodes conducnts fl la doble o triple, o bé, de una augmen-
tado numèrica de les màquines.

A una gran part de les màquines animals existents l'extrema
aplicació de millores fora perjudicial a la producció. Per paradò-

a que aparegui aquesta afirmació, no per això deixa d'ésser
certa. Existeixen immenses extensions cobertes d'herbes que si el
bestiar no les consumís in situ no tindrien absolutament cap
utilització. El bestiar que menja i prospera amb aquests aliments,
solament ho pot fer amb la condició de que el seu organisme no
sigui modificat en sentit progressiu. Doncs, una gran part de la
ramaderia, per raons d'economia general, deu persistir en l'estat
gairebé primitiu. Aquesta modalitat d'explotació pecuària, que des
de l'edat de pedra ha arribat als nostres dies, Bens modificació
apreciable, constitueix, el que en diem nosaltres, la primera etapa
de la ramaderia, o ramaderia transhumant.

En cl segle passat, com ja s'ha vist més enrera, el consum de
carn augmenta tan depressa i en proporcions tan considerabl
que acaba per determinar una revolució en la indústria pecuària.
Fins allavors, l'axioma dels agrònoms i dels pagesos havia estat
que la «ramaderia era un mal n< ¡ari a l'agricultora , referint-se
al fet de què el bestiar que pastfir; n pastures que ecodòmica-
ment cap valor tenien, devia aquest bestiar vendre's a un preu
tan baix que apenes deixava benefici al seu propietari. Oi rn<
en la ui i'havia de mantenir el bestiar de treball per a llaurar
i carretejar i també peí a produir fems. L'axioma dit, tan criticat
per diversos autors, que amb tota seguretat no s'havien fi rec
de tea i írcumstàft mòmiques de la època, nosaltres el tro-
bem com la justa expressió d'aquell moment ramader.

I bé; aquells pa que solament pensaven que els bene-
ficis podien obtenir-se pel conreu de Ics plantes, puix que la
ramaderia era un mal necessari, foren els que hagueren d'operar
el canvi radical d'una part de la explotació pecuària en general,
alimentant per primera vegada els animals que no treballaven
amb farratges conreáis per l'home, és a dir, de cop sobte, els
animáis, gom si passessin a la categoria de persone i, començaven
a menjar vegetals de ierres conreades. El teoritzador d'aquesta
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nova modalitat pecuària fou Baudement. El professor Baudement
comparà l'animal a una màquina; les funcions de l'animal a les
funcions de les diverses màquines. El concepte econòmic que
Baudement tingué de la ramaderia constituí al mateix temps
L'explicació de la gimnasia funcional, especialment de la precoci-
lat, que des de mig segle s'emprava a Anglaterra.

HI preu de la carn anant pujant, noves extensions de tei
cultivades es destinaven a la producció farratgera; els camps
millor adobats per la major quantitat de fems que es recollia,
augmentava la producido vegetal. La pagesia obtenia així doble
benefici el de les terres i el dels estables. Conseqüència
d'aquest fet un altre axioma nasqué: «l'agricultura ¡ la ramaderia
són germanes Inseparable o bé, sense ramaderia no hi ha

:¡cultura*. Som a la segona etapa de la ramaderia, la que nosal-
tres anomenem ramaderia agrícola.

I li ha, finalment, una tercera etapa. La carn, des de últims del
segle passat, assoli preus tan alts, que permet desglosar la proiluc-

6 de l'aliment i de l'animal, és a dir, consent que el ramader,
que a la segona etapa ha d'ésser agricultor,pugui deixar la masia
1 el conreu de les tenes, devenintexclussivamenl ramader. Es
troben en aquest cas molles de les explotacions pecuàries inten-
sives, com la majoria de les vaqueries de Barcelona i un gran
nombre dViigreixedors de p<3 le vàries comarques catalanes.
Aquests vaquers i aquests porquetaires no menen ni un pam de
terra; compren el farratge verd n pa ¡el Pla de Barcelona,
els íencs i els aliments concentrats a comerciants. A aquesta

1 pa Iniciada contemporàniament li hem donat el nom de rama-
deria independent.

les tres etapes de la ramaderia viuen conjuntament; en lloc
Hel món ha desaparescul encara la primera o transhumant, car a
tol arreu la naturalesa dona gratuïtament unes pastures, que si no
les aprontes ei bestiar fora una riquesa perduda.

I s més; es doneu casos de que en una mateixa explotació hi
hagi un ramat llaner transhumant, cria de cavalls o de bovins
alimentant-se dels productes de la masia i, finalment, un engreía
de porcs amb granes, farines 0 residus industrials comprats al
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mercat La convivencia de Ics tres etapes rama dona
solament a totes les nacions, sinó també en explotacions d'un
propietari i en una mateixa finca.

El cas de la indústria pecuaria no és pas, doncs, Igual al de
indústries en general. De tes pedres de moldre trobades en

estacions del neolític, la geni fins n'havia perdut la memòria; la
gran mola dr pedra moguda peí fona animal, pel vrnt D per l'ai-
gua, els tractadistes de la indústria farinera ni tan sols en tenen
compte; tota la indústria farinera po una maquinària d'nu
rendiment incomparable a la dels antics molins; el cilindri- li
terrat la mola. En general, per a les indústries, la capacitat pro-
d u c t i v a 1 s ' h a c o n v e r t i t e n 30 , 5 0 o Hi1).

La indústria ramadera no havent pogut evolucionar en la
mateixa forma que le$ ahirs indi; , la major producció sola-
ment pol originar-se aplicant els coneixements zootècnics per
a obtenir la doble o tiple i apacitat productiva i per una augmen-
tada numèrica del >s de bestiar.

La primera etapa es podria considerar completa: alia on hi
ha un pasturatge, allí hi ha un ramat. En l'etapa de la ramadi-
agrícola es troba encara un gran marge d'acció; moltes terres d<
tinades a cereals produirien un benefici mes ^rros dedicant-les
a conreus farratgers; els mètod •otècnica aplicats en el bestiar
de la ramaderia agrícola no són, en general, gaire satisfactoris.

ò on hi ha un camp il·limitat ¿s en la ramaderia independent.
Si en aquesta tercera clapa el bestial que la composa és zooti
nicament el millor, això no significa que importants reformes no
s'hi puguin introduir encara. Ki bestiar de la ramaderia Indepen-
deni I consumidor per excel·lència dels aliments anomenats

Industrials, o sigui, d'aquelles substàncies d'origen vegetal
nini.il de les que s'1 tret el producte més important. I.'ave-

nir de la indústria pecuària rau en aquesta última etapa, la qual
teritzarà per la Industrialització màxima dels mètodes

zootècnics.
l'el que efecta en sentit Immediat a la carn barata, lesexplo-

íons pecuàries, fora de les porcines compn dintre la rama-
deria independent, totes les altres són defectuoses. No es treu tot
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el partH possible dels animals en explotació. Cap bèstia bo>
hauria de trigar més de sis o tnys en finalitzar sa carrera
a l'escorxador, i en canvi els bous i vaques de més de deu i dotze
anys són els animals que s'hi menen. Els vedells haurien de pe
al menys el doble; l'actual promlg de pès del bestiar llaner s'hau-
ria d'assolir en la meitat del temps del que s'emplca; els porcs
tots, a l'any, haurien de pesar, net, 100 quil-

La culpa de la defectuosa producen') ramadera s'ha de repar-
tir entre l'abastidnr i el ramader. L'abastklor no ha tingut mai in-
terès , sino a vegades tot el contrari, a comprar bèsties ben en-
greixades. Ki ramader no s'ha pas esforçat en millorar les ra
ni en reformar l'alimentació i la higiene dels animals.

[íls defectes de producció han de repercutir m iriameni
en el mercat, puix que una producció defectuosa comportará im-
prescindiblement la venda cara deia productes.

3 . - U N COMRRÇ DEFECTUÓS

a) ELS TRANSPOK

Barcelona i les altres ciutats que no estan situades en una
comarca ramadera que pugui abastir-les de carn han de pa
molt car el desplaçament di tnimats del lloc de producció al
de consum.

Les comarques catalanes exportadores de bestiar són princi-
palment les pirenenques. Aquestes comarques, sense camins de
ferr(», el bestiar ha de fer el trajecte a peu fins a trobar el carril.
i podria dir que, terme mig, els animals han de caminar dos dies,
ir. (irrent un 80 quilòmetres. Aquest fel suposa que el ramader no
pot engreixar els animals per les dificultats que el bestiar tindria
en transportar-se, i a més per a evitar congestions, seguides quasi
sempre de mort. En aquest trajecte a peu, més un centenar de
quilòmetres en carril, tirant pel cap baix, comporten una pèrdua
de pès viu que no baixarà del 15 per cent en el bestiar jove i un
II) per cent en els animals adults.
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I i forta importació ve de Galícia. Allí també, per regla ge-
neral, els animals abans no Són embarcats en el tren han de ca-
minar una pila de quilòmetres. HI trajecte en ferrocarril de Gali-
i la a Barcelona dura uns quants dies. El tren ramader no es ca-
racteritza pas per la velocitat; a vegadi ttà una setmana pel
Camí. En Rof i Codina lia assenyalat les pèrdue de pès. viu d'al-
g u n a e x p e d i c i ó de (Galicia a l iar , c l o n a .

Potser fora convenient practicar una sèrie de pesades d'ani-
mals de totes edat ta dotze hores de viatge, per a que aqiu
tes dades ens poguessin il·lustrar sobres la conveniència de pagar
a les companyies carrileres un poc més, obtenint una major
velocitat <

Però, això no és tot. Anexe al transport hi ha la pèrdua re-
presentada per l'espera a les estacions, no pogueni embarcar el
bestiar per manca de vagons, In (¡nal a vegades es perllonga un
o dos dies. Oi més, les bèsties que arriben emmalaltulcs o mortes
graven encara cl cost de les bèsties d'importació.

Les despeses de transport, si p o c s a n y s enrera no tenien in-
fluència directa en l'encariment de les carns, actualment passa cl
« "ntrari. Abans de la guerra, la vedella formant part de Ics que
comp un vagó, costava de la Corunya a Barcelona 376 ptes.
Amb l'augment de tarifes ferroviàries i de jornal ta, actual-
ment, el transport de una vedella, 15*11 pessetes. Així, el quilo de

rn tic vedella, que estava solament gravada pel transport amb
0*05 pes . ara ho està amb 20 cèntims, sens comptar les pèr-
dues de pès viu i els accidents del viatge.

La valor que representa les despeses del transport, personal,
pèrdues de pès viu i accidents, podria rebaixar-se molt formant
trens especials, dos o tres cada setmana. Aquesta reforma fora ben
rebuda per la companyia carrilera, la que, inelús, podria rebaixar
un poc la tarifa, i per altra part el essent més curt, les pèr-
dues de pès viu serien inferiors i totes les altres despeses queda
rien rebaixade

b) E L S A B A S T I D O R S

E l s a b a s t i d or • • i n t e r m e d i a r i s e n t r e cl p r o d u c t o r i t a -
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ller o carnisser. Els abastidors tenen agents compradors 0 com
sionistes en els centres de producció els quals a la vegada con-
tracten els m > ne< a la conducció i transport
del bestiar.

Entre els abastidors hi ha la natural competència que, si per
una pari dona per resultat vendre al taller a uw preu coaa íonat,
per altra part, el major nombre de compradors tendeix a augmen-
tar cl preu'de compra. Un nombre reduït d'abastidors, o un
abastidor, realitzaria segurament un estalvi important en l'adqui-
sició de be r, en les comissions i en el transport.

Els a liasii d ors algunes vegades han realitzat SSives ga-
nàncies. Si no les haguessin íet, s'haurien eliminat de sa condició
de comerciants. El comerciant treballa per a guanyar dim
Quan un abastidor s'ha contentat en guanyar un 15 per cent, és
que quelcom impedia beneüciar-se amb un 30 o amb un 200 per
cent Sempre que no existeixi una o més canses pertorbadore
l'ambició del comerciant, el preu de la mercaderia és alt; la mida
del preu estriba en la resistència del productor, en la competen
entre els abastidors i en la retracció del públic.

Però, aquí, com ja s'ha fet notar, el comprador no és el con-
sumidor, sinó un altre intermediari, el carnisser o taller. El compra-
dor final o veritable comprador, per sa naturalesa, necessita algú
que Campar] contra ambicions particulars, i aquest no pot és
altre que l'Ajuntament

Contra l'abastidor, la premsa barcelonina ha fel moltes vega-
des campanyes; unes justes, altres sense to ni sò o interessades.
I Vr regla general, les campanyes contra les grans empreses, pel
públic poc il·lustrat són sempre ben rebudes.

Com una mostra d'aquestes campanyes copiem de Las Noti-
cias de Barcelona del 25 de juny de 1920, un paràgraf d'un article
titulat «líl que guanya un abastidor».

•El prea de l'animal comprat ;i la fira <> mercat productor de Gall
i basat en <•! que costa, t e r m e mig, una vedella tir 75 quilos, p è s ne t .
-us rol d e l s i n t e r m e d i a ) \^ d u r a n t u n m e s . L e a d e s p o s e s d e l';iiMstui<>i
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-<'»ii Ics següents: Compra de l'animal en la fira 260 pessetes; desposes
de compra 13; transports 15*11; consums iS'80; dret «U1 matança 5; arbi-
tris delí menuts 2 ; fotal pessetes 314*21.

«I.;i vrmla de l'uiimal a l'escorxador produeix els legüents ingres-
sos: venda de la vedella, en net, 75 quilos, a 3*50 ptes. el quilo, 255 ptes.;
venda de la pell (14 quilos, a 3*75 ptes. el quilo) 52*50 ptes.; venda dels
menuts32. Total 339*50 pt*

tSi d'aquesta suma se'n dedueix 5*29 ptes.1 import de lei despeses
del transport al taller, restn, en concepte d'ingressoSi .I.í4'2i «t total
de la vedella, pujant a 314*21, resulta un benefici líquid de 20 pessetes
per cap.

«L'nbastidor, segons pot comprovar-se pel resum mensual d<- m.i-
tança que la Direcció de l'i sidor remet ;i I*Alcaldia, sacrifica dià-
riament, terme mi^, vint vedelles. Així diàriament U ganancia d'un
abastidof pot calcular-se en 400 pessetes, que per ells desitjarien molts
homes de Ciència, literats, pintors, lletrats i doctors en medicina».

En algunes ocasions els abastídors han pogut demostrar que
realitzaven el negoci amb pèrdua. El 28 de setembre de 1919, la
premsa portava un remitit firmal pel President de l'Associació
d'Abastidors, D.Josep Batista, en cl que es pretenia justificar una
alça en el preu de la carn, ja prou alt, en virtut de les circumstàn-
cies especials d'aquella època. El remitit, no havent estat rebatut,
pot considerar-se que traslluïa la veritat de la situació. Veus aquí,
doncs, una part del remitit, tractant dels comptes d'un cap llaner.

COMPRA

Un cap, pesant, terme mig, 14 quilos. > S*̂ S ptes. cl quilo . 51*10 pi
Per consums, a o'2í..t ptes. <|uilo 3'í>9 >

¡iccció en viu i pseorxament >'Sí> »

Mt-nuta 0*35 »

Despeses de pastors, 1-i transports i altres. . . . 0*85 »

TOTAL. . . 57*79 ptes,
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VENDA

Un cap, pesant 14 quila ' 10 pies, el quilo
l ' i - l l . i r l i . H X . i t S l i s t l r c t S l t " < \ [ ) ( » l t . i » ¡ . ' i

Menuta
Seu i corda

TOTA L.

• 4.V

• s 1

2*

O'

• 5 *
o1

4 0

0 0

7 5

75

89
4 2

»

ptes.

>
dua per l'&batldor

id. p e r <|uilo .

Un intermediari entre el productor i el taller lii ha d'ésser,
però la qüestió no està precisament en l'existència de l'abastidor,
sinó que aquest no abusi quan es troba en condició de poguer-ho
fer. I això, en un règim Iliberal, en l'estat actual que funciona el
mercat de Barcelona, no és possible.

Es més: nosaltres creiem que donat el regim econòmic actual,
es treu tot el partit possible per a obtenir el preu més baix, és a
dir, que dintre el sistema de contracta riu en us, solament hi
cabria substituir ics persones dels abastidors, i el canvi d'abasti-
dors no portaria 1 ap millora.

L'abastidoi pot obtenir ganàncies excessives si tots els abas -
tidors, 0 el grup més important, s'uneixen per aquest fi. Contrària-
ment, els abastidors, renyits, en competència, els resultats per ells

Bar celona,noéspossible.
A vegades, dintre una mateixa temporada s'han donat els

dos casos.
El que encareix la carn no és propiameni l'abastidor, sinó el

sistema comercial en el qual actuen ois abastidors.
Així, ço que procedeix fer és el canvi radical del mètode de

circulació.

e) E L TALLER O CARNIS ¡ 1

Abans de la guerra, el taller 0 carnisser treballava a un preu
més reduït que ara. La guerra despertà una pila d'avarícies, per un
costat, motivades per l'exemple d'operar-se entre els industrials i
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• inerciants en gros fortín ¡i quatre dies. Per altra part, els
detallistes o carnissers, havent passat temporades que la carn e
venia a preus inverosímils,a causa deís iraiistorns de la circulació
i d'accidents socials, es contagiaren del vici general de vendre a
fort preu amb justicia o amb usura.

En una reunió en la que assistiren ramaders, abastidors i
detallistes, cridats per la Junla de subsistències, es demostrà com

ixpendedors de carn de moltó guanyaven 72 cèntims per
quilo.

Si alguns carnissers han portat el seu plet contra els abastidors
a la premsa, no han mancat abastidors que des dels diaris han dit
que els detallistes de vedella guanyaven 60 cèntims per quilo. l:h
La Publicidad del 4 de febrer de 1918 s'hi fan els següents

• mptes:

Pèa d'una vedella, deduïts tres quilograms en concepte d'oreig,
quilos, que, a -• pt< • I quilo, valen 153 ptes. El taller descotnposa

la vedella en:

[uilo
4 »

n . >

>

s d'ossos, a o'so ptes. . .
de seu, a 1*70 »
d e p i t i f a l d a , a i ' 8 o p t e s . . . .
d«- ,11 itlla i conill, a 2"¡$ .

d'espatlla, a 3*00 pL<*s
d« |n-in,i i mitjan .".:; pte
de Humillo, a c; 1 *l• a
de benefíi i de l'oreig, ;< 2*00 ptes .

TOTAL.

Cost de l.i vedella.

Benefici
id. per quilo.

4'oo p

So •
00 »

%io'00 »

- l 'OO »

IO'OO >

4'oo >

. l·l

152*00 »

44'do pi

oV6o »

Pero, això era en 1(.M8. De llavors ençà una sèrie d'irregula-
ritats han determinat que constantment Ui participació bencíu losa
dels carnissers anés augmentant fins arribar avui dia (segona
quinzena d'abril de 1921), a que e! carnisser, d'un guany de
60 d'nUms per quilo, passés al de una p a.
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L'origen d'aquest augmeni de guany del carnisser sembla que
començà per una tolerància de l'Ajuntament, en aquell instant
justificada potser, pel fel de la limitació inr, la dels dies de
venda, que di quedaren reduïts a quatre per setmana, la qual
limitació era originada per l'escassés de carn. Els tallers o carnis-
sers amb els quatre dies de venda preteniren guanyar el jornal de
tota la setmana. Més tard es concedí per l'Ajuntament, o per la
Junta de subsistències, que per cada 20 cèntims d*augmen1 de hi

¡na l'escorxador, els carnissers podrien vendre-la al públic a
un preu 25 cèntims més alt.

Actualment, la carn de vedella a l'escorxau ven a
:{':ir) ptes. el quilo, preu que represen i augments de l'o Cèntims
del preu a què es venia la ram en 1918, i, per con güent, n-
t ims d e g u a n y a u t o r i t z a t q u e , s u m a t s a l s <»'> de 1918, fan 95 cènt ims ,
per més que en realitat la pam ¡ó per quilo si{j;iii, com hem
dit, una pesseta, pel cap més baix.

Els preus a què ven el carnisser els diversos talls de vedella
>n els que segueixen, i que per a demostrar el guany que dèiem,

farem els compíes de la venda detallada de mitja vedella:

Pit, falda i cap d< '-lla. 15*000 quilos a 2*75 —
mtlla i 1 oaill . . . -"50° * ;| 4'75 —

Espatlla r - ïoo » ;< 5*50 —
Perna i mitjana. . . • i5'Soq • a 5'75 —
Tall rodó <>'<>oo * a 7'5° —
Filet i'aoo » a IO'OO —

2'S0° * a ''SO —
ti 2 4 5< • •' l l ( ( O —

• 1 ' ' - 5 i
1 1 -: i >

2y\o >
89' 12 »

1 50 >
iü »

rs »
1'50 >

Totiils 1 i '"»o qui

Valor de 11 qulloa .1 iv -r. a 5*35 ptea .

erèm

yo »

A aques tes 39'6(> pessetes s'lii lia dafegir la valor d'un qu
i mig de pea que 1'abastidor abona al carnisser per oreig, i a m
s'ha de tenir en compte que no éscosa gaire iiifícil vendre alguns
talls de segona per carn de primera ela cperiència que sovint
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ban de Bofrir els consumidors barcelonins. Pero es seria injusi si
no es reconeixes que el carnisser no sempre pot vendre tota la
carn, que aquesta mercaderia no es pot guardar gaire temps, la
qual cosa ve encara dificultada pel mai estat de les canil):
frigorífiques dels mercats. Afegeixi's que així que comença la
calor, la carn que s'utilitza per l'olla te una sortida molt reduïda,
el contrari de l'hivern. No obstant, insistim en que el guany del

rnisser ¿S desproporcionat amb el capital i treball emprat en
aquest oíici.

El que succeeix a Barcelona passa també a qualsevol pobla-
no de Catalunya. HI carnisser que despatxa un parell de caps
llaners diaris, malgrat alguns d'aqm dlers per a funció del seii
negoci necessitin un capital molt reduït, observi's que ell i la seva
família viuen bé, i que són molts pocs els que han de tancar les
portes. Per regla general, l'ofici dona.

La ganancia del carnisser ve imposada pel major nombre
d'establiments, i no pel petit grup d'establiments que ven tanta
carn com tots els altres. L'existència numèrica de les camissci
no està imposada pel repartiment total de la carn que es consu-
meix, puix que hi han dues classes d'establiments: els que es
guanyen la vida i els que es fan rics. Kls primers vendran poca
carn; els altres tindran una gran venda diària. Però aquests, per
tenir l'establiment moll acreditat i comptar amb una parròquia
selecta, que foren els que podrien vendre la carn més barata, ix»
ho fan precisament per la clientela segura de què disfruten. Els

il·liments petits no poden rebaixar la carn més avall d'un cert
tipus, per quani haurien de plegar el negoci, no obtenint la

lància necessària a les desp generals i al guany merescut
per exercici de la professió. D'aquí resulta que, el benefici per
quilo, el taller que el determina HO és pi et isament el carnisser de
forta venda, sinó el grup més nombrós, compost dels tallers que
cada un d'ells té un despatx reduït

El baix preu de la carn troba obstacle per a rebaixar-lo en
l'excessiu nombre de detallistes, ja que el bestiar sacrificat
a Barcelona, repartit en molts centenars d'establiments, COHS-
tituebt una de Ei d'encariment
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En els mercats de Barcelona hi ban <sríi llocs de venda de
rn bovina i 475 d'ovina i cabrina, repartits en la següent forma:

Mcrcati

Sant Josep
Sant Antoni

Santa (!ataj íi

Cot ió

Lüvcrtat
Born
Barccloneta
S;ms

I íostafranchs
l ' < » i v< n i r

i t r . i l

Saot

Unió
S.uil Andí

S a n t < ;< i vam

Sagrera
Horta

ToTALi . .

I)orc

6a

3 0

«7

28

16

17

14

'5
IO

19

1 2

«4

6

2

3
1

Bou

1

3 2

i t .

17

14

1 a

7

7

17

4

3

3
—

1

16

Vedell»

36

3 -

38
2 9

' |

8

16

i 1

28

7

•l

4

1

435

Moltó

S í

\S

25

18

i 5
28

.

11

• 1

IÓ

3

4

3

Anyell •
Cabrit

1 1

4

9
1

i 1

1

2

2

1

—

a
2

—

—

90

Otelia

—

—

—

12

—

—

—

5
1

m

2 0

2

6

1

—

—

Cfastal

—

—

—

—

—

—

1

l

—

2

—

—

—

Considerant, solament, els detallistes de bou i vedella que en
ets mercats són en nombre de 851, i calculant que fora dels mer-
cats n'existeixin solament 49. lii haurien a la capital 900 carnisse-
ries de bou i vedella.

Barcelona consumeix anyalment uns 10 milions de quilos ili1

carn bovina que, detallada pels 900 carnissers, toca un despatx de
30 quilos diaris a cada un, xifra que esta molt per dessoia del p
de mitja vedella.
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Uns càlculs iguals (*) podrien fer-se respecte als detallistes
de carn de llana, p< tmb l'exposal n'hi hauria prou, creiem nos-
allres, per a demostrar que una reducció numèrica de tallers es

riament imposada i que l'Ajuntament deuria íixar un mínim
venda als carnissers i el màxim de guany per quilo.

De tot cl que s'ha dit moltes co són aplicables als porci-
naíres (nom aquest que, els que patien el dialecte municipal, en
diuen tocinera o tocinaires), però s'ha de considerar que moltes

remaries són cases exportadores i, per consegüent, aquest fet
s'ha de tenir en compte. (1)

4. IMPOSTOS (2)

Els municipis més importants d« Catalunya cobren pel bestiar
d'escorxador per un, dos o tres conceptes. Per consums, a tant el
quilo de pès net; per cap i pels menuts.

El bestial es sol dividir en tres categories: bovi, llaner
i porquí.

El bestiar boví satisfà per drets de consum 0*10 ptes, per quilo,
a Ripoll; O'l5, a La Bisbal, Molins de Rei, Gandesa, Grano!l<
i Berga; 0*16, a Sabadell; 0lH> a Sant Feliu de Guíxols; 0*20 a l;i-

Aquell ireball en prrnni , «Tbíin obtingui la dadei sentin

Elbestiares

Primer
n

• r l . .

. . .

. . .

••ta i Hfonnx

Número de

tiifcriei

ii

4>
I |

44
6o
4C

3 l ' i

\lll' | l

blitnmta qur
tenen u i n

«1
17
M•a
1 C
<4

Districtes

Suma anterior.

••••

Vmií
No»^ . . .

D«a
TOT AI, . .

Número de

Carnisseries

n b

ha
S7
to
W

4*4

Alircs cAta-
bümenitt que
venen inrn

. 7 8

79
40
18
44

88H

(l) Vegi's, sobres el particular un fullci de D. Joan Noguer,i i Rovira, «FA tíctarrollo <lc

ta industria tocinera debido a lot reintegro».* Barce!r>aa, i g i *.

( ) ) C'iin se sap, la lie i nutori t ia ais \ j i in ta incn i que han aboli t l ' imposi de coriMims a
I irirj . •! pobre les mercaderies ja abana graTades un impost a m b el nom d'urbilrit. I I nom de
l*icupo:-1 oo í.t la COSÍ*! cl que interessa es el total que s'imposa a la carn .
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gueres, Palamós i Manresa; 0'2íí a Igualada, Reus, Vilanova, <iiro-
na i Sant Feliu de Llobregat; (V2t\ a Badalona, Barcelona i Vila-
franca del Penedès; 0'27 a Mataró; 0*29 a Olot, 0'30 a Tàrrega.

A Badalona per cap boví es p I consums, 1 pía.;
270 a Ripoll; a Vendrell, 4 ptes. lins 60 quilos, íins a 100, 6 i 7*50
mes de 100; 7 i 8, els bous i vedellas a Barcelona, 8'50a Sabadell;
10 a Manlleu; 12*65 a Reus; 20'10 a Mataró,

Els menuts paguen 4'25 a Manresa; 2'60 a Barcelona; OUS per
quilo a Girona.

VA bestiar de llana, per consums satisfà 0*10 ptes. a Ripoll;
O115 a La Bisbal, Berga, Gandesa, Granollers i Molins de Rei,
<>']!> a Sabadell; 0f17 a Olot; (nu a SantFellu de Guíxols;0*20a
Figueras, Manresa i Palamós; 0*25a Igualada, Girona, Reus, Sant
Feliu de Llobregat i Vilanova; 0'2G a Badalona, Barcelona 1 Vila-
franca; 0*27 a Mataró; 0*40 a Pàrrega*

Peí cap de llaner a Badalona es paga 0'25 pessete ; a Ven-
drell Oi25 i O'5O fins i més enllà de 6 quilos; i pesseta a Sabadell
I Perelló; 1*20a Ripoll; 1*62 a Manlleu; l'8Oa Barcelona; 2(35 a
Mataró; i 275 a Reus.

Els menuts paguen 0'OS ptes. a Girona; 0'3:> a Barcelona;
i 0'45 a Manresa.

Del bestiar porquí es percebeix per consum 0l10 pe:
a Ripoll; 0*15 a Berga, Gandesa, Granollers i Tàrrega; 0*19 a La
Bisbal; 0'20 a Palamós i Molins de Rei; 0l21 a Figueres; ni22 a Man-
resa; 0'24 a Reus i Sant Feliu de Quixots; 0*25 a igualada, Girona
i Olot; ()l26 a Badalona, Barcelona, Vilafranca del Penedès i Vila-
nova i Geltrú.

Per cap es paga P50 ptes. a Ripoll; 2%5i), a Reus; 7*50 a Bar-
celona. A Manresa paguen íins a 60 quilos 2 ptes., a IX) quilos
2'50, i a més amunt de 90, 3 ptes. A Vendrell 5 pessetes por cap.

A Girona els menuts paguen (V75 ptes. per quilo, i a Barce-
lona o m

En alguns municipis els arbitris d'escorxador són arreïn!
total o parcialment. A Solsona ho és tot el bestiar, a Mataró sola-
ment el porquï, per 115,000 pessetes.

Els impostos amb que els municipis graven les carns contri*
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bueix a encarir-les, però, no ens pertoca pas a nosaltres demanar
la supressió de consums i arbitris, com tampoc recomenar la uni-
ficació de tarifes, puix les conveniències de cada ajuntament són
potser, superiors a les aventatges de una tributació uniforme.

5 - RÈGIM INTERN DELS ESCORXADORS

a) LA roRMA< IÓ DEL PÈ8 NET

El pès net es composa de l'animal despcllal en Ics especies
herbívores i amb pell, però, amb pèl socarrimat o pelat en la
espècie porcina, decapitat, desentranyaí i els membres seccionats
des del genoll i ¿jarró. Però, en la majoria dels escorxadors alguns
altres orgues formen part del pès net.

En el bestiar boví, es considera que els ronyons fornien part
del pès net en els municipis de Gandesa, Granollers, Girona,
Olot, Reus, Ripoll, Mataró, Vilanova, Vendrell i Solsona, A Man-
resa hi va comprès cl fetge i cor.

El pès del bestiar llaner està a més format per fetge, melsa i
ronyó a Barcelona i Reus; per fetge i pulmons a Vilanova; ronyó
i fetge a Granollers, Mataró i < >lut; per fetge a (limna i Vilafranca;
pei ronyons a Gandesa, Ripoll i Vendrell; per fetge i cor a
Manresa.

L'espècie que presenta més varietat en la composició del pès
net és la porcina. A Reus hi entra la llengua, sagí, ronyó i barres;
a Vilanova, el ronyó, sagi i cap; a Mataró, cap, ronyó i espinada;
a Martorell ronyó, sagí, espinada, dos peus i fetge; a Girona i
Ripoll, ronyó, sagi, cap, espinada i dos peus; a Granollers, cap i
ronyó; a Vendrell cap i espinada; a Gandesa, pulmó, fetge, nielsa,
ronyons, sagí i espinada; a Olot sagí i cap; a Solsona, pulmó,
sagí, espinada i tap sense llengua; a Manresa, el cap; a Vilafranca
el cap sense i ervell i un ronyó.
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b) DECOMÍS

Unan el veterinari inspector de carns rebutja i Inutilitza un
animal per al consum públic, en alguns escorxadors de Catalunya

iCOStuma en aquest cas que la pèrdua de la valor de l'animal
decomisa! sigui pel comprador, si l'animal s'ha venut a ull; la
pèrdua va a càrrec del venedor, havent-se efectuai la venda a
pès mort.

A part de ta pèrdua que pels Intere particulars del com-
prador o venedor representa la valor comercial de la bèstia, hi ha
aquí, en primer lloc, una qüestió que afecta directament el públic.

Kls animals sotmesos a Inspecció sanitària podrien dividir-se
en tres grups: animals sans i bons, animals dubtosos, i animals
dolents. Els animals de l'últim grup són els que Ofereixen carns
la ingestió de lea quals podria encomanar una malaltia a ron.1

nisme humà o provocar greus trastorns. Les carns d'aque
animals són Inutilitzades pel consum públic.

Però en animals del segon grup afectes de malalties diver
i en grau variat, invadits totalment o parcialment per processos
morbosos, o senzillament prou magres ¡ i que la carn no
posseeixi Ics qualitats nutritives desitjables, es presenten casos
que són purament subjectius. Un veterinari decomisara u
bèstia, que un altre inspector, en un cas idèntic, creurà que la

ni pot donar-se al consum públic. No poques vegades en la
decisió del veterinari influeix la consideració de la pèrdua de la
valor de l'animal per a que la resolució sigui favorable a deixar
passar al consum públic la carn de l'animal dubtós.

Lesionar interessos a ningú agrada. Al veterinari se Thai
de posar en condicions de poguer complir la seva missió,
que la seva tasca devingués en molies ocasions odiosa pel pro-
ductor, per l'abastidor o carnisser. El veterinari posat en aqu
condicions, en la pràctica no veuria més que dos grups d'animals:
els bons i els dolents. Els casos dubtosos passarien, per sistema,
al decomís.

Caldria introduir el segur contra el decomís, implantat amb
èxit en algunes localitats de l'estranger. Aquest segur, a més de
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beneficiar als ramaders i als compradors de bestiar, deixaria al
terinari amb més independència i el públic hi sortiria guanyant.

Del segur contra el decomís se n'ha ocupai don Benigne G.
Neira, delegat d'Escorxadors de Barcelona. En l'Assemblea de
Veterinaris a Barcelona, en 1917, el senyor Neira presentà un
treball titulat «El segur contra el decomís sanitari en el¡ or-

, les conclusions del qual, que foren aprovades, són les
següents:

1 — El segur contra »-l decomís deia .'mimáis en els Escorxadors és
el complement d'tina bona ins|H I ci<5 sanitària. •

2 — Aqn ^iir defensa els ¡ntr-ressos del ramader i garantits
compliment de íes lleis sanitàries, en ço que ;i mspe< 1 í<5 <)'• carns es
refereix, tl<-i\.mt en completa llibertat al veterinari per ¡1 procedit .1 la

tracció dels animals sense poi c11 mar interessos partícula
.Í — Aquí gut deuria ser dependent de l'Estat, però donades

Li iliats que es presentarien per a implaatar-lo, que en gran part
dimanen de la manera m funcionen actualment e ls Escorxa-
dors, srrl·i ¡in' 1 Lic ;il principi Í<I-'.(> dependre dels municipis, i sent
obligatori en absolut per a tots 1 is de la na<

4 — P millor funcionament del segur solament e s permeti
sacrifici d'animala en els Escorxadors «-n els quals hi ha^i inspecció

iiiàri;t dotada «i ments indispensables \>< 1 a practicar-la.

6 - L'EXEMPLE DE LA FORMACIÓ D'UN PREU

PODRÀ SERVIR DE RESUM D'AQUEST CAPÍTOL

1 i evldeni que, en el comerç de bestiar de Importació í en cl
comerç de carns en general, existeixen deferies que són niés 0
menys corregibles en el sentfl de convergència a reduir el preu de
la carn. Però també no és menys cert, que el defecte primordial
no rau en els elements que concorren en les diverses operacions
comercials fins que la carn arriba al seu destí, sinó en el sistema

mercial emprat.
El sistema és ara el mateix que e! de deu anys enrera. Per

aquest motiu, no podíem escollir millor resum per aquest capítol
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que l'exemple tic la formació d'un preu, que el professor d'Eco-
nomia de la Universitat, don Jaume Algarra i Postius, posa en el
seu treball titulat Formación del precio de las carnes en el mercado
de Barcelona, treball que fou escrit, en 1912, per encàrrec de
l'Ajuntament de Barcelona.

En l'exemple que es va a transcriure no hi ha més que can-
viar algunes xifres, conseqüència de la variació de preus d'aquella
data al temps present.

PREU DEL BESTIAR

Preu de ja v< esal 'o (Galícia) o sigui >tes-una \

DESO ÍMPOSICIÓ DE1 PREU

Cosí de producció l'tes, 50

r.' ii< in i del ramader » 37
Contribucions . . . »

Ptes. 90

de L'agent <> negociant que reun< ix <l ramat a
l ' í ^ i n i<'> de la Corunya

Valor <l'un v a g ó d e 38 v e d e l l e s a L'Estai

T R A N S P O R T D E F E R R O C A R R I 1

Valor d'una v e d e l l a a L*Esta< Ló de Barce lona: 103*76 p t e a .

U n v.iî t'» de 38 v e d e l l e s <!<• La Coran
B a r c e l o n a . A La C o m p a n y i a . . . . r i c s . .JIS'OO

A rivsL.u, I m p o s t de l 5 "U » 4 3 '

dr Sani tat » 00
Al m o c o q u e c u i d a c l be s t i ar d u r a n t eJ tra-

jec te , q u e p e r v a g ó c o r r e s p o n . . . . » 00 5'oo

Despeses de transport 44,
i' • i p
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C o n d u c c i ó «i- 38 ^vedel les d e s <lc l ' F s t a c i ó d<- S a o s ••
l'I ador i'oo

1 «l'un dia <!• !• a \< d e l i e s > l e s est i ibU-s d e L'Escoi
¡. a 3 cént ima \>- 1 cap I ' M

Drets d'escorxament i inspección a , per cap
T O I A I . . '14

ila 5*0568

Suposant f|M" uii.-i vi-drlla en vía pesa 140 quilos i nada en
MI 70 i 70 la resUi d e lea « itadea 192*14 p< s s e t e s 1 o r r e s p o n d r á n

1 qui lo carn . . . 07 pi<
25 » de m e n u t s . . • 96 'o7 %

Bonificació per major estima de la carn sobres* ela menuts en la
proporció de 110:30, o sigui:

158*24 p< ssetes de ta caí n
\ j'90 » d«*ls menuts

1 1 pess4 t<;s

1- 'i Al. DEL COST DE I.A CONDUCCI1 i

i corxament i ¡o tó, I»<-I < ;ip 5*0568 ptes.
Correspon a la carn neta 3*79*6 *

id. menuts 1*2642 »

DESF IMPOSI DE CONSUM

¡UOta -il I: . . . 12*00 pt'

Ri i Ai r e c s a u t o i ¡t>;.its . . 14*40 >

1 otal ái l'impost de 1 .uns . •. .

-1111 7<> ki los de carn neta i 70 ta resta del p í ^i
d e i . j t » l < i ' s u l t à :
I m [ » c s t d < c o n l u m ( ! < t a c a r a . . . . . . . i f c

•

o t a al r r e s o r . . . . . . . P t e a . i 0 0
R e c à r r e c s a u t o r i t z a t s » ï ' 2 0

T o t a l d e l ' i m p o s t d e c o n s u m d ' u n a v e d e l l a . . . . a o ' 6 8
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DERIVACIÓ D'UN PR1 i !• \ ] >< is PREÏ

i ." Preu de la carn neta (pès ni
» de l.i resta (pès brut)

PES N E I

( 7 0 k t l .

(70 kilo

Del valor d'una vedella a IN i d'arribada 103*76 pi< s . estira
t-n u n 7 5 ° j ( í l a c a r n i e n m i 2 5 p e r <<MIL «I p è s l·int, t i n d r < M i i :

Valor d e 70 q u i l o s d e carn neta Ptes, 77
» d e 25 » d e l s m e n u t s . . . . »

Ptes, 1

Per tant, la valor de carn neta
inducció, estabulació , < ifnent i inspi 11 i''1 .

Imposi (!<- c o n s u m s
Valor (¡<- i.i carn neta al sortir <!<• I «ador (sen! i 1

benefici de l'ab istidor) . . . . . . .
l .1 qual quantitat , repartida en 70 qui los .

P E S B R U T

Valor del pèa brut en viu
< n n d 1 t ahu l .H ¡ m u t i inSpeCI i'') .

I m p o s t <l< c o n s u m a

Valor del p è s b r u t al s o i i i i de l< cador ( s e u s
d i i). . . ! < • i ' a b a s t i d o r ) . . . .

»

»

»

•

77'

IS

IOO'

r

i

7926

48

9400

•'. ¡ •

l't' ;

MI de un.) vedella (carn neta i menuts) al sortir de , Ptes. IOOV

l ' e scorxador (sena d< Bpeses i benefici de r.ii>:istiil·ir) ' _» .-., 4042

TOT ÍL PESSBI . 119*4968

Rei ció d'aquesta valor, per pèrdues, propines, etx. » 15*0000
I . . u i d e ! . t V . ' I I M d e a n a v e d e l l a . . . . . . »

P t e s . 1 4 4 * 4 9 6 0

PREU D'ESCORXADOR

70 quilos di- carn neta, a 2 ptes. quil<
Els menuts
Pes tota] ¡t l'escorxadoi

! )O'OOO

» 30*000

000
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Diferència que resta por ;i despeses i beneficis d<
l'abastidor, per vedella

RESUM

Preu d'una vedella e l'origen
» » » a rrst.u ii'i de Barcelona
» » > ;i L'escorxador
> » » ¡i la sortida tic l'escorxador

3. 26'

Pt< 'OO

1 103*75

» 1 M ' O O

» 1 7«

De manera, que en 1012, una vedella, al sortir de l'Escorxador,
est arregada quasi amb el 100 peí 100 de la valor de compra
a l'origen.

Però, el nostre propòsit essent el d'aplegar tots els factors que
intervenen en la formació del preu de la carn, des del productor al
consumidor, posarem un estai de comptes, amb la participació per
quilo de cada un dels factors que intervenen:

Kn una

EI ramader
El comissionista
Transport i despeses
Abastidor i despeses de Barcelona.
Drets i arbitris municipals . . . . .

Valor dels menuts i de la pell
Preu de compra a l'Escorxador . . . .
Benefici del detallista o carnisser.

Preu promig de la carn venuda als mercats de Bar-
celona, en la segona quinzena d'abril

3*00
OM 5
0*20
0*10
0'40

* •

• *

3lKf>

0'50

3'Oú
0*90

4'25

Així, de nou anys ençà, es poden constatar dos fenòmens: el
primer, un considerable augment del preu a favor del productor
i un augmenta favor també del detallista, mentre que en 1 UI 2 el
factor que realitzava el gran negoci era l'abastidor, quedant aquest

luït actualment a un benefici més que modest.



IV. ELS CONSUMIDORS

\x a oposar-se als defectes de producció, és a dir, a una
producció cara, per a combatre un comerç rudimentari i, per con-

gflent, car, els consumidors que, en definitiva, són els perjudicats,
no posseeixen cap arma per a defensar-se. Tenen, naturalment el
drei d'abstenir-se de comprar, però aquest dret restarà sempre
dintre aquella mena d'atribucions que es posen solament en prac-
tica en cas de consell de metge.

Els consumidors podrien també organitzar-se cooperativa-
meni Un gran nombre de cooperatives podria, segurament, regu-
laritzar un poc els preus generals. Però, en cl nostre país, on aquí
ta mena d'associacions no s'extenen tot el que deurien, és lògic no

¡>erar cap influència de les cooperatives en la rebaixa del preu
de la carn,

No hi ha altra solució que la intervenció de l'Ajuntament.
Però, els Ajuntaments catalans, regits per lleis estranyes, no tenen
facultats per a imposar-se corn deurien.

En el temps de la Catalunya catalana, els municipis veritables
amos del municipi, podien actuar segons els semblava en benefici
dels interessos de llurs veins. Així, en la història dels municipis de
la Nació catalana es troben documents respecte la intervenim
llur en l'afer de les carns.

En el llibre «Stabliments», de Tortosa, en 16 de íebrei de 130-1,
hi ha la següent disposició respecte cl preu (íor) de la carn de bou,
la còpia del qual document la devem al Dr. Pastor i Lluís, Direc-
tor de l'Arxiu municipal de Tortosa.
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•Itera Los dita honrr prohomcna attenenta que les carns
de! gades á mea fot que vendre nos deuen, h qual

i torna «' n gran dan d<- la pública de l.-i dita ciutat, per tol
loa dits honn ats batlc é prohoráens han establit é ordenat que la Hura de
la carn del bou de Montanya que lia bó se vena nos yu
ivantde nou diners è la liura.de La carn del bou de pla nos pu idre
mea avant de vuyt diners, encara <|u<- lo bou de pla Bia de arada. I1' :i los
ílits bous no eren bona *|"i i en á vendre del desús dit for avall, á
aquel! for que ala honrrata mustaçafs ben vi I ib 1" batlc é un d
honrrats procuradora. E qui contra les dito ¿alcuna d<- aquelles
fará ó vindrà, tapia que pagará de pena per casquna vegada deu so

capítol é ordenació volen los dits batle é prohontens que dure
é baia fermetat da* tinents».

Els municipis catalans, no disfrutant ara de la llibertat d'altre
temps, fs troben amb facultats mermados per actuar contra els
causants de la carn no pode-nt e aquells atributs
en virtut dels quals representarien plenament els interessos dels
consumidors.

No hi ha cap mena de dubte, que actualment la rebaixa del
u de la carn solament es pol deure a la competència que pugui

existir entre els diversos factors que Intervenen en la producció
i comerç, de la carn. Un municipi amb les íalcultats degudes, re-
presentant els consumidors, contribuiria poderosament a mante-
nir el preu més baix de la carn. Podria imposar, si convingués, la
pràctica d'un altre sistema pel que el municipi s'abastis de carn
amb la menor quantitat de despeses, cosa fàcil, tenint facultats
peí a suprimir i reduir cl nombre d'intermediaris.

E! isumidors, no podent-se amparar més que amb el
municipi, i aquest, posseint facultáis molt limitan1. Idrà tractar
del què pol fer un Ajuntament dintre les atribucions que regeií



V. POLÍTICA DE CARNS

-LAINÈRCIA 1 LA DESORIENTACIÓ

DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Els homes que han ocupai Ics regldorles i la presidència de
l'Ajuntament de Barcelona Indubtablement que tío estaven im-
b u ï t s d ' i d e e s p r o u a r r e l a d e s i p r o u f o r t e s j u r a p r a c t i c a r u n a v e r a
política municipal, rar si aixi hagués estat, ben segur que el pro-
blema de les carns s'hauria solucionat de una manera adequada
a les necessitats de la capital i no hagueren transcorregut quaranta
anys sense haver implantat un règim que assegurés als veïns de
Barcelona una carn bona i barat,

Dels Ajuntaments barcelonins cal fer una excepció amb
l'actual. Aquest, en efecte, estava ben orientat peí a resoldre,
àdhuc que parcialment, el problema de les carns, pel que es refe*
reix al bestiar d'importació.

Com a una mostra de la de o r i e n t a d o de què parlàvem,
assenyalarem alguns punts de l 'actuació dels Ajuntaments.

HI i imperant en l 'Hscorxador de Barcelona és el de la
lliure concurrència, la qual des que els ma tadors no depenen dels
abastldOTS, sinó que són empleats municipals , el règim lliure
podria tenir niés eficàcia que no pas abans , pel fet de que el
ramader que volia sacrificar pel seu compte, els matadors no
sempre es portaven correctament, de la qual conduc ta el ramader
que sacrificava pel seu compte lio feia no niés una vegada, no
quedant-li ganes de tornar-hi, IVrò, no obstant i ésser els ma
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dors empleats municipals, els ramaders no solen pas tractar
directament amb el carnisser, sinó que, com abans, l'abastidur
existeix igualment.

Un intent de modificació radical del sistema que es venia
emprant fou el projecte de juliol de 1910, en què s'intentava un
monopoli.

Vegi's el text de les Bases del referit monopoli, les quals no
s'arribaren a aprobar.

i.er L'Ajuntament de Barcelona pren al seu càrrec ta I >irecció*'de
l'abastiment de carns de vedella al major, a l'objecte «l'exercir activa
vigilància sobre els preus, sense per això destruir la llibert.it d'abasti-
m e n t ni la p lena responsabilitat comercial , <|u«- continuarà com fins ara
a cAii< c dels que i n Ui \n<Cessió d'abastidor.

'•" Passat vuit dies naturals a comptar des del se^leni B la apro-
bada d'aquestes bases, sols seran adnn en i'< idoi a tota «Ms
efectes reglamentaris per a la pr.ï< tic i de leí opera» ¡dus de matança els
que Individualment Q bé associats <-u qualsevulga de les Formes n-cone-
gudes en dret cumpleixin les condicions següents:

a) Ser veí de Barceloní.
b) Acceptar l'intervenció directa de la Alcaldia en la forma

indicada en les presents bases.
c) No posseir per si, ni pels seus ascendents 0 descendiu

conjuls i germans, ni pet dependents, poderdante o apoderats <> repi
sentants ii< qualsevuJga d'aquells, cap taula per a la venda a la menuda
<l<- carn <> menuts de redella, dins <> fora dels mercats.

«li Constituir una fiança de 150,000 p n metàHc 0 bé en
titula del deute municipal, al tipus de COtitsackS per a respondre d-
compromisos contrets en les pre sents ba

i." V.\ grup o grups constituïts deuran nomenar mi sol represen-
:it, variable a voluntat, per a tractar amb l'Alcaldia referent a tot-

dons que sobre la compra ¡ venda pugu in presentar-oe i ' i u i degui
a q u e s t a intervenir.

I es operacions de compra i de venda es practicaran conforme a les
regles següVnts:

a) El grup o grups d'abastidors tiudran a l'Alcaldia I corrent dels
noms i domiilis d ' les a~e9 de omissi6 domiciliadese n els Mercats
productors que estiguin en< ai es ile le?, compres, sense entrar en
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mútua competència, però, disposant d'una organitzadó - i por tota
i.i regid productora.

b) VA grup o grupa d'abastidora donaran tes ordres corresponents de
D la forma acostumada, però, no podran do cap manera <•

traure ;iml> les cases de comissió ni amt> altres persones i ompromÍB de
rbal ni escrit, de <|u.'il cumpliment se'n dedueixi l'impossibi-

litat d'aplicar lf*s presents bas<-s.
c) L'Alcaldia fixarà mensualment el preu 0 preus màxims a que

resultí la Carn D Ú moment <le ser vonuda als carnissers. Per això
linclrÀ en compte les Informacions d< aps d'abastidors i de carnis-
sers i també les obtingudes dels mercats productors, coli ma <le
(Ires, estadística de matances, preu en els altres < i de consum, etz.
Aquest preu regirà com a màxim per durant tot el mes, a no ser que

dia, davant de circumstancies anormal i onsideri prudent la r<
BÍÓ< Si L'Alcaldia, datant les eventuals anormalitats del mercat, ho estimés

íienL, poiirà procedii en tot moment a una revisió de la comptabi-
litat deia abatidors.

d) El grup > grups d'abastidora deuran acceptar, comprar i pagar
les condicions usuals a la plaça les vedelles vives, qualque qu<

la procedència llur, ofertes a la plaça de. Bs >na per qi pol parti-
cular o etnpi i un preo raéi baix al fixat per a la venda als carnissi

I .t (liierèin i.i serà tbonada a l'AsSOcUcio' de ta l lers , m e n t r e B judici
de l'Alcaldia la sovintesa d'aquestes ofertes no justifiqui una rebaixa
general CE el preu. Aqueste obli^ai nti n contreta tan sols a ço <

i .i lea \« dell( que a judici de l'Alcaldia reuneixin les d
dicions, i reduïda també a lea quantitats necessàries per L'abastiment
noi mal de la i tt. Ami> lea quantitats pagades a la vista de les dif< rèn*

.i qtu ' f e r e i x aquesta base e s formarà un fons. que serà depo-
sii.it ¡i \w\ banc, p e r a se r repar t i t proporcionalment e n t r e e ls carnisi
de la dil ió, amb into • de l'Alcaldia.

H i tiisser poili.: r excluit de l'abastiment meni iin-
ixi els seus compromisos comercials en la forma d'ua en aqw

i. Malgrat lo dit, podrà l'Alcaldia excluir dels beneficis d'aquestes
es al i wr q/ie i D La finalitat o p r e u de la carn venuda o q u a l s e -

vol altre acte constitutiu de concurrència deslleial reincideixi en falta
• \. i', i demés, les relacions entre els abastídors i la assa • de

talli ran regulades per pa privats entre ambdues parts.
•iM Kn el moment de donar començ a l'aplicació d'atjuestes

ba~es seran tan sols ndnwses a i e » n ir Ics operac ions ci' matança els (lUC
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ent el dia i de jan • cu propietat i per compte propi (con-
dició <|nr deuran acreditax presentant el rebui <I<* In contribució indus-
trial corresponent, estès i nom seu), reuneixin les altres condiciï
exp ala base i.*, es comprometin solament a garantitsar que,
durant la vigència d'aqiu >rça majpr i altera*
dona del mercat general) que escapen per complet a la influència •!<•
l'Ajuntament, el preu de tes carns de vedella per als carnissera no puja-
rA més de i isetes el quilo» i a garantir així mateix amb lea abans
<iiu-s Balyetata una baixa mínima de 0*15 ptes. per RJ I de gener de 1*117.

5»o« L'Alcaldia podria imposar ;ils gropa d'abastidors multes de 50
a 50,000 pesseta 9 per faltes comeses amb infracció de les presenta ba •
1 que tinguin de ser en perjudici del públic, sempre que la culpa pugui

atribuïda .i!-' abastidors. Del mateix modo podrà di ir l'abono
indemnittaciona a favor d'altres persones que intervinguin en el

• a ¡ i que ha^ín rst.ii perjudicades per Infraccions comí se • pels abas-
tidors amb relació sn nqueatea bases. I.t-s multes i indemnitxaciona

.iran amb carra a la fiança, que deurà ésser completada dintre
vuit dies.

6 / E fixarà com normal la següent r< ].». ió rutre «I ptc-u dr la
carn de vedella al major i a la menuda:

Preu al major quilo
Pit falda i punta de Costella . . . i'5° * •
K s p a t l l a i c o n i l l . . . . . . 2 * 4 0 » »

¡ i . i l l l a 2 * 7 5 » >
1 aixa i mitjana 3'oo » »
rail rodó 3*5» » »
Filet 5*25 > >

Q u a n l 'Alcaldia, a indicació i\r, 0 bé per considerat h<>
ella possible i justificat, decretí una baixa del preu màxim al major,
n b í i i x n i à prOpOII l o n a l m e n t l a t a r i f a d e p r r u s d e l a v e n d a a l.i v e n d a a
la menuda.

7.* Cas de presentar se qualque discussió entre els abastidors i la
6 de tallers de vedella amb motiu de l'aplicació d'aque

el i deia contractes privats a que fa menció la tercera lletra E, amb-
duea parts queden compromeses -< aceptar l'arbitratge d<" l'alcaldia o del
seu representant • talment autoritaat. Si els abastidoi resistí
al compliment de la resolució arbitral, els carnissera quedaran autorit-

, per a prescindir dels abastidors i constituir lliurament un grup
abastidor.
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8.* La vigència d'aquestes basca m I sis mesos d d<
firmat el contracte que posi ñ a l'actual guerra. Malgrat to dit, podran les
parts int< des acordar sa continuado.

<)/ Separadament de lea causes generala de n clssia prevista i pet
les Ilris, rAlcalde podrA temporalment suspendre l'aplicació d'aqu
ba iea quan el grup o grups d'abastidora infringeixin greument I" provitt
en aquestes bascs, i especialmeni <-n In tercera, Uetfa E, i la quinta.
D'aquesta tupí i se'n donara compte a l'Ajuntament que, després
d'oïda la Comissió d'Escorxadoj oldrà en últim terme».

Pels últims de 1917 es torna altra vegada a la qüestió del
monopoli, el qual l'Ajuntament, després de moltes esmenes i rec-
tificacions parcials l'aprovà, però sens que s'arribés a Implantar.

líl text del monopoli és cl següent:

<A) L'Ajuntament de Barceloní municipalitsa, en US de Les facul-
tats <.|tie ]¡ otorga la llei municipal l'abastíment de les carns de bou i
vedella, establir cap mena de monopoli, ben al contrari, autoritza
especialment als abastidors i carnissera que maten pel M-U compte per a
seguir Fent als icadors Ics eperaciona <le matança mentre iionmiin
exacte i fidel compliment ;i lo «^stalilerten les condición • Elents:

i.er Bis referits carnissers i abasttdora deuran destinar tota la carn
del bestiar que matin, i que no !< ixi de un promig diari de trenta
vedelles i deu bous, al consum de Ics taules que p ixen o adquln i-
xin pel seu compte. Eo les dites taules que es denominaran i conomiqu<
deuran irendre l.i carn al públic amb una rebaixa mínima en relació ;»mb
eia preus que regeixin per tes taules ordinàries, de \mt-i-cinc cèntims

i- q u i l o e l s t r o ç o s i l i l s , p i t , f . iUl . i , c a p d l • • p a t l l e t a i c o n i l l , i
de dotze cèntims i mi^, també quilo, els altres t.ills.

2.™ La carn venuda en les dites taules deurà ¿sser de ij;i|;|l quali-
tat que la q\ic es serveix a Lea taules ordinàries.

Í . " Aquestes taules deuran estar degudament proveïdes de cars i
permanèixer obeí il públic a N*s hores de costum.

4.'* La fiança que actualment tenen constituïda els repetits abasti*
is i c a r n i s s e r s com a garantia de l lurs ob l igac ions , quedarà subjei !<• a

les r e s p o n s a b i l i t a t s provinents <: d.
lt) L'Ajuntament subroga en els drets i obligacions que peí" * tusa

de l'article anterior es sumeix al gremi de carnissers i talléis de bou i
vedella mitjançant Ics següents condicions:
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i.« Kl |reroJ deurà estar en el moment de la firma de- l'escriptura
legalment i tuit i format per més de lea quatre quintes parts dels
tallers de bou i vedella e its en aquesta Ciutat. Ami extrems
<l<-iiran quedar acreditats i satisfacdóde la comissió consistorial de. sul»
sistències mitjançant els corresponents certificats de La secretaria muni-
cipal i altres informes que estimi necessaris, unint-se 8 l'escriptura d'in-
formes i certificats reclamats, s'imposa també i altra de les obliga

«na que accepta a canvi de l'adjudicació objecte d'aquestes i la
d'admetre a tots els tallera que desitgin entrar al gremi, mantenint el

gün de porta oberta i reconeixent a tota els que lú entrin Iguala d u t s
ibiigadOllS que als altre ¡niats. Igualment s'obHga a no fer prediu

«!• cap meus als carnissers no agremiats i facÜltar-loft-hi la classe de
carn i la quantitat que normalment Venguin, mentre cumplcixin llurs
compromisos comercials en la forma acostumada.

l'n asseguraré] rè^im de i «berta, el gremi accepta des d'aquí
moment l'obligació d< n toldre en el plac de tres dies totes Ics demandes
d'entrada, pudent els EntereSSata que es sentin perjudicats reclamar
davant de l'Alcaldia, els fallos de la %ual dictats d' litada
la comissió Consistorial de Subsistí . deurà kar eH Del
mateix modo seran nuls i no podran tenir efectivitat dé Cap mena els
acords del Gremi relatius u l'exclusió d'algun carnisser, sense la oportu-
na autorització de l'Alcaldia, després d'escoltada la Comissió ( onsifitO-

de Subsistències.
2.0* Kl (¡remi assegura d proveïment total de la ciutat en tocant a

la carn de bou i vedella, a comptar dels quinze dies des de! dia nt
al de la aprovació d'aquestes liases per l'Ajuntament S'cntendrá p
pi ent total la mort i la oferta al públic del nombre de bous i vede-
lles que ix el consunih i que en e,ip cas serà Inferió] al promlg *

n a l d e m a t a n ç a o r d i n à r i a d u r a n t e l s . u i y s H ) i . \ , i ' j i . S i i < »
Per a garantia del proveïment, deurà el Gremi tenir a Barcelona,

imençar a posar-se <n pràctic a el conveni, al menys mil vedelles i dos
cents cinquanta bous, i la n I quantitat en < amí. Amd( :ns
deuran quedar Bcreéitats éa la forma previnguda en les condid
ttOVena i primera.

Hiest stock en dipòsit i en camí deurà ser mantingut durant t« •
contracte. Cas d'incompliment d'aquesta condició sola eximirà de n
poDsabüitat al Cremi l'existènda de íorça major, u« ida per
l'Ajuntament.

3.er El GI'mi acceptarà, comprar à j pngnrà en les condici
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u s u a l s a ta p i a r a e l s b o u s i v e d e l l e s < n v i u , q u a l s e v o l q u e rós l l u r p r o -
L, o f e r t e s a 1H p l a ç a d e B a n e l o n a [•• r q u a l s e v o l p a r t i c u l a r o m i *

presa, a sota preu al fixat per i la venda als escorxadors.
4.Tt El preu màxim de la venda de la carn, mentre regeixin aqi

tes Bases (i durant el temps de trancisid entre Tapro í ielsei pe*a1
en práctica), serAel » it:

A l'Escorxador

Bou. . . . 2'oo ptes. el quilo, net
Vedella. . . 2*00 > » >

devent-se seguir les pràctiques i usos establerts d'antic en tots els CASOS

(i» matanra. pès i entrega.
El Gremi no facturarà, per tant, a major preu la carn als < arnissers

no agremiats, quedant absoiutameni prohibit percibir quantil.it de cap
mens sobre cl preu de facturarle'».

Vindrà igualment obligat a proveirà tots els establiment benèfics,
asils, hospital) l'lectivitatSt i grans consumidors, al preu de
dues pessetes I I quilo net.

l·l preu de venda en els marcats, c e m - s p o n e t al de dues pessetes
a l'eSCOm serà:

llnll VrdrIU

Pit, falda i cap de costella
Espat l le ta i conill .

. «atlla
< 'uixa i mitjana
Tall rodó .
Filet

2 '00

2'75
y 00

Voo

1

2

3
.\
.
<;

'75 l

'75 *
'00 >

•25 »

'75 »
'oo »

Els pn que mal podras excedir del màxim fixat, seran revisats
per una Junt.i, formada per la Comissió Consistorial de Subsistències i i 1
President del Gremi, o bé un delegat seu. La Junta deurà escoltar la
Comissió d'Escorxadors*

El Gremi vendrà els menuts als tractants, entrega&i a cada hú
qu« hagués demanat, mentre la quantitat demanada no lós superior
.i Ics existències. Quan això succeeixi, els menuts i partiran entre
tols els tractants. en profíorciò' B la quantitat per cada un adquirida l'any
anterior* Qualsevol dubte que ocorregués, qüestió o desavinença, seri
resolta per l'Alcaldia, a proposta de la Comissió Consistorial de sub-
sistències.
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I* ¡ p: què facturará el Gremi ela menuts serà el qu> ti lultl
proporció al preu de la carn, sense que en cap cas pugui ser superior
B l'actual. Aquest preu serA fix.it per l'Akaldia escoltant B la Cornil
Consistorial de Subsistències, la qual propo uniu' a l'Alcaldia ris

ïesponents preua al detall,
El < rremi de tallers contreu la obligació d'admetre i tots els qu

dediquin a la indústria o venda de menuts, i DO podrà introduir cap tno
diiicació en el p diment establert en aquest negoi i sense previ con-
sentiment de l'Ajuntament, no atribuini tusiva en i tpunt.

No podrà el Gremi exigir cap quantitat en concepte de dipòsit ala
carnissers, menuders ni a cap industrial qne estigui en l<5 ami

negociï sempre ^\\v· oi tn el pago al comptat del gèneres que
• essiten. Quan els mentiders h.ij^in de fet fiança a favor <lel Gremi ho

faran a la Caixa Municipal amb intervenció de l'Ajuntament
5.6 Ki (.remi, en N-s seves operacions mercantils* actuara sota la

kisiva responsabilitat, i amb rndemnitat absoluta per part de
l'Ajuntament

6.* Pera respondre dels compromisos que contrau en aquestes Ba-
• i depositará dintre els cinc dies següents al de L'aprova

del present acordi ;» let Arques del Municipi, una fiança de cent rail pes-
setea eo la fonxu pn en la vigent instrucció per a la oontractat
de serveis públics provincials i municipals. Quedarà, a més, com a garan-
tía Vstock de bcsü.ir «pic es Compromet a tenir mós el i[\.\c desviés tn>-
l),l! M ;ní.

Aquesta fiança \ subjecte a tot«-s les responsabilitats en què
pugui incorre, ei Gremi i en càrrec a la mateixa ea faran efectives les
multes que s'imposen sinó les jni^nés abans del quint dia. Kn tal •
vindrà obligat a completat La fiança dintre els eina dfc al re-
queriment que al dit cíeete li farà rAlcalí1

7.* L'incompliment de les l essencials d'aquest conveni, en-
tenent-se com s tais les referents a la totalitat del proveïment i ;ii preu
de venda <le la carn en ela i «adora i mercats, donarà dret a I*Ajun-
tament a anul·lar el contráete i ,i L'mcautament de la fiança feta,

( luedsrà ipso facto, tdint el contracte amb pèrdua dt; la fiam
s í e a c o m p r o v a <|u<- <-t G r e m i e x p e n d é i s la c a r n al p r e u s u p e r i o r al t i x a t

l.i condició 4.'1; si es comprova que no té e) ' ona 0 Ix-
en camí <xl nombre de bt stiar ;i que fa referen* ía ta condictó _•.', u

;à^raf i si no compareix ¡i firmat l'escriptura als tres dies d'éssei
p e r i ~ i l'Alcaldia,
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,Í procedirà a la rescissió, amb inenulació ]>rr pari de
I1 Ajuntament <le Ja resta de ta fiança, quan aquesta quedés mena nb
un 30 , ni i el Gremi na la dins cl plac de cinc di<

I ' A j u n t a m e n t p o d r a a c c o r d a x ta r e s c i s s i ó ' d e l c o n t r a c t e » s e n a ¡ > < t d u a
d« [i tot moment en què no formin p-*rt del Gremi, constituït als

d'aquest contracte, al menys les quatre quintes partí deia car-
nissers establerts a Bar< elona, dins o fóra dels mercats,

LBO i»'-! raó de decretarle amb caràcter general una taxa |
nativa, que resulti superior ais preus senyalats en aquest contracte, el
< iiviiii augmentés ela preua més enllà dels establerts, procedirà rescindir
el conti > pèrdua <ir- fiança.

!• ¡i tots els cassos <lc rescissió, amb p¿rdua o sense ella de la fiança*
l'Ajuntament podrà incautar-se a ['acte, pagant al preu vigent dels caps

bestiar i Barcelona, al que fa referència l'apartat 2/° de la
indició na, així com d< - estiguin en camí'. Per a l'efectivitat

<l< I tal preveni kS, el < \n ml deurà tenir a nom seu o bé a nom d'un ap
derai responsable, a satisl dr l'Ajuntament* cl ot
a Barcelona, devent Igualment anar consignat al Gremi o al seu apodi
r a t ns.il·l»- el <|nc s ' i t n ü i l c s de ia m e r c a t a p r o d u c t o r s .

L'incompliment de les condicions QO essencials i el de lea es-
sencials que a judici de l'Ajuntament no arribessin a r> ¡ prou im-
portància per a motivar ta rescis^ ¡ií;|ià amb la Imposició, \>< i
part de 1*Alcaldia o de ['Ajuntament* de multes, ta qual quantitat variará
de cent a vint-i-cinc mil p

El Gremi e s declara resp ble subsidiàriament d<- les f a l t e s q u e
comet in els agremiats, i, per tant, de tea multes que s e i s imposin , i
responsab i l i t a t subsidiària es farà efectiva, amb càrrec a la Sao <ill("

n fereix la base i'.'\ en quan passin Í\CM dies <i«' la notificació a uo
remiel «l'una multa Imposada per I1 Alcaldia >> bé l'Ajuntament d i n t r e

i is límits d ' aques t contracte, sens que dita mult estat feta efectiva,

VA Gremi v indrà obligat a passar a l 'A jun tament nota diària
expressiva <\<- les demandes que tingui fetes al merca t on <i<-u efectuar-

i itata <I»-ls t u e r t á i s espanyols i prens corrents en cada un .
Deurà així mateix tenir a l'Ajuntament al corrent de Vstock (\uc t in -

PM lona pel seu compte <w-ls ïxtus, vaques, vedel les , i Hoc on e s
troben, i nom! Ear qu< gui e a camí, al qual cfcct«- passarà
nota <il Negot Ia1 d*Abaatiments*

Iguu)ment vindrà obligat sempre qui sigui r c q u e r i t a l 'efectc d ' ex -
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híbir a VAlcaldia o a la Comísale determinada *MI l'article 4.r* la seva
comptabilitat mercantil.

10.* El Gremi no podrà transferir a • a ni entitat de cap mena
la concessió del servei.

it.è El ptaç de dorada d'aqueat contracte serà de dos anys* Sens
perjudici d i del contingut en la basc 7.*» I1 Ajuntament podra en
tot moment accordai la \> tracte avisant ni Gremi ami» au

1 d'anticipació,
12.6 Lea qüestions judicials sorgidea amb motiu de l'aplicació •

queates bases seran sotmeses a la jurisdicció dels Tribunals d'aque
ciutat.

13.* Aquest cont criptnra pública, corrent a cà-
rrec del Gremi les despeses que s'originin. Kn L'escriptura deurà constar,
mitjançant l'oportí acte notarial, l'aecord del < rremi, acceptant i-
aprovades per TAjuntameni 1 completante] itutB en el sentit de que

Is carnissers B'obligueo a partit [par, per part 1 Iguals «» en la pro-
porció del seu consum de carn, en !« nànciea o pèrdues qu<
sionin.

Ambdós .1 ils deuran ser adoptats en Junta General di mí,
amb ! tèncta i «-i vot favoi able, al menys, de les quatre quinti • paí ta

Is tallers en exercici dins 0 fóra dels mercats. A la Junta deurà assis-
tir-hi un notari «lesignat per 1*Ajuntament» aixecant acte.

14.* Kl ('.remi es compr a acatar, sense ui los
ordies i accords de L1 Alcaldia i de l'Ajuntament dictats en virtut de 1
baf>< ots,

Transitòries, El Gremi vindrà f>bligat a consentir la matança de
bous i vedelles pels antics abastidors ftns que aquesta hagin liquidat les
demandes anteriors a la municipalització d<-i s«iv> npre i quant ven-
j^iiin lea carns al preu de taxa.

A aqu ecte, l'Ajuntament notificarà al 1 el p r e s e n t
a. í-ord. i a q u e s t s t i n d r a n d r e t a sacrificar i vendre al p í e n vigent la < ;irn
que tinguessis com] amb anterioritat a aquella comunicació.

Kl Gremi adoptarà les mides que estimi pm ita per a controla]
les dades de lea demandes qae els antics abastidors tractin de sacrificar,
donant compte a l'Ajuntament cas de sospita fundada sobre L'autenti-
1 itat de Ics mateixes, i estant en bot cas a ço que rAjuntament <- • olgui.

k'interei ¡ al Govern CivÜ «lela provincia la excenció de
lbh¡ ¡ s t e s p r a la c ele 5 del contracte -> que e l !< fereix* bases
precedentBi fundant-sc en la urgència del servei, de conformitat amb <;0
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disposa l'article 41 de la Instrucció, per a la contractació de serveis
provincials i municipals, i en el < del propi article, en quant eJ
dit contracte puj imprès en l'article i.*r de la dita iastrucci

plaçoa establerts 1 bases anteriors (a excepció del re-
latiu a li 1 onstitm í<5 de ta fiança) es començaran a comptar, ¡" r 1 onse-
fftient, al do- la notificació a L'Ajuntamenl <!<> la província governativa,

>rgant l'excensió de subhastes»»

El projecte, com dèiem, n<> fou portat a la prà< Hca. Respei
el particular, d'un informe dels lletrats Srs. Sánchez Diezma
i Sans i Buigas, en copiem els següents paràgrafs:

Primer extrem: Des del moment en què per a establir la mum
p.tiii \ «'al·lega com a fonament legal el nombre primer de l'art ï.n
de 1.1 llei municipal, és senyal evident q tal mida pretén adoptar
per consideracions de salut pública.

1 M ni així, la nostra opinió sota <-i punt de vista legal, és en <'!»
lat contraria a ta procedència de] projectat monopoli, per raó que pera
garantir la salut pública en matèria de venda de carns ja esítan previ
if 1 ¡. per tant, Indicad ¿ñiques mides que poden adoptar els Ajun*
taments, les quals no són altres que la centralització, primer, de la ma-
tanca en l'Escorxador municipal, i després, de ta venda d'aquell gènere

1 públics, amb prohibida absoluta de ser expedida en llocs
dl d'aquells que tas itivament i prtviament hagi senyalat la Corpo-
ració Municipal.

Segon extrem: No tenint, per ço dit, l'Ajuntament el dret de mu-
nicipalttzar el servei amb monopolii no pot traspasarlo a un tcri < 1. p< r-
qu< principi de dret sancionat per la jurisprudència administrativa
que ningú pot concedir allò que no li pertany.

Per tant, és també contrària la nostra opinió en aqueaJ segon extrem*
Tercer extrem. Suposant que f Ajuntament pugnés establir, a favor

i, la municipalització", seguida de monopoli, ícom a conseqüència d'ai-
¡ar a un tercer l'exclussiva, el tal atorgament deuria snbjectar-sc

a les prescripcions del R. D. Instrucció de 24 de genet de Ï905, l'arti-
cle i .«d iu,il exigeix el requisit de la subhasta 1 tes cono ta
de tota mena 1 rvels, excepte que prèviament es sol·liciti i obtingui
i,i ' orresponent exenció de subhasta.

Quart extrem: Sntenem que per a que a una a¡(rupaci6, als efectes
admiï tius j, pcr tant, tributària, pugui concedir:;'- li ja consideració
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de Gremi, és precís que reuneixi cl tal requisit. ;imb íirrrglo a Ics dispo-
sicions vigents de caràcter tributari, que regeixen en l;t matèria, seu
que pugni nsit-ntar cl tal caràcter una Associació particular, constituïda
amb arreglo a la vident llei de Associacions que és de data 30 de juny
de 1S87.

El 22 tic desembre de 1920, l'Ajuntament accordà un règim
que es titulà d'unificació de compres, o sigui que ta ciutat de
Barcelona per adquirir la carn que necessita per ai seu < onsutn
fos adquirida per un sol comprador, evitant la competència que
es fan els abastidors entre ells, i obtenint com una conseqüència
la rebaixa de preu del bestiar en els centres productors.

L'accord no fou portat a la practica fins a primers de març
de 1U21, però una disposició del Gobernador Civil Impedí que la
unificació de compres no es practiqués més enllà d'un mes api
ximadament.

La política municipal de carns a Barcelona es podria resumir
amb els següents teniu

I 11 1884 [Institut Agrícola Català de Sant Isidre demanà
a l'Ajuntament una modificació en la forma tributària a ITis-
1 orxador.

De 1884 a 1916 i'Ajuntament no practica cap reforma
apreciable.

En 1916 comença l'intent de modificar radicalment el sistema
emprat en i'abastiment de carns.

De 1916a 1920-21, regna a I*Ajuntament criteri molt varia-
ble, fins que, establert el règim de unificació de compres, el
Gobernador Civil suspèn el dit règim i es torna com abans.

l'fi que respecte la política municipal de carns d'altres Ajun-
taments catalans, pur regla general, ha imperat un règim lliure amb
tributació per consums i arbitris.

Alguns ajuntaments, encara que pocs, han municipalitzat la
carn. A Torregrossa (Urgell), els resultats de la municlpafitzai Ió
han estat molt satisfai torts.

En seguir avant serà necessari assenyalar Ics coses que
e a l i t zar. o que donat un altre règim polític que l'actual foren

possibles realitzar.
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2 - L A CARN D'ULTRAMAR

Una nació lliure a la qual manqués certa quantitat de carn,
per anivellar el dèfirit compraria al pals que li cedís la mercade-
ria en més bones condicions.

La carn frigorífica d'Amèrica o d'Austràlia és la carn in
barata. Pera Catalunya no es troba en el cas de poguer actuar
lliurement La Nació catalana no pot adquirir la carn d'ultramar
al preu que la obté Itàlia, França, Anglaterra, et/., puix que Cata-
lunya està supeditada a l'aranzel espanyol.

La noblesa espanyola és la possessora de les grans ramades;
una protecció aranzelària fa Impossible la competència a les
carns produïdes a Espanya.

Així, mentre perduri l'estat actual de coses, la carn que
manca per abastir el consum català solament pot venir de la
Península. Es més: si la produccjó espanyola un endevant es pr.
tiqués més cara que a l'hora present i les carns frigorífiques e

tn més barates que actualment, es pot tenir la seguretat de
que l'aranzel es desplaçaria a favor del ramader espanyol.

Immediatament després de l'armistici es facturaren per a
Barcelona unes poques expedicions de carn congelada. La sèrie
d'obstacles que es trobaren per a regularitzar les remeses devien
ésser tais (jiie, el consum de cam d'ultramar durà molí poc.

En el mateix temps, algunes ciutats franceses consuftlien carn
de igual procedència venent-se de T50 a 2'00 pies. més barata
per quilo (canvis tinguts en compte) que a Barcelona.

És, doncs, inútil cercar la baratura per aquest costat.

3 - E L MERCAT LLIURE O MERCAT

CENTRAL DE BESTIAR

Per diverses entitats, moltes vegades s'ha demanat a l'Ajun-
ta ment de Barcelona que establís un Mercat de bestiar on tots
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els ramaders poguessin menar-hi els animals i on lliurament els
.rnissers poguessin adquirir-lo,

Aquest Mercat, s'ha dit, hauria d'estar emplaçat prop de
l'Escorxador, i a més totes <> Ics principals línies ferroviàries
haurien de tenir-hi accés.

Una de les principals causes que han fel insistir repetidameni
el demanar la implantació del Mercat lliure ha estat la Ignorància
en què es troba gairebé sempre el ramader dels preus a qiw
bestiar s'ha venut als carnissers.

En un mercat d'aquesta naturalesa, i per citar solament i
que hem visitat amb detenció, el de la VUlette, de Paris, i el de
Anderlecht-Cureghem, de BruseHes, el preu es forma lliurament
entre comprador i venedor. La informació mercurial es practica
ile la següent manera: dos, tres o més empleats del Mercat es
cuiden de pendre els preus a un cert nombre de productors i
i ompradors; dels preus recollits se'n fa el promig i aquest és el
preu oficial. Però, les informacions partícula! m les ofici
no es descuiden mai d*assenyalar la cotització màxima i mínima.
la qual és donada jniit amb el preu promig. Els preus en qüestió
són telegrafiáis i copiats pels diaris de la capital, i d'aquesta
manera el ramader sap certament cl preu de venda.

Apart dels altres aventatges que pol reportar un establiment
d'aquesta naturalesa, no hi ha dubte que ü\\ dels princip 3 el
de la lliure formació de preu amb la divulgació immediata del
mateix, puix que a l'Escorxador de B iona el saber el preu del

tiar ha estat durant molts anys gairebé un enigma, ja per l'in-
ès particular que en això hi tenia l'abasti d or, ja pel sistema

emprat en la formació del preu definitiu.
A l'Escorxador de Barcelona un e l s aber el preu no

arribava a ésser definitiu Rns al cap d'uns dies d'haver-se fixat el
preu provisional.

Aquest preu provisional era el preu oficial, el preu que
trava en les oficines de I or, el preu que deien h;;

( omprat els tallers, el preu a què venien els abastidors quedeieni el preu,
tes amb que constava en la factura. Quan l'abastidor passava comp-

amb el taller o carnisser aquell li feia una rebaixa de l'import
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de la factura, la qual rebaixa o descompte no solia ésser la ma-
teixa a cada liquidació. La rebaixa del preu estipulat era major o
menor, segons els bons negocis de l'abastidor. El fet d'aquesta
rebaixa, que no era regateig, sinó que l'abastidor la practicava
arbitràriament, se'n deia cantar la pòlissa.

Un abastidor que cantés la pòlissa alta s'exposava a perdre
la parròquia. De manera que l'abastidor trobava frenades les
ganàncies llurs, en primer lloc, per la fixació del preu previ i,
finalment, per la rebaixa que després havia de realit/ar de l'import
de la factura. Això pels abastidors que disposaven de capital
propi. Però hi havien uns altres abastidors que negociaven amb
el capital dels seus compradors, i com que les operacions de
venda eren iguals per uns i , abastidors, resultava que el
preu definitiu a que sortia el quilo de carn per aquests carnisser
que primer havien actuat de prestamistes, es formava de una ma-
nnà meara més complicada.

Amb els menudaires passava la inversa, Aquests, pel damunt
del preu ïicsat donaven a l'abastidor una bonificació segons que
els hagués servit uns menuts més o menys grossos, car el preu
delS menuts no es ficsava per quilos, sinó per cap.

Anem a veure si el sistema del preu ficse antecedit del preu
previ constituía una pràctica comercial recomanable, o, pel con-
trari, un procediment perjudicial.

A nosaltres ens sembla que, per les relacions entre abastidors
i tallers, el cantar la pòlissa aparentment era un bon sistema, car
a més de constreny i r les ganàncies dels abastidors tenia l'aven-
featge de retardar les oscil·lacions dels preus de venda de carn al
públic en ressò de les fluctuacions dels preus de compi
dir, suposant que un abastidor pensés efectuar una ganancia neta
de 16 ptes» per vedella i al saldar les factures la ganancia es con-
venia en 4 pies. més o menys per cap, la bonificació de l'abasti-
dor al taller era major 0 menor, però, el preu del quilo de carn a
la plaça continuava essent el mateix. En canvi, si ei preu de la
carn venuda al públic hagués estat influïda per la valor de com-
pra de la vedella, la més petita oscil·lació afectava la venda en
detall, i aleshores passaria que els augments de preu es farien
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Immediatament efectius; no aixi les rebaixes, fenomen aquest
diàriament observable per a múltiples articles alimenticia.

Però nosaltres creiem qui1 els beneficis que pot reportar
l'existència de dos preus immediat i mediat ha d'anar a la llac
contra la baratura de la carn, puix que el preu previ ha d'és
sempre alt per a deixar un marge de benefici que permeti al liqui-
dar la factura retornar algunes pesseta

Si el sistema del preu previ hagués estat practicat 1 leal ment,
és a dir, sense sangrarse amb salut, més d'una vegada els abasti-
dors en comptes de retornar diners o abaixar el preu previ l'hau-
rien apujat, cosa que, se'ns assegura, no passà mai.

Però, cal advertir que aquesta pràctica de cantar la pòli
de una dotzena d'anys a aquesta part ha decaigut sensiblement,
de manera que està gairebé abolida. No obstant, encara hi han
abastidors que bonifiquen el 5°|o, però, la majoria cobra el preu
ficsat en la factura, sense cap mena de descompte. Els menudaires,
en sa majoria, han deixat de practicar les bonificacions als
abastidors.

La Comissió d'Escorxadors de l'Ajuntament de Barcelona,
fent-se càrrec de la importància que tenia pera l'abastimeni de la
ciutat que el ramader sabés els preus de la plaça de la capital,
proposà al Consistori, en octubre de 1917, la creació de una oficina
tècnica d'Estadística i cotització ramaderes» la que s'instal·laria a
l'Escorxador general, cuidant de les funcions següents: a) estudiar
els fenòmens de reducció del consum local i d'economia popular;
b) vigilar les operacions, contractes i accords dels trat tants de carn,
publicant els resultats de les seves investigacions i donant a
conèixer al públic les variacions dels preus; c) publicar un «But-
lletí d'estadística pecuària d'informació comercial de Barcelona ,
establint canvi amb totes les revistes i publicacions agrícoles,
ramaderes, d'economia rural i, especialment, d'abastiments de
carns; d) fer públic diàriament els preus del bestiar en els princi-
pals mercats i escorxadors d'Espanya, en una piçarra que es
col·locarà en lloc ben ovirat de wxador.

I a proposta de la Comissió d'Escorxadors no arribà a im-
planta r-se.
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En el Mercat central de Barcelona no assistirien, com algú
creu, els propietaris ramaders. En els mercats de la Villette i d'AfH
derlecht-Cureghem els productors que hi menen directament el
bestiar són pocs, no obstant i ésser ambdós mercats no solament
locals, sinó nacionals (1).

El propietari que ha de vendre dos o tres caps bovins, per
exemple, li surt més a compte que un comissionista realitzi la
venda que no pas menar-los ell mateix al Mercat centra!, puix
que a més de que Ics despeses per una partida petita són propor-
cionalment més grosses que per una de gran, hi ha també que el
negociant o comissionisía coneix més bé els compradors i li i
més Fàcil col·locar el bestiar que no pas el ramader.

Una idea del que passaria en un Mercat central o lliure la
• lona, potser, el mercal boví setmanal de Girona, que és el més
important de Catalunya. Al mercat de Girona solament hi van els
pagesos venedors de tres o quatre hores lluny, menant-hi un
o dos caps. Els ramats de vedelles i bous que es troben al mercat
de Girona perteneixen als negociants.

A Catalunya, ou els productors d'animals són, per regla gene-
ral, masovers o petits propietaris, pera vendre dos o tres caps no
es traslladarien pas a un centenar de quilòmetres, havent d'estar
un parell de dies fora de casa, al menys, ja que els centres pro-
ductors de bestiar de carn són a més enllà de 100 quilòmetres.

Quant als ramaders forasters tampor creiem que anessin al
Mercal i cutral. Trobarien més aventajes pagar una prima mode-
rada a un comissionista que no realitzar la venda directament.

Si el ramader isolat no concorregués al Mercat central, es
dirà que potser els Sindicats no hi mancarien. Tal com esta l'or-
ganització de Sindicats no és probable que hi manessin gaire bes-
tiar; caldria primer que una organització comarcal reunís varis
Sindicats i que una especialització adequada els posés en condi-
cions d'efectuar l'operació comercial de venda d'animals. Això no

(1) Vrgi t Journal (ÏAçricuUure Pratiqut, Pam. 57 octubre 1910. La »coda de carn
3 IJ Villenr.

La Vic Modtrnt, lírusdlr», SO de juoy 1910, Eh Escorxador! i Mercan d'Andeilechl-
Cu.-ghem.
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és pas del tot difícil. El Sindicat Agrícola de Banyoles ha fet
quelcom en aquest sentit.

Però, és indubtable que cap associació agrícola o ramadera
de Catalunya ha anat tant de dret a la qüestió com el Sindicat de
recitadors i engreixadors de porcs, dependent de la Junta regional
de Ramaders. Aquest Sindicat, segons dades que ens ha facilitat
el seu Secretari, D. Josep Séculi, veterinari, en sis nusos de fun-
cionament ha venut 6,000 porcs, representant una valor de dos
milions i mig de pessetes.

Uns pocs Sindicats d'aquesta mena, per a cada nua de les es-
pècies animals destinades a l'Escorxador, podrien fer molt per'
anul·lar l'existència de la majoria dels intermediaris lliures.

Tirant més enllà les coses, una organització de Sindicats es-
pecialitzats per aquesta funció venal no farien necessari l'existèu-
ciad'un Mercat, puix que si un Mercat central serveix per aplegar
en un o dos dies la setmana la major part de caps a la venda,
els Sindicats, actuant en les diverses comarques i en les distintes
espècies, arreplegarien, segurament, tot el bestiar, o sa major part,
que s'hagués de menar al Mercat lliure.

Ço que s'acaba de dir, pel que es refereix al productor. Cal
ficsar ara la probable actitud del taller, carnisser o tractant de
carns. El carnisser és probable que no comprés directament al
Mercat lliure, puix que aquest, no havent-se especialitzat, per regla
general, en la compra d'animals, podria sofrir algunes errades
d'apreciació del rendiment i li seria més aventatjós confiar aques-
ta operació a un negociant, sempre que la comissió sigues mode-
rada. Hi ha aquí un altre aspecte, potser, i és que aleshores el car-
nisser hauria de fer les operacions at comptat, cosa que actual-
ment bona part d'ells no realitzen.

De manera, que l'existència del Mercat central o lliure
sembla que no suprimiria l'abastidor, com alguns havien cregut.
En els Mercats estrangers els intermediaris entre productor i car-
nisser no han pas desaparegut; si els abastidorsno existissin, l'es-
pec ialització els imposaria.

En resum, en el Mercat de bestiar central existirien dues
menes d'intermediaris entre productor i carnissers: un que com-
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praria al productor i menaria els animals al Mercat, i un altre que
ties del Mercat repartiria els caps als carnissers, o, si es vol, resta-
ria igualment l'intermediari simple o complex, conegut amb el
nom d'abastidor.

El que segurament succeiria fora que de la mateixa manera
que un Sindicat agrícola en un poble actúa de regulador dels preus,

r sense els Sindicats els comerciants carregarien molt més la mer-
(;ideiia, així també en un Menat lliure l'abastidor no podria fer-se
valer excessivament el seu treball perquè el carnisser, tenint la mer-
caderiaal davant, podria, en un moment donat, prescindir de l'abas-
tidor, < osa que actualment no pot realitzar. Un Mercat lliure, seguint
la política municipal de carns que ha vingut regint, fora un establi-
ment que deuria implantar-se, però, canviant la política fins ara
Observada per una de més convenient, no caldria que l'Ajuntament

s milions llargs pera construir el Mercat central de bestiar.

4 . - L A UNIFICACIÓ DE COMPRKS

L'abastiment de carns de la ciutat de Barcelona ha determi-
nat un actiu comerç, el qual pot ésser dividit, des del punt d'ovir
de l'economia nacional, en comerç interior i comerç,' exterior,

El comerç exterior es realitza de la mateixa manera que el
comerç interior, amb cl desventatge de que les ganancies, en sa
major part, queden fora de Catalunya.

Jatnal un comerç exterior deu regir-se per les mateixes nor-
mes del comerç interior, puix que per defectuós que sigui aquest, les

ii.': ii. n sempre entre els indígenes. El comerç exterior deu
portar-se de tal manera que la mercaderia resulti al preu més baix.

I 'Ajuntament de Barcelona, en establir el regim denominat de
unificació de compres, segurament que no pretenia altra cosa que
obtenir la carn més barata, amb el qual règim determinava una

tixa de pren de la carn forastera i un preu també més baix de la
i arn produïda a Catalunya, puix, com s'ha vist, el preu del bestiar
de carn a Catalunya es forma en virtud del preu que regeix pel
bestiar importat.
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Desgraciadament, el règim de unificació d€ compres durà poc'
en prou feines el suficient per a disfrutar dels seus efectes. Així
que la cridòria dels ramaders gallecs fou prou sentida, per lea
baixes de preus que contínuament s'originaven en el bestiar de
Galícia, el Gobernador Civil decretà la suspensió d'aquest règim.

La unificació de compres es basava en una variació de la llei
de l'oferta i de la demanda. Es sabut que cada abastidor o grup
d'abastidors de Barcelona té varis compradors o comissionistes
a Galícia, els quals recorren les fires i les cases de pa^ès adqui-
rint el bestiar. Amb el rè^im de unificació de compres tot el besíiar
qut aerifica va a Tescorxador de Barcelona lia via d'ésser prè-
viament venut a un grup d'abastidors. Així, ets compradors, que
abans eren molts, de fel quedaven reduïts a un, mentre que els
venedors continuaven essent el mateix nombre, o, si es vol, Pofer-

era superior a la demanda i, per consegüent, la baixa de preus
es realitzarà necessàriament. Això fou el que succeí durant la bre-
víssima temporada que es practicà la uniïu ació de compres.

El règim de unificació de compres K-, no obstant, entre els
molls aventatges, un fort inconvenient, i és el de que l'Ajuntament
relaxes la seva intervenció i aleshores els beneficis d'aquí gim
no arrívessín al públic, quedant solament pe!s abastidors.

Fora d'aquest perill, el rò^im de unificació de compres no hau-
ria de concretar-se per a satisfer les necessitats del consum de
Barcelona, sinó que hauria d'estendre's a totes les poblacions
que haguessin d'importar bestiar per atendre al llur abastiment
de carns.

No estarà de més, per B cloure aquest article, copiar les bases
For a d'aquestperill, el règim de unificació de compres de bestiar
boví, segons 1 rd Consistorial de 22 de desembre de 1920.

Bascs.— t.n Les Compres del bestiar boví de totes cl , necessa-
ri per a l'abastiment d'aquesta plaça, les efectuaran <!s abastidon per
mrtli de la seva Associació,

2.tt La Junta de la Associació tindrà amples facultats per i portar
a terme la seva obligació, però, actu mpre sota la nu's directa fis-
calització de L'Alcaldia» la qu.il podrà íntervinir en tots Hs seus actes
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ordenar les inspeccions deia comptabilitat d'aquella Asso< i i< ió sempre
(|iie ho a egui pertinent.

3.a Els caps seran entregáis en via ala abastjdors a l'Escorxador
n el local el·legit <le comú accord I>»M l'Associació dels aoastidorSi

amb autoril de L'Alcaldia.
4.* L'Alcaldia Besarà na »1ment el preu unitari per quilo e s -

fmx.it, així com els preus a què deuran 1 venuts al detall en I
i t S .

y a Cada abaatidor faià. efectiu l'impost dels caps oi mateix dia de
ta matança o, si aqu< dia de testa, .i I dia següent l a dita Junta pen-
dr.'i aquelles mides q ;^n¡ n< iries p'-r a p reven i r 1
oar qualsevol abús o frau en la matança, repartiment, preparació i p
dels animals escorxats.

6.a A l'objecte de donar major estabilit.it possible BÍ8 preus del bes-
tial <|ii«- es ven als abastidors, amb els beneficis que obtingui l'Assncia-

formaràunfoi terva, destinat a cobrir les pèrdues que en
època de carestia ocasioni la venda del bestiar. El 25 percentdels b»
neficis obtinguts per l'Assot ¡ai tó, segons balanç trimestal, Ingressarà en
el dit i ils fina referits,

7.a En d< íxar < l negoci qualsevol d< doi • igui, pi 1 la < au
que sij^ui. es practicarà l'oportuna liquidació, entregan!* e B l'interessat

ils seus hereus l'impost que resulti, tant del capital cona dels beneficis,
si n'hi haguessin.

8.;< Mentre, a judici de la Junta, quedi assegurat el COüftUm normal
de la Ciutat, es facilitaran als abastidors que bo Bol·licltín els caps de

titin per el negoci de teexpedicions. L'import del dit
bestiar (el preu del qual ficsarà la [unta en vi sia del Beu cost i d
deurà fer-» i u a l c m n p t a l , :< m p i <• .1 l a s< v . i l l i m c a p r e < . ¡,u I ó , T A l -
caldia podrà abrogar-se la facultat concedida a la Junta de l'Associació
«11 aquests in.

1 'Associat HÍ cstarÀ obligada B fomentar per tots els medis pos-
Bibles la vinguda de bestiar en viu peí a la seva venda .1 Barcelona, i 1
penalment a i ir una intensa propaganda en els centres productors
i mercats catalans.

-taran, demés, obligats a adquirir al comptat tot cl bestiar que es
presenti a l'Escoi al preu corren! B la plaça per particulars i a*
ciacions de ramaders, Ela funcionaris municipals de l'Escorzsdof cuida*
ran de que l'Associació dongui als dits particulars o associacions totes
les facilitats compat ib les amb les disp us vigents*
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i o . a L ' A s s o c i a c i ó d 'abast idors serà r e s p o n s a b l e d e l s perjudJ
o c a s i o n a t s als part iculars o a s s o c i a c i o n s (\u>- present in c a p s a l'i wi-
dor, p e r dif icultats o resistència al i o m p i i m e n t extr í i t<- de la base auto
rior, s e n s e perjudici <1< i que tpongui Imposar a l 'Al-
caldi.i.

Classificació del consum i règim de matances. — 11.- La Comí
mixta que actualment funciona cuidará de classificar el consum que
correspongui a cada carnisser i d<- v i tes certifi< •>< i ."i
pr< Segons la dita ela partiment de l< ns
bovines sacrifiï e n e l s E s i dorsd'aqu* lutat

12.a La Junta d e l d'abastidors, en vista & ristèn-
cies de bestiar, i escoltada la expressada Comissió mixta, propi
• l'Alcaldia, i aquest,» determinarà d número <!<• matances ti»- bou i ve-
della nuo hagin de efectuar-se setmanalment, procurant que s i no són
fli.'u ics vagi alternant unes i altres.

Si l'existència de bestiar no perm< aar una matança comple-
ta, e i procurarà matat- per assortir de carn a un o més mercats i tendí
del seu radi, observant-se torn rigurós, que senyalarà l'Alcaldia B propo
ta dí- la (^omissió mixta.

i v, i as de persistir t'escassedat de bestiar, s'alternaran <!s diea de
venda entre li < ¡¡u de bou i la de vedella.

Abastiments de carns.- 13.a La matança que correspongui
tn.tr H cada abastídor e* i¡ untant el consum tat ala
carnissers. E l s abastídors deuran entregar a cada carni «1 la carn que
els correspongui, d consum que tinguin assignat.

ilgun carnisser d c ix i d'adquirir, en qualsevol matan-
. part de la carn que li correspongui, segona * lassifi« adó, deurà l'ab

tidor rebaixar-la 0 reduir-la de la matança.
derarà fall de la base 20, la transgressió de

ço que aquí es disposa,
14." L'Alcaldia pendra tantea mides com cregui ne< iries pi

evitar abusos amb motiu de l 'abatiment de carns a Pexèrdt , hospitals,
tabliments benèfíi 1 i vaixells.

SI tota o pari de la carn sacrificada amb destí als centres, establi-
ments i vaixells expressats es v m al, «• consum públic s'imposarà
A rabastidoi qi» ho hagués sacrificat la aa» \6 màxim iblerta en la
base 20. K11 cas de reincidència, l'Alcaldia, o a proposta de la 1 úó
mixta, retirarà .1! culpable el permís de matança.

Implantació i terme — Is.a El règim allití 'slablcl'l com'n-
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i a regir dins del:, i •-, <Hes sc^íicnts ;\ l'aprovació d'aqucitea bases.
Peí <-nt, cada un d r | , abastidors, atenent-se a les instrucí busque
dongui la Junta de la Secció bovina de !.i s«*va Associació, circularà les

ires necessàries per a que oportunament deixin de comprar-se per
• ¡npu* particular els cap de be ¡tiar bovt

i6.« Durant la vigència drl règim establert en nqi , que
fla¡. irns l'atorgai t<5 de nous permisos de matança *W bestiar i
i 11 < 11 Escorxadors d'aquesta tintat, No gens, menys l'Ajuntament, previ
accord consistorial, podrà concedir p« rmisos a particulars o aasociaci
de «¡miissers o altres, mitjançant qui ngaío a tot ço que pi nen

ti Bt< 11 •

17.'1 Quan l'autoritat municipal considerí oportú deixar 1 cte
fi present regim, ho comunicarà ala «bastidors amb un m<-s d'antelai
Transcorregut l'indicat plac, e irà H balanç de liquidació, entre
gant-B* da abastidor la part que ( - • pongui, tant del capital apoi
*<«ni dels beneficis i fona úi rva, si n'hi bagu*

Fiances, is.:l L'Associació completarà dins del plac <i<- 15 dies
• dances avui en la <';ti\.i municipal, proceden ii<lora

ti.u- boví. i que no siguin retiiades pels seus propiï tms ;» la
quantitat de 250,000 ptes.. en <•! ben entès que els títols de la Deuda
Municipal seran admesos per i"t el lor nominal.

La fiança n<> I»<><ÍÍ retirada durant la vigència «1< les Bases*
Amb càrrec a la mateixa es faran efectives les multes imposades

pei l'Alcaldia, que deuran sei re] a sn el terme de oinc di<
i·i.>l P e r a tots els casos en que una Infracció de lea ' per l'As-

• •< ¡ació d'abastidors posi en perill la normalitat d<v rabastíment <l<-
Barcelona, l'Associació reconeix ;\ l'Alcaldia la facultat de decretar la

tuta< tó de iots els caps *|iu 1 trobin a Barcelonaj propietat de l'As-
sociíitit'» n dels seus socis. l('Js capa tindran en tal cas la naturalesa de
fianç..-* subsidiària. L> 1 retada la incautación passaran a ser propietat de
l'Ajuntament i seran venuts pet l'Alcaldia ;>1 preu <!<• taxa, abonani •
solament als seus antics propietaria aquella part del preu que m» vingui
efectada per multes imposades ais abastidors.

fant la fiança en metàllc com la aubsdiària dels caps s'entendrà
constituïda amb ter solidari respecte de tots els abastidors que
formen part de la lació.

Multes. — so." L'Alcaldia podrà imposar a la Associada 0 ala
abastidora multes per Infracció de h its ba»

( fuan es tracti de faltos qur no representin un entorpiment de
l'.iliíistimcnt, de 25 a 2,000 pes
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Quan es tracti de faltes que posin en perill o dificultin de I<-L l'abi
timeot, <le IOO a 25,000 pies., l·i primera vegada, i ta cas de reincident
l'Alcaldia podrà de< ret ir la pèrdua total de i 1 dici de
la facultat d'incaulació a que rs n fereix la base anterior».

5 . - L E S MANERES DE TRIBUTACIÓ

Els municipis podrien emprar diverses maneres de gravar la
carn, de les quals unes podrien contribuir a qtie la carn fos més,
bona i barata.

Aquestes maneres de tributat ió són les següents:
/." Per cap i espècie en viu, independentment del pès de

P animat.
2.a Per cap i espècie en viu, segons el pès.
3.a Pel pès de la carn neta.
4.a Pel rendiment.
5.a Per edats o classes d'animals de cada especie^ amb una

de tes formes anterior, o amb tarifa pròpia.
6.a Per una graduació positiva 0 negativa, calculant prèvia-

ment un promig de rendiment per a cada classe i espècies
d'animals.

7." Per una forma combinada entre les maneres expressades.
De Ics maneres de tributario anunciades amb cada una de

elles, els Ajuntaments, fets els càlculs deguts, podrien ingressar la
mateixa quantitat que el sistema de tributació que actualment
regeix. Salvada aquesta condició importantísima pels municipis,
caldrà estudiar quines de les maneres anunciades és la millor per
a conseguir que la carn sigui bona i al mateix temps més barata,
puix que per a la finalitat que es persegueix no és igual utiiit/ar
una que altra manera de tributar.

La forma primera és la que algunes vegades s'ha aconsellat
als municipis, però, té el defecte de que la preferència seria pels
animals de molt pès, grassos 0 magres, quedant-ne perjudicats
els propietaris d'animals de raça petita o bé molt ¡oves.

El públic es veuria obligat a consumir carn d'animal adult
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n vell, puix que els animals joves, xais i vedelles, pagarri igual
que els moltons i els bous, resultóla que la carn tendra seria
molt tara.

La forma segona exclou els inconvenients de la primera, ( n
animals tributarien segons el pès, i com que en dos animals

del mateix pès el rendiment, o sigui la carn útil, fora diferent,
L'abastidor preferiria l'animal engreixat a l'animal magre.

A més, aquesta forma permetria complaure el gust del nostre
públic, que ma la carn tendra i de talls petits, i al taller, que
prefereix en igualtat de pèst un major nombre de capa per B tenir
ben assortida la taula de venda.

La fornia tercera és la que actualment practica la majoria de
municipis, amb la qual no es fa diferència entre la carn bona i do-
lenta. En virtud d'aquesta forma de tributació, els abastidors tin-
drien en algunes ocasions un marcat interès en sacrificar animals
magres, perquè en mil quilos de carn, per exemple! hi entraran
més pell i major quantitat de menuts que no pas sacrificant bes-
tiar bru engreixat

És natural que el públic es queixi d'haver de consumir carn
dura, com és la de l'animal magre; que el productor o ramader no
estigui content per privar-li d'exercir la indústria de l'engreixa-
nient, puix que moltes vegades es troba en dificultats per a ven-
dre animals ben engreixats, essent preferits els magres.

La forma quarta obtindria un efecte diferent, segons la mo-
tí ilitat de tributar.

Si la percepció es íes de manera que es gravés per igual el
quilo de carn d'animal de Fori que de dèbil rendiment, no hi hau-
ria, per part de l'abastidor, cap interès en escorxar bèsties grasses.

Es per això que la tributació per rendiment solament podria
ésser etl( açen la manera que es dirà en la forní ¡ ia.

La forma quinta permetria una distinció entre les divet
ela !"animals dintre una mateixa espècie, podent-se aplicar
a cada classe la manera tributaria de les formes anteriors.

Tambe podria aplicar-se una tarifa pròpia per edats i classes
d'animals. Però l'edat d'un animal no és pas garantia suficient per
a que la carn sigui bona. No obstant, aquesta forma es troba es-
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tablerta en alguns municipis. Per la nostra part, creiem que no
pon a l'objecte que es desit^.

La forma sexta és potser la més lògica, però, té moltes difi-
cultats en l'ordre pràctic.

Per aquesta forma la percepció de l'import fora com segueix:
Un bou gras, per exemple, produeix un rendiment de 56 per 100,
o sigui, de pes net. El rendiment de 56 per cent podria ésser el
punt de parlida de la graduació positiva o negativa de tributació.
Suposant que l'impost sigui de 0'26 ptes. quilo del pes net de
l'animal que ha donat el 56 per cent de rendiment. for-(

mar una escala per l'estil:

Bous de rendiment del 56 °|o, pagarien 0'26 ptes. quilo
id. 57 » 0*25 »
id, 58°|O, » 0*24 » »
id. 59
ic. 60

•

o
0'23
0'22

id. 61 °|0, » 0*21 »
íd. 62°1O, * 0l20 v »

Més enllà de 62 per cent es pagaria igual, car aleshores no
hi hauria d'haver cap aventatge pels animals de passant aquest
rendiment p grassos, la carn dels quals no gustaria
al públic, com tampoc un engrelxement e Lu no és beneficiós
pel productor.

Per obligar indirectament a menar a I1 escorxador animals
issos, la tarifa pels animals defendiment inferior al 56 °|0 podria

ésser per quilo:

Bous de 56-54 \ 0*24 ptes.
id. 54-52 °|0 0*26 »
Id. 52-50 X 0'28 *
id. 50-48 °|o 0'32 »
id. 48-46 X 0'40 »

Per les vedelles i els petits remugants l'escala hauria d'ésser
més pronunciada, puix que dits animals, pesant poc, els efectes d'ésse
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resultarien insensibles sin mésla graduació tributari
accentuats.

Si la llei municipal no permetés la variació que s'acaba d'ex-
posar, pel que es refereix a la percepció de consums o arbitris, es
podria potser, trobar una manera d'aplicar un impost que respon-
gués al sentit de la graduació positiva i negativa que ha servit
d'exemple.

Però, la forma sexta ofereix moltes dificultats d'aplicació. En
primer lloc, les pesades haurien d'ésser individuals, puix que d

ui tat de tributació no fora Igual, englobant dues bèsties, de les
que una pesés net el 5H i l'altra rendís el 48 per cent.

Les pesades col·lectives foren l'anul·lació del sistema.
El promig de rendiment, en el punt en què es considera qui-

la carn reuneix bones condicions, no és igual per a les divers
espècies animals ni dintre una mateixa espècie en les diferents
edats. El sistema comportaria la ficsaclódel rendiment tipus ade-
quada a la diversitat expressada, conjuntament amb escala de
tarifa pròpia.

El rendiment, rom se sap, essent el percentatge de la carn
neta, ['animal, després d'escorxat, s'hauria de pesar encara una
altra la.

Doncs, la forma sexta, tol i essent la més lògica, és impracti-
cable en els escorxadors importants, perquè cada cap comporta-
ni pesar-lo dues vegades, i per cada categoria d'animals s'hauria
d'aplicar una tarifa diferent i diferent fora també la suma de
tributació. Una administració complexa és un entorpiïnent al
negoci, però que l'hagi de sufrir un català, més que un obstacle,
és quelcom que repugna el seu esperit, molt ben raçat.

De les forme sades, la que sembla més apropiada a la
finalitat que es vol és la forma segona, o sigui la de percepció de
I impost per pès viu.

Aquesta Forma permetria les pesades col·lectives i no hauria
de pesar-se dues vegades, com en la forma quarta, a més de que
le pesades haurien d'ésser individuals. Tampoc fora necessari
establir una classificació ¿TanlmalS per edat

La forma segona no representaria cap coacció pel públic,
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obtigant-to a consumir carn d'animal jove o vell, com podria su<
ceir en la forma primera, en virtut de la qual els animals adults
serien els preferits.

Per altra part, l'abastidor estaria fortament interessat en pro-
•ir-se d'animals d'alt rendiment, car la diferència entre un animal

magre o gras fora molt gro
Un bou de 600 quilos, pes viu, per exemple, que rendís

el 46°|0 de carn útil, i un altre, del mateix pès viu, del 56°|0 de
rendiment, el primer donaria 276 quilos de carn, l'altre 336, o
Sigui, 60 quilos més de carn a favor del bou engreixat. Suposem ,
que el bou costés 1,200 pessetes i que la percepció de l'impost
de consums es comptés a la meitat del que val avui, o siguin
i:il20 ptes. els 100 quilos, més 7 pessetes de drets d'inspecció i
altres, el bou costaria en total (1,200 + 86*20) l,28fV20 ptes.

Ei quilo de carn de bou engreixat 0 magre seria diferent, car
les 1,286*20 ptes., partides per 276 o 336 quilos, el cost del primer
fora de 4'65 ptes., mentre que el quilo de carn de bou engreixat
no vindria a més de 3*82; és a dir, a 83 cèntims menys per quilo.

En realitat, el comprador d'un bou magre de 600 quilos de
pes viu no podria pagar-flC més de 971 pessetes, en lloc de 1,200,
o sigui 220 pessetes de menys.

La taula que vengués carn de bou engreixat s'acreditaria; la
que expendía carn com sola de sabata no faria gaire parròquia.

La fórmula preconitzada és favorable als Interessos del pro-
ductor. De una part, la indústria de l'engreixement, que avui no es
practica, fora obligada, per altra part, hi hauria una gran tendència
a sacrificar animals joves, ja per ésser la carn d'aquests animals
més ben acceptada pel públic com també més beneficiosa pel
ramader i per l'abastidor.

No cal insistir que la carn d'animal jove gosa de les ptei
rències del consumidor. El gust del públic està d'aecord amb U
conveniències del productor i de l'intermediari.

El ramader troba més beiu'cifi en els engreixemeuts d'animals
joves que adults o vells.

La producció d'un quilo de pès viu d'animal herbivor jove
no costa més que uns set quiloquilos,depès terme mig, de matèria seca jove
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mentícia, en tant que per un quilo de pès viu d'adult, s'ha de
menester el doble d'aliments.

L'Intermediari o abastidor surt més gananciós sacrificant
bestiar jove. En primer lloc, les compres, efectuant-se per cap i
no per sumes de quilos, quant nués caps composen una partida o
ramat hi ha major nombre d'unitats comercials i, per consegüent.
més beneficis. Altra ganancia está representada per un major
nombre de pells i menin

Els Ajuntaments haurien d'implantar el sistema de la percep-
ció de l'impost de consums o d'arbitris en pès viu, en lloc de la
manera com es realitza actualment, que es fa per pès net.

El tipus d'imposi pi nina ésser el de la meitat del que os paga
• n net Una vari nio en la suma total d'ingressos de la recauda-
ría podria anar seguida de una modificació paral·lela del tipus
ficsat.

Els Ajuntaments que adoptessin la forma que s'acaba de
proposar cooperarien eficaçment a proporcionar als consumidors
una carn bona i, per tant, barata; indirectament originarien la
neixença de la indústria de l'engreixemeni de bestiar boví i Ham
que, degut principalment als efectes de l'actual sistema de tribu-
tació, favorable al sacrifici d'animals magres, l'engreixemeni de
bestiar resulta anti-econòmic, i de passada mdemna al públic,
sobre tot el barceloní, a haver de consumir una carn impròpia
de una ciutat administrada.

6. UN ESCORXADOR NOU A BARCELONA

S'ha parlat moltes vegades de construir un Escorxador nou a
la capital, Escorxador sol O amb I 'anexe d'un Mercat lliure. Hem
vist que el Mercat central, admetent la continuació de l'actual
política de carns, que elfl beneficis que havia de reportar aquest

ablímetlt eren més aparents que reals, i una cosa semblant es
podria dir de l'Escorxador, que ja no és pas un enraonament,
però si un projecte en marxa, com explica el document que
segueix:
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A proposta del Consell de rn Municipal, accordè L'Ajuntament
en S del dia iS de. desembre de l'any passat (1918) amb l'objecte de

oldre cl problema de la construcció d'un nou Escorxador, Invitar i tots
senyors arquitectes i enginyers d'aquest municipi, i als enginy

i arquitectes tant nacionals com estrangers que manifestin a la Munici-
palitat, per escrit, en mi termini de .10 dics, a comptar des »!<• la notifica-
ció individual 0 la publicació de l'anunci al Boletín Oficial de la provín-

1. Gaceta de Madrid o de l:i premsa estrangera, si os consideren es-
p e c i a l m e n t p r e p a r a t s pej actuar c o m a s s e s s o r s d e l ' A j u n t a m e n t e c t<>t
lo que es guarda a la construcció, pla financier i reglamentació d'un nou
Escorxador modern, traçant el pla de la fcjrma com portarien a cap
aquesta qüestió en cl cas que l'Ajuntament els la confiés* Durant els
30 dirs MK'S amunt Indicats, estarà l'expedient a disposició de tots els
que s'interessin en l'assumpte, a les oficines de la secció d'Hisenda, la
qual haurà de facilitar-los totes les dades estadístiques de què «li

La tasca de la persona el'legida haurà tic ser feta dintre H termini
màxim de nou mesos, i compendt A el següent:

a) Problema de L'emplaçament, indicant aviat si són aprofita
a l'efecte els terrenys de l'actual Escorxador i altres pròpiï de l'Ajun-
tament, o bí si éa imprescindible convocar un concurs per a l'adquisició
de terrenys, en qual cas formularà rapidfssimament lea bases del mat<

b) Pla general de la construcció i explotació, p- rqui )'Ajunta¡¡
pugui decidir en coneixement de causa complet fina a quin punt ha de
tenir el futur escorxador Ics característiques d'un escorxador industrial
modern i fins a quin punt permeten les circumstàm ials de Bar-
celona l'incorporació al mateix dels v , la prestació dels quals
està avui confiada totalment a la iniciativa privada.

c) Avant projecte detallat de les obres i instal·lacions i avenç de
pressupost de les mateixes perquè l'Ajuntament pugui preparar el si u

responent pla fínancier.
d) Línies generals de la reglamentació dels serveis exigits per l< s

condicions del nou 1 < orxador.
Com a remuneració pel servei de assessoria, formació de avant pro-

jecte i altres treballs expressats s l'article anterior, la persona el'legida
cobrarà la quantitat de 50,000 pessetes, a càrrec de les quals caldrà sa-
tisfer totes Ics d> s i inelús U ïaterials d'estudi i dels viatges

is per al coneixement dels escorxadors méa moderns.
L'avant projecte i altres treballs realitzats pel facultatiu une resulti

nomenat qw d.nan de propietat de l'Ajuntament. Aquest tindrà absoluta
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llibertat per a executar o no el dit projecte, i podrà Igualment a< cordar
qu ii un altre facult I que s'encarregui de la direcció ÓH
obres, de manera que el facultatiu nomenat en mèrits tl<- la propòsit
del p r e s e n t d i c t a m r n t DO tindrà altres dreta q u e els d< cobi ar ela hono -
rar is eatablei

Acceptats p e r I1 A jun tamen t l'avant projecte formulat pel tè< ni.
sessor i altres treballa n que es refere ixes «is paràgrafs a, b , c i d t e s
pin, .iiiià pe] mateix 0 altre facultatiu, a discreció de l'Ajuntament, a n
dactai el projecte definitiu de Pobra per a posar aquesta a subhasta
o concurs, d'aecord amb l'avant projecte i les modificacions que jutgi
convenient introduir-hi l'Ajuntament. I.a remuneració d'.iquesi ,11,
així com la de director de les ol« B regularà pe* les tarifes oficials 1
la professió. Sí l'Ajuntameni encarregués l'execució del projecte! diré
ció de les obres al facultatiu encarregat de l'avant pi >\n\>-
tarà de l'import de sos honoraris la quantitat de- 5°,OOÜ pessetes per ell
cobrada en mèrits del que prescriu l'extrem anterior, Kl proj< 1 te haurà
d'encloure tot el que es rei d a construcció dels ediñeis, habilitació

ireny, instal·lació interior de l'Escorxador, fins 1 deixar-lo <-n si-
tuació de funcionar, tenint en compte que t V.sit de l'Ajuntament
que no s'inverteixin més de tres any en l'execució de totes les obres.

L'Ajuntament, en hora oportuna determinarà la forma com han
completar se els estudi- en tol allò que esguardi a l'organització admi-
nistrativa i a la preparació financie]

Els milions de pessetes que s'haurien de gastar per a la cons-
trucció d'un Escorxador a la capital, resultaria mé remunerado!
luí a la economia nacional que solament se n'emprés tina pau
edificant-ne varis, i no a la ciutat» sinó fura de Barcelona, en dis-
tintes comarques. Per això potser fora convenient una acció con-
junta de L'Ajuntament i de la Mancomunitat.

Dels escorxadors comarcals s'en parlarà tot seguit. Diem no
iiH-s que els escorxadors forans no comporten n< iriameni la
desaparició de l'actual Escorxador.

Raons d'ordre sanitari i econòmic haurien d'impedir que la
carn que consumís Catalunya no fos sacrificada en escorxadors
catalans. Així, doncs, tol el In'stiar d'importació deuria sacrificar-

1 Barcelona. Si es com que el bestiar d'importació es
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matés en els al·ludits escorxadors comarcals, ni sisquera fora
ne ¡contador actual de Ban clona.

lís per això que taui en un cas com en altre, la construcí Ió
d'un nou Escorxador ens sembla una mala orientació.

7. - L A C R E A C I Ó D ' E S -
CORXADORS COMARCALS

Representaria un gran estalvi de transports i de pèrdua d
pès el que el bestiar es pogués matar en els centres ile produccl
No és pas la primera vegada que diem que al Ripollès, Plana de
Vlch, Vallès, Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Pla de Llèyda i
Urgell hi hauria d'haver e$< orxadors comarcals.

Aquests establiments serien la causa de què es produí
seguit un fort augment de bestiar de carn. De la mateixa manera
que les sucreres han determinat la creació de centres productors
de bledarava o remolatxa, al voltant de cada escorxador s'establi-
ria una zona de bestiar d'engreixement. I tingui's en compti* que
la indústria de l'engreixemeni en les espècies bovina i llanera

pi Ota ei Ó desconeguda, car els animals es menen a l'escorxador
quan s'hauria de començar d'engreixar-l<

Les comarques transcrites, totes elles de gran i variada pro-
ducció ramadera i agrícola, podrien originar la formació d'un tren
que, carregat de carn, aviram, conills, llet, ous, fruites i verdures
arribés a la capital a les quatre de la matinada.

Aquesta proposta podria semblar un contra sentit, puix que
si Barcelona s'abasteix principalment de carns forasteres no calen,
per consegüent, els escorxadors comarcals.

Hi hauria una contradicció partint del supòsit de que la po-
blació animal per a carn hagués de restar estacionada o que la
quantitat d'aliments de que es di I fos limitada.

Però, el propòsit de crear escorxadors comarcals respon a
un medi de foment de la ramaderia. Els escorxadoi marcáis
augmentarien la producció de carn en dos sentits: numèricament i
determinant un major pès dels animals.



l.íriCA DE CARNS

L'engrcixement esíabulat, que és l'únic que es practica a Ca-
talunya, es realitza, principalment, amb aliments concentrats, gra-
nes, farines i residus de molinería, sucreria i Olleria. Les granes
són d'importació. El blat de moro, faves, ordi i civada, es dona
als animals Íntegre, al natural o en farina.

En quant als residus Industrials mencionats que, consumits
pel bestiar obtenen un bon preu i a l'ensems permeten l'existèn-

a d'aquelles indústries, sinó fos per la ramaderia, moltes farine-
• de Catalunya, que constitueixen una de les indústries més im-

portants, ha ui ien de plegar. Una forta ramaderia a Catalunya se-
ria la causa de que s'establissin una pila d'indústries agrícoles que
avui, o pel seu nombre no tenen cap importància, 0 que són total-
ment desconegudes.

I Barcelona, sens que particularment en surti perjudicada, no
pot resta] (ndeferent a la riquesa de Catalunya.

Els escorxadors comarcals, a la llarga, podrien determinar la
producció de una quantitat de carn que la de importació arriï-
a constituir una petita part de la que necessita l'abastiment de
Catalunya, i llavors el preu no seria pas format pel que resulta el
bestiar foraster, sinó pel fabricat a ia nostra terra, sempre a un
preu inferior al foraster. És a dir, els «rxadors comarcals de-
vindrien una causa permanent de producció de carn a baix preu-

8. - EL MERCAT I »l CARNS

In lloï de l'Escorxador cendal, escorxadors comarcals; en
comptes d'un Mercal centra] de bestiar, un Mercat de carns. Veu's
aquí una solució.

La construcció it escorxadors comarcals fora més barata que
a la capital L'edifici d'un Mercat de carns fora incomparablement
de menys cost que nu Mercal pera bestiar.

L'existència de l'Escorxador a Barcelona significa una ma-
tança per l'endemà, o tot el UKS per dos dies. Les existències a
un Mercat de carns podrien ésser, al menys, per vuit dies. L'angú-
nia de la capital — massa fresca encara per no recordar-la —no es
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tornaria a repetir; Barcelona tindria sempre carn al menys per una
setmana.

El carnisser o taller aniria al mercal de carns a COmpraJ els
troços que hauria de menester peí a despatxar al cap de poques
hores. Una pila dels inconvenients dels nombrosos intermediaris
quedarien eliminats.

IVr altra pari, la indústria pecuària podria realitzar els en-
greixementà a l'època de menys cost de producció, la qual cosa
podria traduir-se en una baratura positiva de la carn.

Pel que es refereix al bestiar de importació, hi ha temporades
de l'any que, anant també més barat, la diferència de preu de I
poca que va més car potser, seria inferior al cost de conservació
de les carns frigorífiques i, per consegüent, una economia a realit-
zar per a traduir-la a un preu més baix de la carn que es ven al
públic.

L'Ajuntament de Barcelona, instal·lant un Mercal de carns
amb relació als escorxadors comarcals, podria descarregar-se d'un
servei tan complicat com és el de l'Escorxador, i el seu erari no en
patiria, perquè l'impost podria cobrar-lo en el mateix Mercat de
carns.

No cal dir que, suprimint l'Escorxador de Barcelona, l'Ajun-
tament no per això hauria de descuidar la Inspecció sanitària de les
carns, la qual deuria practicar-se en la forma que cregués més ga-
rantitzada.

9. - ORIENTACIÓ A LA RAMADERIA CATALANA PEL

QUE AFECTA A LA PRODUCCIÓ DE CARNS

Ja s'ha vist que Catalunya consumeix carns per una valor de
250 milions de pessetes anyals i que la producció catalana no
abasteix totalment el consum, havent de importar anyalment
bestiar per ion milions de pessetes.

Conseqüència d'això es planteja aquí un problema d'econo
mia nacional. Saber si és convenient, donada la capacitat ramade
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ra cie Catalunya, produir fes carns que manquen al nostre consum
o bé que la ramaderia persisteixi i accentuï encare més l'orienta-
ció que de natural segueix.

La 1 L, econòmicament parlant, és sempre la mateixa,
produir el que més benefici rendeixi.

Si Catalunya es proposés abastlr als seus escorxadors de
carn podria fer-ho, però aquest gu pagaria molt car. Una
orientació en aquest sentit guardaria una certa semblança amb
aquell propietari de una masia que tingués el pruiitde produir tol
el que ha de menester pel seu consumi tenint la finca dividida en
troços sembrats de blat, amb unes quantes oliveres, llegui:
vinyes, arbres fruiters, cànem, etc., mentre que la finca esta indi

li per la monocultura o dos cultius solament.
Totes les produccions són antieeonòmiques, si el mercat

ofereix els productes a un preu igual o inferior al que a aquell
propietari li costen de produir. O, si es vol, el gust de que la íim a
dotigui una gran varietat de productes priva d'obtenir-ne el
màxim de rendiment.

Una cosa semblant passaria si la ramaderia catalana es dedi-
qués a cobrir el dèficit de la producció de carn, podent treure mes
profit amb altres explotacions zootècnique

Afortunadament, la part més grossa del capital emprat en
ramaderia és amb el bestiar de peu rodó. Una bestia per a l'escor-

lor la seva valor comercial es mesura a quilos; un animal de
treball i na per moltes altres propietats.

rosa igual es podria dir per l'espècie bovina, considerant 1
vaques lleteres i els bous de treball.

I per sobre de tot la produecció de sementals, els quals
troductors, entre tots els animats, són els que més es paguen.
» quilos de bou valen 1,200 ptes., però un cavall i una vaca

lletera del mateix pes costen 3,000 pessetes cada un. I un guarà de
350 quilos, de 4 a 8,000pt<

La ramaderia catalana deu produir ço que el mercat paga més
o, el que ]ni\aK nt, produir la mercaderia que deixi més bene-
fici al productor.

Fora del bestiar de peu rod«') (els tallers que venen animals
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d'aquesta mena no tenen rap importància), iots els animals de
les altres espècies ramaderes van a parar a l'escorxador.

Així, doncs, quan d'entre la prodih bovina 8€ n'hagués
. ollit els vedells que han de devenir bous de treball i toros, i

d'entre les vedelles lea vaquea de cria i treball i les vaques lleteres,
aquest sobrant és el que amb nom de vedella la ramaderia cata-
lana ha de portar a l'escorxador. Però, no expressament produir
el vedell i el bou per a cara, sino que el primer resulti dels ani-
mals joves que, per diverses circumstàncies, no era convenient que,
devinguessin toros, bous de treball i vaques de < i ¡a i treball, o
vaques de llet. Que el bou produït a Catalunya destinat a l'escor-
xador no sigui altre que la vaca lletera que ha acabat la forta
producció de llet; la vaca de cria i treball cap e' o vuü anys;
el bou de treball als cm< << is anys.

La ramaderia catalana no deu portar altres animals de l'espè-
cie bovina a l'escorxador que els que no han pogut ésser utilit-
zats en funcions de més rendiment.

Tota la producció de carns de les espècies bovina, llanera i ca-
brina deu considerar se com un residu de la industria pecuaria.

L'espècie llanera que s'explota a Catalunya està tota ella des-
tinada a l'escorxador. Aparentment és un contrasentit comparar
el destí d'aquesta especie amb les Funcions assignades a l'espècie
bovina. Però, no és així. HI bestiar de llana és també un veritable
residu. Els ramats d'ovelles, quan pasturen a muntanya, repasen
el prats on els bous han pasturat. A terra baixa aprofiten herbes
que difícilment aprofitarien tant bé les altres espècies. De manera
que, si aquells pasturatges, tant de mun Tinya com de terra baixa,
no fossin consumits pel bestiar llaner, foren perduts, sense profit
de ningú, per la economia catalana.

Les i abres de llet poden comparar-se a les vaques lleteres,
i les cabres de cria a les ovelles.

Si els grans i petits remugants concorren a l'escorxador en
forma de residu amb el bestiar porquí la cosa difereix. Els porcs
s'exploten exclussivament per a la producció de carn. L'espècie
porcina no té altra funció econòmica: carn i greix. Però, tampoc
hi ha cap espècie que en rendiments de carns i greix pugui com-
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parar-se al porc. Mentre que el remugant més» ben engreixat no
depassa dels 65 per cent de carn neta (el promig el 52); en d bes-

porqui els rendiments poden nrrivar al 88 per cent. El porc
fabrica la carn de una atañera molt econòmica; un vedell ha de
menester de 6 a & quilos de matèria seca per a formar un quilo de
pòs viu; un bou de 12 a 16; un porc de 2'25 a 4*5. La facilitat efl
que es reprodueix l'espètie porcina i les condicions òptimes amb
que s'engreixa fan que els ramaders catalans augmentin cada any
la producció d'aquests animals.

Pel que es refereix a l'espècie porcina, és de doldre que
a hores d'ara no s1hagi cobert el dèficit de producció i que hagin
de venir de fora molts mils caps cada any per abaslirel nostre
consum.

Hom de l'espècie porcina, els ramaders catalans no s'han de
preocupar ile nivellaf el dèíicit. Però, això no significa en cap de
les maneres que les bèsties de peu forçat destinades a l'escorxa-
dor hi vagin sense cap mena de cura, sinó que, pel contrari,
han d'estar ben enreixades.

Que el nom de residu no s'interpreti com una matèria que
lia^i d'anar a parar a Ics escombraries, sinó en el veritable sentit,
o sigui el d'un producte secundari de la indúMiia que s'explota.
No hi ha pas cap farinera que llensi el garbillo, el sagó i les quar-
tes, malgrat que la farina sigui el producte principal i tnts els al-
tres, cl garbillo, Bagó, etz. i els residus o productes secundaris.

Els farinaires valoren tan com poden els residus; així també
el ramader que exploti vaques lleteres o bous de treball, etz,, si
ha de menar un animal a l'escorxador li portarà ben engreixa! per
a treure'n el màxim de profit. No s'oblidi, però, que en certes oca-
sions les despulles valen tant 0 més que la farina.
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10-L'OBRA RAMADERA DE

LA MANCOMUNITAT

La importancia de la Ramaderia catalana no ha passat des-
apercebuda per la Mancomunitat. Abans de la Mancomunitat, la
Ramaderia, com tantes altres riqueses de Catalunya, no isque-
ra ovirada. Ha estat la Mancomunitat qui ha fet veure tota la valor
de la riquesa pecuària.

El capital ramader de Catalunya equival aproximadament
a 1,000 milions de pessetes. Per a fomentat aquesta riqu per
a posarla Ramaderia en condicions de una indústria en funció
racional, és a ilir, produint a baix preu, res s'havia fet abans de
la Mancomunitat

La Mancomunitat, capacitant-se de que la Ramaderia no so-
¡iciit constituía una de les primeres riqu< ;es nacionals, Sinó

que al mateix temps era una riquesa socialitzada, és a dir, repar-
tida entre un gran nombre de propietaris, per aquesta doble r<
i dintre els medis escassos en que compta, ha vingut realitzant
gairebé des del moment de la seva creació una tasca en pro di
interessos pecuaris, lenta, constant i ascencional.

\\'T medi de conferències a tots els pobles ramadera de Cata-
lunya s'ha procurat imbuir als pagesos la correcció de llurs ex-

tacions pecuàries. En pobles, centres de producció, s'han
celebrat cursets, compostos de deu o dotze lliçons, en els que
s'ha procurat donar una klea de conjunt de la indústria pecuaria
aplicada a la comarca on es realitzava el curset. Cursets i confe-
rències van seguint encara.

Els efectes de la instrucció ambulant, per més que els confe-
renciants s'esforcin eii ésser concrets, usant un llenguatge planer,
sense tecnicisme de cap mena, a fi que la paraula no enterboleixi
el concepte, els efectes són sempre tardans, car les millores pre-
conitzades en els cursets i conferències pocs són els ramaders
a implantar-les desseguit. La majoria dels oients esperen que el

practiqui ço que se'ls ha recomanat. És per això qne la tasca
d'avui no fructificarà fins al cap de llarg temps. El progrés agrícola
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i ramader es realitza, principalment, per còpia. La massa ramade-
ra no és pas molt Instruïda, la qual cosa devé un obstacle per
a executar ràpidament les innovacions.

Però, a la economia nacional convenia i convé modificar el
més aviat possible els clements que composen les explotacions
pecuàries.

Un d'aquests elements, els animals reproductors, adolien, en
general, de mala conformació i, el que és, potser, pitjor, de una
manca absoluta d'orientació. La mateixa necessitat assenyala el
remei. Calia dotar als ramaders de reproductors que individual-
ment responguessin a la finalitat econòmica que tot industrial d
sitja assolir, i per altra part era imprescindible, per exigències de
tota economia nacional organitzada, que la producció pecuària
estigués orientada a la manera convenient als interessos de la t
ta I i tat dels ramaders.

Per a que la Ramaderia comptés amb bons reproductors, la
Mancomunitat podia obtar entre dos procediments principals: el
d'adquirir sementals i fer-los actuar en els centres de cria, o esti-
mular els ramaders per a que ells mateixos els posseissin,millorant-
los contínuament. La Mancomunitat, amb molt bon encert, escollí
aquest últim procediment, car, amb l'altre, s'exposava a que els»
ramaders confiessin massa amb l'acció estatal de la Mancomunitat.
amb detriment de llur capacitat industrial, i la millora del bestiar
es practiqués sense una intervenció dhrecta dels productors
L'orientació ramadera de la Mancomunitat va a l'obtenció de se-
mentals de les distintes espècies, puix que els animals de llavor
són els que més valen. Malament s'encarrilaria ais ramaders a una
producció si prèviament es treia de la seva inconvèm ia el posseir
sementals, és a dir, els elements que ells mateixos havien de pro-
duir preferentment.

També s'havia de considerar que, segons per quines idees
polítiques, no encaixa b¿ que l'Estat (Mancomunitat) prengui una
part activa en una indústria determinada, mentre que DO existeix
cap escola política disconforme en estimular el mèrit dels in-
dustrials.

I altre procediment que segueix la Mancomunitat, donant
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forts premis als propietaris dels sementals que més s'ajusten al
tipus descrit en el programa dels Concursos, tó, en primer II
l'aventatge de no haver de posseir el grandiós nombre du semen-
tals que necessitaria la cria de Catalunya, la qual cosa equ'r
també en no incorporar-se alguns centenars d'empleats amb la
consegüent administració més o menys complicada. Però, això,
potser fora secundari. L'essencial en aquest i as és el de conver-
tir d remadeï k) més apte possible en l'exercici de la seva indús-
tria. El ramader que adquireix un semental és un ramader que ha
estudiat l'animaL Quan aquest ramader el mena a un Concurs,
pensant potser obtenir el primer premi i no se li adjudica, el com-
para al semental que ha estat premiat en el lloc que ell pei
correspondre el seu. Aquesta comparació és un altre estudi. Cada
Concurs representa una lliçó viva, pràctica, constituint una major
capacitat en la coneixença dels reproductors. Si per una part els
Concursos de reproducid ien de una nnjor coneixença als ra-
maders, per altra part els Concursos erveixen per originar el tipus
comarcal, homogenitzant la població animal i millorant-la a cada
generació.

La tasca de la millora del bestiar no és realitzable en mitja
dotzena d'anys. Per això la Mancomunitat repeteix a cada i
marca els Concursos any per altre, i els seguirà repetint fins que
la Ramaderia de Catalunya guanyi la perfecció que ha >'.ii en
les nacions que millor la posseeixen.

Conferencies, cursets i Concursos de reproductors vé a ésser
l'acció ramadera divulgadora de la Mancomunitat. Aquesta acció
marxa paral·lela a una altra d'efectes menys ostensibles però, de una
eficàcia definitiva: són els estudis d'Agrieulturá i de Zootecnia.

L'Escola Superior d'Agricultura de la Mancomunitat, eonfe
reix dos títols: el de Tècnic i el d'Enginyer Agrícola. Tant en l'un
com en l'altrc els estudis de Ramaderia oeiipeu dintre el CODJunt
de l'Agricultura la plaça que els pertoca l i s Enginyers agrícoles
poden encara especialitzar els seus estudis en Ramaderia, ^\v
manera que hi han poques escoles d'agricultura en què l'ense-
nyança ramadera hi sigui tan heu atesa.

Però, la Ramaderia, com ja s'ha vist en l'article -Crítica de



POI-ÍTÏ' RUS Hg

la producció ramadera* (pàg< 49), té una tendènclq a independit-
zar-se de l'Agricultura i a que les indústries de productes animals
passin a ocupar un lloc important en la Economia nacional. La
Mancomunitat! lluny d'oposar-se a la evolució de la Ramaderia, el
que ha procurat ha estal atrapar aquest moment evolutiu i con-
viure amb tuis els avenços que cl temps vagi marcant.

Per la importància de la Ramaderia catalana convenia que
Ufl altre centre docent es ïiimlcs, i la Mancomunitat ho ha fet,
creant l'Escola Superior de Zootecnia.

L'Escola Superior de Zootecnia està destinada a formar els
le la Ramaderia i do Ics indústries dels productes animals.

Tindran ris alumnes sortits de- l'Escola Superior de Z< nia—
que portaran cl nom d'finginyers Zootòcnics i Enginyers i AAetg
Zootècnics, — un camp ¡l'limitat d'acció. Les nostres races de

liar s'han de perfeccionar; tota l'alimentació a que estan sub-
jectes els animals s'ha de corregir i les pràctiques higièniques
s'han d'imposar.

Les indústries de productes animals, algunes d'elles tot just
iniciades, han de desenrotllar-se, i moltíssimes hauran d'ésser de
nova creació. Aviram i conills i altres animals no domèstics, p<
susceptibles d'explotació, completaran l'acció industrial dels engi-
nyers zootècnics, dels quals Catalunya té el dret d'esperar que
originin un augmeni de riquesa, tant per una major intensifi-
de l'existent com per les indústries noves que estableixin-

I Is Enginyers / nies poden passar-se Me zootècnics
i entendre en malalties d'animals, car aquests estudis, tan intercs-

,1 per a la conservació del bestiar, no s'han practicat a Cata-
lunya. Una pila de malalties, causants de moltes baixes de la
nostra Ramaderia, són científicament desconegudes o sense remei
per evitar-Íes o guarir-le

Els professors mòdics de l'Escola Superior de Zootecnia i els
tèi nies de Patologia dels Serveis de Ramaderia, conjuminant llurs
treballs U investigació, podrien ésser els precursors de l'Institut de
Patologia mèdicsdels

La Mancomunitat no vol deixar una sola clapa orfe d'instruc-
ció: de dels estudis superiors fins als niés elementals, des d'aquells
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nois que llurs pares els poden pagar la carrera Fins als més humils
que inclús de franc, seran mantinguts i instruïts, devenint aquests
últiiir i aps de rolla (cap <s), a aquells altres que, per divers
motius estan privats d'eixir del poble, els quals podran ésser ins-
truïts per l'Escota de correspondència o ensenyament i •;, tota
la joventut que senti aficions ramaderes, tota ella podrà participar
dels benfets de la instrucció.

Aquesta acció cultural de la Mancomunitat, tan extensa i tan
intensa, forçosament ha de produir uns magnífics resultats. Cata-
lunya, per la persevei cultural del seu govern, devíndrà un
dels països on els industrials de la Ramaderia i dels productes
animals sabran produir més barat, i en produir a baix preu, no
solament hi ha l'orgull que dona el mestratge, sinó que també

lou l'estabilitat industrial, assegurant a fensemps uu màxim de
beneficis als productors i una major baratura ais consumido]

La Mancomunitat, de la seva acció ramadera pot parlar-ne
alt. El que escriu aquestes ratlles ha visitat les principals institu-
cions on pol apendre's Zootecnia o ciència de la Ramaderia de
França, Suïssa, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Dinamarca, Oran

nya i Irlanda, i en cap de aqiu OS existeix un centre
docent que pu^ui cnmparar-se al que devindrà en pors anys I'l
cola Superior de Zootecnia.



CONCLUSIONS

1.a Catalunya lia d'importar bestiar de carn per
100 milions de pessetes anyals. Però la Ramaderia ca-
talana no ha d'encaminar-se a l'abastiment total de
carns, sinó a produir animals del mes alt rendiment,
els quals no són precissament els destinats a l'Es-
corxador.

2.* El bestiar d'importació, havent de venir forço-
sament de la Península, la manera com es pot adquirir
a més baix preu és pel sistema anomenat de unifica»
de compres, degudament intervingut.

3.a Creació d'Escorxadors comarcals.
4.1'1 Establir a Barcelona un Mercat central de

carns.
5.a Els Ajuntaments, particularment el de la capi-

tal, haurien de disposar que la percepció de l'impost de
consums o arbitris s'efectués a tant per quilo de pès viu.

6.a Reducció del nombre de detallistes o carnis-
sers.

7.a Continuació de ta labor ramadera de la Man-
comunitat.
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