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La profunditat queda definitivament graduada, però cal graduar tam-
bé, per l'altre costat, la verticalitat i l'amplada. Es treu la roda A (ñg! 5)
del munt de maons i s'hi'posa la B i es procedeix com s'ha dit.

En el camp es gradua la línia de t ir : lateralment si la roda del solc
frega massa contra la paret del solc, corrent el punt d*enganxe cap a la
part conreada, o viceversa si passa el contrari; verticalment si es notà
que les rodes marquen massa en el terreny, baixant el punt d'enganxe,
o pujant-lo si es veïui que tenen tendència a aixecar-se.

ALBERT D ANEO
Enginyer Agrícola

La Ramaderia de Menorca

ELS BÒVIDS

i

N o crec que en lloc del món hi hagi tanta barreja de races comí a
Menorca. Jo hi he pogut distingir els següents grups:

a). Friburgeses (tipus pirinenc); b). suïsses (tipus alpí); c). holan-
deses; d), bretones; e). argelines; f). sulles; g). de la reina; h). roges
amb extremitats i mucoses negres; i), roges amb mucoses sense pigmen-
tado ; j). vaques que tenen un poc de tota els grups.

Aquest desordre és molt propi d'un poble víctima de una sèrie de
dominacions.

Cada nou possessor de la illa hi menava bestiar estrany i en venir
altre dominador, no eliminava cap dels grups del bestiar, existent, sinó
que n'hi afegia al menys un altre diferent.

Dels moros,—diu Hernández Sans—.(1) encara en queda com record pe-
renne de llur estada en la illa exemplars de l'espècie bovina que impor-
taren... La riquesa pecuària menorquina—/continúa dit autor—devia
ésser important, car el rei Amfós en 1287 encarregà la formació de l'Esta-
dística de bestiar de la illa a Guillem Cerdà... En el segle xiv,—«egmim
anotant de la mateixa obra—, es repartiren terres els nous colonitzadors
amb l'obligació de mantenir-hi un cavall armat, que no treballés al.
camp, per a la defensa de la illa, entregant-los-hi en canvi, un terreny
de conreu amb quinze parells de bous serraïns. Durant la dominació
anglesa, el governador de la illa Kane, féu, importar de França, Itàlia i
Berbería magnífics exemplars de raça bovina i llanera per a millorar les
existents.

En aquella època (1740) hi havia a Menorca, segons Arnistran, de
6 a 7 mil caps bovins, 60 mil llaners, 20 mil cabres j 4 mil porcs.

Mentre durà la dominació francesa de la illa, no tenim notícia de qni¡e
s'hi haguessin operat importacions.

(1) Op. cit. pàgs. 160, 170, 178 i 309.
(2) Estudios sobre comercio e Industria de Menorca.—Revista de Menorca, 1906, pàgina 327.

{Sento no citar el nom de l'autor d'aquest magnífic treball. Vaig descuidar d'anotar-lo.
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En la dominació castellana, anab motiu de la visita a la illa de la
Reina d'Espanya Isabel II, aquesta regalà en 1863 set exemplars bovins
de raça exòtica.' *

Des del darrer terç del segle passat fins al present, les importacions
s'han anat succeint amb més o menys nombre i diversitat, importacions
realitzades sobre tot de les vaqueries de Barcelona.

Acabem de veure que els moros tenien a Menorca bestiar boví. Però
aquest bestiar el portaren ells? 0, bé, en la illa hi havia hagwt de •
sempre bestiar boví? Perquè per les dades historiq!U¡es que acabem de
transcriure, se'n podria deduir que a Menorca no hi havia bestiar boví
Indígena, ja que aquest expressament no es cita enlloc.-

En virtut d'aquell principi de què quan un poble sap naturalment
fer una cosa, aquesta no és solament filla de la institució, sinó també de
la tradició, venim obligats a suposar que en la illa, abans dels mo-
ros, els pobladors posseïen bestiar boví. I no solament els pobladors his-
tòrics, romans, fenicis, etc., sinó els habitants pròpiament autòctons.

Per regla general, l'invasor no canvia radicalment la producció del
paísj conquistat, sinó que la continua, perfeccionant-la o endarrerint-la.
Qu,e els moros hi haguessin fnçnat bestiar d'Africa i que altres conqueri-
dors haguessin procedit anàlogament, això no priva de què en la illa hi
hagués bestiar boví, de sempre.

Les races indígenes posseeixen una gran força assimiladora enfront
d'elements ètnics diferencials. Però quan aquests forasters sovinte-
gen, la potència assimiladora de la raça autòctona es debilita. Així no
és estrany que el tipu indígena de Menorca amb tantes i tan variades im-
portacions bovines no hagi reeixit completament i sa presència sigui poc
manifesta i repartida a l'ensems en quantitat variable entre els indivi-
dus que d'anys es troben a la. illa.

Ara, bé: si el tipusi indígena existeix, és a dir, aquest bòvid anterior
a totes les invasions, i existeix entre la població bovina actual, quin. és?
Veu's aquí. la qüestió.

La resolució d'aquest problema, aparentment tan intrincat, és rela-
tivament fàcil de resoldre procedint per eliminacions.

Les races importades de poc, com són la holandesa, suïssa, friburge-
sa i bretona queden dea d'ara eliminades. Resten únicament a conside-
rar l'argelina, la sulla, la de la reina, la roja amb extremitats negres i
la roja amb mucoses rosades. Fem una segc-na eliminació. Argelina
pura no n'hi ha cap; són totes elles mesclades, i potser les dels moros, a
la qual raça fa referència el Sr. Hernández Sanz, en l'obra citada, ni
menys es deuria notar sa influència, si no hagués sigiut entre altres im-
portacions relativament recents, la del senyor Escudero, de Sta¿ Galda-
na, que, farà iums cinquanta anys, importà bestiar argelí. Les vaques,
que són de petita talla i de pelatge molt obscur, se les té per argelines o
mores. Doncs, aqustes vaques, fora.

La raça nomenada de la reina, descendiaí del grup qu« regalà a la
illa Isabel II, en 1863. Són de gran talla, amb taques blanques i/ roges
i un caràcter força constant; presenten una faixa (clenxa) al llarg de
l'espinada. Aquest bestiar els menorquins l'han tingut en força estima
i per això que aquest tipu, encara que desfigurat, persisteix,

El grup de bòvids regalat per la Reina procedia de la Real Casa de
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Campo. Devem a l'amabilitat de don I'. Hernández i Sanz, catedràtic
i arxiver de la illa de Menorca; la gràcia d'haver-nos facilitai els docu-
menta relatius a <lil grup, dels quals a'hfem copiat la ressenya de cato
11 r i di·is animáis. Diu :

(lli ha un áegell amb la llegenda: «Adiñiriistración patrimonial de la
Real casa de Campo»}.

«Rhin. Berrendo en colorado, cornigacho! ojalado, capirote, manchas
cu las manos, hijo de la'Irlandesa y del GàstiHón, suizos, nació en 12 de
marzo dé IN5N. Lleva un, anillo de hierro en la nariz.

Vaca sulla, de Menorca

¿(Tendera. ¡Berrenda en negro, capirote, estrella, luzón, calzado
alfo del pie derecho y bajo1 del izquierdo, cornicorva, hijo de CastillÓn y
la. Tendera; nació en 10 de diciembre de 1855.

«Chiclana. Bar renda en blanco, estrella, cuello y cabeza negros,
calzada, alto de la mano- izquierda, nornialta, hijo de la Tendera y del
Gaitero'; nació en 22 de enero de 1860.

«Luterana. Berrenda castalio, calzada bajo de los pies, bragada, b.o-
ciblanca, bien encornada., hija, de la Mdntafia y del Somero; nació en
20 de febrero de 1859.

«¡'latera. Berrenda jabonera, liicn encornada, estrella calzada alio
de las manos, manchas en lo» pies, hija Sé la, Dorada, y del Gaitero; na-
ció en 24 de diciembre de 1859.

«Clavellina. Berrenda en castaño, remendada, gargarvilla, estrella,
bien'encornada, hija del Lutero y de la Enana.

«Peflacetrada. Berrenda en colorado, capirote, manchas en las
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manos, mocha, hija do la Caporana y áb) Gerler; nació en 14' de marzo
de 1861.

Al cap dp poc temps, tot aquest bestiar fou encantat pel municipi de
Mahó, produint 318 duros. El toro, al cap d'un any, fou venut per a
carn. Els vedells foren venuts a 370 rals un.

Es proba'ble que aquetes vaques fossin o tinguessin un gran predo-
mini del fciptf jüràssic. Diera això, per la condició de les banyes, la des-
cripció de les quals, excepte de la Tendera-, no perteneix a la raça ho-
landesa. Aquestes vaques probablement serien friburgeses o ginebreses.
Així, doncs, totes les vaques anomenades de la reina, queden excloses.

Vegem, ara, les sulles. Les vaques sulles o sense banyes que es
troben a Menorca, poden tenir, quatre orígens: l.r, descendir d'una raça
sulla; 2.on de la raça Peñacerrada, del grup de la reina; 3.r, d'una vaca
procedent de Premià, adquirida en 1880 per Bartomeu Mercadal, de la
vila d& Mercadal; 4.', per variació expontània.

La illa havent estat un centenar d'anys en poder dels anglesos i
aquests en general havent-se preocupat de la ramaderia del país domi-
nat, sembla a primer cop da vista, que no tindria res d'estrany que ha-
guessin importat una de les varietats del tipu britànic de Sansón, les
quals són totes elles sulles o sigui sense banyes, com per exemple, l'An-
gus, Sallowey, etc.. Però cap document ens informa respecte la impor-
tació a la illa de bestiar boví anglès. No podem, doncs, admetre que les
vaques sulles de Menorca descendeixin del tipu britànic.

EI que positivament sabem és, que la raça Peñacerrada, regalada
per Isabel II, era sulla. Si aquesta raça, era sulla per. variació expon-
tània o per desendir de qualque varietat anglesa, sense banyes, és lo que
ignorem.

El senyor Gomila, veterinari de Mercadal, en .una conversa tinguda
amb ell, pretenia que les vaques sulles de la illa provenien d'una vaca,
sense banyes, que l'agricultor don Bartomeu Mercadal, importà en 1880,
d'una vaquería de Premià (Catalunya). Les raons amb que es basa el
senyor Gomila,. estan contingudes en una Memòria, que escrigué el dit
senyor Mercadal, la qual Memòria em fou mostrada i llegida. En aques-
ta Memòria no consta pas que cap de les vaques adquirides pel senyor
Mercadal sigues sulla. Però el senyor Gomilla afirmà que la vaca de
Premià, ho era. Tot i admetent que així fos, aquesta vaca hauria vin-
gut a reforçar les sulles existents a la illa, les quals, devien existir-hi de
molts anys enrera-.

I per últim, hi ha la possibilitat de què les vaques sulles de Menorca
provinguin d'una o més que presentessin aquest caràcter dégut a una
variació expontània.

Exposats els orígens pels quals es pot explicar la presència de vaques
sulles a Menorca, nosaltres ens decantem a creure que probablement
descendeixen de la vaca Peñacerrada, la qual constitueix un cas posi-
tiu, mentre que el de la importació d'una faça sulla pels anglesos, cl cas
del Mercadal i a la possibilitat d'una variació expontània no ofereixen la
certesa del. cas de la raça Peñacerrada. Així, doncs, podem conclourer
que les vaques sulles de Menorca procedeixen de la Peñacerrada, i per
tant no són indígenes.

Les eliminacions que acabem de fer, en cerca del tipus autòcton, estan
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justificades amb raons documentals i en quant a les suïsses, holandeses i
bretones perquè són de reesnt importació.

Per consegüent el (¡pus indígena h;i de recaure en un deis dos f̂ riips
(¡ne resten a tractar: les vaques roges d,'extremitats i mucoses negrea
o tes l'n^cs amb mucoses rosades. Aquestes ducs clases de vaques són
les úniques qtre estan representades en Ics estampes de color dol segle
xvni, stampes qtie es troben en el Museu de l'Ateneu dé Mahd, répre-
sciit.'iui escenes milii.ns o guerreres,

Comparant entre sí Ics vaques del primer grup, ta primera cosa M1"'
Dota es la manca d'uníforinitai esqueltica i craniològica. Comparades

i v;n|iics d'aquest grup amb les de mucoses rosades, aquestes últimes
si'm homogènies. Aquestes vaques roges, de [mucoses rosades, compara-

es
tes

Toro menorquí, raça autòctona

des amb (nies les demés són les úniques semblants entre si. El rest de la
població bovina, no obstant i poguer-se repartir en grups més o menys
diferenciats, als caràcters mestiços hi estan sempre representats.

Després de les consideracions que s'acaben d'exposar ens sembla que
no bi pot haver cap dubte en admetre que, si Menorca té una raçe bovina
autòctona, aquesta és la roja de mucoses rosades.

Ara,, se'ns presenta una altre qüestió, fca raça indígena de Menorca
o simplement hi ruca menorquina, quins relació té amb els diversos grups
de vaques que s'han estudiat, és ;i dir, amb les categories racials exis-
tents?

Per ii fer comparacions, cal primer descriure els caracteres de la
raça menorquina.

Perfil recte; braquicèfala; el tora presenta una depressió al mig; els
Erontals plans s'articulen formant una sutura pronunciada; els ossos del
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nas en volts ojival s'uneixen amb els ael (ront formant una p
els llagrimals SÓÍJ deprimits, com igualment els maxilars.

Les banyes implantades als cosíais, son de poca longitud, axten-
guejüt-se un poc lateralent i de sgijuit es dirigueixen en avant;
11111* color és clar en tota sa extensió i les puntes són d'un coloi-
de manteca.

El pelatge és roig viu o alatzà encès en els mascles, calor- río tan viu
en les femelles; els pèls són de color més fort en l'interior de l'orella i en
la cua; els d'aquest últim orguen toq.uen a terra. Les mucoses aparents
són rosades. Les perilles del mateix color que les banyes.

L'esquelet en general és fi. La conformació és bona, per més que
ICstat de flaquesa en què quasi sempre es troben, fa que les vaques a'pa-
reixin molt estretes.

I,es mamelles no estan pas molt desenrotllades, no obstant la major
part presenten mugrons suplementaris.

Los mides d'una bona vaca són les següents:

Alçada ... l'29 metres
Amplada de les anques ..; ... Q'49 »
Perímetre toràcic l'8O »
Amplada del cap ..> 0'21 »
Llargada f ... ... ... 0'53 »
Llargada de les banyes 0'25 »
Perímetre ' 0'15 »

Dels. tipus bovins descrits ffips avui no- en coneixem cap que s'assem-
bli al que ens ocupa. Per consegüent la vaca menorquina constitueix un
lipu autòcton i sens relació' amb el bestiar1 boví d'Europa, excepte el dé
la l'enyiscola ibèrica, el qual no coneixem totalment, com així mateix el
del Marroc.

Algunes vaques de Mallorca són iguals o semblants a les menorqui-
nes degut •• a la importació. De Mallorca a Menorca no hi va cap vaca,
si no és amb destí a l'escorxador.

Manorca, doncs, té un tipu boví propi.
Però' aquest tipu, és preferible als demés grups existents a la illa

pel que es refereix a sa explotació?
Vegem abans de respondre a n'aquesta pregunta les c.ondicions am-

liients de la illa i les formes generals d'explotació.
La temperatura mitja anual de Menorca, és 16'8°; la mínima 14;, la

mà.xirnia l&'fi. La illa- és molt perjudicada per la tramontana. La terra
està sempre assedegada. Sort, que la humitat relativa mitja és de
73 cent.

Una bona part de la illa, tota rocosa, està repartida en peces de con-
reu, voltades per una groixuda muralla construïda amb les pedres ar-
rencades dels trossos destinats a cultiu. Dintre d'aquestes peces, tan-
cades per dites muralles, és on viu el bestiar. Ni un sol arbre protegeix
els animals contra el sol cremant de l'istiu; si la paret no és prou alta
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tampoc ampara a lea bèsties contra ei vent. 0 so!, el want, la pluja, la
aerena, tutes lea intempèries süfreix el bestMí*.

L'alimentació deis bovins tpie viuen ¡i ta intempèrie consisteix en In.
pastura que sembrada de sulla, o d'altres herbes espontànies creix en sís
referits tancats. Quan els animals han consumit la. sulla, o l'hetba dels
rostolls, una regada al dia, se'ls dóna certa quantitat de palla, posant-lfi
ens uns l'orals <|u<̂  hi han en la, muralla., semblants a ninxns.

Les vaques viuen amb els torns, els quals rarament són de lués eda t
d'any i mig.

Excepciona lment , el best ial ' es troba, en bon es ta t de e a r n s . l . lur es-
1 ¡i.i n a t u r a l , podrien d i r , és e s t a r magre, ser.

Qualques masies tenen estables; el bestiar d'aquestes finques no està

Vac;i menorquina, raça autòctona

tan a, la Intempèrie i al mateix temps està, millor alimentat, Però aques-
tes masies són en remarcable minoria.

lis compendrà, que els bovins explotats 9o aquestes condicions esti-
guin, lluny del rendiment dels individus ben atesos. A un hom. li l'a. es-
trany que, visquin. I no obstant, arribada la, primavera, les vaques que
van lipes de (erratge verd i durant el primer període de lactació donen
(ins l i litres de llet.

Lina, vaca. suïssa,, holandesa, ginebress, etc., recent importada, i ben
al imentada. , al primer a n y produeix una. q u a n t i t a t Superior de llet al de
les vaques de Menorca , però sotmesa al mateix règim de les del país ,
hi. producció de llet no s u p e r a , q.nan no és inferior, ¡i l·i quantitat que do-
nen les del pafs.

Entre les vaques Iotes de Menorca , els r e n d i m e n t s són a m b poca di-
ferència, els mateixos, de m a n e r a que i ' ls pagesos no trien p a s una vaca
pel fel, de perla ,nver a, tal o qual grup, sino per Ics q u a l i t a t s ind iv idua l s .
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Això, constitueix, doncs, «na prova de que entre les classes de vaques de
molts anys aclimatades, no existeixen diferències de producció.

Entesa aquesta, última conclussió, fóra convenient explotar' una, sola
classe, de vaques, eliminant les demés?

.In penso que sí. Tenir una sola classe de bestiar, és a dir, una sola
raça d'una espècie determinada, ofereix l'aventatge de gaudir la possessió'
d'nu producte propi, distintiu. En zootecnia aquest aventatge es mul-
tiplicada, perquè S'eviten amb una sola raça els conflictes hereditaris.
En <•] mercat, ço que més es pagu és sempre el producte definit i espe-
cífic ; el que menys valor assoleix, és la barreja.

M. ROSSELL i VILA
Professor de Zootecnia

de l'Escola Superior d'Agricultura

jGuerra als destructors!
in

F ER avinent que les rates, ratolins, rates safardes, rates d'aigua, rates
áe claveguera, etc., són una allau de destructors incansables, és

cosa que a ningú vindrà de nou. Però,saber el motiu de tanta persis-
tència en rossegar quan, sembla que amb mastegar lo necessari per a
viure n'hi hauria prou, és qüestió un xic més ignorada. I d'aquesta
perfídia rosegaire, en ve el gran perjudici que ocasionen, i el nom, amb
<jue són classificades aquestes bestioles en l'estanteria dels naturalistes.

Sembla que son destí sigui destruir amb les dents, i no és més que una
obligació fatal que les obliga a fer-les servir, doncs si no ho fessin així,,
no podrien mastegar en el sentit estricte de la paraula.

Com s'explica això? Senzillament, aquests animalets tenen les dents
(incisius) disposats de tal manera que si creixen o s'allarguen més de lo
necessari, llavors els caixals no s'ajusten i en conseqüència es fa impos-
sible mastegar. I és clar, per a gastar-los, per a atenuar son crei-
xement, és precís fer-los servir, i per fer-ho' quan estan tips es dediquen
a rosegar el primer q¡ue elá ve a tomb. Per ço veureu moltes vegades,
serradures de paper als recons de les. biblioteques. Probablement no
n'han menjat gens ni gota, però calia esmolar la dentadura i s'han entre-
tingut, rossegant els grossos infolis d'un erudit o les noveMes d'un frè-
vol, la qüestió és actuar de moliner.

Coneguda aquesta interessant característica de l'existència de les
rates, no us estranyeu de les malvestats que ocasionen, doncs al número,
que sovint és massa crescut, cal afegir-hi aquesta necessitat vital que les
obliga a rosegar. ...i s'han ideat infinitats de procediments per a des-
truir-les, inclús s'han produït cultius de microbis especials. Però
l'agricultor, com a destructors de rates positius, pocs pot aprofitar-ne.
Els gats, les rateres o trampes, el verí, i l'oliva.

Els gats són de sobres coneguts per a descriure'ls. Jo no diré si
són sim'pàtics o antipàtics, sols faig avinent que són aprofitables com a
bons caçadors, aquells que són més feréstecs. No fieu en l'eficàcia per a.
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