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que no pas amb una rebaixa o una supressió d'arrendaments;
siguin de la mena que vulguin.

Però la propietat hauria, així mateix, de preocupar-se molt més
de tot quant representa una millora pels arrendaris, i ja sia con-
vertint-se en el banquer, ja en el director tècnic, ja fent, en una
paraula, quelcom més que de recaptador d'arrendaments, feina
sempre odiosa i engendradora de poques simpaties. Avui mateix
em contaven un cas que pot ésser representatiu. Preguntats uns
pagesos de muntanya per què no formaven un Sindicat per a ven-
dre les patates de llavor, ens contestaren que no es podia fer per-
què aleshores els propietaris sabrien llurs guanys i els apujarien
l'arrendament.

I una obra que significa per al productor una millor remune-
ració, per al comprador una seguretat de les llavors i una baixa
en el preu de compra, no es pot fer.per la cobejança del que, sen-
se intervenir per a res en aquest augment, pretén quedar-se amb
la part més grossa i més sanejada. I a això no hi ha dret.

Es per aquest motiu que el cas de Balaguer en les hores actuals
representa una sana orientació; és que fa alhora propietaris-con-
servadors-industrials transformadors i venedors.

I tot quant s'aparti d'aquesta orientació no pot tenir cap eficà-
cia dins l'agricultura catalana; i tot quant es faci en aquest sentit
reportarà forts beneficis.

Anima en l'aire pagesos de Balaguer! Aveu donat l'exemple
essent vosaltres els primers a llançar-vos per aquest camí. Ara
us toca escampar arreu la vostra obra convertint-vos en els seus
sembradors arreu de la nostra terra.

1 en fer aquest petit comentari permeteu que us feliciti i enco-
ratgi i que faci vots que per tot surtin homes com vosaltres que
renovin la nostra pagesia tan mancada d'orientacions modernes.

JOSEP M." VALLS

Els Concursos de bestiar
ii

(Acabament)
En tots els concursos de bestiar, així que es coneix el fall del Jurat,

comença la crítica del públic, especialment dels propietaris que es creuen
perjudicats, com per exemple, dels que pensen que llur animal que ha
obtingut cl segon premi, mereixia el primer.

La crítica del públic es podria dir que és una continuació de les dis-
cussions que sempre hi ha entre els membres del Jurat en apreciar cl
mèrit dels animals concursants.

És natural que aquesta crítica i aquesta discussió arribin a constituir
la regla dels Concursos fins ara celebrats a Catalunya, perquè en cap
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d'ells s'havia aplicat un mètode objectiu. L'examen dels animals es
practicava segons la manera d'entendre de cada un dels individus del
Jurat; i els jutges, fins posant-hi tota la bona fe, havien d'acabar forço-
sament en discussió, perquè cada un d'ells apreciava els animals segons
un mètode particular.

En els Concursos organitzats per la Mancomunitat de Catalunya, la
crítica que mereixi el fall del Jurat, haurà d'ésser desprovista de vehe-
mència, perquè s'haurà de subjectar a una pauta prèviament establerta,
així com les discussions que hi puguin haver entre els individus que
componguin el Jurat.

Això serà així, en virtud del mètode objectiu que per primera vegada
es practicarà a Catalunya.

Per a cada espècie animal es formularà una escala de punts. Regió
per regió del cos de l'animal serà examinada particularment, i cada una
d'elles tindrà un máximum de punts, que el jutge no podrà depassar;
però si l'animal, en aquella part del cos, no és perfecte, el jutge rebaixa-
rà la puntuació a criteri seu. D'aquesta manera serà apreciat cada un
dels animals concursables, examinant-los, com s'ha dit, part per part.

El propietari, un dels animals del qual hagi merescut el segon premi,
per exemple, i s'estranyi que no li hagin donat el primer, podrà saber
per quina raó ha estat així, puix que les fulles de qualificació seran ex-
posades al públic.

Llavors, si el suposat propietari és curiós, no haurà de fer més que
consultar les esmentades fulles, per veure quina ha estat la part flaca del
seu animal en comparació de la del que ha guanyat el primer premi.
L'escala de punts ho dirà. Aquest propietari immediatament anirà a
comparar la regió o regions considerades pel Jurat de menys vàlua que
Ics iguals de l'animal del primer premi.

Entre els individus del Jurat no hi cabrà el em sembla, sinó que limi-
tada l'apreciació a una part i després a una altra, fins a acabar Jes indi-
cades en la fulla de qualificació, la valor total de l'animal estarà repre-
sentada per la suma de punts que hagin merescut totes les parts del cos.

Ultra la garantia d'imparcialitat que representa per als ramaders el
fet que els membres del Jurat hagin d'exposar públicament llurs judicis,
aquest mètode de punts assoleix la més alta importància, perquè deter-
minarà entre els ramaders una constant comparació dels animals pre-
miats, és a dir, cada concurs esdevindrà una veritable lliçó pràctica de
apreciació d'animals.

Els Concursos de bestiar concebuts en aquesta forma, dotaran als
ramaders d'una educació tècnica de què estan mancats en llur majoria,
i serà llavors que es manifestarà un veritable gust per a posseir una bona
estable d'animals.

Si l'educació del ramader no tingués altre trascendencia que la d'una
simple manifestació estètica, en veritat, nosaltres no ens en preocupa-
ríem. Però és que necessàriament, per produir una millora al país, o si
es vol, per a enriquir els ramaders, s'ha de començar pel fet concret que
sàpiguen distingir, apreciar i valorar un animal.

Únicament una educació col-lectiva pot aconseguir la transformació
progressiva del bestiar d'una comarca o de la nació. I aquesta és, pre-
cisament, la finalitat dels bestiar.
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Una comarca poblada d'animals selectes, ésa dir, de gran rendiment,
no sois significa un major guany per l'explotació d'aquests animals, sinó
que correlativament apareix un nou factor de benefici que és l'expor-
tació.

La Mancomunitat de Catalunya creu que no n'hi ha prou que Ics
vaques donguin molta llet, que els porcs acusin un pes important, que
el bestiar de peu rodó rendeixi un gros treball, i que el boví d'escorxa-
dor sigui precoç, sinó que és necessari que els nostres ramaders, al ma-
teix temps que exploten les màquines animals, siguin uns productors
i uns venedors d aquestes màquines t'ora de la nació catalana.

Els papers han de canviar. Fins ara ningú s'havia preocupat de
tapar la sangría oberta a la nostra economia, amb les contínues impor-
tacions de bestiar: tres milions de pessetes per vaques lleteres; dos mi-
lions per cavalls, sis milions per mulats, més de cent milions per carn...
Prou. d'això! Aquests milions s'han de quedar a casa. Es necessari
que s'il-lustri al ramader, perquè ell mateix es produeixi els animals que
es van a buscar a l'estranger.

Però si ens paréssim aquí deixaríem la feina a mig fer. El bestiar de
tota mena que es produeix a Catalunya, ha d'ésser bo, selecte; prou bo
per a cridar l'atenció dels pobles forasters, a l'objecte que vinguin aqui
a proveir-se del bestiar que els manca.

Catalunya, com hem dit moltes vegades, ha d'ésser en l'Iberia el que
és Anglaterra respecte del món: una fàbrica de reproductors. I ha
d'ésser així perquè en la indústria animal, ço que assoleix cl máximum
de valor es el reproductor; i, per consegüent, cal orientar la producció
cap al costat que més beneficis pugui donar.

Doncs que ningú cregui pas que la Mancomunitat de Catalunya, en
establir els Concursos de bestiar, ho fa per proporcionar una festa als
ramaders i un espectacle a les comarques: es tracta, senzillament, d'aug-
mentar la riquesa que hi ha i crear-ne de nova.

M. ROS ELL I VILA

F a c i n e s c o o p e r a t i v e s
De la divisió del Treball

Són molts els prrblemes i qüestions que es presenten en aques-
tes fàbriques, degut exclusivament al caràcter cooperatiu que tenen.

Curós ha d'ésser l'industrial, amo d'una fàbrica, que aquesta
marxi sense cap entrebanc que pugui entorpir el desenrotllament
normal i preconcebut del seu negoci.

Però aquesta cura ha d'ésser exagerada en son grau més alt.
per les juntes direoiores de les cooperatives, ja que en les fàbriques
que. dirigeixen hi assoleixen els interessos de comarques senceres.

Aquestes juntes, integrades quasi sempre pels homes més
fermament convençuts del bé que fan amb llurs gestions en pro tic
la classe agrària que representen, tenen la direcció i responsabilitat


	agricultura_a1919_v3_n5_p82_0001.pdf
	agricultura_a1919_v3_n5_p82_0002.pdf
	agricultura_a1919_v3_n5_p82_0003.pdf

