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ZOO T E C NI A 

Introtfucci6 

Lli96 ht.. 

Les etapes de la Hamaderia - En els temps primitius 
en qu~ els pasturatges eren abun~ants, assent a l 1 ensems molt 
petita la poblaci6 de la terra, el bestiar s'alimen~ava ~ica
ment i exclusi vament de les herbes dels prats nat urals, agotant 
un pra t darrera 1 1altre. En aquell temps havia de fer-ho forço
sament aixi, puix que valent poc el bestiar tamb~ navien de va
ler poo els a liments. Avui dia a quest sistem~ ~ s encare usat 
en certes comarques, emigrant el bestiar ~· una regió a l'al
tre en cerca d'herbes fresques. 

En augmentar les necessitats humanes, hagueren Qe de
dicar-se al conreu els pr a ts naturals, establint-so a l'ensems 
un nou sist ema de criar el best iar: el criar-lo a dins d'esta
bles, i 6s en a questa segona etapa de ta ramaderia, que es con
siderava el bestiar com a un mal necessari, tenint-lo solament 
~er la quantitat de fems que produeix, pels productes industrials 
(llana) que dona i pel treball; la producciÓ de carn era el 
factor m~s secundari. Veritablement estaven en l o cert en aquell 
temps en considerar el oestiar com a un mal necessari, puix que 
el seu valor era molt petit. Paro si al revolucionar l'indus
tria i el comerç passant de l'estat de produir solament lo ne
cessari pel consum de la comarca, estant l'industria patri~rcal
ment repartida pels seus respectius gremis, al temps actual de 
gran producció industrial degut a la proclamació de la llioertat 
industrial, podent-se d'aquesta manera estaolir cada individu 
quan volgu~s i on volgu~s; i na·turalment 1 rindustria prengu~ un 
gran increment concentrant-se en les grans poblacions. A partir 
d'aquest moment, es produeix un gran canvi en l'economia rural; 
els treballadors industrials obligats a treballar moltes nores, 
i en feines pesa~es, gast en mol~es energies, i per a poder com
pensa r aquest desgats fou preo!s canviar el r~gim d'alimentació 
introduint-hi el consum de la carn. Al generalitzar-se el con
sum de la carn, n'hi hagué una major demanda , augmentant el seu 
valor, i ~s en a quest temps en qu~ els pagesos pogueren ~edicar
se a la cria nel bestiar en els estables. Al plantejar-se aquest 
problema, el uomte de Gas~rin el comprengué desseguida, i per ~ 
poguer-lo resoldre pensà en la creaci6 d'una nova ciência, la 
Zoot~cnia (ve del grec: .zoo - animal; t~cnia - art) o sigui del 
tractat del bestiar. El Comte de Gasparin que era director de 
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1 1 "Institu-c Nationale .Agronomique" creà en dit Institut la cà
tedr~ ne Zoot~cnia1 encarregant el seu ñesemp~yo a Beaudemen-c. 
Beaudemant es troba d~vant d 1 una ci~ncia nova i X&.a1j molvs es-
tunis que neixà inacaoats de~ut a la seva prematura mort . Com
parava els animals amb les maquines transíormadores, ja que 
transXormen els a liments en ~et, carn, llana, etc. i força o 
treoall; a semolança d ' una locomotora que donan e-li caroó ens 
produeix -creoall • 

.Avui dia estem en la 1nii.ciaoi6 d. 'una tercera e tiapa: 
la Ramaderia independent ne l 1 Agricultura. Sembla que ni h~ 
una marcada -cend~ncia en separar el ramader de l'agricul-cor, j~ 
que s'ha vis"C que es pot criar bestiar sense posseir Iinques, 
compr an-c els aliments als pagesos, i transzormant-los en carn, 
en els estables com per exemple fan els vaquers de Barcelona, 
~s com si diguessim una explotació indus"Crial. 

En la nist~ria de la Ramaderia podem doncs, distingir 
tres etapes, que n'obstant encare subsisceixen totes tres ac
tualment, ja que no són incompatibles, i elegirem sempre les 
que ens dictin les circumstàncies, per a poder produir io més 
econ~m1cament possiole. 

Zootêcnia ~s l a ciencia que tracta de la cria i explo
tació dels animals domàstics. Com a animals nomàstics es consi
deren twnbé la lama, l'elefant i l'austrñç, pere nosal-cres els 
deixarem, per no in~eressar-nos , aplicant la nostr~ atencl6 als 
animals propiamen-c ramaders. 
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Lliçó za. 

La Ramaderia munQial - Par a conàixar l'esta~ ne l~ Ramaaaria mundial nauriem de posseir es~ad1S~iques, qua wanquen 
amb motiu de la guerra, puix que ~otes nan canviat. No ooa&amt 
d'una manera general podem dir que l'Amàric~ de~ Nort ~s el puis de las indús~ries da la carn i aa la ~~e~; l'América del Surt 
as dadlca ~ la ~aoricacl6 ae carn, per a expor~ar-la a Europa; 
l'Austr~lia a l'exportació de carn, igual que l'Amêrica ael sur. A Europa ~o~s els pa!sos litorals han d1 impor~ar carn dels p&1• 
sos centrals. A Anglaterra la Ramaderi~ s'na denica~ a la crio de reproductors, per~ tenint i mportància la producció d 1 animals 
d'escorxador. E~s pafsos més impor~aaors són Angla~erra 1 Ità
lia. Espanya equilibra el consum amo la reproducció, d~ut es
pecialment al poc consum que hi ha. a l'Asia i Africa la Ramaderia encara es troba en 1 1 esta~ de cr~snumant. 

Abans dw la guerra la producció ruundi&l estava ~va
llada amb e~ consu~. Una ne· les preocupacions que han ~1~gut i 
tenen ~o~es les escoles, espec1almen~ la socialista 1 en~r els 
seus a.evo,;s En Car..1.• M~ era la de que pogués arriDar un moment en qu~ la sobreproducció dongu~s un excés, i motivés una 
suspensió del treball, ço ~ue motivaria una veritab~e cat astro
fe posat que quedarien materialment sense oase. A~nesta sobreproducció l'havien assolit ja algunes i ndústries, ço que produih 
neeeasar~ent una baixa en el preu de les mercaderies, més no 
succeia lo me.teix amb 1 'Agricu l tura i Ramaderia que restaven c6n
foses en el més aosolut abandó i retràs. El desenrotllament ne 
la ramaderia està lligat amo les necessitats nutritives de~s pobles, i ¡a seva creixen9a estA relacionada amb La .Llei econami
ca de 1~ oferta i de la demanda. 

Com totes les indétries la Ramaderia pot ~sser explotada "intensivament i extensivament, i s'observa que a mida que 
el mercat ~s m~s gran, m~s s'intensifica la inddstr1a rgmadera, 
i que aprop de les grans capitals, on els seus productes ~enen racil sortida, arriba a un màxim d'intensitat de p.roduecid, no 
succeint lo mateix en els punts af1Lats, on les comunicacions BÓn difícils, ja sigui per ~alta de vies de comunicació (camins) o 
per les males condicions climatol~gi~ues, etc., en els ~uals 
llocs la Ramaderia ~s m~s extensiva; succeint lo mateix en 
aquells districtes, en els que es veuen en l'í~possíbilitat d 1 

usar m's econ~mic~ent l'herbu, i l'utilitzen coo a "pasto" per als animals. ,aix~ ho veiem molt a Catalunya, on igual que & l' Argan. tina , i a l' Aust ralia , t~ mol ta herba que per 1a seva poeu. 
alçada no es presta~ dsser tallada, o que les despeses «'obten
ció o transport serien m~s grans que el cost de la vea~. Les 
crisis dintre de l'Agricrml~ra poden ~sser cansades priDc1pa1-ment per les dificultats de medis d.e transports, sobrew't par als productes frescos i primerencs; aquesta comod~~a~ i eve~tatge no la tenim en la nostra terra, hbvent-hi en cert aqui.1i
bri amb aquells productes de fàcil conservació i de ~enors GX1-
g~ncies. Abans de la guerra podem dir que l'equilibri, degut 
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principalment als ferrocarrils i vaixells era mundial. No suc
ceia lo mateix durant l'edat mitja en la que no passava any que 
unes comarques o altres haguessin d'emigrar degut a la fam que 
en elles hi reg~va, mentre que altres assolien el màxim de pro
ducció obtenint extraordinàries i fabuloses quantitatd de produc
tes agrícoles. Actualment .el fet de presentar-se la ram en una 
regió o comarca ha passat a l 1 hist~ria (naturalment en temps nor
mals) degut principalment a l 1 augment cada dia major dels mit
jans de tr~nsport• Abans de la guerra la p~oducció agrícola es
tava en equilibri, especialment la ramaderia que no donava lloc 
a reserves puix que un exc~s de producció porta un major consum 
de mat~ries alimenticies. Aquests ultima anys hem vist com naei 
cians pecuar~ament exportadores s 1 han convertib en importadores, 
t~l ~s el cas dels E. u. d'Arobrica, g~e a l'any 1~00 eren expor
tadors i en el 1 910 importadors; lo mateix ha passat a molts pa
!sos europeus. Les poblacions industrials són causa d 1 un augment 
de consum d'aliment concentrat per a satisfer el cos, que degut 
al major gasto d'energies que porta la vida industrial comparada 
amo la agrícola, ho exigeix, i aquest augment s'accentua especial 
ment amb la carn ·i la llet, lo que na portat a un augment co~s
tamt de caps de oestiar des del 1~50 i principalment durant a
quests darrers anys. S'ha observat que quan m~s lndus~rials i 
civilitzades són les nacions~ més consum de carn fan. 

La població equina i els motors no animals - Un segle 
enrera no ni havia altra íorça que la dels animals ; el vapor i 
1 1 electricitat eren desconeguts. En apareixer el primer ferro
carril es cregu~ que desapareixerien els animals de peu rodó, 
per esdevenir innecessaris, diguent-se l.o mateix ~ ca~ nova 
apl1cació del treball motor com a substitut del treball animai. 
No onstant ¡es estadístiques ens demostren que la xifra global no 
disminueix m~s que en ciu~ats de primer ordre com Londres, New
York, Paris i en altres de segona ord~e com Roma, Barcelona, etc. 
en la s que el nombre d'e qui <is lw. disminuid notablement. Perb, 
en general les nacions que m~s autos i ferrocarrils venen, m~s 
gran ~s el nombre d 1 equids, degut principalment al trà~ec secun
d~ri que s'origina, podent-se compar&r a un riu, les rieres del 
qual s6n els tran~orts que fan els equi~s per camins o carrete• 
res í'ins a tro bar la v~a IESrrea. 

Un Bl~re ~actor són els exercits moderns, ~agut al 
gran nmmbre d 1 equids empleats en cavalleries regimen~des, en 
els ~ransports i en l 1 artilleria. Fins els cavalls de luxe, que 
en un principi semblava que serien substitu!ts per l'autom~bil, 
s 1 hi no ta una rea. e ci 6, so lament que actualment .u o més Genen sor
~ ida els ~orfolks. Demés, 6s molt curiós veure que no solament 
no ha disminuits al nombre, sinó àl contrari, augmenten a ~·en
sems la seva valor. 

Igualmant augmenta el ntmbre d'hibrida, malgrat discu
tir-se tant la seva utilita~, arribant-se finalment a la conclu
sió, que en certes terres són insustituibles (regions escaoroses 
dels Pirineus, regions pobres de Castella). A l'ensems són molt 



apreciats per~ la seva immunita~ per les malalt ies, com succe
eix a Madagascar. En els pafsos ~ropioals les mules són mol~ 
volgudes degut a la seva major resist~ncia, especialment en les 
cowarques caloroses, ~o que mo1i:iva qu.e es provés a l 1 Africa 1 1 

hibridació de la cabra com e.l. cavall. Els Estats Units abans 
era una nacicS importadora ól.e mulats, 1 avui dia en té m~s ella 
que tota l'Europa jun~a. 

Respec~e el bes~iar as1nal ~s el que es presen~a més 
es~ancat i el que per les seves condicions se li dona poca im
portància, cons1deran~-lo relegat a la claae poore i miseriosa. 
Per lo que fa re~er~ncia amb el pervindre de di~s animals, no ha• 
vam de ~emer res, posa~ que les estad!stiques no fan m~s que acu
s~r u.n major nombre i una major necessitat de servir-nos d' ells. 

M~tode de fer estadís~igues 

Bestiar oví i caorí: es mira lo que consumeix la ca
pital i el reste de Catalunya, i considerar que ni na doble quan
~i~at del que es por~a a l'Escorxador, per~ restanv l'importació. 

Barceloru:~. consumeix •••• 6~0,6~0 caps anyalment 
Reste de Catalunya consu-

meix • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.699.659 " I f 

Total •••••••••••••••••• 2.342,349 .. ll 

L'impor~ció és •••••••• 1.456.000 11 11 

Consum Cle oestiar català b~l,64~ u 11 

Per tant, ni hauran b~l.~49 x ~ - 2,69~ 1 047 de caps. 

Per 8 i no per 2 perquè hi na una població flocant de 
moltóns procedents d'Arag6 que s~engreixen a Lleyda. 

Bestiar porcí - A Catalunyu cada any es sacrifiquen 
611,~60 eaps del s quals se n 1 importen ~ti, COO caps.· ~ueden, 
doncs, 283,260 caps que són produ!ts a Catalunya mateix. 
~tk>,~oO x 2 = lb6.~20 caps. Com es descomposa aquesta població? 
El n~ero de truges venint en compte que cada una dona anyalment 
lb porcells, tindrem que hi nan: ~7,861 ~ruges. Cada verro cu
breix 50 truges, hi hauran 750 verros. Aquests 566,320 caps, 
.ao .ni comprenen pas el.s reproductors, per lo t&..uli elswni nem d' 
a~egir i ~indrem en votal o04,~31 caps per~, concedint una mor
ualitat del 5% tindrem 63o 1 tlo4 capa. 

Bestiar bovi de carn - Portew a l 1Escorxador 103,12~ 
capa; d'aquests n•havem de deduir 4,a24 caps lleters que llambti 
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van~ ~'esc orxador. Aques~ bes tiar ~amb~ el multiplicarem per 
~res i tindrem una poolaoi6 de 295 , 6lb caps, per~ , mês 4&, 241 
caps Qe població l l ete ra mé s 1 7,187 c•ps del o% de mortali~a~ , 
s uma 3b0,94a caps . Aquest coeiicien~ 6 s'ha caLcula~ de la ma
nera ~egtten~. De CaQa 12 va.ques una va a l'es corx&dor; Qe cadb 
~O vede~ls produits d van a l 'escorxador , i de cada B bous y 
caa..&. ~ pujan~s s ols va a l ' e scorxaCl.or 0 . 75 cad.e. aey. Cada any , 
doncs va a ~'escorxaQor ~ . 95 capa. La s uma ~otal que hem con
s idera t ~s ~b; e~ ~.'lo é s gairebé l/6. 

Bes tiar lle~er - El raonament és: Ca talunya té 
2,500 , 000 habitamts i consumint e~ haoitant un d.ecílitre de 
llet (resu¡tat mig)de diverses notes a.e munici pis Cl.e tapus di
:re rent ( indu.a tria~ s , agr:!coles , comercials i rnixt;es ) consumir A 
doncs, ~50,000 litres a.iaris a.e llet, o sigui 69 . ~60 , 000 litr es 
a nyals. Si considerem que e1 p romig de les vaques que produei
xe.a l a llet és de .:>000 litres li~na.rem que e s necessiten ~':1 ,'160 
vaques , perb , les vaques existen~s no estan totes en plena pro
ducció , no cons titueixen l e s productores tot al oes tiar l leter , 
hem de considerar que la producc~6 bovina Iemell~ es~à integr~ 
da per b vaques en plena producció , una amo ~000 litres, una al
~ra amb loOO una de prenys en primera cr ia, una vedella i un ve
dell. 

Si set vaques produeixen 18 , 500 1 . ( 5 vaques , 3 , 000 1 . 
1 vaca , 2 , 000 1 ,, i una altra vt:~ca 1 , 500 1. }. Per a pro:hlir 
89 . 250, 000 1 . es necessit a r an x vaques . 

X = ~4 , 121 vaques de D000 litres 
X 11 4 , di4 " " 2000 n 

x = 4 . ~~4 " " 1500 " 
4 , ~~4 n prenys 
4 , 824 " vedelles 
4 , 824 vedells 

Total 48 , 241 caps de bestiar 

Estadís~ica pecuariade Cata~unya i la seva valor ació 
comr ecual- Una estadi s&ica e spanyola de l 1any ltib~ i una al
tra del l do5 ens donen el s egüent nombre de caps: 

~ 1859 an¡ 186~ 

Esp~cie e qui~ t•+······ 15,540 caps 34 , ~42 caps 
11 asinal • • •• • •• • • - 49 , 8~0 u bb, ~H39 u 

Hibrida • • • • • • • • • • • • • • • • - 44,546 n 72,126 n 

Espàcie bovina • • • • • • • • • - 59 , 6ób " l 0tj , 463 n 

'! ovi na. • • • • • • • • • • - ;3~7 . ~i:;(j 
,, 7DtJ , 74o " 

" caprina •• • •• • • • ol, 0~3 " 1Zo,~b4 " 
" por cina •••••••• 73 , 320 " 2lo, o83 11 
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Comparant aquestes dues estadístiques es pot veure 
que for9osaruenv nan d'~sser falses , ja que en sis ~nys , sense 
cap canvi que ho jus~ifiqui augmenta d 1 una manera considera
ble el nombre de caps ; no és concebible, doncs , el fet que 
augmenvessín tant l a nostra riquesa pecuària, quan en aquell 
temps el oesviar, i especialment el llaner, soxri una grossa 
oai:x:a a tota l·~Europa, degut a .La còmpeli~ncis. de led llanes 
Argentines i A~stralianes. . 

En l'any 1921, una estadística de lrEstat espanyol 
dona com a certes les següents nades : 

Espècie equirut • • • • • • • • • • • • • '/3' 511 caps 
'! asina.L bb,l~8 n 

Hibrida 
\ ............ 

8'1 t 2ltj " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Esp~cie o ovina llts,027 u ••••••••••••• 
Ovins i ca bri us ........... 4. 939,418 " Espècie por cina •••••••••••• 3t>o,b;13 " 

i comparan~ aqueslia es~nística ruuo l 1 anterior, veiem que els 
bovins so.Lawent nan augmentat d.runs 10,000 caps~ quan en reali· 
tat h~ triplicat aital xifra; els ovins són en molt major nom
bre, igua1ment que els porcs. Les causes dels errors d~aques
tes estadístiques és el règim trioutari, puix com que sols pa
ga el oestiar ~illorat, en denunclen solament una part oculvant 
l 'altra. 

A Catalunya na estat teta pel senyor Rossell i Vilà 
una estadística corresponent a l'any l9ló i feta a base d'ob
servacions, i_~er dades suministrades pels principals raw~ders, 
comerciants, propietaris i mercadera de cada comarca. 

Espècie cavallina • • • • • • • • • lDb,~Ob caps 
'! ti.Sintt.l • • • • • • • • • • • • 159,ti~b 11 

lf mular • • • • • • • • • • • • • 160,t>84 " li bovinu. •••••••••••• 315,.609 n 
· n llana.r i caprina •• 247b,40~ lt 

n porcina ••••••••••• 404,06b 11 

Valoració - Aquesta valor que consignem més avall en 
la estad!stica corresponent a l 1 any 1921, cons~itueix la rique
sa pecuària de Catalunya, ·la segona Ïont de prosperitats de ca
talunya, malgrat de desenrotllar-se amplament tant sols en la 
mitat del territori de l a no stra nació, ja que l'altra meita~ 
està ocmpad.a per f ruite rars i vinyes que priven a. e tenir-ni 
bestiar. 

La ramaderia en poc ~emps ha augmentat consideraole
ment la valor dels seus productes, a ixí trenta anys enrera un 
poll! de 4 anys i sense cap tara valia tiO duros. La regenera
ció rawanertio va comen9ar a lti. Cerdanya i a ~'Empordà, qua es 
dedicaren a ootener cavalls i eugues voluminosos, per a vennre
'ls als valencians que els recrien rins als 6 anys i mig, i alla-
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vors ets tornen ~ vendre com auimals de treoall. Els vedells 
de 7 ~ va.1.en ~4 duros i si són de ra9a su!9a en valen .34. 

En con jun~ podem dir ~ue l a ramaderia serà prbsper~ 
men tres ho si gui la indús triQ. 

Cavallina ••••••• 

Asinal •••••••••• 

Guarans ••••••••• 
Híbrids ••••••••• 

Nomore de caps 

1~3,':105 (avui ~o% de 
di ~mi nuc i6) 

lb~,o03 (10% de reo~i
xa) 

l,~oo 
ló0,5¡j4 (5% de reba i

xa) 
Bovins {carn) ••••• .3o0 , ~43 
Ovins i caprins • ¿.ó'lo , 047 
Porcs ••••••••••• o6o , 864 
Conills ••••••••• 7,000,000 
Aviraru •••••••••• 1o,ooo , ooo 

va¡or Íil"" 
clivia.ua.l. valor liO:btl.l 

Ptes . Pte s. 

1000 l3;j,~Oo,OOO 

¡:;;o O ~':1,4bb,~o0 

~o o o 2,400 , 000 
1000 160, 5él4,000 

600 ~16,ooo,o00 
40 lOo,':l~l,bbO 

li:.5 7o ,60tj ,000 
~ 14,000,000 
:1 60,000,000 

zooo ~o,4o~ , OOO Bovins lleters ··----~4~b~,~~~4~1~--------------~~~------~~~~~ 

Total • • • • • • • • t5'76,9~4.~30 
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Lliç ó 3~. 

CONSUM 

Consum de carn - El oe scl a r d ' esoorxanor es ~à consti
Gui~ per grans i pe~its re~an~s l pe i porc, navanv- hl n'oos
~atl~ nacions en que e l consUill de carn de cavall és norruol (Fran
ça, Alemanya , etc) amb l'avantatge que és més oara~a que l~al
tr~ i Si comparem les quaiitats de la caru a ' un oou de 14 ~nys 
(oou de treball) amo lu d'un cav~ll de l~ maueixa edav, induo
taolement ~s pre~eriole l'Última. A Barcelona es va intentar 
l'ihtroducci6 ae la dita carn, per~, no tingué ~xiu , puix q~e 
la geut .ia mlil r ava aLHb certa aprensl6; ul cirualllenl. a .l!1igueres S l 
gQi degut al gran nombre d ' estrangers que hi haoiten, o per 
raons econbmiqu.es, caa.a. dia es ven amo més éxit , COIIl ho prova 
el í"et d 'ésser uaua vegaa.a rués n01uoroses les ce.rniceries que 
es deaiquen a la venda de carn de cavail. 

El consum Cle carn Cle bovins , ovins , c~prins i por
cins, na augmentat consideraolewent Cl ' ençà bastants snys, ~ixi 
sense comptar el gran consum que es fa a.'animals à e corral , 
ca9a, pesca, e~c . semblant per les modernes estad.!stiques que 
ni ha tend~ncia a ni ve.J..lar els dos consluus. 

El consuw que es f~ Cle c4rn en les distintes ~cions 
varia ruolt per person~ ; a l'Argenvlna , on~ molt b~ra~a, era 
cosa correnG 20 anys enrer a que un viatger que es trooés al 
camp i necessités carn per a I er un à pet , que en passar un ra
mat en ma~és un cap per a tenir el uroç que neuessi~és , i 
aixb a la vis~a ae.1. guardià, que no dei~ res, puix que ho tro
bava una c osa navurai , l o mateix que aqui és corrent tueujar un 
govim de ra~m en passar pel cosua~ d ' una vinya. 

El consum de carn é s més o wenss gr an segons que les 
nauions sigui n o no industrials , i en urla wa~e lxa nacl6 l es 
conqlles inct.ust.r1al s consUJ.ueixeiJ. el a.oule o tïrlpl e quauuita-v de 
carn que les rurals. 

El consnw per persona a les principa.is nacions é s coru 
seglleí.x:: 

J;ny_ l-:712 - França consurueix pel' perso:u.a 36 Kg . 
Argeu r.i!1a fi 11 11 - 118 11 

Ita.lie~. ~ • ¡ .... 
fi fJ fi - G2 11 

B~l.gica 11 n •• 6 .G 11 

a l euAni a " n " - 4b " Canadà u n u 59 11 

Esta"ts Units" " ff ... 69 " Anglaterra. " " 11 d4 11 

Aus~rali t:a. lf " n - .J..lb " ca tal unyb. 11 " 11 DG 11 

~(),¡>l~~~~':,\.\\ f~ l~ 
•\ 



- 10 .... 

En l'any 1921 el c011SUW ae la carn a cata lunya es 
reparueix de 1~ següen~ ~aner~: 

~.GUilos en ~UilOB en 
Espècie Caps ca:rniceria menuderia 

(Bou 464,6~6 
Bovina • • • • • • • • • • • • • • 192,790 ¡¿b . ~b6 ,1~7 ( 

(Ven. ¿Qt$t::,l:.1~ 

Ovina i caprina . . . .. . 4347,349 Gb.49o,Oti0 o7~9,036 

:Porcina • • • • • • • • • • • • • 3ll , ~bÜ 60.860,b5l b900,2tj7 

~q¡.uilos d. e carn •••••••••••••••• d3 . 33;¿,965 l0040,.L5l. 

Ten~nli en compte lo que se'n va en conil ls i aviram 
ve a resultar que a Catalunya es consum uns 100000000 quilos 
de carn, que repartits pels 2500000 habitants , toquen 40 qui
los de carn per individu, :iL venint a represe.ntar una valor de 
~oOOOOOOO de pessetes. 

Consoo1 de llet - Es una cosa gr~ la manera com s• 
na rpopagat 1~ vaca l.Le"tera degut a ls productes deri va:ts ui _ 
principa.Lment a.l consum direclia. d.e .Llet que es I~ en grEJ.n es
ce.la .en els nuclis de poolaci6. 11. Am~rica en els centres innus• 
~rials ni ha un gran nomore de vaques lleteres, i en canvi no 
se'n "t-J:"O.»en en regions eminen"Gmen t agr:!coles. En els Estats 
Units les vaques .llelieres són en tant gran nomore que la suma 
d'elles importa quanliiliats més crescudes a la dels capitals 
esmerçats en la indú~:;;tria del uot6, liinguda per la. més impor
tant de la nació. En .la nostra terra les caores cada dl& van 
perdent terreny, degut princ1psLment a la campanya que fan e.ls 
metges a CaQSa de portar aquestes les febres de malta o de Bar
celen~; per altra part ls. mantega de vaca és mo.Lt més {J.precia
da que .La de caora. 

De la manera com ha augmentat el consum de la llet 
en~ en f~em càrrec citant aiguns casos, així per exemp.Le, a 
Figueres fa cinquanta anys consumien la lle~ de lO cabres , i 
avui dia t~ a m~s de nemoroses caores m6s de 100 vaques. A 
Lleyda, amo igual lapsus de temps ha succeit una cosa semblant; 
a .L 1 Urgell encare és m~s pronlilnc~ada 1~ consumació com .no de
mostra el fet de que a Linyola fa 10 anys hi navien solament 
cinc o sis cabres 1 avui dia compt~ amo cinc vaques i dos o tres 
ramat~ de cabres. A Mollerussa, Borges , Anglesola i altres po
blacions succeeix lo mateix, Iins al punt d ' estaolir-se a Pa
lau una í"àbrica de mantegues i formatges i a Balaguer una I"àori• 
e~ de llet condensada. 

Consum i producció de llana - -1Fins despr~s de ml tjos 



- 11 ... 

del segle passat , tot Europa tenia el bestiar de llana conside
ran~ la carn com un producte secundari; ~a ~lana es pagaYa a sis 
i set pessetes el quilo Qurant la guerra , perb ab&ns d'esc~a
tar aquesta es pagava a una pesseta i 0. 7b pessetes. El que 
la llana es pagui en aquests preus tan onixos ~s degut a la ia
cilitet dü tran~ports , ja que paisos cow ~rgentina , Australia, 
Transvu.al , i Uruguay poblaren eJ:tenses comarques de oestiar 
llane:b i a 1 r entrar aquests proa.uct es en el merca li Europeu es 
produÍ la baixa de preus fent an~ieconómica ~a seva cria. Demés 
ca~ fer notar que aquests pobles en criar els ovins han ~ingut 
cura en se~e ccionar les races m~s productor es en qualitat i 
quantitat de llaaa. 

La producció de llana de les principals nacions pro
ductores en l'any 1912 fou la següent: 

anglaterra ••••••••··········· o8.000 ,000 
Alemanya ••••••••••••••••••••• 12.000,000 
Argèlia ••••••••••.• •• •••••••• ln.ooo,ooo 
Argentina •••••••••••••••••••• l4o . OOO , OOO 
àustràlia ·····~··············~b3 . 000 ,000 
austria-Hongria ••••••••• • •••• 1~.000,000 
àfrica del Sud •••••••••••..•• 7a . ooo , ooo 
Brasil ••••••••••••••••••••••• nOO ,OOO 
Balcans i Turquia •••••••••••• 6~ . 000 , 000 
Catalunya •••••••••••••••••••• 1 . 000 , 000 
Estats Units ••••••••••••• • •••1~4 . 000 , 000 
Espanya ········•••••••••••••• ~4 .000 , 0CO 
Grècia •••••••••••••••.••••••• o.ooo, ooo 
ItAlia •••••••••..••••.••••••• 9 . 000 , 000 
India Anglesa •••••••••••••••• 26. 000 , 000 
Mèxic •••••••••••••••••••••••• 6 . 000 ,000 
Nova-Zelanda ••••••••••••••••• 77.000,000 
Portugal •••••••••••.•••••.••• 4.000,000 
Russia Europea ••••••••••••••• 1~~.000 , 000 
Russia as siàtica •••••• • •.•••• 26.000,000 
Uruguay •••••••••••••••••••••• b~.ooo,ooo 
Xile ••••••••••••••••••••••••• 13.000,000 
Xina ••••••••••••••••••••••••• ~~.000,000 
A~tres pafsos •••••••••••••••• 20. 000 , 000 

quiJ,.os 
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Catalunya actuaLment produeix 1.062,000 quilos que 
es paguen a b ptas. quilo, ço que represen~a un~ valor de 
5.luO, OOO ptes. 

Producció de carn - La conservació de carns es fa en 
molus pafsos i de moltes maneres, especialwent a ço que es refe
reix a la carn de porc. 4 alemany~ i Fran9a hi h~ centres de 
conservuoió de carn de cou i de moltó. Els punta princip~la 
productors de carn són l'Argentin~ i l'Austràlia ~ue inclús fan 
extractes de carn. La forma m~s corrent de conservació és el 
tasajo, que no ~s altre cosa que carn dessecada. El principal 
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centre productor ~s Xicago. Els ?~.000,000 de oovims que daven 
vida en aquesta indpstria en els Estats Units , avui no són sufi
cients ~1 consum nacionul. 

~a producció de besci~r jove ... A Catalunya nl han 
l3~.90b caps c~v~llins, nels quals solament 1~ ,045 són eugues 
de cria, per~, d'aquesces tan sols ia mei~a~ són destin~des ~ 1~ 
reproducció de 1 1 espècie, essent desÍiinada lraltra meita" a la 
producció de mules . En l'any 19lo de les ~.0~2 eugues s'obtin
gueren o,212 pol~res, ja que draquelles se n'ha de descomptar 
un 25 %d'eugues estèrils; dels poltres que naixen se n'ha de 
descomptar un 4% de .mortalitat , per consegftent, c~d~ aA~, es 
poden produir o,~l2 pol~res. D'hiorids se'n produeixen igualwent 
6,212 per eugues i guarans, i adem~s 565 fills de someres o si
gui un to~al de 6?69 caps. 

De rucs cada any se'n produeixen 9 ,3~8 caps. 

De l'espècie bovina els ob0,943 caps es reparteixen 
en 91,0~0 vaques, oo,l3o vedells i ~03,798 bous de treball, to
ros, etc. La producc.i6 t~.nyal serà la de les 91,0&0 vaques o si
guin o6,135 vedella. 

D'ovins se'n peodueixen uns 900,000 caps. 
~ 

De porcs se'n produeixen uns 3lo ,OOO caps. 
-

Producció de treball w La producció de caps de les di~ 
feren~s espScies que proporcionen treball és el següent: 

Cavalls •••••••••••• 
Mlll.s ••••••••••••••• 

Ases ••••••••••••••• 
Bovins • • • • • • • • • • • • • 

9?,224 
130,'1 '16 
136,65'1 
209,ob0 

Producció de llet - Es compta que ni han unes 4~ 1 241 
vaques, destinades a la producció de llet que donen an~alment 
d9.250,000 litres de llet. 

De cabres se •n compteJJ. un.es 15,000 i caà.a una don&. 
450 litres anyals o siguin 6~'160,000 litres de llet. 

Indústries lactees - No estan encare molt desenrotlla
des . A l'Urgell hi han dues fàbriques de llet condensada i man
tega' à Palau d'Anglesola,de mantegues i formatges; a Cerdanya, 
de mantega; a Berga, de mantega i formatge; a Sant Pere de 
Vilamajor, de llet condensada; a Sant Celoni , de llet condensa
da, produint 60t000 caixes anyals, amb un pes total de 1.1'15,040 
quilos. 

No obstant a questes indústries en la nostra terra es
tan encare als seus principis trobant-se totes elles amb la di
ficultat de proveir-se de mat¡ria prima, ja que aquesta es con-
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sumeix en ~rese. 

Indústries de la carn - Es una indpstria que ben por
tada donaria lloo a grans moviments, ja que a m~s de l'actual 
producció de llonganisses i butifarres podrien fabricar-se em
botits al gust de ca da colbnia estranjera que hi ha a Catalunya. 

La produccid de llonganisses a Centelles ~s de 50 , 000 
quilos; a Castelltersol, de 20,000 quilos; a Berga de 50,000; 
a Torelló de 85 ,000 quilos; a Olot de 80,000 quilos; a Vioh 
de 900,000 quilos; total es produeixen 1.500,000 quilos . 

Donamt valors a tota la producoid, trobem que en l' 
any 1915 valia 315.000,000 de pessetes. 

Importacions - Catalunya no produeix pas tot el bes
tiar que necessita per a l seu consum i per aixb que és una na
ció eminentment importadora. 

Les principals importacions ramaderes sdn: 

Any 1921 

B~vids • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ovins i caprins ••••••••••• 
Porcs •••• ••• •••••••••••••• 

103,320 
1.656,000 

caps 

" 
Cavalls (1912) •••••••••••• 
Mules (1912) •••••••••••••• 
Vaques lleteres (1912) •••• 

30,000 
2,091 
6,536 
1,838 

" 
" 
n 
n 

Llet condensada ••••••••••• 
Formatges ••••••••••••••••• 
Mantegues ••••••••••••••••• 
Carn salada ••••••••••••••• 
Carn conservada amb salses. 

2.424,248 
2.427,940 

415,504 
102,841 
188,937 

pte s. 
" 
" 
" 
" n Pernils ••••••••••••••••••• 

:Einboti ta •••••••••••••••••• 
89,674 

210,583 " 
Es de notar que l'importaci6 de vaques lleteres és 

forQa important, i gairebé totes venen d'Holanda; per cada 
quatre holandeses en vê una de Suiça. Quant al bestiar de bó
vida venen principalment de Galícia; el de llana d'Aragó, An
dalusia i Castella, i els porcs d'Extremadura i Balears. 

Importaoi6 d'aviram a Baroe1&na 

Galioia •••••••••••••••••••• 16,000 

And~lusia (Malaga principal- 10,500 
ment) 

caps setmanals (4 va
gons de 4000 caps) 

n setmanals (3 va
gons de 3500 caps) 

" setmanals 
" " 
" " 
" " 

Val~noia ••••••••••••••••••• 1,500 
Mallorca ••••••••••••••••••• 3,000 
La Bisbal, Torroella ••••••• 8,000 
Granollers, Vilafranca, Vich 4,500 

--~------------------------

Suma i segueix •••••• 43,500 caps setmanals 
---------------------
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Suma anterior . . . . . . 43,500 caps setmanals 

Itàlia •••••••••••••••••••••• 4,000 11 " França (Macon) •••••••••••. 2 ooo " " 
Total •••••••••••••• 49,500 caps se·tmanals 

::::> J. . <;"1)-(1 . ~ . ~ . 

En total anyalment 50,000 x52~~· 

En aquesta xifra no hi entra la produoci6 de la ciu
tat de Barcelona. Demés hi ha el consum d'aviram del reste de 
Cataluny~. A Barcelona l'aviram serveix especialment per a cal
do, i per fora com a plat. Per la resta de Catalunya podem po
sar una xifra de 1.400,000 caps; en total un consum per Cata• 
lunya de 4.000,000 de caps que avaluats a 6 ptes. són 24.000,000 
pte s. 

Consum d'ous - Marsella, Turquia , Massagham, Egipte, 
Itàlia, Fran~~, Gal!ci~, Malaga, Alacant, Val~ncia, Girona, Vi
lafranca, Granollers, Olot, etc. El consum diari d'ous ~s de 
1.080,000, que anyalment són 394.000,000 d'ous, que comptats a 
0.20 ptes. dona 78.800,000 ptes. 

Importació de conills - Mensualment els pellhires com
pren 100,000 pells de conills. Els conills que s'importen set
manalment sóm: 

Mallorca •••••••••••• 4,500 conills 
~àrrega ••••••••••••• 2,000 " Vich • • • • • • • • • • $ • • • • • 1,000 lt 

Altres proced~nci es • 31000 n 

Total • • • • • • • 10,500 conills 

10,500 x 4.1=45,000 conills. 

Les altres pells que compren els industrials provenen 
d'altres llocs de Catalunya, o sigui que en total a Catalunya 
es consumeixen anyalment 1.200,000 conills. 

Producció de llet condensada - En Segarra produeix 
60,000 caixes anyals le 48 pota, i cada pot 408 grams, en total 
ada 1.296,000 quilos de llet. Dem~s, s'han de comptar 100,000 
quilos de la Condensaria de Balaguer 1 altres fàbriques. 

Exportacions - Les exportacions són poc import-ats. 
Les ~rinci»als són les de llong~nisses, i les de guarans. 

\'}-~ 
~ . 



- 1.5 -

De g~raas eA l 1 any l~lb se n•expor~areú 600 , a ~,000 
p~es. cad~ un, i cada any_ ha ~ugmen~at el noillbre de caps expor
~~~c. s . Els pr .LacJ.pals p~f sos impor~a.dors u.el~::~ nos-.ret;; g\là. .. nins 
s6m els Estats Units, Canada i ~ustràlia. 

En l ' esp~cie cavallina hi ha una exportació de pol
tres molt especial, ja ~ ue Catalunya ven els poltres a Val~nciu , 
a l uesta els recria, i un cop aptes per al treball , Catalunya els 
torna a comprar. 
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Lliçó 4A. 

HISTt>RIA DE LA RAMADERIA CATAL.A.NA 

La hietbria de la Ramaderia catalana segueix un cert 
paral.lel amb la histbria general espanytla. En el temps de 
les colbnies gregues i fenicies, ~ de la dominació rom~n~ sola
ment tenia i mportància la cria del bestiar de llana, i la del 
cavall de guerra; el bestiar boví existia ja perb, amb molt~ 
poca importància i aedicant~lo al treball. 

Des de la dominació romana fins 700 anys m~s tart hi 
ha un e'tacionament general, restant en 1~ o~scuritut ~ota l a 
.b.istbria d 1 aquell ·liemps. En el temps de la reconquesta en els 
segles IX i X es produi un moviment de reacció, com ho prova el 
fet de que s'establís l'impost del bovatge, i l 1haveise trobat 
contractes de cria de bovins, i en els segles XII i XIII contrac
tes de compra i ven·lia de mules, i dem~s èn varis manusori ta ja 
es troben noticies ae l~ raça Prat de gallines. 

En el temps que Catalunya floreixi& en totes les bran
ques, i en tots els 6rdres polítics, socials, comercials, oien
tífica, arqueolbgics, etc., en a quell temps que el nostre almi
rall en Roger de Ll~ria digué aquella famosa frase de que en el 
mar no gosava passar-hi cap peix que no portés les quatre barres 
de sang, en aquell temps doncs, s 1 escrigué un llibre de manesca
lia, que portava una descripció exacte del cavall català, i de
m~s era un superb tractat de fisiologia, ja que preveia el seu 
autor la circulació de la sang, dient que hi han dues menes de 
sang, una que ix del fetge i una altra que ix del cor; que la 
que ix del fetge és clara i transparent, circulant per les venes, 
i la . del cor circula per les artàries. 

En venir el temps de la decad~noia de Catalunya, emmu
deixen totes les ci~ncies que representen el progrés i la vida 
d'una nació; perb, malgrat tot, en el segle XVII Fra Agusti, 
publica una obra d'agricultura, que a l'ensems també tracta de 
ramaderia, i en aquesta obra Fra Agusti, ja s'avança a tots els 
estudis que feren posteriorment altres autors com en de S~vres. 

Des de l'any 1714 en ~uà quedà anulada la nació Catala
na, al perdre totes les seves llibertats, el foment de l'agricul
tura i de la ramaderia ha quedat encomanat a l'estat espanyol, i 
en tot ~1uest temps la seva acció ha estat completament nula, 
quedant consecuentment estancada la Ramaderia. 

Malgrat la negligtnci~ de l'est~t esp~ol, en an~r 
io..uglllent~nt .Les n.ecessitats dels pobles l!ua dels animals s'anà 
fent imprescindible, millorant-se encara que d'una manera deeor
denad~ la Ramaderia catalana, i ~ugmentant m~s en q~tit~t ~ue 
no v~s en qualitat . 
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En quant a les característiques del bestiar , veiem 
que fins a mitjans del segle passat els pagesos llauraven amb 
bous petits , utilitzant també arreus petites o sigui de facil 
arrastra; els cavalls eren molt senzills no podentse utilit
zar fins que tenien 4.5 anys; ela ases eren iguals als d ' avui 
dia; els porcs no eren tan precoços com els d'avui dia, ja 
que no es podien matar fins que tenien dos anys, edat en qu~ 
feien 100 carniceres. Tenim doncs, que fins a l'any 1870 el 

;o bestiar estava molt endarrerit, i per a luesta ~poca s'inicià 
un progrés que es fa pal~s del 1885 al 1890, començant-se a 
criae bestiar especialitzat per la producci6 de treball , llet 
i carn. En 1850 la poblaci6 de Barcelona era de 100,000 habi
tants, i la de les altres poblacions importants de Catalunya te
nien la mitat de l ' actual, i es consumia molt poca carn, i en 
els pobles la gran majoria solament menjaven carn per la Festa 
Major, i naturalment la poca carn que es produïa sobrava en els 
mercats. Com a conseqU~ncia de la poca demanda de carn el seu 
preu era molt baix, aix! la carn de vaca es pagava a l'any 1854 
~ 0.33 ptes. lliure, la d'ovella a 0 . 37 ptes., i la de porc ~ 
o. 65 pte s., i si .. ara tenim que una vaca al menys fa 250 quilos , 
l'animal valdrà 75 ptes. a Menorca segons dades tretes d'un 
llibre de comptes d ' una masia , referents al període 1841-1850, 
tenim que dos bous valien 43 pessetes; 10 bens 60 passe tes ; 
1 bou i una vedella 30 pessetes; 2 bous, 1 vaca ~ 8 bens 133 
pessetes. 

A la fira de Vich de l'any 1854 els ani~als de peu 
rod6 es pagaven als segfients preus: Poltres de 2.5 anys valien 
625 pessetes; muls i mules lletones a 250 pessetes ; muls i 
mules de bona conformitat 750 pessetes; bous de talla i gras
sos 375 pessetes; i xais de dues arrobes a 56 i 58 rals. 

A la fira de Sant Cugat del Vall ès de l'any 1886 es 
feren transaccions amb els segt!ents preus: Poltres d.o 1 . 5 any 
(els millors) a 200 pessetes; poltres de menys v~lor a 12, 8 
i 4 duros. 

Perb al crear-se els nuclis ind.ustrials el consum d.e 
cern augmentà considerablement , pujant com a conseqtt~ncia de la 
major demanda, el seu pre-¡;¡ així ve i em que en 1 ' any 1880 el bou 
ja es ven a 1.33 pessetes quilo , el molt6 a 1.22 pessetes qui
lo, el porc a 1.90 pessetes qu1~o; i an l 1 any 1913 el oou es 
p ..... gt..vu _ J. • ..,o eJ.. 4.uilo, e..t.. mol t6 o. ~ ..l:'essetes, el J:lOrc a 2 •. 25 
pessetes lluilo, i no tan sols puja el preu dels l..o.Dimo.l.s \les"i ... 
nats a la producció de carn, sin6 també tots els altres . Així 
ja hem vist que en l'any 1850 per 50 d.uros es compraven els mi
llors cavalls, en el 1870 els francesos a Cerdanya ja els paga
ven a 500 pessetes, i al començament de la Última guerra a 1000 
pessetes els corrents, i molts a 1,500 i 2,000 pessetes. 

Respecte a la producció de llet veiem que antigament 
aquesta era gaireb~ nula , ja ~ue el consuw tamb~ era nul; perb 
a l'anar-s~ introduint el seu ús, els ramaders es trobaren amb 
la manca d 1 una ra9a de vaques lleteres, essent necessari 1mpor-
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tar-les de Suiça i Ho¡anda. Dem6s al fer-se precisos els ca-
valls de tir pesat ha estat necessari anar-los a cercar a Bàl-
gica o a França. ~uan s'han d~sitjat races de por~~~ecoces~~ ~ 
hem hagut d'anar a comprar els porcs craonesos ò:-1-àrig.ltt'lie'rra.' 1~9).!, 
En resum podem dir que cada any surt de Catalunya un riu d'or 
a canvi d'animals reproductors, per a substituir al bestiar 
que abans teniem. 

Not~ - Com a complement a la histbria ~e l a Ramaderia 
de Cataluny~ podem afegir: que en el segle XI ja hi bavi~ una 
parada de sementals a Cerdanya, que a ~ortosa en el temps de 
Carles V hi havia una eugassada molt important. \:¿Ue el rei en 
Joan d'Aragó va fer portar un ram&t de 20 ovelles d'una ra9~ 
anglesa; que en el segle passat un va. comprar una ~ruJa blanca 
que no tingué acoeptació ; que el Comte de Corbera comprà unes 
vaques bordeleses, i poques dades m6s hi h~ sobre la· histbria 
de la Rrunaderia. Com fets dignes de mencionar s6n les regles 
sanitàries que ja regien en els temps passats , com 6s el fet de 
la prohibició de separar léz. pell dels bens a l'escorxador bufant 
amb la boc~, oom també prohibir el matar a dins de la població. 

COMPARACIÓ DE LA IlillUS TRIA PECUARIA AMB LES ALTRES IN
DUSTRIES - Si nomparem la indastria pecuària amb les altres in
distries agrícoles veiem que : 

Producció de blat •••••••••.•••••• 
Produccl6 d'oli •••••••••••••••••• 
.Producció de vi •••••••••••••••••• 
Producció d'ordi i civada •••••••• 
Producció de moresc •••••••••••••• 
Producció d'arree •••••••••••••••• 
Altres grana ••••••••••••••••••••• 
Producció de farratges ••••••••••• 
Aprofitaments forestals •••••••••• 
apicultura i avicultura •••••••••• 
Verdures primerenques i fruites •• 
Valor del bestiar •••••••••••••••• 
Llana, llet, cuiros, etc ••••••••• 

111. 000 , 000 
;;;o.OOO,OOO 
31. 000,000 

4 . 000 , 000 
3..,úOO,OOO 
3.oOO , OOO 

12.000,000 
50.000,000 
bO.OOO,OOO 
35.000,000 
12.000,000 

115.000,000 
10.000,000 

iJúSS· 

" 1t 

" 
" 
ff 

" lf ,, 
" 
tr 

11 

" 
i encare que suposem que la riquesa óoulta 4a igual a la de
clarada, veiem que la riquesa ramadera és la més important de 
totes. 

Aquesta estadistica ha estat feta per l'economista 
català en Frederic Rahol~, basant-se en dades oficials. 

Comp~ració amb altres indústries: En l'any 1907 amb 
motiu de 1~ visi~~ 1ue el rei d 1 Es~ ~~~ ie~ B~rcelon&, el 
secretari del "Foment del treball nacional" el senyor Graella, 
:reu la seg"uent estadistica sobre ind'listries diverses: 
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Cotons i fi l ats ••••••• • •••••••••• 
Indí stries quí mi ques ••••••••••.•• 
Indústria cotonera: 

Teixit cr u i estampats ••••••• 
~eixits de color ••• • ••••••••• 
Géneres de punt de cot6 •• • ••• 

Indústr ia llanera •••••••••••••••• 
" l liner a •••••••••••••••• 
1f 

" 
" 
ff 

tr 

" 

swdera •• • • •• • •• •••••••• 
paperer a ••••••••• • ••••• 
matalúrgica •••••••••••• 
t apera ••••••••••••••••• 
pellera ••• • ••••••••• • •• 
far inera •••••••••••• • •• 

Fàbr iques de ciments • • • • • • • • • • • • • 
" de mo saics • • • • • • • • • • • • • 

Indústr i a d 'alcohols • • • • • • • • • • • • • 

Capital 
Pessetes 

110. 000 , 000 
17 . 000 , 000 

240 . 000 , 000 
70. 000 , 000 
40. 000 , 000 

100. 000 , 000 
3t.~ .OOO , OOO 
28 . 000 , 000 
14. 000 , 000 
80. 000,000 
35 . 000 , 000 
20. 000 , 000 
G6 . 000 , 000 
20. 000 , 000 

5. 900,000 
9. 000 , 000 

Pr oducció 

85. 000 , 000 
1:3 . 000 , 000 

127. 000, 000 
75. 000 , 000 
37. 000 , 000 
82 . 000 , 000 
28 . 000 , 000 
30 . 000 , 000 
30. 000,000 
72.000 ,000 
55~000 , 000 
22.000 , 000 
40.000, 000 
11.000, 000 
4.500 ' 000 

11. 000 , 000 

Ara bé, comparant el capital que repr es ent a la indús
tria pecuària amb els capitals de les a l t re s indúst ries veiem 
que la ind~stria Ramadera, de spr~s de le s ind~stries de¡ s te i
xits ~ s l a ind~stria m~s impor tant de Catal unya. 

Altres avant a t ges que t é la indús t r ia pecuària compa
r ada amb altres i ndústries són les segtten t s : 

lar. - La i ndústria pecuària és la m~s socialitzada 
de totes, és la que està més uniformament r epartida, ja que es
tà en man s d'infinitat d'individus, t ant és així, que gaireb~ 
com a promig podem dir que cada indi vid.u. JÜ esrueryu W.les ~0,000 
pessetes; pocs són els que hi tenen empleades m's de 50,000 pe
ssetes. 

2on. - No hi ha compet~ncia; tenint en comp te que 
el consum és s uperior a la producciO, ni ha ~ ~pli camp a 
correr abans d'igualar l a producció a l consum. 

3er. - Gairebé mai hi han fall ides, ja que en Ram~ 
dari a gaireb~ t ots els contractes es f en al comptat . 

Per les anter iors con cl u si ons veiem que la nostra ri
quesa pecuària està desenrotllada d'acord amb l a manera d'ésser 
la propieta t cat alana, com que no hi han gr ans propietats com 
a Andalusia i a Am~rica t ampoc hi han grans r ama t s de bestiar; 
a Cat alunya és difícil trobar In propi et ari que tingui m~s de 

diu mil duros empleats en bestiar, 1 aixpo fa que la riquesa ofe
reixi un t ipus especial, diferent d'altres nacions com Castella, 
Anglaterra, Auatria-Hongria, eta. on els grans ramaders són els 
a~istócrates que posseeixen grans propietats. La divisió d'a• 
questa indústria en lloc d'ésser un avantatge és un inc~nvenient 
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de les races. A Ahglaterra merc~s als mitj ans econbmics de 
qu~ poden disposar els propietaris s'han obtingut races d ' ani
mals com enlloc del món; no obstant, mentres Anglaterra millo
rava el bestiar els espanyol s malgrat comptar tamb~ amb medis 
aconbmics no han fat res absolutament ,per a millorar les con
dicions eoonbmi ques de les seves r~oes ; en canvi Bèlgica, país 
de condicions molt semblants a les nostr es , el bestiar ha mi

llorat mol t. 

El repartiment d'aquesta indpustria t~. doncs, avan
tatges socials , perqu~ suposa un grandiós nombre de propieta
ris que es dediquen a la dita indústria. 

Un altre avantatge de la indústria pecuària bam dit 
que era el fet de no haver-hi competència;en les altres ind~s
tries al montar-se una nova fàbrica és de temer la concurrbn
cia; el ram~der pot mirar i mpassible com se li posa una gran
ja al seu cos tat, puix qua tot lo que es produeix es ven; per 
arribar a cubrir el daficit entre la producció i el consum ~1 
menys s'ha de doblar la producció. Un exemple del d~ficit que 
actualment hi ha 's el tren ramader que cada dia arriba ~ Bar
calona procedent da Galicia, cuan altres comarques catalanes 
podrien intensificar la seva producció. Al manya si en quanti
tat no podem far la compet~ncia a altres regions estranjeres de 
condicions naturals molt més favorables a les nostres per a 1~ 
cria del bestiar , podríem dedicar-hos a la cria de reproductors, 
a l a cria del bestiar d'élite. 

Sempre serà molt avantatjós comprar carn i vendre 
~imals reproductors d'una valor molt superior. 

Demés si volem dedicar-nos a l a cria d'animals repro
ductors àe carn, tenim la gran ~ventatge d 'estar situats aprop 
d'un gran centre consumidor; Barcelona. ~uant& diferència hi 
ha entre un pag~s de c6rdoba ~ue té el mercat a Madrid i ~mb 

noaéLltresr Com .a dada comprovant tenim que abans de la pujd. 
de les tarifes ferroviàries el transport d'un bou de Galicia Q 

Barcelona, comptant pev cada vag6 16 bous i una pèrdua de pes 
viu, venia a costar unes 60 pessetes per cap. Aquesta despe~ 
•epresenta el marge de beneficis per al pag~s català. 

L 1ultim avantatge que ham anunciat s&n les vendes al 
comptatt totes l as altres organitzacions mercantils estan ba
sades en el cr~dit, cosa que carrega molt el cost d'una merca
deria puix que per a~uest sistema a'n moltes les fallides. 
Demés no hi han despeses de propaganda ni de recltilll. 

L 1 avenir de la s axplo tacions animals - Sigui quina 
sigui l a sit~ci Ó politica da Catalunya, mantre estigui lliga
da amb Espanya no hi ha por de la copet~ncia eetranjera, per
què la ramaderia m~s important ast! situ~d6. t. Espanya, Arli 
hi ha el factor personal; tot productor deu ~rQr de fabricar 
barat, per a q~ e~ t~ouiu ~ugui 004Panear amb els beneficia 
haguts, els anys d 1 estudi. El tècnic ha de tenir una cu¡tura 



que li permeti resarcir-se del seu treball. 

Com se fa el preu d'una mercancia qualsevol. 

Hi han tres classes de productors: Uns que ho fan 
molt bé, obteninr els productes a un preu molt baix, altres 
que els obtenen a un preu molt •lt, i una gr~n majoria que ob
tenen els productes a un preu mis• 

.aquesta. classificaci6 en tres classes de productors 
ea pot representar graficament ~b els n~eros i lletres se
gUants.~ El fet que el tercer obtingui els productes a 40 paa
aetes, no vol dir que sigui el preu únic sin6 que és el preu 
mig. Ara bé, quin serà el preu d'aquesta mercaderia? 

Grups de productors Preu a gue 

I 20 Pte s. 

II 30 " 

III 40 ff 

les mercaderia, que naturalment 

produeixen 

(15 
(20 
(25 

(35 
(40 
(45 

és un preu 

El preu vindrà impo
sat pels productora 
III, ja que aquests 
per a texdr benefi
cis han d'augmentar 
el preu de cost del 
producte amb l'inte
r~s del capital, i 
amb el benefici. Quan 
el proluctot III té 
fixat el preu, ven 

elevat. 

Si els productors II i I no volguessin guanyar-hi molt 
podrien vendre molt més barat, per~ com els hi paguen molt més 
alt, no rebaixen el preu, i tenint en compte que la rebaixa se
ria transit~r.ia perqu~ els del grup III no podrien vend~e i a
leshores hi hauria manca de mercaderia i ea tornaria a elevar el 
preu al cap d'un quan temps, per lo tant, el preu bé fixat pels 
del grup III, i conaeqUentment ela del I i II grup podran obte
nir forta beneficis. En Ramaderia, la majoria dels productors 
perte.neizen .:..1.. gru.p &,eroer, per lo "fÀllt. hi ha ll.ll gran ctllllp per 
correr hi arribar a poder pertèneixer al grLLp primer._, . 

En l 1 economia mercan~il lli poden nbver al9&des sobta
des, com va pa~sar amò ~~ guerr~ q~e e~s preQS ~ripli~aren; sen
f::¡e qu.e el i'~cier lli.o.gués :L'óS qu.e veure amb 1~ puja, j t~- y_u.e lea 
cta.u.ses eren ex"I>erio.cs. J?erò h~ vingu-li al ~r&. vol ta 1~ müxa., i 
retornat els preus d 1ab~s de 1~ guerra, i ai la oaixa v~ con~l
nua.nt el preu s 1anivellerà ar.uo els ~teriors d 1 al:>a.ns a.e 1~ guer
r~, per conee,fstle:ñt oon·tinuant la oaixa, el grup III h&.urà d •a ... 
nar desapareixen~ 10r9oaamant; &1 contrari en els ~empa de la 
puja, el grup III augmentava conBinerabl&uent i produint encara 
molt més oar, perb al venir la baixa to~s aquests nau d'anar 
for9osament plegant. 



S1 ~ de procurar doncs , de per~eneixer a~ grup I, i 
d 1aq_uest grup éls q-u.e produeixen&. l~, o siguin e~s qu.e p.t·oò.uei
xan al preu. wé~ u~lx. 

Dem~ s en la pràc ·iïi e~ z oo1iàe.rúct~. es por, un 1irobar & .. u el 
c~s d' naverwae d' anapvar a ulrcuwaliància s woiDentànee s e s peoials , 
a1x~ el que es a.enica a oriar vedell~, ~~ Larit~. unt~. mu.n~an~a 
criar uavalls.., Doncs bé , ui Ha!l ll.IOwen vS que s' .na ne porliar WJ. 

l.l.OU. prodllclie 9.1Ul el. wercat., i aixb sola ho po~.~ ler un "~cnlc; 
així en el negoci de porcs, en un wo.u1enÍ! dat els por cellts esllaD. 
ti un preu e~evaa.issiill i els ~orcs engreixalïs a un preu oaix, 
doncs oé , el que es a.edicq q engreixar porcs, wétlgrat ltt ua.lxa 
no ual11ble. Itt ~a.bL·icaoi6 a.els seus pronuo1.es , ~o qlle es ulm fà-
cil par un 1i~cnic. 
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e a p i t o 1 I 

Subjectes axastudi 

Lli9ó 5tt.. 

Classificació i no~encla~ura dels subjeo~es a esuudiar
Els suo jec ~es a estudiar es poden cl~ssllic~r e.u les segttents 
esp~oiea: cava~lina, asinal, hibrida, bovina , ovina i porclna. 
L 1 esp~cei cavallina, rep Lan.tbé el uotLt d' eq¡d.da, peu rod6 i so
lípede. 

Dels oovins se'n diu oestiar de peu ïorc~t o vacú; 
aqu.es ves esp~cies se'n diuen t~wué J.~ a.els grans a.rümals per 
a.íi;i1iingir-les a.e totes les a~tres . Psr analogia awu el nombre 
peu forca~ s'ni en~enen to~es les esp~cies menys les ne peu 
rod6; en~re les ne corral ni nan les gallines , oques, ànecs, 
coloms i coul~la. 

La nomenclatura Qe les ~rus a.el uavall és: cap, coll, 
espa~lla, costel~am, pit, ventre, anques, gropa l rems o membres. 

Denominacions zootècniques de l~s regions eÀteriors 
nels aniru~~s.- Cada regi6 a.els animals, rep en ~enera~ las se
g~en~s n enowinacions: 

Cap - Regió 6Uperior: tupé, nuca, ore~les, i~Ont, le~ ~~
canes o.rbi tàries; 1 per la regió ilherior; celles, Llu.ll, regió 
auricular, galtes , nas o nal:3sos, uarra. lnierlor, m~.ua.1bult;t su
perior, Harius, morro i ll~vi super~or, llavi ln:terlor .L. J.Uent,on 
o barba, comissura dels llavis ± boca. L'espai que a.elxen les 
b~rrea és l'espai in~erm~xil~r. 

Coll - Les crina, vora superior del colQ, ~aules del coll, 
vora inxar~or del coll, gutera o solo da la .L.ugular; demés awo 
conua~~e awu la wàndlbul~ inierior o a.e .La oarra ue b~lx Ai hG 
la gorja awb la epiglo~ia i les pri meres anells àe la ~ràquea. 

En~re l'unió a.el cap i nel uoll ni na una gran riquesa de 
gl~glla liniAtics qae a la més pe~ita in~ecció pulmonar s 1 in
:rlamen ne1ierminant les binobea. 

Pit • Després nel coll ve el pit: per re~le general awb e~ 
.aom de pit es ooilipr~n lC~. pa1.·t ]?eu voral u.e 1 1 animal, perb , en 
re~litat el pi ~ s'hauria üe cowpendre 1~ regl6 Loràcicu que com 
pr~n la reg.L.Ó ocup~dl::i. per les cosuelles, per uonseg'Üent és wo.Lt 
ex~.~enat}, quedt:L.ut separada del ventre per lt~. welllura.LJ.a nia.L.rh.gm!
"ica, Els pulmons quan est.an e.u lu eXlplrac.i.6 ~s~aH couliretld, 
perh, quan ve l 1 inspiraci6 s 1 expansionen ooupan~ un gran espai. 

Espatlla. - Part superior i .en a.qu.esua lli narJ. les prlllleres 
v~rtebres dorsals, que en l~ p~rt més elevada s ' anomena ltL 
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oreu o el boles que és des d'on es pren l' ~l9ada de l'animal. L'e spa tlla ve presidida per l'omoplat l'e~trem del ouel forma. la regió del braç . 

La regió dorsal que arribG fins on urriben l ea Últimes costelles, i després de la regió llomba.r o dorso llombar; en el català clàssic se'n diu lo sellès. L~ part aue dei~a lliure les costelles ve ocupad~ per 1~ p~rt aDdominal, ~s la cavi tat abdominal g.ue és on hi 1 ' aparell digestiu excepte d'un troç d'esofag. Dem~s hi han els orguens de lu generació en les femelles . Els orguens de l'aparell orinari (ronyons, buÏeta ) i finalment hi han els vasos linfàtios i els muscles que lliguen bquests diversos orguens i finalment el peritoneo que és una membrana de doble fulla; aquesta regió forma una espècie de triangle. Després hi ha una regió dita de la vena de l'esperó. Continuant per la regió del ventre venen les ingles o l'entrecuix. Quan es tracta d'una femella hi han les mamelles si són inguinals ja aue aq~elles poden ser pector~ls, ingui-pectorals i inguinals ; si és mascle hi ht.n els testículs i la verga. En la part superior hi han les anques o gropa que va presidida per la regió llombar, Les anques poden ser roiones, escardalenques, etc¡ Després venen les cuixes, i així com les anques tenen per suport l 'os coxal, les cuixes s'apoien en el femur. Finalment hi ha la regió de la oua. que és l'extremi tat de la columna vertebral. aquesta comenQa en el cap i acaba a-ui. Sota l s cua hi ha el periné , on es troba l'ano, la bulba i una pell fina que arriba fins al pene o a les mamelles. 

L'espatlla es compara amb el braQ i desnrés ve davant-bra9 amb el radi i el cubito, després ve el genoll que co~respon a l i; munyeca, després ve lt. canyella o metacarpi , e continuació les falanges o bé os del trebadó. 

Els membres posteriors: os de la cama que correspon a la tíbia i el ~eron~, després ve el tars que correspon al taló i després ve el tars ~ ue correspon al teló i després ja són iguals als membres anteriors. 

La termineció del membre és l a peçunyao casco. Tenen produccions cbrnees que s•~nomenen castanyes, després ve l'esperó que està en l'os del trebadó. En els ~a uids hi h~ un~ castanya D cada membre, en els ases en ela mêmbres posteriors i en els hibrida poden f~ltar. 
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Lliçó 6~ . 

Individu - L'individu, segons Le Danteur és la més 
alta expressi6 morfolbgica que norta les seves lu~luènoies no 
sols en l a vida post-uterina , sinó que porta les taxonbmi ues 
de le s ca tegories superiors (gànere, espècie , família i varie
tat ). il.r ue st e s influències poden ésser h¿;¡,rmbnl aes o inharmb
niques. segons que l' !_,nimal sigui o no ben ra9at . Demés aques
t a harmonia està de perfecte acord amb 1' os fron·t;al de 1 t ani
mal . 

Individu i trimor fisme sexual - L'individu és en les 
espècies el subjecte úbstr acte . ~uan s'assenyala un individu 
d' una espècie no hi h~n altres caractera que els especifica. 
L'individu és el subjecte que té vida prbpia i independent. En 
l -es e spàoies inferiors aquesta definic i ó no és aplicable , perb, 
des del punt zootècnic hi enquc dra perfectament . Um individu 
por ser mascle , f emella o priva t; aquesta és l a divisió en l'or
dre sexual. 

L'individu oortador de gl~ndules sexucls (orguens pri
~aris) va acompcnyat de caracters secundaris, com per exemple, 
en el bou una liesta major, unes 'banyes i una barballera m's 
grossa. Els cav~lls masc les tenen uials; els verros demés d ' un 
cap fort i gros, els uü;.ls són de major tamc. ny i en els multons 
mascles le s ba nyes estan plenes de solcs i anelles mtlt pronun
ciades. Demés hi han car acters d'ordre fisiolbgic : acti tuds e
nèrgiques, mirada viva, i virulència en el periodo de cubrioi6. 
En s.l'gunes espècies aquests cc.rscters són completamènt diferen
ciats (pel atge dels faisans). Si els orguens sexuaLs desapa
reixen (capons ) aquests caracters secundaris desapareixen ta~ 
bé. 

En les f emelles succeeix una cosa per l'istil, perb, 
els cL.racters no són tan pronunciu.ts , en els l1ll. soles podriem 
dir que aquests caracters són positius i en les femelles neg~ 
tius. A simple vista doncs, es pot pot distingi~ un mescle 
d'una femella segons 1~ seva est~pa 01& vaca mirada dol9a). 
a questes diferències són degudes doncs als orguens primaris 
sexuals. Fa dos anys en el cursat de Mr . Pézard, varen quedar 
demostrats cquests f a t s. 

Hi ha una glàndula de secreci6 interna, que és un 
te¡xit conjuntiu que uneix els test!culs (glàndula intersti
cial); aquests gl àn4ula és l a que produeix els caracters se
eundüris. Si suprimin t.. que stes glàndules i deixem els testi
culs, desapareixen els car acters secundaris, i si empeltem a 
una femella testí$uls o solament la glàndula interstioi8l, la 
femella reprén els carac·bers secundaris del mascle, (ploma, 
cresta i veu ). Els caracters sexuals ':i.ueden doncs determinats 
per &quests orguens. 

En zoot~cnia hi han els individus ~asexuats que són 
molt interessants, especi&lment els provinents de muscle&. 
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En l'espàcie cavallina, un cavall uot ésser capat als 
10 me sos (desmamr t) i els ca r acters se:--ual s secundPris encara 
no han aparescut ja que els testículs encar a estan en est at la
t ent, f i ns que arribi la pubertat. Si els capem doncs, als l O 
mesos l'individu conserva els caract ers infantils, sense cap re
~ro gradao i 6. Per a ixb els cavalls capa ts joves conservem aquest 
ca rao ter indecís entre mascle i femella. 

Aquest cara ct er doncs infantil , és unü cosa notada 
des dJ molt antic (eunuc). Des del punt de vista útil: El ca
vall està caracteritza t per ser un animal enèr~ic . El cap6 no 
ho és tant . Així els muls de ba st porten 150 Kg . per c~~.mins cos
taruts , i per aquest treba ll s'usen muls amb testículs. Les 
glàndules sexuals dem~s, tenen i nfluència en la morÏologia dels 
ossos. En els animals enters els ossos tenen major dens i tat i 
amb tendància a aixamplar-se i en el dels capons a allar gar-se, 
per conseqüent poden desenrotll{lr un esforç- molt més conside
rable, ja que els muscles podr an ser més groixuts, i per tant 
més potents (amplitud de pit ). Aquesta dif erència ~s més remar
oc ble en 1 ' espècie bovina que en 1 a cavallina. Els bous sotmesos 
a una alimentació parsimoniosa no acaben la creixen9a a l'edat 
adulta , sinó que continuen creixent fins als 8 o 9 ~nys, per 
conseqüent els ossos continuen allargant-se al contrari dels 
toros; tindran doncs molta més for9a els toros que els bous . 
Els ossos del cap també s'estiren, essent tots els bous de cap 
més avia t estret. A~uests fenomens succeesixeu en totes l es 
e9pàcies: ovina, oabrina, porcina i aus . 

Amb &quest creixement desmesurat , l'interpreta ci6 
d ' aquest fenomen seri a la de que la naturalesa es revenja ja 
que l'individu no es pot reproduir, augmenta de volum, compro
bant-ho el fet de que els individus de talla petita tenen tes
tículs grossos i els de talla gegantina tenen testículs rudimen
taris. Un individu enter 1 amb els testículs grossos no pot 
crei:x:er g&ire. f\ 

' 

La ca stració s'usa: En mol ts mascles , Eer a tenir a
nimals dbcils (murrans, mUltons, verros, oavullsl o twnbé per 
obtenir un major rendiment en l'alimentació, en les vaques lle
teres , Molts es pensen que l'animal cap6 té més ~ptituds a 
l'e~reixament, perb , en experiàncies fetes s'ha demostrat que 
no ~s verit~t, perb , l' anim&l enter gasta en 1~ funció sexpal 
energia s, i e 1 capat no gasta energies en El quest senti t. La 
ca stració s'hL de practicar en els casos que els resticuls im
pregnin a la carn un gust desagradable (porcs i boos). 

En les femelles l e ca straoi6 no s' ~ plica, sinó en 
tractaments m~dics, eugues irritables per patir linfomcnia (un 
de sig continuat d '~sser cober tes). Bona part de les femelles 
que pateixen aque sta malalt ia 's deguda a . uistes o a la tuber
culosis dels ovaris, lo 'ue fa tue es produeixi un desig conti
nuat d • 6sser cobertes. 
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La castra ció hauria d'usar-se molt en les vc ques lle
teres. Si c~strem una vaca lletera donarà durant un llcrg pe
ríode la quantitat de llet que dava en el dia de l s castració . 
El màxim vindrà regula t per la gras sa que assimili. Els capons 
s'engreixen a ssimilant molta gr~ssa;en el cas d 'ésser una vaca 
es convertirà en llet, i el període de lactància pot durar de 
2 - 3 o 4 anys. 

La individu~litat - La individualitat ~s un concepte 
diferent del de individu. La individualit&t signifiún els ca
raaters propis d ' un individu que el diferencien d ' un altre in
diVid~. Eu ~ots els individus d ' una mateixa esp~cie no hi han 
dos subjectes iguals, podent-se distingir a simple vista, per 
un pràctic, no per un profà. Individus molt semblants per un 
profà, podran se completament diferents pe r un pràctic, ~ue 
l'un valgui el doble de l ' altre mal gr$t la semblan9a. 

L'individu passa per tres fases : Jove, adult i vell. 

La indiv~dualitat està subjevte a transformacions, 
per lo tant no ~s una cosa fixe. En el bestiar jove hi han 
uns caracters peculiars a tots, perb9 no obstant no hi han dos 
individus i guals . A l' arribar a l'edat adulta l'individu ja 
està ben diferencia t. A la vellesa l'individu no ve a ser ras 
m~s que una 8~ria de teixits que es van carregant de sals mine
rals, perb , conservant l a seva individualitat. L'individu no ve 
a ser res m~s que la continuita t dels seus ~ntecessors i la in
dividualitat dete rmina els caracters de cada individu consti
tuint les varietats. 

Cada individu està subjecte ~ transformacions biolb
gi ques pr~pies a cada un; per la seva histbria biolbgica. 
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El gènere - Tots els animals que tenen una fo rma m~s 
o menys comu per tanyen al mateix gènere. 

Els individus del mcteix gènere tenen una reproduc
ció limitada . El gènere es composa d'espècies, i són de la ma
teixa espècie quan presenten uns caracters tan semblants que e s 
podrien pendre com a descendents de la mateixa parella primiti
va. Espècie i gènere es poden definir segons la reproducció. 
Els de la mateixa espècie es poden reproduir entre ells d'una 
manera ilimi tada. Entre els del me.teix gènere hi pot arribar 
haver ca,pula i fins producte, perb, aquest ma i és apte per a 
rep~oduir-se. En zootècnia l'uhitat és la r a 9a. Raça ~s una 
col.lectivitat els individus de la qual tenen m~s sembl en9a 
entre ells que amb els altres subjectes y_ue formen l' espècie; 
els gossos de terranova s'assemblem m6s entre ells que no pas 
amb els altres gossos. Subrassa són la categoria d' enimals 
perfe~tament semblants dintre d'una mateixa ra9a, perb, amb 
unes petites variants que els distingeixen dels altres. 

La varietat - Es una categoria d'indi vidus que no pre
senta caracters fiKos, sinó que es ceracterit0a per la seva 
inconstància en els caracters, emb caracters que perteneixen 
a l'espècie, perb, no a la ra9a o subra9a. 

Família - Té una significació distint que en zoologia; 
en zootècnia t~ una significació fisiolbgica: animals parents, 
lligats per estrets llaQOS de consanguinitat , un ~ic origen, 
de descendència. 

Doctrines específiques - Vol dir les hipbtesis o teo
ries que sobre el cpncepte d'espècie existeixen. 

N'hi han dues: 1!. espècies i mmutables i 2~ . espècies 
provinents del resultat d'una sèrie de t rans fo rmac ions. 

La doctrina de l'immutabilitat de les espècies es 
funda en el fet de que totes les espècies actuals provenen 
d'una parella primitiva que fou creada o que existia en prin
cipi, de manera que totes les espècies actuols resulten d'una 
sèrie de reproduccions successives i que a vui dia els &nimals 
són iguals, en principi, que els dals temps primitius • .a,1uesta 
's doncs l a teoria fixista o creacionista, perquè suposa que 
els subjectes foren creats. 

Enfront d' <:lquests teoria hi ha la transformista. 

Com 4s possible que animtils superiors com els mamí
fers han arribat u l'estc t actual ja per un hCte de creació 
o per un acte espontàni, essent com ja s6n ara. O sigui que 
antigament no podien existir en la perfecció que es troben 
avui dia? 
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Tots els ~ssers vivents actuals tenen l'oriR"en en l.llla 
masst protopl""s~llio~ q¡¡e per tJ.'e...a.sJ.o.cwaoións successives s'.Qan 
~v diL~re~ol~u~ orgue~s, ~9-À.~ S i up~e~ls. i d'aquesta for~ 
ma les esp~cies actuals han arribat a l ' estat que avui dia es 
troben. Aq~esta teori~ ~teix d 1un fet naLur~l. j~ que pbX~ 
teix de l'homogeni a lo heterogeni , per consegUen~ no coa ~a se
gui~-lu. ~n oauvi 1~ de la imruu~ao~ll~a~ de l 1 eapècie , suposa 
creQL•e en una ~ivin~t~~ ~uprema. 

Oien1ii.fü;aiDent la lZ>gica se 1n va per lt:i. teori a ~rans
iormista, perb, l a ro~ssa protoplasmàt.icéi. com se va produir? 
.fer condicions fo rl:iuites entre els minerê!.ls que entrem en la 
seva ocnnposició, en unes condicions ia.vorables que avui di~ no 
existeixen. un oop format aquea~ protopl~sma ja no hi ha cap 
obstacle a les t ransformacions. .tii ha al .. ~res t:.a.utors y_u.e consi
deren que l'origen de la vida ~é per caus~ la proceQ~ncia d 1 bl
tres as~res en forrua que Lordvecki suposa l 1 exist~noia d 1 indiv i 
dus unicel.lula~s que poden resis~ir ~empera~ures de 1002 i 
que arrlba~s a la terra la poblaren. ~~res ~eories suposen 
que 1~ vida prové d'al~res as1ires i que en vlrt~d Qe lleis des
conegQdes ~vien caigut &1 plane~a terrb• ~ant és ~lxi, que 
.a.rhenius hb. suposaiJ que dewés de Ib l.1.ei de grave l,ci.t hi ha uaa. 
l~ei contrà~ia en virtud de la qual les pGr~icules iniinit&ment 
pe~i~es (b~c~àries micrococ~s) podien eul~ir~~- se i sortir Qe 
1 1 acci6 gr~vitAria del planeta, ~s ~ Qir que la ~eori~ Qe New
ton queQB. liwitada. En vir~ud draquest mecauisme la vid~ pot 
traslladar ... se d 1 un planeta &. l'altre. 

Com es poL h aver origina ~ la ~ransfurwacló del proto
plasma? Per una aàrle d 1 adap~acions al medi on vlaqai ai ~ 
q~est OGnvia; apaceixen _formes noves. No s'hb pogQt operar 
en les eaplwies elevades 1m C!<llvi d • espècie, és impossible. 
Per~ els lï:va.nsiormis ttes t;.leguen que f alta iiSlups , que es naoe&
siten milers d'anys. Les proves que por~en ela L~ailsiorillis
tes són de molts ordres. 

Ordre anatbmic. .Els a.nimt:!.ls dels g1·~ns grt.Lps (ver
tebrats) tenen l 1 esquelet adap~at a f uncions diverses; l'ala 
d 1un ocell i el brat d'un hoilie tenòn els mateixos ossos , perb , 
~1 US els hb. diierenciat completament. En l 1 ~ome el bra9 ser~ 
veix per a .1.er t.o~a mena de moviwents i en les aus per a vol.al' 
lo que s 'na mo~ificat en virtud del medi i de les necessi ~ats-

Faleontolbgigues. Es ~roba en el pliocènic (periode 
terciari) unes íormes d 1equus que no represenuen .al~res cosa 
que els avant-passats de ls equids ac~uals. tamoé es ~rooen al
tres forwes en temps més primitius que serien els an~ecessors 
d 1 aquells. 4iX:Í ela paleont~legs haa ie¡, una caQena dels as~ 
uendents dels eqQids Ï ins al ~empa acLual; el~ aui~ls pri-
mi ~ius no eren més g.c·ossos que un caori t . 

Emvriolbgiguea. Tots e.1.s indi vi d. us ( eple: LllaillÍfe ... ·s} 
en els prlu1ers ~emps de lt~. seva. evolu.ció passen per fases i-



gua~s tant és aix:!, qu.e no es pot distingir W1 fato d'un bou 
del d 1 un goa. li..qQests ino.i vidu.~ uae l.lel u1omeat.. qu.e són ou.ace

outa no f~ res més que repetlr els seus ~v~uL-passó~B fius ~ 
l 1 ex~reru qu.e la ootogéniQ és un~ ~epe~icló i ~o~evl~uió d& 1~ 
1ilogend~, és a dir qu.e es oegueixen tous els p~oo~s~os de 
repe~iolÓ üe les e~p~oies que e~ provingui. ~lxí el ie~o hu
mà en ell::l ó lüesos e~ .pot dewOSli.L'b..J.. les bl·ta.y_uees que 11enlew 
~uan e~em peixo~ • 

.w.u.t~aci6 ..... La .r·ep:t:odu.ooi6 .a.o e;,S conc e oia. sinó en el. 
senuit que ell::l ÏlilS s'han d 1 ~BS9iliOla.r Glb pbres o ~ wanys 
ha d 1 incluir-se a dino de la_ e~p~cie, per~, slh~ pogu~ expe
rirueull~r per Huc de Vrie, que va .ob~enir d 1 una planva, una al
tr~ complet.amenG dist.inta d 1 Wla &llir& es_pèoie. l)Q a:uy1:1 en~·era 

Jordan de la Draba Verna, va. obt.e.uir tiawbé unt~- mulvit.u.d d 1 es ... 
pàcies, però, Jordan consider~v~ ~(· ues li lenbmen colli a w1a ~bel.·

r~ci6 de la ·llo<~dll'e~.lel::lo.. .o.Vui dia. es Gà p.roval. y_t..e un individu 
po~ en6e~uL&r inuivlQuS ~e ñi~ereut es~àcle, però aixb !::lOla
ment eu i 61::l plau~es i auim~ls mul v ln±e~~o~s. 

El medi ambient ha influit mol~ on la transform~ció 
dels individus; els individus que viuen en climes distintins 
es diferencien a-b e~ temps. Lamarch, és el partidrr~ da les 
trans:formacions degudes al medi w.ubie.n-w.!.. 

Sel.Lecci6. Tots els individus cst~ sowuesos u ~~ 
sel~le~ciJ . Els individus débils en la reproducció són rebut
jats fe.n~t-lde ~ aal.lecció lll.o.vurul degu" .... las llu.itaa •1ue e::J 
produelxan entra ella~ 

~ 1 ide~ de i~ teoria transformistn no és nov~, és ja 
molt ant1€s'-1-; en el temps dels antics romans es t;enia ja la 
idea qua hi havia coses subjectes a evolucions. ~n el t;emps 
modern els filosops a:só.c... fr& . .ücrunent evoluc.io.uis\.es tit..~..t.t e.u. la 
íoDAaoió del món oom en l'evolao.ió del peus~en~. La~rch do~ 

na ja una idea clara de la transformació, de l'evolució afir
mant que l'esp~cia és una cos~ variable que sempre procedeix 
d'esp~cies in:f.'ariors; i j&. Cu.vier i Lamaroh vara:u. ~e.uir una 
sèrie.da oontrav~rsles xormidables. Mes tard Darwin va escriu
ra el sau trectat sobre l'origen de las esp~cies; avui uni
versalment acceptada .•. 

l.lb doctrina i 1nmutabla està en conc~rdia amb al gè
nessis; es basa en al seu origen en un poder Creador Suprem, 
perb, avui dia els orea oioniavea J~ ~ocepten , ruenya per l'~o
mo , ,un orig~n oowú, un origen protoplasmàtic, però, eu l'hollie 
aóu intrunsigents. 

~ueda, doncs, solament una petita distància a sal
var entre els creacionistes i als trensformistee; amb 50 anys 
s'ha salvat tot aquest espai. 

Gimnàstica :funcional. Hi ha un fet palpables i in
d.iscu~iul.e, oap b1bleg ha pogut ~rrib~r b ~conseguir un oanvi 
d'esp~cie, perb, &.vui di~ lo que s'ha. pogut obtenir ha eltat 
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selJeccions en la producció, obtenint qualit~ts noves , mercha 
t. lè:a. gin'lll~Sltica .L.LUJ.c.i.on.al. Si hi ha hagut un progrés en els 
successos .de produoc.l.ó, per què no h- poden haver transforms.
cions en les formes? 

La forma no 'a una cosa fixa, sinó una cosa altera
ble, com és l'obtenció de formes gegantines o enanos, canvis 
de coloració, etc. No té res, doncs, d'estrany que els animals 
c~nviessin de form~ ~un~ en l'ordre morfol~gic COill e~ el ri
siolbgio d~aut les ~ortes i fre~tients revoluoiona clillia~olb
giques q_ue lienien lloc durant les épo,!ues prehist~riques. . 
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Raciol ogia - Es un mot nou, i nventa t pel sen~or Ros
sell; en el s al tres l l ocs es diu ennologia (enno : poble) ~er 
lo t~art s'hb. via de ce rc ai un now pr opi per a l es rL~ ces zootllo
niques 1 no &. les r a ces humanes. Ld. paru.ula r aça er~ descone
guda pels lla tins i pels grecs; fou ao~eaQ~d- user en el 
segle XVII . Totes les paraules noves int rodufdes en la oi~n
cia, prenen el seu nom del grec o del llatí, per~, el nom r~9a 
no provenint del grec ni del llatí i per excepció amb l'apro
vaci6del senyor Fabra, s'ha cr eat la paraula raciologia~ 

R~oi8logia és doncs, l'est udi de les r~ces. 

Rtj.ciologia- "Ra9a és la col.lecci ó d'individus que 
presenten els caracters essencials i secundaris i guals, i que 
aques t s són fixats per l'her~noia " (Rossell) 

"La varietat és 1' agrupament d'una col.lecció d' ani- (} 
mals, els caracters dels quals són un xic semblants entre sí, I 
per~, no són constants en la transmissió hereditària" (Rossell) 

"Carta o família fisiol~gica són petites poblé..cions 
~· •. ls, g~ireb~ redufdes en mans d'un mateix propi e tari, exem
ple la Ramaderia .._nda.l-usa , en què cada "ganaderia11 és una ve-
rit able f amília fisiol~gice.n ~ . 

H.c..ret:.. geogràfica vol dir l 1 extensi6 territorial d'o
cupació d'una raça determinada" Bressol vol senyalar el lloc 
on ha apa.regu1; lt.t. r:.:.Qu e.a qttestió 11 • 

Ap•rioió prellisGÒric~ de les races - Les races que 
a~i dia existeixen han existit sempre? algunes s!, perb, ~1-
tres no. 

Les races que ja existien OOIJl hun aparesout a la 
terr~? 40 anys enrera es creia que totes les races eren una 
espècie de races bordes impures i que sols n'hi havi~ ~ de 
pura; aixpi del cavall, l'única raQa pura, noble era l'arA
biga. El primer que va cridar 1 1 atenció sobre aquest punt 
fou Sansom, que va trobar un crani en el període pleistoc~nic 
(quaternari) a Gren oble, i va dir que si per puresa d'una ra
Qa s'enten pels seus pergamins, aquest crani perteneix a una 
de les races m~s antigues, i a quest crani té les caracter!stiw 
ques dels cavalls de la comarca dels percherons. 

De cranis trobats no m6s n'hi han tres, un altre 
en la conflu~ncia del Rhin i del Mosela., i aquest té tots els 
caracters de la raça germànica que viu encara en aquell país. 
L'altre cr~ni descooert ~ou en les coves de a Ità-

lia, barrejat amb cranis hu.mttns i té les cara.ctaristi r:!_ues de 



- 33 ... 

lC Uí & u~ tt luny~ s 1ran ~ro ba t ~royo~ ~e cr~nis i d 1 

ossos. ~erb . cranis sencera o~p , per l o t~~ uo os po ~ da~er~ 

minar les xaces~ 

El senyor RosselJ. h. in"ervi ïgu ... d n 1~ ...,liJ?t.ic~ 

( er~a de la p~leontolo~i~ , pi~~~a , eso~ v~a) i s'ha vingut 
en l a. deducció 0ua en aquells tempa j a hi nt.vien les r aes 
actuals. D1 aquest modo s'na pogu~ fe.c l t nist.~J.-~ lJ. da LJ.oltos 
r u ce s. dea del temps !)re.hist~Òrio :r·ins _ l' P ctu_l~ .:ix! pa.1.' 
exei¡lp.J.e en el "emp s WJ. "javal,. eu el ceülJ:JB de.Ls oo¿.¡lia 1-s es penr 
sav& en les divisions dels com~~~s, les delimi vac¡ons oomtals 
eren uroi tràries, quan provenen segons dato s pre.hü:n,órics , j a 
de teu.p~ i J.Ili..&lemorial , SO D.L'evi vint u liO ues les ~omi.a.....cions, re
s isuint ~ins ~1 tampa witjaval. Doncs una cosò se~ol~n~ pa ssa 
en r aciologia ; les r~oes d'un~ comarca persisteiKeu m&lgr~t 
"to es ~ls ca.nv j. s ~ 

Domesticació - Es evident que la domesticaci6 degué 
oomença.r en U.U~:t 3poca .aol ¡¡ recu.ladu, j-.. ~ue en grava·cs rupes
tres ja se'n veuen se~~ls, i encara en epooa més remota, en 
pintu.1•es Egipci es també se'n veuen nombrosos indicis. .ell pri.r
mer ofici de l'home diuen que fou el d'agricultor, perb, se~

bla 1~&s f~cil ~ue l'home es dedl~ués ~ lb domescic~ci6 dels 
animul.l:l , com el ce.vw-11, l'ovellc::~., el bou, etc. Hi ha tlil.erèn
cia entre QOmeatioitat i cautivitat. Cautivitat 6s ~ empre
sonament; si 1 1 alliill~l s'escap~ no to~no i no es reprodueixen 
estan preaouero; en canvi lu domesticitat és el captivament 
de la voluntat dels animals, tanG és així, que si els deixam 
lliures tornen i es re~~o~~ei~en normalment en el a9u estat ~ 

La formació de races noves - En aques~e ul~~s ~~mps 
s 'h.nu creat nomorose:;) r~~es noves i e~:~.~:~eci.:.J.went eutreu,ig dala 
ani~ls de corral (g~llines , conills) perb , en les graus es
pècies (é~uids i bovina ) 1~ Ïorwaci6 de races ja és més di
:ficil, però, si \4nB. r:...Çi èl. no es c.~ ... \.rmadto. , es ..i..ix,., i lc.o. podriem 
fixar com 1~ ra9~ Menceau (ra9a .blava de oovius) ra9a ~lo
Normanda de cavalls, ra9~ york (porcs); per~, la formació 
d ' una ra9~ nova és una empresa llargu!ssima, retornant mol~ 
Iaoilment a lb ra9a de que provenen, per aix~ és dificultés 
formar una ra9a nova, l'acci6 de l'home hi ha d'intervenir d' 
una manera permanent en la reproducció. 

( 

Una ra9a no 'tal ra9•, si e¡s seus individus no--\ 
trameten als seus descan4ents els seus propis caractera d' 
una manera permanent. 
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Lliçó 9!!. 

Bases de classificació - Per a estudi&r els ani~cls 
s'han hagut d'agrupar, reunint-los segons els seus c~.ra.oters 
a~ins , perb, fer una classific$ció ben feta és molt difícil; 
antigament as feien les classificacions par paisos, segons les 
divisions polítiques, una classificació absurda; així per exem~ 
ple forma part de França un boví de terr~ Italiana que arriba 
fins a Niça; tamb6 hi ha un troç de Catalunya, d'Alemanya i de 
Vascbnia, per consegüent en la formació dels estats hi han unes 
lleis heterog~nees, i les rac~s no han seguit las divisions po
lítiques, així per cavall espanyol s'anten l'andalus; i els al
tres cavalls de qUina raça són? 

Una altre classificació era la qua ho feia segons les 
aptituds: Rao~ de tir pesat , de sella, bous de cern, vaques da 
llet, etc•Perb entre els de tir pesat hi han Percherons, Bel
gues, etc. cavalls completament diferents perb que tenen les 
mateixes aptituds. Vaques holandeses, sufsses, flamenques, comple
tament diferents perb, que tenen l a mateixa aptitud; l'aptitud 
té i mpo rtància, perb, no d'una manera primordial. 

Altres autors feien la classificLció segons el color 
del pelatge , parb , en una mateixa raça s'hi troben individus amb 
color dife rent; l'única espècie que s'hi pot aplicar aquesta 
classificació és en la bovina. 

Una altre classificació era segona la topografia de 
la montanya, de la plana, de les valls, etc. 

Una altra classificació fou la de Settesgara. Feu 
dos grans classificacions: primitives i cultivades. Preb, totes 
les races són igualment pri~itives, i el fat que un conjunt 
d'individus, respecte la producció, estiguin en un estat més 
avençat no vol dir que la raça no sigui més primitiva que una 
altre. 

Així doncs, s'ha hagut de fer una classificació se
gons els caracters propis dels animals. Així Retzius, gran an
tropbleg qua classifica el gànere humà en homes de crani ample 
(braquicàfals) i de crani estret (dolicocàfals) i més endavant 
una altre categoria, els mesaticèfals un estat entremig, i ba
sant-sa en aquests estudis Sanson ha dividit els animals en 
braquicèfals i dolicocàfals, no admetent els mesaticèfals per 
considerar-los un estat entremig. Fou acceptada en gran majoria. 

En l'esp~cia humana la classificació es pot fer a cop 
d'ull; tots ela que pasen d'un cert coefici ent s6n braquicèfals 
i els que no hi arriben dolicocèfals. 

En e1 bestiar as t racen dues l!nees imaginàries; una 
de la base d'una orella a lfaltre, i una altra de l'orella a 
l'angla extern de l'ull; si la primera distància 4s major que 
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la segona l'animal ~s bra~uic~fal i si no hi arriba ~s dolicocè
fal. A cop d'ull es determina, segons que l' animal t ingui les 
orelles acostades o no. A aqul aquesta clas sificac i6 en l'es
pècie cavallina ja s'havia fet abans que Retzius: ani mals d'ore
lla •••••• (braquim~fals) i cavalls d'orella da tisora (dolico
c~fals). 

En l'espècie bovina es tracen dues línee s, una a cada 
costQ~ de la base de la banya a l'angle extern de l'ull; si a
questes dues linees s6n convergents, dolicoc~fals, i si són di 
vergents braquicàfa ls. 

Per a les d.arn~s espèeies Sanson admet i gualment les 
distàncies de l'esp~cie cavallina. Aquest sisGema fou forta
ment combatu~ per convicció i per Sibtem~: aix! ell deia que 
la raça bovina de 1& Vs~d~e és oraquic~r~lu i ~i pre seutavan 
animals capons dolicocèfals (ossos allar gats). Per~' aqu,esta 
classific aci6 en el.s cavalls s'w de .for en vi_ i u.u e11 mori~ 
per<1u.è e ls cr~.uis }:iGla vs tot s són dolicoc~fl ls.. El senyor 
Rossell ha fet estudis provant que en e l laboratori es pot pro
var que una esp~cie ~s br~~uicè~al o dolicocèfa l en l'espècie 
cavallinG i en la porcin~ ; en la r~9~ ovi~ t~bé ho t~ fet pe
rb, no publicat; en canvi en l'espècie bovina per ara ha trobat 
dificulta ts insuperables. 

Els autors de llengua alem~ nya, Nhering, Dftent, aga
fen classificacions de caracter tan general que ~s i mpossible 
a seguir fent una classificaci6 g~rebé zool~gica. 

~~~ 
Classificaci6 de Cosso-Ewakt: Cosso-Ewakt, de l'Uni-

versitat d 1Edimburg, ha elabore.t una classificaci6 que respon 
a una sèrie d 'índex del crani de l'animal i segons aquests ín
dex l'animal pertanyent al grup de l'estepa, de l a plana (o de 
les valls) i de la muntanya- Doncs b~, onimals que tinguin el 
mateix index poden pertanyar a diferents races. 

Aquests índex s6n tres i segons la seva valor 1 'aní-
mal és d'un grup o de l'altre: 

Mesetes 
Index I - Boscos 69.6 (de les valls ) r¡¡;; Estepes 75 

" II - ,, bl. O " 54 a 57 " 50 <oio 

" III - n 63.0 a 6'1 " 58 a 69 " 58 a 

Aquesta olassi~icaci6 no serveix per 'sser massa ge
neral, incloint en el mateix grup animels de raoes oposades. 

Valor dels tres índex: 

Longitud cara x 100 
I - --------------------

Amplada cara x 100 
II - ---------------------- Longitud total del oa.p Longitud Otlra 

III = Amplada caixa oereor~ x 100 
llongitu.d. caik cerebral 

51 
60 
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Sat1son d1i el ls.uorat.or~ mai Vd. poder ídr lel::) clal::)si
fic~cionl::) que e~l feia ea viu ; ~questes uifiu~vevl::) uoa~s v~reu 
se~ 1~ u~u~~ Q 1 un gr~ Qescredit ne l~ l::)SV~ ~eo~i~ . 

és: 
~ ï brmula de l'índex encelàlic eu ~'esp~~ie uurutifi~ 

Index ueJ.à.Llc _ Diàwe~re ~ransve~l::)~l x 100 
· Diam. Lomg . 

Si l 1 index és saperior a 84 són br~q~icèJ.ale i inferior 
a 75 dolicocèï~ls . 

~n les esp~aies a~mals , sanson: 

Index ue~à.llc 
Diàu.~.etre .l..Ong . x 100 

:::1 

Diàllie 11re ~;rra.u.e .. 

Index supe~ior a lOO, oraquicèfal~, i inf erior a 100 , 
dolicocèfa~s .. 

~anson dem' s diu: Rn~re aillwals d ' un~ lliS1J~ix~ es~~cie 
oraq~~èíaJ. s i d.olicouèfals , .wai ~~~ooa.cew dos tU1imtlls q u:a ~in
guin la w~ tielL~ l'o.L·wa a.els ossos u.el crtJ.ui l J. es ~ 11eixe s co
.uex.ions • .Les uOLJ.exionl::) intervene.ú ò.on~;l::) , e.u l::)ee;o.ü .Lloc en les 
cla~l::)i1icacions jun~~wen~ awo el ~~~~ t ~&la~ge , e~c • 

.La. ulbSSi f iutl.ei6 u.e SaiJ.son &~ 1~ p.dweL'b. qu.e té un 
e~.r&~;;te:c p:copiameJ.J.t cie:u.tífic, de con:roruü"tav l::l.wO la nisiibria 
natural. 

Una ~ltre classifi~;ació wol~ acee~~~~da ~wuoé , fou la 
do ..t3a:r.'on , de l'Institut .à.gronbuüc da .t?~r:!~ , 1 de ~ 1 .illscola d ' Agrl
oul'vura. U.e Grignon . El seu. m~tode, ovnveJJ.lentweul. wodifluat 
per· en Dec.hambre , con~ i t>teix en : .tiln t~o i.. es l~s esp~ules a.ulmal ::;¡ 
.lli b.u e J.. v u.l11 o , el volum , que ~rêl.lJb. ~ :ü .u~le Vlbt.~; <i.ew0s ni .Ub. 
el pe.cíil y_u.e pot ésser eon0t&.U convex o reclie . u.u. alGre ele.u...e.ut 
81::) la ~roporoló : un anima~ es và o en PL'O~U.L'C lonat o vé llllb. lïeno.èn
oi~ a se.t· ll&'g (longil inis ) o.~ se~ curi.. ( brevilinis) o prv- . 
~:~o:t· 0.Lou~t. (LUesull.Lüs ). àelllple : L ' ar~o , oe.u. ~.Lv~ur~;.~.U.ub.L , e.1. 

u:r~tó as 0.L'9Vilini, i l 1 .nong&..L·as és longilií1i . .rlo..co.a nO :i.eJ.o. 9.ú. 
~~ues& ord~e i Dec~re en a~u.es " : per.~.il, prv~OL~;.I.Ú l VOJ..Ulli , 
i Qqud~lleS q~ullvavs s•expressen peJ.s blgnes ~ o -, i O l'en
vrewig. 

ü~v~ll~ ~r~b : uoo ,.- Un c~v~ll breuó : -(co.ac~ui - (cur~) u (e.a
trewig ). Gav~ll .aorlliaad : - {convex) O (propu~~;lo.u~v) O (pes 
wig) .. .Bar on i Decn.a.mbre a~otan les Sdve s t.esls en els segtl.en~~s 
fets : e .i pe.t·fil és una de le::; p.L·opie i.Ja ~~~ weJ.J.yl::) lliüO.l.Licu.bles 
de1tt l;l..ulw~:Üt:l , i les propo.L·~íous di.~.lcilme.u. .. e~ modlJ.iq uen l::)luó 
lli inve.L·vé euergiuawe.rJ.li l a g l mnàstlica .Luncional. , i S J. volUlll 
li~u é gal reué Selu.P.t'e e s wan iié coJ.J.s ~ant . 
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~ cl~~diilcaci6 admp ~~d~ p~r nosbltres és wiAve (S~u~ 
son i .Btt-ron) . Es folll:l.n..au.to. e.u. aJ.S u~~etvt..eJ.s p.L·.imb..cis : per:ril , 
l.ilpu.s ceiàl ic i les co!.lexions dalt:~ osoos del uc¡¡.o i el~ becwl~ 
dtu·is: co::cpolència. , pelatge , apt i tuda i qu.fl.li tats • 

.15s base en eJ. seglienl. fet : dtüb ua.L'ttu¡,a.c~ llidll.JS Lrb.UB
ior.wa.bles priwe~ és al pe.L'fil , desprél::) el iii_pu.s ceJ.à.iic, pe.cq u.~ 
.ao .1.11 nan difiou.lva!,~ en pou.e.c- lo U.duer1ui.Llar • .Les uone.Alons o.e
pen.en en ce.L·ta wl:U!e.t·&. u.eJ. pe.L·í..il ue.L C~:A.P• .illls c.;ar~c ter a sev Uu-
d&..ris toLJ:>é inlíervene4 o. 1 u.n.a. Jutu1'='.L'S. .t•àpida e.u. lo. cl ... t~t:dfiuc;¿.v~ó . 
A . .ca bé , .ai ha wa~ qtte~~ió previa; ni hau wolvs ~uiwals qud no 
són de pur~ ra~a, com se coneix si t~Ón ruç~ts? En l'harmollid , 
el~ ben ra-ya tb tO uS cÓ.Ll harmenics. ÜO.l!l es CO.ueix Si ~Óí.l l.lt:a.rw.b
nics? per la rel~ui6 qu.e gua::cda el pe.cfil deJ. crani awb la res
tl:l. del cos. 

l:ots els ttu.tors zoot.èc.aict::~ , Le.aen u.:u duo ve soure si 
el per:til col.llp.c~n tott:~. lt:~. ... esi.t4 o l::)vl~enli Uila po .. ct: u~p i ua-
.r·t:~.., o el cap sol. Dewés, quin és el liuli íï per ~ ..Pb.I::ISo.r del 
yeL'.L.il conoau. al .reu ve , i a.. 1 aquea li aJ. ""onvex? Segout:S el ben:;o.c 
Rossell , el pe.cfil o.el cap àeter ... in&. wou.i.fivt:~.l.iiOL.s clu.L':i.olbgi
q~es eu ~o~ el coa eLl ge!~ra~ , i el de 1~ uara determina lb. Ïorm~ 
del Ler9 pos ...er ior. 

Un ~i~l serà h~.rillbnic q\lb...u: si és de per.ril vo.u.vex 
té les orelles wolli alla.L'ga.à.ew i pJ.:irúes , 1 1 ull eu rorwu Ll 1 awet
lla, les ~rcaà.es oruivàries l l ises , els l~via Lius , 1~ ot:~.roa 
o we.uliÓ com lti we.ivat. u. 1 ou (els a..e per.ril coLJ.c~u segrue.u. " d 1 es
.Lera} , el coll és à..Lltl...C5~v , eslirev o ud ~o .LoS va..u..l'='~::~ '*l!la...u.a.
a..e~ . .La crea és a.1.t.a , uallout , .t. 1 esp~tlL~ ~pxiwb.~u , e.L p~~ sv.r~ 
tin t e..u. í"O?.!üa a.e quillti , e:Ls wddiO.Cet~ tt.u11e.s:ior~ e& 0~ra.vlleJ:.J.1;te.u 
pe~ 1~ gran lldrgciQa u.e.1.s seu s ossus .t..L~gs , .L lu sevà. pocd ~w
plivuu. • .l!il J:>ou t:>'assEJ¡ub~a mé s al a..uls ases que al u.oJ.s e;a.vtt.lls , 
U.llo. mi ca ovalta.ts , sule.u ueni.c l 1 eSq_l..lerJ..t.a. d 1ase , u~;;.u.e .... ti.~..nbs les 
-.:ost.e..lles a1,.d.b.Lll:tdes , les t~.llqu.e~ - bv.L·vlni:.c , lb o~:~.se do lt:~. cu(;¡ ..a.o 
0 è!.ire blliple , pórb tot~ .... la. cu~ és llt.~.J:'g~ , i les üu.ixes són ple
nes l ~b una CQCVG a~u s'w1ei~e.u. o. 1~ w~, i e.t. re1::1t.a ~u .L~ 
~..aw.... és igual (;I..L u.a.vw.~.t . 

E.Ls u.d perfiJ. conc&u "euen : or'='.t.les c~ves .l lliv.Locu
des, d 1 u.na ooe.ctuxG wés ~ple ~ue les auGer.rors , l 1 ull c.;owple
v~1Qut rodó , 1 1 arcé:l.dt~. u .e ui tàri<- u1ol" sortint , els LU:i. bSO o b6n. 
saw.pre >-~.i.uO volt~ l'O Jt:~.i .A.Q.da (,1 1 u.nió u. els <i os Oi:! so s .... e;. u:u l::lOlc j, 
el t.; .üa..L'iu.s SÓJ:.L a .. t:.cod g¡n i ts ( en el~ al 11res l::) Ón tl.l.lt:il:g¿i us) , els 
llt:~.vi8 ~olsuts , 1~ o~cu~ e~ ~o.cma de sdg~eut d 1 esJ.erb , el coll 
é s cu.rt .i pote.u.t , e.u. el pi tï elb wu.~ul es peutor~ls són Lttn " a.e
~e.ú.ro~.~lla-ils qu.e l::)etuulen 1..0.a.melles , .LtH3 uot~vel.teb ~r.couol.Lia.aEs ~ 
lu ureu molsuda i ouix~ l 1 espinQUa p.l~~ t i .Les t:~.uq_~~b oÓn 
_ple.aes , o..t-rodénides , p~~íiides per un solú se.ube qu.e ltit:~..i.. vin
gui .!.v.Cw~ cl ' a.meLl.l.t:~. , .Les anques s 1 uneixerr l:!.IüiJ lt:~. cu.!Xb. B.=u u.u.a. 
c~v~ sootaQ~, l 1 esp~v.Lla é s ple~ i els o~~Od .1.l~rg~::~ u.e~s rue1~ 
b.L'CS t:~.llve.L·io.cs J. pO bte.ciO.CS ueue.u. ueuu~.ucit~. !:i. lt:S a¡,uplt:~.u.es , 
el~:~ peus ::!Ón g.cossos l aJ:iltl..ua.-\. a , l.è!. uu.ta. en ..1.a sev.:.. uu.;:se és l::lw-
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plís~irua i e ur t.dja. un~ mica , tié la. lOL'w.~ u.e V. 

~l~ ~e per~~l recve oçupen ~ euu~~wi~, é~ ~ b~~w~l 
1.1a.u l'L'V..!;)U~UJ.U.UQ.\t ( C~V~ll O..!'eJ.OQ.J 

Aq~-td~vl::l. llt;~. . .cmoni(;l. u.e l' eSJ:l~uia uu.v ~ll.i..Ll.a. és ts.J:ll.l.o .... .ole 
~ vOv~S lbS ~SJ:l~Uie~ ~wb aigUuaS illOd~llC(;I.uions. 

~ovi de pe~~il uonvex: ~ua~a Qe l~~ u~yes ~up &n
rera, el naiJi:e.u~nt dQ la. cua en .tor.no de ger o s sd. de o .... s ~.~6. .cll 
J:)6..!.'fil de.J. t~erç poslieríor es llis vingei..6.. pe.Clt;C:u~;l.ut9J.IUt illla. ~ur-
v~ Ll~~gb. ~n els Qe perfil conua~ és b~ rovés, el tery puó~eLior 
(cuixa) és de cu&Vl;t. peti ta, i la cua ~s l..à e.a.io.a~b.do. ~:H:hüpre eA 
els isquions Qe~és tenen ll::l. punta Qe le~.uauyes dlrigides en
laire , i ~~s ue perfil recte dí~igides ~.1. co~~~~ • 

.b.qu.esLa l~ei é~ ta~~ univerbb.l qu.e ~i.u.s és aJ!llu~ole 
d. ~'es~èule ulliu~ • 

.Jl¡.a .L'&SUlll el~ <.;~a,clïer~ wés .J.'8l.l.t:~V~.uv6 qt...e dEa Jei.A.e.Ll 
pe.J. (;1. la c~~~síf.~.uau16 s6n: 

úre.1.les alía.rg~~es l p.~.iwe~ . 
Ull u.e J.OJ.~a. <ir8J.IleïJlla. i è:u:u<:t.ue s O.L'Oiíià.cies llises. 
~e.uu6 co~ lG =ei~t d'un ou (oval.ts.v) 
Coll (;1..1..~(;1."'5(;1." i estJ.·et . 
O.Ceú. 4.lvb.• 
Fit en lOr=l::l. de quill.~ 
ÜSSUb uelS wêtmiJI'6b ç.:tLt.e.CÍOJ. i:;j i J:JU;:, ve.L'iOL'b lla~gs l 

e s v:ce lis • 
.reu.~:~ u.utt. wica ovtiltL"o (colli e.Li::l ase~:~ ) 
Esq u.e.L.J.a d ' ase . 
úu~ lll::I..Lga i lt~- .3ev~ pa. se e~:~vre '-éa.• 
GuiKes uuides ~~o lo e~a ou c~Vti SUt;~.U. 

ura~l.a~:~ cur~es i ~olbUQdS · 
Ull .couó i ~~~au& orui~à.Lia ~vl.v l:IU~vilit . 
~en~6 ~ ferm~ ~e ~eg~euv u'es~er~. 
ÜO.Ll uur" i ~uvent. 
ri~ l::l.lllu ~uscles mol~ Qe~:~enrob.Ll~~s. 
Creu ued.:x.a. 
~q~-tes ~tirtidss ~er uu Svlc i unines souuàQawe~v ~er 
~ line~ ga.i.ceuê L~Ot~ ~u 1~ u~~. 

Els wewbres ~~teriors i po~ve~ior~ ~~ples. 
~eu~ grossos i ~p~nb~~ (iorwa de paellú) 
Oua è:!...Uple ó.e la ue.se i ~ wiua curta , l.L.lú:l. forma se.u

ola..La.!; ét. lliti. v. 



- 39 "" 

lic~ci6 de 16. llei cie ..L. 1 n&rHlOnlu t~. .L'eB ècie hlllllèilla. 
La L~ei Qo .L 1 nurmoni~ s eomple~u6uv ~~Lic~ble ~ l 1 esp cle nu
~anQ, v~v és a~xí , que un que sapigués de diouix ooservant a 
u.aa. pe .e·~:; or.~.~ pel a.~r.L~~r~ , li;¡, po<.L.cia. diouixar a. e l.l~onl.i. 

Les persvues o.e pt~:t~ .... l coLLvex ~.tenG:J. :dl::i ulls ~llar
gc;¡.t,~ e.a. l.v.t'L!S. a. 1 amt:::t..ll.~, les ort::LLtHl !:i..L..lt-J.b~ues 1. ~1·itnes, let:> 
a..L~ca.ues oru1T~à.r·l.es no t;,tiiJ:·e sor~,invs, eJ. uub ))ur l"" .,t)o..L t ~nie
rior s 1 ~primtl., ço que fa qu.e .1..es llb.J.ÍU.b {.for~t..s) siguin edla.r
gadeb, J.6b g~..L.tes veneu el paquet muscul~r que v~ d~ dbll.i ~ o~l.A 
(en el perfil uonc~u Vb tr~sversaiffi~n~.~), elb ll!:ivi~ s6n priws , 
la bt::.rof;1. i 1~ c.;a . .ca de forma ovalada , i bqu.esutt. ÚJ.üwa tl.l..ltt.rgw
da, al e ull éb p:t·i111 , el ter9 a.n í.erior no bOl ésser galre .wuscu
ü:tt, l'aodówes és d 'l.lll!a. í'orwa e.u curvs. &.llttrg ada, per~, el lier9 
posterio.r sollJlét:~ser vo1Lllllin6s, els geliolls s6n port.a1s eH<ia
Vtlnt i 1.~:;~. pw1 Cid à.ol.s peus convergeixen. Les l!lC.ns venen t.B.Lílbé 
les seves dlferè:nuies segons els perlils, aJ. met.ac~rp i eJ.. 
úê::U'p són &.J..large .. ts, poc .uJ.uscla.ts , eLs dlts lltt.rgs , i la. teruli
L!Elc.;i6 as ca.ra.c.;í.arts~.ica , l 1 ungla lïé for!Jta u.e lleult~. • 

.Les de perill conuat.l veaen: l ' ull sal\.6, t~.rrodo.O.lv , 
t~.wb el glooul ~pla.ue:t , l'orell~ euriÏ~ i molsuda, l'arcada or
ultàrla so~int, al a~s ample en la uase , i ko~ ~11 un poc aixa
IaG i t:t.Ctt.oa a.wo Ullli e :t .. pans.1.6 qu.e li oeupa una oon~ pttrt de lt~. 
cara, les nàXius redones , i les que veneu eL libS arreweuga1 ni 
11e.uen el LLavi ínfer ior lo que :fç... que tott~. lt~- musuulb. vurtl. Ia
ciGl estigui en.l.~ir~Qa ; els LJ.~vis wolsu0s, l J.a uaru~ uowple
GG1.weu" ptt..r tiidt.~.; eJ. col.L és curt .1. groixuv l a.1. t,e.cc¡ an ver ior 
és wolr. dese.u.cotl.lat. Els U.L.tl.í¡Ol5 cu . .cvs perb li&uué oe.u a.ese:n
rotJ.J.~l.s , el pili gros i l 1 abo.omeu .La una cuxva eu saa\.it ¡,raus
versal . t>i let:> caa.eres s6n molt deat::J..U.COIJJ.J.tl<it3S la cuixa uo no 
és t;~t1t , soleH ésser u.e weJJ.1ures curt-s qu.e cu.u.t.ras0r;,u úillb lti 
llarga ue.1. oos, i el.s .llle.uiures s6u diverge . .u.i.ls .J.. o.eL geno.J..l al 
ue~.l.A:. veuvre ..a.o .ui deixen lLoc; e.L p~u. ~ la 1u.à gros~ol::3 , ue.u wu.ld ... 
cl~ts , carps i metac~r~a amples , uit,s cur"a i groixuts , 1 l'un
gla té la l'erma d 1 es.};)è. ¡;ula awt:J l~;;~. ve.r·aü.ut:W.iÓ g.r·ossera • 

.Lt1. ma.r.1era a.e ct~.lllifrer a.eJ. convex e s dlJ.erenuib. de la 
u.eJ. conuau., a.qu.dsv camint~. ò.ivergeru. , a.wo eJ.s peus o.e c.:osr;a¡,t 
i el convex se.w.f:)re semoléi. que pugi esu..Ues . 

4WO leS a.ones é~ igual. La llal de 1~ llbiillOlli~ dS 
~pliuaole t~. ~otes les espècies ; Decnuwbre L'ha ~plicada ~ls 
gossos reixinv- ne cowplec~en~ . 

En les v~ques ual euuare anoL~r lea ui.1.ere.u~ie~ que 
p.cese.uveu le~ id:iwelles perb , pot dir- se que són lel::3 l.I.U:iveixes 
dtil La espècie hu.wana.: les dunes de per~il e;onvex t.euen la wo.
.welLa a.l.l.tt..r·gada i el mugró Ll.èl.rg i p..ciw, i Les dones de per
ill conc.:~u venen l.es wtt..w~lles ocu.pau~ un gran espai, s6nv 
uiXtt.fad~s sobre elles w~teixes , l;;l.ffib el wugró gros i curt. Les 
Vèlques conu~ues s~mbla que jJinguin 11eno.ènui~ a lllld. JJU:t.jor pro
dueu i6 a. e g.r~;;~.~ sa, corresponen.., ~ las se ve s forJJJes ampl. es. 
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Espècie u~vallina - R~ce~ de Eerfil reu~e , ur~yuic~~~lau : Ti

pus ..o.~sià11iO 

Conegut e!. t.rigam de .Baro.u que u.1.vio.eix ltt poul~ui6 

u~vallina. en Elipom~-vrios, (pe uits) , Ewnellrics (mi:bjans) i 
H...lpermetrics (gr~ns}, segons e.L pes , e.L perfliü , 1~~ pJ.·u!Jul.·-

v..LO.as , és p.t·eci~ eOLi.le.ucy~L· !)el u~v~Jl qu.e s'h~ p .L·es _per tipus ; 

el uavt\11 ..aOJJleiJB.t Euus .n.SSht.ticlls v c~v~..Ll à.e l ' .atlsi~ (Sanson) 

o Ecus .Ar1anlls ( _l:)iélïreman'ò pels qual~~nomS\•)j~ es senya.Llit que 

i
1 ASSia és e.1. p~ís origif~ri yuix ~u.e ~é~ Ull p~ís ~ue es ~ro

uav~ ~iS 4o2 o.e l~tituo. ue~ nur~ i era o Vdritaule ce1i ~re ae 
J.~ zou~ teoia c.J..iJuat.ològica. Segu.i.a.t o.esprés el¡;¡ :t.twà~ics de 

Manoma que à.e.L c~vall n'nan fe~ ma ~ssu.wpte religlós. ~a cra

a.ielÓ ens diu qu.e .La\1..~,~ è:I.UC6.J:)uad~ b.L·.1'eu ue..1. wó.u. cor.u a pu.ra. , 
dl::l la o.e .J..~ raya 46~±~1 Qe la q~~ el ~edigré d.1.u que e~ cou

servè:l. ue.L Gewps o.e S~l01n6 i llurs eugues servien è~.l prOieta 
Jilahoma, rw.venti subdivldi" aquest vrono en qualques Ittwllies 

de la wtt\,elxa .raya (~ewen o o.e..L l~edjed) ; l'al¡,re vipus , u~wué 
~ssià vio ~s el f.10we1.1a.'t .b..B.aisunl, ~r t.ls vicLUlelit més o ell., _peJ.·b , 
g.u~ no es conserva ni es o.oueix 1' origen , l per b..1..z..b eB llrooeu 
m8 s exeJirplar s que (; owprt:..L': ( .rl~r eiJ..u. , l:iOlll~JJ. , .t:iedj;.a.z f • . 

~ls c~v~~l~ de Sir.1.~ , Eèrsi~ i far~u.i~ só.u. ~~tud 

molt. .f:JT9Ut:i.lis , en ... ~.cQ qu.e la vc::~1.~ .té wés í~1l1ll'b. l . 1la g..copèi. 
és ~és ueu let~. ~a nis,bri~u 1 ~ques~ ~ip~s 's 1~ de l~ uiv.1..1..Lu

~~u~Ó wll~SU~u~ óÍri~ , A.CàOl~ , ~~rqui~ , fiOEO. ~.C~üèl. i lU~..C.l.~ 

d ' ~n s'ese~pen per to~ l 1 u.nivers. 

O~r~ tero a.e.L ut~.vail : .t!ll ut.~.vttll ttla..rb 1..é u.u yes 
u'Wls 4uO .ts..g . un~ a.Lcyacl~ o.e 1 . 45 u 1 . 4u 1u. 1(1. l.Lc.U'g'GI.à..t.l. dEu. 

u.CO.llC .0.(.&. d'ésc:ser igual tt l 1 ~ÜC,:~.!'it:~. , e.L pe.!'ÍUlevre vO.L'à<.;lC u.e 

1 . 75 a l . bO m. Té formes elegau~s i~odones , les jUllLureb delo 
Oi:> SO s d.uiple f:l i fortes , 1 ...... musoula ~U.n;&. li<iill ttlxut~ i ferm&. q~e 

sut,u la peLl es diouiXei.l a,uu relleu les veues. J!.ll Cf.I.Va.i..J.. ~.lerü 

~é quatre uoses èl.w_ples: Fron~.~ , pit, e~ea i oronqu.is. ~u.at,re 

.Ll~rglles: Costats , vea~.~re , cull i cawes. ~uaure cur~es: e~ , 

OJ.'e.1.les , .ce!ii1ltt 1 sa~r • • ~ urener~ é s poc sorLid~ , el .llo.t.O 

pr.i.w i re~.: te , les e o Stiel.J.e s .LlaJ.·gues , el.::3 ro.ayow~ .Lor't.s, 1&. 
grop~ llè!.L·ga i r odont:a. , el ve.1·~ pOslle.L""lor b.bS61lYt•lt~. wolt.u eJ.J.èr

gi a , le~ eames són fi.aes , ne..cvioses , ~ixu.ue~:~ , ue.ad.6- .u!eoilr e 
u1o11. dEH~enrotila li , la CtU.I.Yt~. cur1io. , ::i eu se pels ll~rgs eu tü 

treo~nó , els peus ovals , i el uasuo 1.1egre1 i d~. ~ u~.J:) ~b 

.LO ntés u.Ípic; té ~ HO ~bule expL·es~.1.6 o.e.L u.ul~;e:::u::~o, i u.q!>lLL.L., 

e.J..s ulli:! I:!Or liÍ lis , ..LÓ.!'wOSOS , eSS91.l ll UJ..ll:i. bOllèl. senyal 1~ uO..lO.L' 

negT~ de les p~ryel..1.es ; L8 ua~ de vell~~ però peri~l reu~a, 

el f rou~.~ ~4Up1e , la utt.L·r~ i.tllerior mol" :for lla ~ le::) llb..l' i us ~

pl a s i mbv ils , la ur~uera Iln~ y ruigraua, ei,pe.l.~"ge é~ vor

du , p e r b es bu~ua molL el o~io wosq~ej~t o l'alatzà conservau~ 

\·\ ~._Q_~~ 
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sewp .. ce reflexes me-c,àl~os. Es b.caqu..icè.Lal, pe.L'~J.l .L'ec tia, .L.con
uW.s ~;U.u.f>lds l pla.ns. (cap quà.ú..L'~t l arcaues oro.i t~ries wol t, sor
tJ.nvs .l. gra:c...s ,l'unió dels dos nassals J.u.t·wa Wl sole, llaarima.1 
dep.t•iw.i t que es co.a.tinua ti.J.llu el oigomà:bia convergint transver
salment, dou~~t lloo u ~uè l'es~ina aigomàtica sigui sortint, 
branques del petit submaxil~r ~orw~t u u 1~ p~L lliure del 
subnassa.l un angle mQlt agut, a~a triangular, el llibXJ.lo.r pe~i1 
és s.mple i g.L•os. J.Jes orelles e~. gran uJ.SvÒ..ucia 1 1 UIJ.a u.e l'ul~.rrs, 

globo ocular gr us , pèls fins, la pell d0 1~ ca...:·tt. J.lna, o.u s(ui 
dibuixen els b .... sos sangui.cüs, l.l:l.ciu.s .c·udones, .I.&. seva expres
sió és orgullosa, el coll és prim en l'unió amo l'occipital, 
~i:x:tiwpla.n t- se &. l' iJ..c L'i oar a. 1 'e spa tll~ Y. ue és t:~..Wpla. , lo J..W;A,l/eix 
que el pit. La línia dorsal un poc inflingida en e .l ce.ut.re, 
Les costellee arrodQnld.es, el veut.t'e gr(,.oios ..... men~ s.rrepl.ogttt 
i cilíndric, oa..L·ns beu p.t• oporcio.IU.Lde~ .~..~.o~.~o..u1.-se bvb..cevot els 
iïe.u.dons l:lepéUe~.vs u.e lo. ct:in_r .... ; C.L' inb oau.vses , peu.lla iv.L'va i 
arro~vnida, cua ampl& ~ ~~ uQse i o~· ~.~a.. ~1 pelo.~ge q~e Qcrffii~ 

na és el de color gris. 

Són animals especialiGzais p~r l~ sella, grans tro
tàires i resis~ents G la fa~ig-~ 

Li ~grada molt al cav~~l al~b els prats, les omores 
l'aigua corrent qü.e mou s.wb els cascos i la boca. quan beu; 
per ~i~b no és l'estè tica lo que deu uutioQr-sa en ü~uest cav&ll 
si.aó el.fondo i l 1 in"el.ligè:aoi& .•. 

... :u c~vall din .. re ò.e lò úJ.iuÍli& a.laro és cousiderat 
com u.n més, de :tal ~LJ.ar~ qlle el salt i el part es :fan davant 
de testimonis; els ~os de les eugues busquen enaebade~ molt 
lluny el semeu"al i es conserve~ ac~adament les geneologies ; 
el pol 11re rep l.Ul8. racaió suplewe.u.c..àr ü., dt:3 llei. lld ua.mellb , &.la 
lo mesos oomeu9b 1~ ee1uoaci6, tü~ d. os ~s oume.uf;~ u po.c· "a..e lc.. 
cella; el frè és forr~t da dra~s de ~lana xop~~a amb alg~a s~ 
laa&. F~ns ols tres ~nys no ~~eballa in~.~ensame~t i acaba la 
educació als 7 anys. 

Aptituds: Es un notaòil!ssim cavall de cella i trans
-ptrtador de cargues de poo pes, puix que tenen molt fondo i 
resisteixen a la fatig~, essent rustecs i energies, havent 
servit per a fundar i millorar les cavbllades dels exbroits i 
ra~deries on es crien cavalls per a l'esport. 

Es poden t r obar cavalls: a Russia tenen el cav~ll 
de Streletzk que ~s un poo m~s alt que l'alarb originari; (en 
el dip~sit de sementals del mateix nom ). à ~emanya: en tots 
els dipbsits de sementals de Weit . Hongria: els alarbs amb 
el nom de cav~l de Gidranes. anglaterra : gair ebé no n 'hi 
ha cap, puix que tenen les races prbpies del pa!s, i ~l~uns 

propiet~ris rurals posseeixen uns 70 oapa. A Fran9~ l'eugada 
Pompddour té 15 eugues de ventre alGroe, els cavalls es com
pren to~s a Orient, i en el S~tutbuck franaàs •i ~ registra
des 265 eugues puraa. 4 lgunes Vhriet~ts de .la raça ar~b són 
la. "..i.. Gd~t-- 11 que viu a 1 '!r~t.>ü.... Els cav~lls del r'TUJJqueSii~n" 
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".Jo~n "volg<.l." nuorania" "Finlét.ndia" " _ r~..~.ssi~ Orient a:ll' "..?o ... 
.LÒnio." "JJ.onguresosn i els de cursa w:~.glesos pertanyen al ti~ 
pus b.SSi~liic-. 

Els anglesa~ de curs~, segou~ S~son són eis cav lls 
aleres ~ll~0~t a, que n~ gUaUYd~ en t ~ll~, drrio~n ~ a medir 
l . C ,n . i t ambd que s'n.b.u estirat~ 

~1 troc,à lre nur loff" és un b.rà.b modi:tiCb.'U per a cor
rar per les e s 1Íepes russes, arri b..illt u. corre .t' r(;f.ó de lo k.m. 
~b lo min~ts (oO km. per hora); naturalmen u que no resls~ei
xen aquesta velocita~ g~ire més temps. 

M.us d'Azil .... Es un tipus y_ue no mlis en resten al
gune vestigis. En les dues veas&.nts del Plreneu. i especial
ment en la vessun' frances~; Sanson els havl~ estudiat aouro
samenL, ooservan~ que els carac~ers morfològics dels cav~lls 
d ' e.qaell pé.ioÍS no coin<..üdi•n amb el tipus assiàtiò r apor-bt..niï
al tipus ~ssiàt~ c pxovineut del teill~ S de la desfeta dels ~larbs 
per en ~artel. ~erb aquea~ &rguwent no é~ ga ire ferm; obser
v~nt els animals a• ua pogut comprov~. M~lgrat l' acció de les 
estJ cions de sementals alarbs, l a form~ primitiv~ del m~s d' 
~il torn~va a sorGir, el perfil lleugerawen~ convex re~pareix; 
dewas són de major resistància, de genit més forc, uns memores 
més groix~ts i una gropa no ~an bonic~ coill la de l' ~l(;f.rò. Es 
trac lit..v~, doncs, d •una. altra població ~uG6otona d' •·Y.uesta co-
ru .... rc~. .Earb, qulm::.. població era•t .Per aix6 estudiant 1' -rqueo
logia d' aquestL.. comarca i comparant-la Hruo les troballes del 

:OO.a s d • .. zil ( ~~iege} es troba~en assemblb..Uces. Demds, el ti
pus del cava.ll catalb. és el ma.~eix de Mt. llorca, on hi ho.n eu
g~8Sades de pura raça mallorquina o catul~a. ~ixi, doncs, 
s 1 ha vingu~ en l'encontra d'un nou tlÈus: Mas d 1 zil; unG 
raça qae pobl~v~ les dQeS vessants del Eireuea, Ca talunya, va
lència i Mallorc~ i fins a 1~ Gusoonyú. D' aquea~ cuvtill n•hi 
han ~ltres proves 11ter~riee i cranianes de l'Eda~ mitja. ~~ 
el monastir de les .eoelles en els revol¡,one, estY.veu omplerlis 
de m~teri~ls lleugers: olles, t~rrisses, caps de cavall, etc. 
D 1aquests caps varen poder-s ern recollir un que t~ el múteix 
per~il del ti~us del ~~s d' ~zil¡ així, doncs, duran~ l'Edat 
mitja era ext6s per C~talunya. En Manuel Diez escrigu6 per 
ordre d'&nfos V, un llibre de manescalia, 1 1 or1gi~l del qual 
es tro o~ b ValènoiQ i a Solsona, propietat de Mossen Serra ; 
n• aq~est lliore se'n coneixen onze traduccions en c~ stellà i 
en la sev~ época fou fam6s i hi ha 1~ descripoló del cavall 
perfecte, 1 precisamen~ descriu là morfologi~ del c~vQll del 
laias d 1.t-zil. 

De la bellea .~e l cauall deQ ~uer - Lo cauall deu 
hauer lo cap molt sech e descarn~t; e lo f~on~ ample; e los 
hulla grans e eixits. per a fora; e les celles pl~es e no 
gens grosses; e lo sobrehull infl~t e rebotit per a fora; 
les orelles curtes e agudes e dretós e no gens penj~des; les 
barres primes e molG feses e gran freu de lahxna a la altra; 
en les galtes poca c~rn; les narila molt amples e que dins li 
veja hom vermellor; la boca ben fesa e lo morro dejus pQS 
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llarch q~al de damunt e ab poca carn; lo coll deu ésser prim 
e vol~at per amunt ample vers les upatlles e que v~ja ~priman~ 
fins al cap e quant sia al cap que sia molG prim; los ulins 
no mol~ l urous ne spessoe e que siun bl~n~ e prims; e que 
baia les sp~tles ~ples e l~rgues e formudes de cann; e los 
pits amples i exl~s per ~for~ e redons ~o can~ per miJ. Lo 
go~les amples mostrant departiment de les sp~tles; e l o se
l lar o dos curt e ple e no sia volta~ per amunt ni per au~ll; 
e lo llom n~ia pla e ample e ac~nalat; les aostelles baia ~
ples e largues; lo co~tat red6 embotit, lo ventre redó e gr~n 
perb wmog~t dins les costelles amesuradamenb; les yllQdes graas 
e amples e les anques amples e Flenes e ~ueu com caygudes ~o 
canal pel mij e gran tret de nu a nu; les cuixes grosses e 
largues amb molta carn baix e dins e deiora; o~ baixa e ~er
ma ao gros mascle e prou cavalls larcns fins a teTra e qQe per 
negunes esperonades no la mog~· E que lú porte estret~ dins 
les cuixes. E lo ses exit bé per ~ffor~; e les guarres lar
gues e dretes e amples; los braços ab grossos brahons; e los 
genolls amples e descarnats e plans; les canyelles dretes e 
amples e sens nenguna carn mostrillt tots los nirvis i venes; 
lo trabador molt curt ab molts o&bells detras; los br aços 
quant lo oaual est~ junt sian molt pus amples de un a l' ,, l~re 

damunt vers los brahons que no dauall vers les maus. Les co
rones primes e peloses; e les mans lises e negres, grans e 
redones, e de part de dins molt fondes e descarnades; lo ta-
ló ample e pla. 
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.Lliçó ll !! . 

~ces da perfil recte dolicoc~fals - Tipus . El ca
val¡ dolicocèf~l és el d 1orelles de tisores , front estret, i 

la dist~cia d'orella o orella és més curta que la distànci~ 
Y.ue ve de 1 .... base de lti orella;;.¡. l' Pngle extern de l' ull. 

Tipus Sequanés - E.a_uus Cl=.vallus sequanius. Comca 
del Sena o Perch~(~ercherons J. El cavúl¡ percher6 té els fron
t~ls plans, algunes vegades es troba un~ convexitat en el sen
tit transversal. Arcades orbitals poc sortides, l~crima~s sen
ee depress1.6, els frontals s'uneixen amb els narius, que s6n 
convexes sense depressió i els ossos del nas units amb volta 
rebaixada, lltigrimals rebaixa ts, ara~da exessiv~ment grossa. 

El caracter fo~ental : Frontal recte i nariu lleu
gerament convexa. 

El cavall percheró a causa del seu perfil recte i 
viu trotaire~ va ser considerat 70 o 80 anys enrera com a un 
cavall àrab angrandit baix l'influància del clima més fret. 
Però, la trObàlla d'un crani d'tiquesta ru9a corresponent a l' 
epooa diluviana a Grenelle va treure de duptes sobre el seu 
origen; és una ra9a àutoèton~. Es un animal de 1.55 - 1.56 
1nètres de talla, viu, enèrgic, ben conformat, amb uns darreres 
forts perb, no roddns com el cavall alarb i la gropa , en les 
eugues, ~s a dir, el ter9 posterior té unes anques amb forma 
de púpitre, així doncs, m~lgrat tenir el perfil recte, no t~ 

la gropa dél perfil recte, degut a la carv~tura del nas. Mem
bres forts i amples articulacions. Es subdivideixen en dues 
subraces: ~ir lleuger i tir pesat . antigument, a P~ris, la 
companyia d'ómnibus tenia 13,000 cavalls p&rcherons de tir lleu
ger i en aquell temps era el tipus més preuat, per~, posterior
ment els productors s'inclinaren a obtenir els cavalls de tir 
pesat i volent augmentar la talla del percher6 , el creuaren 
amb el Clydesdale, obtenint un tipus de més talla. 

~es condicioms in~rinseques d'~o uesta ra9a són bones, 
per~, els ramaders les exageren molt més , fent-los treballar 
ja als vint mesos, donant-los grana i aix! al vendre'ls, als 
tres anys i mig ja es troben en la plenitud del seu treball . 

Catalunya s'na fet alguna importació directa de per
cherons, perb, no s' ~climataren bé en la provincia de Lleyda. 
Ri ha una invasió percherona a Vien i especialmenG a Cerdany~, 
on més del 50 % dels sementals són percherons. 

~ipus fris6: E~uues cavallus Frisius. Es car~cterit
~a per tenir els frontals pl.ns, els narius llargs i units amb 
el front sense sortin~ ni depressi6, els ossos del nas s'anei~ 
xen amb un solc perfectament marcat en l'~rticulació, un c~al 
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central. Les arcades orbitàries poc marcades, tenen unes barres Qesenrotllades i boca grossa, són els de la cara més llar~a en forma eliptica (cara de vella) està en vies de desapareixer; solament en ~ ueden dos o tres eugassadeB en 1~ prov!noia de 
Frissi~ i en el reste d 'Holanda no es ven un cavall frisó . Allt1gament la seva àrea geogr~fica c:omprenta des dels h;;a,isos Baixos :fins a Escbcia. En el Poitus s 'hi va :fer una importació i dem~s es troba: a Picardia, Flandres i Escbcia i d ' una mansra difusa per tota la Gran Bretanya. 

Es un cavall inadaptable a les funcions a que se'l d( stinava; per aquest mo~iu tendeix a desapareixer. 

El cavall frisó a oonseqü~ncia de les necessitats comercials ha anat desa9areixant . Es un aniwal de cap llarg, de cara de vell& essent despreciat per aquest mo~iu; demés en la resta del seu cos no té res de graciós ; ~lt, angulós, peus com paelles, caderes eortints, forta ossamenta, tenint una marxa lenta i es de temperament lin:fàtic, de molta massa . Es per 
aquea~~ raó que es va procurar infiltar ven la raça frisona la sang d'una raça en~rgioa, creuant-lo amb un semenval angl~s de cursa¡ la s~rie de creuaments, els mestissatges continus va donar per resultat produir un cavall que si tenia quelcom de l' 
en~rgia anglesa no va poder perdre la seva ossamenta, constituint un tipus de tir lleuger. 

En les al~res regions que tamb~ hab,tava aquesta raça com en la Picardia el creuaren amb percheron i bretons , en el Poitus està dedicada a la producció mulatera , obtenint mules de :forta talla, corpulentes. En el Poitus han procurat conservar-la gairebé pura amb algun creuament de burgonyesa o de perchero. En la Gran Bretanya el creuaren amb el tipus germànic; aquests ja és un tipus alt , perb, li va dona1· u.ns altres aires; on el comtat de Clydesdale el 80 %. de la població cavallina té el perfil del germànic, i el 20 % el del frisó. El Clydesdal conserva tota la estructura del frisó, perb, amb el perfil convex venint a suuosar que el clydesdal per'teneix al tipus germànic i no al frisó, perb , le raça frisona ~s la m~s antiga historicament . Demé s hi han altres creuamects. 

El pelatge d'aquesta ra9a té par característica els grans p~ls dels membres inferiors, p~ls molt llargs aue és el distintiu de la raça. • 

En resum, com a tal tipus vs desapareixent est à en ple mestissatge. dominant a Holanda un cavall de tir ,lleuger. A Fran9a han conservat les formes grosses , A Angl aterra es conserven moltes característiques del :frisó conservant les formes massives . 
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Races de perfil convex braguiobfalss - Titus ~frio~ -
Equus oavallus africanus. Es creu originari de Nub a, d'on es 
va extendre per nort d'~frica, Espanya i el 1uig Dia de FranQa 
i les illes del Mediterrà i demés algunes comar ques d'Itàlia. 

Hi ha hagut una confusió sobre l'origen del vavall 
africà. Sanson primitivament donava la descripció de l'antic 
cavall dels monuments egipcis. Aquest cavall anomenat Dongo
lawi és semblant a mb l'Africà, perb , Lmb el perfil més convex. 

Cornevin trenta anys enrera en els paisos Dunubians 
va trobar animal s amb el perfil u1 tra-convex del germànic i va 
assentar que hi havia una semblanQa amb l'egipsi. Posterior
ment fa dos o tres anys en un estudi dels cavalls d~l marroc 
m1 tècnic buscava el tipus africà i malgrat haver-los viat i 
tenir-ne fotogr~ies deia que no e ~ ... istia, i el Sr. Rossell li 
va fer notar que aquell era precisament el tipus efricà ; l'e
quivocaciónés fa~tible perquè aquell desconeixia la desctipoió 
del tipus africà. 

El tipus africà és de perfil convex (frontal) i en 
tots els sentits: longitudinal i transversal. El nassal fa una 
peti ta oorvatura, donant el perfil 1' i nrpressió d'una S allar
gada; és braquicèfal, ben pronunciat; les conexions dels ossos 
són: els frontals grossos i l'arcada orbitària gairebé esWor
r~dQ. L'unió amb els nassals es fa a~b un poo de depressió. 
Els ossos del nas són units amb volta ogival. Els grans maxi
lars un poc bombats. L'os llaorimal no ofereix cap depressió, 
lo que fa que l'brbita sigui depremida. 

Són de talla que varia entre 1.35 m. i 1.55 m. pre
senteB les mateixes diferències que en el de Lipus assiàtio. 

Aquests cavalls tenen el coll prim, espatlla poo 
obliq_ua, oreu tallant, faltat de carns en el terQ anterior , 
esquena d'ase, anque d'ametlla. Els membres ~nteriors tenen 
la canya mo¡.t llarga i l'articulació del genoll noc fprta i 
les pesunyes semblant a la dels muls. Al cap de poo temps de 
treballar s'encorben, el trebador és ¡larg , on el ter9 poste
rior tenen una oua llarga pel nombre .ie vbrtebres ooxidees 7 i 
els membres posteriors dirigeixen le. punta dels peus cap en
fora tancant-se els garros . No obstant és un cavall que sota 
la mirada malanobnica guarda una energia i duresa tan forta 
que pot competir .amb les races m~s afamades; és un bon cavall 
de guerra per la seva rusticitat. Es magnífic per xarret o 
tartana. 

D'aquests cavalls n'hi han alguns a Barcelona i molts 
a Andalusia. 

El tipus africà fins l'any 68 fou confós amb l'assià
tio, perb, l'acció francesa en el nort africà amb les parades 
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de sementals de tipus arab, el tipus africA malgrat tot , conserva fortament les seves caracterí stiques. Molts d'aquests 
cavalls tenen una f órmula vertebral semblant a la dels ases , 
5 v~rtebres lombars en lloc de 6 que en tenen els cavalls , i 
en general t 6 un aspecte de 1/6 de mul . 

Tipus Britànic - E~uus cavallus Britanicus : Fron
tals comvexes en sentit longitudinal, els nassals units amb 
els frontals amb lleugerissima depressid, i la corna dels frontals continuada molt poc, les ~rcades orbitàries por sortides , 
llagrimals amb depres sió , nassals units amb volta rebaixada i units amb e l maxilar amb depressió sobretot en la part superior, tenint una arcada incissiva petita , i la convexitat dels nassals 
fa que sembli que l'animal tingui el morro tallat per baix. 

Així t6 braquicefàlia, cara petita i triangular, coll 
potent, cos voluminós , les masses muscular s ampl es , i els de 
les anques són rebotits lo que fa que siugui anca- partit , c~
racter del perfi l concau. Ani mals d'alta talla de 1.7 m. Pocs són alazans, són castanys, tordo G negres . L'~lazà i el caf~ 
amb llet són mol t escassos. 

Vi u em el Canal de la I~nxa ; per la part de França i per anglaterra arriba fins a Escbcia; s' ha dividit en vàries 
races;a ~ França s'~omena de la r~9a Boulognese i a Angl~terr~ Sufollk, Cambridge, Lincoln, Norfollk. Tant a França com a ~~
glaterra l a seva característica és la alta tall~, i la major 
pures~ es conserva a Boulogne; els d'anglaterra h~ estat in
fluenciats per altres races. 

8611. animals molt vius; per raons d'ordre pràctic s' han d'establir les difer~ncies entre el Boulogne i el .Sequanés; 
aquestes dues r aces són vefnes i s ' han fet moltes varreges . 

El Percheró és de perfil recte i dolicoc~fal, el Bou
logn~s és convexe i braquio~fal. Percheró orelles més llargues 
que el Boulogn~s , l'ull del Peroheró o sigui l'arcada orbi tària és molt m~s sortida, la cara del Boulogn~s és petita en relació 
amb el cap, la del Percheró és llarga amb el perfil siunós del nas. El coll del Britànic és arquejat 1 fo r t , el del Percheró no ho é s tant , i menys fort . Els darreres sl Boulognès són mus
culosos i l'anca partida i les caderes i les cuixes fan una cor
va de r~di molt llarg, accentuada , i en el Percheró aquesta cor
va és molt d~bil. En el Boulogn~s el p~l està molt més desenrotllat. 

Els Boulognesos abans t enien un gr an us, pel trans
port de gr cns masses , de f eines molt pe sades. 

Impulsats per la necessitat, 60 o 70 anys enrera, els boulognesos feren uns sub-raçb trotadora que avui dia ha desaparescut. 

R~ça de perfil convex i dolicoo~r~la - Tipus Germànic . 
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Equus cavallus Germanicus : Es un cavall que es car~oteritza 
per tenir perfil ultra-convex , frontals convexes en totes di
reccions lo ~ue fa que l'arcada orbitària h~ri gaireb~ desa
parescut; els frontals units d'una manera regular ~b els 
nassals. D~ forta talla 1 . 7 m. i l.o m. p~rb , poc volum; uns 
600 a 700 kg . Usats antigament per a formar els trens de luxe, 
que es coneixia amb el nom de Dúnès . El seu or igen és europeu 
per la trooalla d'un crani en al quatern~rl. 

Té unes formes un poc anguloses , i obertes per dar
r~ra ; uquest c~v~l com a raç~ pura no existeix, parb , mQ~
grat l'ésser creuat durant 100 &nys seguits, no han des~pares
cut les seves característi~ues. Àquest o~~~ ll oferi~ un. cerw 
ta semblança per la mala forma del peu amb el frisó, i s•ha 
usat per alleugerir el pes dels cavalls d' altres races pesades. 

L'àrea geogràfica compr~n: Nort d ' Alemanya a Angla
terra; s·'hi han trobat restes en runes, i arriba fins a Nor
mandia . En l'Ale~ya central , Austria i part d'Itàlia, exis
teix un tipus molt semblant, perb el cavall del Dongola d'Egip
te també t~ aquest perfil ultra-convex, perb, aauest és braqui 
cèfal i de talla menor al germànic ; demés el ger~nio és sn
gallet i mirada estúpida, lc del Dongola, de criatura. Aquest 
tipus s•n~ oon~erva ~ a Eritre~ i al Nort d'~~frica; aquest ti
pus , doncs, no s'ha de confondre amb el germànic . 
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Tipus Irland~s - Equus cavullus Hibernicus - Eerfil 
molt concau, els frontals enfonsats , oblicus de dalt a baix, 
els nassals en sentit oposat als frontals i en molta ~abaixada, 
~roada orbitària sortint, llagrimals deprimits . 

~nimals de talla mitja 1.6 m. minim de o. H m. i enca
ra menys; coll potent , costella arquejada , bona espatll~, pe
latge de tots els colors, les crins i els pels de d~rrera les 
extremitats, abundsruts . 

L 1 rea geogràfica es concreta a Bretany_ francesa, 
Irlanda i gran part de Gran Bretanya. 

Es subdivideix en: raç~ Bretona (els de la Brett.nyd. 
francesa) ~ue a la vegada pot ser: Bret6 fort de 600 kg . i 
l . ó m. de t~lla, perb, inferior als Boulognesos en forç~; com 
a ~nimal de tir lle~~r e~col.lent, dbcil, bona volunt&t, re
sis~ent, perb la vista és defectuosa, els cav&lls llun~tic~ o 
:rluxió- .i:"ar ib..4ic s6n n:olt ::..ou..LJ.dunus .. A.<p.I.eats animals t enen uns 
p~ls molt abundants i porten una esp~cie de bigotis; aixb és 
molt característic. 

ment 
Cob , 
t6· 

' 

a Irlanda el tipus ha sofert alter acions per creua
amb l ' Angl~s de cursa, perb , hi ha encara la Gallow~y, 1~ 
lí.:.l. Osmort, que presenten lti característica del petit bre
anca partida , forta musculatura i energies. 

Tipus oriental - S'havia cregut que els cE•Valls orien
tals eren de perfil recte , perb, se n ' han trobat a ~·JJ.esopotttlllits. 

mateix hi ha una població cavallina de perfil concau i el reste 
de cav&ll Arao . En l'_trabi~ feliç hi han també molts nuclis de 
perfil concau, diferenèiant-se solament de 1 1 arab per aquest 
per fil. Els russos del Dou i del Valg~ són d ' u~uest mateix 
tipus , perb , entre els arabs els cavalls més estimats són els 
de Yemen i . a~uests són de perfil concau. 

Raça perfil concau dolicoc~fala - Tipus belga - Per
fil concau, frontals aplan~ts i enfonsats, n~ssals amb sinuo
sitats amb ~ixam:plament al cap d ' avall , arcada orbitària sor
t i nt , l lagr imal depr inut , talla elevada ; n ' hi han que han ar
r ibat a fer 1000 kg . i a l tres solament 400 kg. com el s de Or e
mont i Camaga. 

Coll fort i unit amb el cap d ' una manera diferent 
que els altr es ; sembla que hi fal ta coll . Animal oorpulen~ 

ensellat, anca par t i da i cuixa que s ' uneix. amb la cama en cor 
va sobtada. 

S ' estenia des de Bélgica fins al Rbdano , i existia 
j a anti gament puix que ja està representat en l as monedes ro-
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manes . 

Es caracteritzan per la seva voluntut 1 resist~ncia 
a la. fadiga i el més voluminós és el de la pl ana de Bèlgica i 

al portar- los a la munt&.nya disminueixen la talla . Cavalls 
tan voluminosos com a. uests semblava ~ue havien de desaparei
xer amb l ' increment de la tracció mecànica, perb , malgrat 1~ 
guer ra que han quedat destrufdes les eugassades, han volgut 
reconstruir la rB Qa • 

a~uest cavall s ' ha est~s molt a Dinamar ca, Comarca 
del Rhin , Paisos Escandinaus, que han fet el creuament per 
augmentar l a resi st~ncia de lea seves races . 

En resum és un caval l 1ue tendeix a invadi r Alema
nya i .àustr ia. 
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Lliçó 14A 

Princi als oblacions mest isses de cavalls fins en
tre-fins o mixtes, i de tir pesa - Un cavall mes s semb a 
compost de diverses parts del cossos de les races que els for
men, exemple. l'Anglo-Normand. Les poblacions cavallines de 
pura raça no s6n nombroses i a tot arreu del món est~ m~s o 
menys a lterades. 

Els t ipus descrits formen cavalls perfectes . 

Les poblacions cavallines mestisses es poden classi
ficar en tres tipus : 

Cav~lls fins 
Cavalls entre-fins 
Cavalls de tir pesat 

Cav~lls fins - En els cavalls fins gaireb~ sempre hi 
trobem la sang Anglesa (Anglo-Araba, trotaire d'Orloff, Asir1, 
etc.) 

AAglo~Ar&b~. (Anomenat tamb~ mitja seng ) - N'Hi ha 

un nucli important en el Migdia de Fr ançu, i s'usen com a ca
valls de sella, per tartanes, etc. 

Es volia un Arab m~s gran i galopador (l'arab ja ~s 
trotaire) a Normandia . es va anar a buscar l'angl~s per a ob
t enir formes mds perfectes i més enbrgiques t amb el cavall de 
tipus araba s'hi han creuat l' anglas i surt un cavall armbnic. 
El cavall angl~s ha actuat com a millorador de moltes races 
autbctones (en Alemanya ha actuat en tot eo les rac es). ha con
corregut en la formaci~ del trotteur americà, el de caça irlan
d~s, en general podem di r que tmt mestts f í td sang del equus 
cavallus asiaticus. 

anglo- Normand - ~ot ~sser de perfil ultraconcexili
ni, convexilini i recte. lo que fa ue hi hagi dificultat per 
a diferenciar-lo en certs casos de l'anglo-arab; a quest td el 
perfil recte i el t erç posterior força arrodonit , i l'anglo
normand. si no té convexitat en l a testa t~ el t erç posterior 
força mds ample i més angulós. 

Cavalls entrefins - D' un pes d'uns 475 a 525 kg. i 
de 1.52 a 1.6 m. da talla . Un cavall que abans a r a molt dema
nata i era l'usat per ~rrastre de l'art illeria rodada , i en 
vista d'aquesta demanda la població entera de Catalunya és va 
reformar, passant lo mateix en moltes comar ~ues de l'estranger. 

~i~us de luxe - Cavalls provinent d ' Holanda , una bar
r eja da fris, germt:nic i assiàtic, i Meclembourg (cavoe,ll de 
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coupé) o germànic - anglès - normand . 

Tipus per l'artilleria- El Norfol k - Bretó ve a me
ravella per aquest servoi; el Nor~olk prov~ del creuament de 
l' anglès amb el Haorrey essent un cavall entre fi força asti 
m~t , utilitza~ per l ' artilleria . 

A Bretanya tenien un cavall bb , perb , que no tenia 
sang i el creuaren amb el Norfolk (Hacrrey) i varen obtenir el 
Norfolk Br etó que és de sang i r Qsticitat . 

A França dels ardenesos tamb ~ se n ' havien fet cavalls 
per l'art illeria. 

Mestissos de tir pesat - Nivern~s. Es una comarca 
de la Perche on hi viu el percheró o sequan~s , perb, en vist~ 
de l'exportació a Nort Am~rica, varen buscar animals de talla, 

el nivernès és el percheró augmentat i amb m~s massa. 

Amb cavalls de tir ~esat l o m~s abundant són els 
mestissos. ' 

El Frisó i el Britànic i Germànic constitueixen el 
Clydesdale. 

Altres mestissos interessants - Andalús. Si llegim 
l'hipologia espanyola trobarem la definició del cavall andal~s, 
que sembla presa del cavall arab ~buna mica d 1 angl~s; tres 
parts d'arab i una d'angl~a, perb, en realitat la definició no 

és exacta. 

Rossell i Vilà ha dividit la població andalusa en 
quatre tipus: 

ler. - Autbcton 
2on. - Tipus ~fricà 
3er. - " aasiltic 
4rt. - " ultra conve~ilini 

lar. - Cavall de perfil convex moderat i braquic~fal , 

coll de volum mig , creu alta, dors una mica aplanat, sacra alt, 

darreres perfec tamen t arrodonits, os del trabàdor (primera fa
lange ) llarg, i articulat obliquament oonstitituint els peus d' 

oca; aixb fa que aquests cavalls es cansin més aviat que els 

altres. 

Paiquis: li agrada lluir, ~s de fant~sia i per a pas

sejar no hi ha animal m~s airós , i l'os del trabador fa de mo
lla pel cavaller, no tenint parió en a .-, uest senti t. 

2on. - La proximitat d'Andalusia amb 4frioa, fa que 
el tipus andal~s estigui influenciat pel tipus africà, i la 

prova d'aquest fet està en qu~ com més baixem oap al Sud d'An-
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dalusia m6s es nota aquesta influència : frontals amb segment 
d'esfera i 1~ cerva total del cap és una S perllong~da, eropa 
de p~pitre , falanges mai com les de l'anterior. 

3er. - Tipus assiàtic . La dominació dels .. ~rabs du
rant 700 anys ha influenciat de tal manera en ls. població cava
llina d'And~lusia 1ue actualment ol 40 ~ t~ el JBrfil recte . 

4rt. - Cav~ll Ultra convexilini . Aquests cavalls són 
de perfil molt convex i es poden desdoblar en dos tipus; l'un 
que sembla provenir del tipus Dongola i l'altre del tipus ger
mànic, explicant- se aquest ~ltim creuament pel fet que Carles 
V portés sement&ls ge~ànics . 

Mestís de Castella; En la meseta castellana fins ~ 
Extremadura hi ha un cavall de talla m~s rédui!da qtle 1 1 &Jidalas, 
de 1.4 m. ~ue 6s molt trotaire i t~ , el mascl e, el ventre molt 
desenrotllat; a~uest és el tipus autbcton. 

a Galícia hi ha una aca de 1.3 m. de talla de perfil 
concau i algunes de perfil convex; les primeres sembla que 
s6n les autbctones , i les segones provinents de la Gr~ Breta
nya, ja que Galícia i a.uella presenten afinitat de ra9a huma
na; no 's r es d'estrany que tamb~ hi hagi afinitat en les ra
ces d ' animals. A Navarra hi ha una aca molt petita 1 . 3 m. de 
perfil convex i molt rabiosa. 
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Lliç6 15ê.. 

Espècie asinal - Les diferències anatbmiques que pre
senta el bestiar asinal del cavallar s6n molt poques ; les os
teolbgiques gaireb6 podem afirmar que radi~uan principalment en 
els ossos del cap, posat que veiem que l a calavera d'ase ~s 
molt més llarga que la del cavall; el llagrimal en els cavalls 
presenta un tubèrcul que en els ases no hi és, perb, la diferèn
cia tipioa estriba en l'arcada orbitària~ posat que la de l'a
se forma una cresta o un aixecament que es més pronunciat en 
els mascles; i la cresta de l'occipital és més elevada, a més 
d'altres diferències en el dentat, que si bé en els cajxals no 
s6n gaire característiques, ho s6n molttssim en les dents, el 
comet dentari en els cavalls és profond, especialment els in
cissius, i en als ases apart de no ésser tan p~ofond, les denta 
s6n més primes. 

De les diferències morfolbgi ques una de les més iw
portants és la que presenten les orelles , que aixi com els 
ases les tenen molt llargues , els cavalls les tenen l/b ~és 
petites per terme mig, que els ases . Els pè¡s de la cua, el 
tupé, etc. de l ' ase mai són tan llargs com els del cavall, ni 
tan sedosos. Demés els ases sempre s6n bl(ncs o ne~res. ~es 
peulles dels ases s6n més eséretes que les dels cavalls. Els 
cavalls tenen quatre castanyes, dues a cada extremitat (an
teriors i posteriors ) i els ases oomunment solLment en tenen 
dues en els membres posteriors, cap a la regi6 metatarsian!l . 
(s'han donat casos d ' ases que no tenien castanyes ). 

Com a diferències fisiolbgi~ues hi ha el renill o 
la veu; com a diferència dinàmica els cavalls a6n molt més 
veloços . Els ases tenen major potència d'assimilaci6 que 1mo 
pas els c~valls . 

L' espècie asinal ha eÀistit sempre a Cat~lunya . Del 
quaternari antic ja se'n tenen noticies certes en gravats 
trob[' ts. Posteriorment en 1' edifici del s bsnys de Caldes de 
Malavella s ' hi van trobar peces dentàrees d ' ase . En el Museu 
de prehistbria del Parc hi han peces bssees dels membres , d'ase. 
Doncs bé, com sigui 4ue les emigracions d'Orient i Occident 
no van començar fins el neolític , i aqui ja es troòavn abans 
del neolític , per lo ~ant no foren importats ?els emigrants , 
sinó ~ue e Ls catuuls són de s ceudants dels ases quaternaris. 

Hi han dos tipus principals Poitou i Català , que 
primi ti VL"'ment eren un sol ase , perb , que per efectes climato
lbgics durant segles s'han produit difer~ncies impo~tants. 
Un altre ·u pus 's l'i tali à del Nord. 

Races de oer~il recte bra~uicèfa.l~: 

L'ase del Poitou é s de tend~nales ~ples, pel~ibe 
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llarg, el caracter del ~ual mds sortint és, que en ~ront d' una 
edg~ es un animal fred, perb, mLlgrat aixb tenen una gran ano
menada, ja que la Zootbcnia ~s una ci~ncia francesa, en t r uc
t a r, doncs, de l'esp~cie asinal els francesos fan ressortir 
la ra9a Poitou; podent-los dispensar el desconeixement, n •obs
tant, de 1•ase català, ja que no existia cap public ció que en 
tractés, car l'awninistració espanyola no s•ha cuidat de cer
car les races pures d' animals i d ' enlairar els guarans cata
l .,. ns. El guarà del ..:'oi tou és un amimal de t t,lla inferior als 
catalans. La mida corrent és de 1.4 metres , en canvi a Catalu
nya la mida 1.5 i 1.6 és corrent , i el guarà catal~ és luxu
riós, lo que fa que el cubriment de les eugues es faci amb fa
cilitat . Altrament el guarà del ?oitou, el pèl lla rg és degut 
a que l'animal és criat en eatables on hi són deix~ts lliures 
sense morralles, quasi sempre a les fosques, banyats per l•hu
mitat del clima atlàntic, aliments aquosos ço que fa que el pe
latge creixi, al revés dels animals de paisos secs, i de més 
els oua estan sotmesos a l'obscuritat també els creix més el 
pèl (a un conill per a fer-li allargar el p~l es posa a les 
f'osoues). L&. creixença de pèl, doncs, és una qualitat . El 
guarà del Poitou té demés l'orella i l'ull més petit , i en la 
seva mirada hi té una mica d ' ironia. 

L'ase català és més alt de t alla de tots els del 
món; demés del p§l curt té una gran llargada d'orelles i mi
rada franca , viva, noble, com una espècie de consciència que 
r epresent a l'aristocràcia de 1 1 espècie . Ni el Poitou ni el 
català t..enen la mirada de resignació d-els altres ases. Fins 
als dos anys t~ un pelatge m~s llarg i una mica ros . Es un a
nimal un poc estr et , de manera que l'alçada sembla que es fa
ci en detriment de l ' amplada , ço que permet la oobrició de les 
eugues f'risones i Clydesdale, eugues de forta talla , 1.6 a 
1 . 7 m. A Catalunya s ' hi poden distingir dues subraces. Ause
tana (alt i estirat) i Urgellesa, amb tendència a les amplades, 
amb un cos molt m~s ben format. Dels compradors, els angle
sos compr in les ausetanes, i els francesos les urgelleses. 

Pe r algun escriptor s ' havia vingut a suposar que 
l ' ase Català v~ del Poitou, perb , tots els ases catalans són 
alts i amb un aspecte orgullós. 

Hi ha un altra tipus, la ra9a zamorana que t~ un p~l 
m~ s llarg i no és tan a1t , i sembla un entremig entre el Poí
tou i el Català; potser és degut a que a zamora i Salamanca 
s ' hi han importat molts guarans catalans i també guarans del 
Poit ou. 

Hi ha zona intermediària entre Poitou i Cctalunya, 
que tSs Gasconya. 

A Gasc~nya l ' ase és més baix que el d ' Urgell i el 
p~l més llarg, constituint un tipus intermediari. 
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A Itàlia des de molts anys qua s ' hi envien ases cata
lans; a una illa sit~da entre Sicília i Africa s'hi cria l ' a 
se amb guarans catalans. Al Nord hi han ases amb l ' estampa 
de l'ase ausetà , perb d 'una talla disminu!da. 

Tipus Africà - La seva àrea és extesa das da Nubia 
fins al Larroo, inclus Egipte , i el Sud i Centre d ' Espanya 
també. En aquest tipus s ' ha sel . leccionat a ~gipta el color 
blanc , i a Andalusia aquest color da sardina , blanc amb taques 
negres . Els ase s d'Egipte t enen la característica de la lleu
geresa i són molt luxuriosos, perb, com que tenen una talla 
petita no s'usen en l a producció da mules en als paisos que 
aquestes valen molts diners. A Andalusia en la cobri6ió d'eu
gues s ' usen aquests ases africans en general. 

Dintre el tipus africà hi han talles molt diverses , 
da 1 m. fins a 1.4 m. Hi ha una pobl ació ~sinal de perfil con
cau, da talla petita que corren per aquí Barcelona, l'origen 
da la qual és desconegut , si són una raça especi a l o una ex
cepció per una variació negativa. 

L'aspèci~ asinal interessa per la producció !e mu
les , i en els paisos pobres té valor l'espècie en s!. 

Híbrids - Els híbrids de l'espècie asinal i cavalli
na. es poden fer da dues maneres : cobrint les eugues per guar ans 
o les someres per sementals, i tenim als 

lvlul equí (El pare ~se) 
Mul somer! (El pare cavall) 

Es diu el nom de la mara i no el del pare . 

A 'Sicília en diuen: 

Casi mulo (mare da l ' espècia asinal) 
Casi mula (mare de l'espècia cavallina) 

En l'Imperi austro- Ungar hi havia una pobl ació mu
latina potser la primera d'Europa, després venia Esp~a, I
tàlia. Les característiques venen dels reproductors . Els 
d'andalusia muls f ins; els del Poitou que usen eugues grosses 
treuen unes mules reputades com les millors. A Catalunya, les 
eugues de la qual són un entremig, treuen ~ambé unes mules 
que són un entremig da les de Poitou i les Lndaluses. En els 
E. u. en vista de l ' utilitat de les mules , produeixen avui 
dia quantitats enormes de muls de 9 pams , ja que les eugues 
són les Clydasdale . Els guarans en el seu origen són els ca
t a lana, comprant-ne encare avui dia per a que la raça no de
generi. Produeixen mules de 9 pams pe rb, també fan mules més 
petites perquè en els E. u. s'hi han introduft també guarans 
Mexioaas que són d~l tipus africà (andalús) i les augues d'~n
dalusia també es troben a California obtenint al mateix temps 
t ipus m4s petits. 
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A Itàlia, a Lombardi~ tenen una mula de bona tall&, 
perb, inferior a la catal~u ; en el centre la tallu és més 
petita, i ~ Sicília la talla és de 1 . 45 m. La talla, doncs, 
va d~ sminuint de .~.wrd a Sud. 

Gairebé tots els muls s6n de mare c~vullina ; 1~ ma
re és someri~ solament en les regions abruptes . ~1 mul some
r! té tir~da a l ' ase , té el pas més se~ i més apropiut per 
a les muntanyes , sembla doncs , que la mz..re hi té u1és in:flu~n
cia que el pare , perb , els cavall destinats a cobrir ~omeres 
s6n sempre de petita talla a fi que el part no sigui labori6s , 
n ' obstant el senyor Rossell ha vist some~es de petita talla 
cover tes pel cavall de tipus afric~ de 1 . 5 m. i el part es 
feia amb tot& facilitat , a l' extrem que el mul ~1 mamar de la 
somera hn d ' agenollar- se , j&. que als t r es mesos és més alt 
que ln mare . 
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Llic6 lo~. 

Esu~cie bovinq - Races de perfil recte i braouicè
fales - Iguilient que en 1-.. raça cava.l.lina hi ha d'haver unu . 
h~rmonia morfolbgic~. Perfil convex, bar.yas la punta tirada 
enrer~ i la cua en forma da crossa; si aquests curacters per 
exemple no corresponen no hi ha harmonia, hi ha mestissatges. 
Les de perfil conve.lí.. tenen la creu sortinli 1 les de perfil 
concau la creu no sobresurt gens (toro holandès) i un entre
mig corresponent al perfil recte (suís). Doncs, bé si hi ha 
unn disconformitut morfolbgica ~s senyal que són mestissos. 
Demés en l'esp~cie bovi~.c~d~ r~~~ cé el seu pelatge i de 
color peculiar. No hi ha cap vaca holandesa que no tingui 
dos colors, cap de suissa els colors amb taques , la garonesa 
color gris , etc. 

La raça en els subjectes joves no es pot determinar 
hi pel perfil j ~·d el c~r eu g~uer~ és uomb~t, i el pelat
ge 6s variable. 

El mètode, doncs, a seguir per a determinar les ra
ces s~n els mateixos de sempre: per fil , braquicefalia o doli
cocefalia, co~exions dels ossos. 

Característiques de les races de perfil convexa; 

l!. - Banyes aplanades, i la punta dirigida cap a 
enrera. 

2&. - Cua en forma de crossa. 
3&. - Creu molt sortint. 
4&. - Cuixes baixes i plenes, formant una corva ben 

delimitada. 
5&. - Linea del tos formant un montícul en el centre. 

Característiques de les races de perfil concau: 

l&. ~ Banyes curtes i amb la punta dirigida cap en-
davant. "n>~ ~ 

2*· - Cua entre els is~uions, no sobresortint gens . 
3~. - Cr&u mmlt baixa, no sobresortint gens . 
4&. - Cuixes aplanades, rectes. 
5~. - Línea del tos formant una depreBsi6 en el cen

tre. 

Per ço que ~especte a la braquicefali~ i ~ 1~ doli
cocefalia es determina traçant una recta imaginària que unei
xi el peu de la banya amb l'ull, i aixb a cada banda ; si les 
dues rectes convergeixen per la part superior del cap, 6s 
signe que l'animal és dolicocà~al, perb, si on lloo de con
vergir di verge ix l • animal és braquicà:fr.l. \."'J ~ .;'~ 

Hi han bovins que no tenen b~¡es (s~lls) i tenen 
un cap semblant als èquids, parb, en els bovins el frontnl, 
és sempre l'os m4s alt del cap i en els cavalls el més alt 
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6s l'occipital. Tots els animals que tenen les banyes gros
ses i en forma que s'enlairen un poo, la forma del tos ~s 
distinta que si les banyes s6n penjades. La l:!nea mecànica 

L:!nea del tos 
de banye s que 
s • enlairen. 

Banyes que 
s 'abaixen. 

del tos, o sigui la l:!nea su
perior del frontal s'aixeca si 
les banyes s6n penjants, i pel 
contrari s'enfonsa si le s ba-
nyes s 6n enlairades. 

e4~ ~ .. \) . . . t. 
.Tipus Vende à - B. T. Ligeriensis. Yffontals plans ,"'"""'\\).1) 

arcades orbitàries mitjanament sortint, els nassals units 
sense depressi6 amb els frontals , maxilars mitjanament desen
rotllats. Les banyes surten dels costa ts, s'avencen i final
ment la punta es diregeix al costat. a quest tipus ocupa gran 
pcrt del migdia de França en l a part de l' Atlàntic . 

Es d'un pelatge rogenc, mucoses i la punta de les 
banyes parin~, escrotula, •ulba i les peulles negres. Forta 
talla, a propbsit els be~ per~la producci6 de carn i de tre
ball, les vaques donen poca llet . Aquest tipus té interés 
P?rqu~ s'enllaça amb els cranis trob~ts en el quaternari an-
tl.c. ~OJ..I..I\·. ~\~~: 'r'~~- ~~ .... ~~~~ ~, , r 

' \~~ ~,.,~: ~~w.:,..., ~: ), t..."""t- ~~""'"""-~ ~·, \1 ~ \ . 
Menorgu:! - Tipus cridat a desapareixer . La illa 

de Menorca sempre ha estat abundant amb el bestiar bov:!. Fa 
50 anys s'introdu1 una raça sulla. Menorca és pobre i casti
gada per la tramontana i molt terra prima, tocant l ' arada~ 
desseguida un enllosat de roques. ~ Menorca hi ha una barre
ja enorme de races essent dif:!cil de determinar l'origen dels 
mestissos. Menorca ha pasat per molte:3 dominacions (alarbs, 
catalans , espanyols, francesos, anglesos) i per aixb ha so
fert molte~ impòrtacions, i els bovins autoctons sembla que 
s6n alatlan~ da mucoses rosades i pela t9e w1iforme, talla 
mitjana Y. 32 m. a 1. 37 m. i la caracter1stica de les vaques 
és d'ésser molt lleteres. A~ uesta raça queda redufda a la 
illa de Menorca; i mportacions fetes a Barcelona han desmillo
rat dessegu1da . _4,1 costt. t d'aquest tipus se n'hi veuen molts 
d'altres amb mucoses negres (d ' .Africa) dem6s hi han animals 
sulls, i hi ha discussi6 de si va ser i mportat pels anglesos 
o una variació expontànea per un procés de oaiguda de banyes. 
Perb, un estudi fet en resulta que no existeix cap document 
que consigni l'importació de bestiar bov:! angl~s. Els cata
lans sembla que ta.mpoc hi importaren res, els francesos tam
p~c. Per~ la reina Isabel d'Espanya l'any 1850 hi va portar 
71$ vaques i un toro holand~s. i avui dia hi han moltes va
ques que presenten una franja bl~ nca a la creu i a questes 
s6n les més lleteres . 

Races dolicoc~fa~s i perfil recte - §ipus nlpí -
B. T. Alpinus, es caracteritza perquè la dolicocefàlia no 
~s pronunciada, el seut~erfil en les vaques ~s lleugerament 
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concau, i els toros una mica convexe en la juntura dels fron
tals; els ossos del nas grossos, llagrimal un poc enfonsat, ar
cada orbitària sortint, banyes curtes, de mirjana extensi6 i 
la secci6 transversal és circular, estan i mplantades &1 cos
tot, i les puntes dirigides bl costat; hi ha alguna vaca que 
presenta modificacions. Barballera mitjan~nent desenrotllada, 
coll po t ent, membres s~lids, ben proporcionats, 1.25 a 1 . 45 
m. de talla, i de 400 a 700 ~uilos de p~s. Pelat ge més o menys 
diversificat, per~. sempre la punta de la cua, de les banyes, 
la natura, les parpelles i les peulles s6n negres, i el res
te del pelatge ~iíorwe, v~ri~nt des del gris clar al color 
de xacolata, passant per tots els m~tiços entremitjos, i al
tros vermells. El tipus swychz 6s molt divers en quant a 
qualitat; tots són treballadors i bones lletere s. El seu bra
çol està situat en el llac del quatre cantons, i dals 23 can
tons de Suissa, 14 estan ocupats per a questa raça; s ' intro
dueix a Alemanya per Baden, per Austria fins el Tirol, i per 
Itàlia fins el mar, segueix el R6dano r mb claps sense a quest~ 
raça, i reneix en els Pireneus Orientals, en la vessant fran
cesa. Per la vessant Ibèrica no va més enllà de la conca del 
Segre; tota la part alta ael Segre i del Pallars és d'aquest 
tipus, perb, arribant en el Noguera Ribagorçana ja ha ~esa
parescut aquest tipus, i demés agafa la part ulta del Ter fins 
el Pasteral i en les conques del Fluvià i del làugenC 

Aquest tipus s'ha trobat a Sufssa en l'àpoca neolí
tica i no s'ha trobat en cap altre regi6, perb, en animals 
d 1 aquí Catalunya es veuen cranis del mateix tipus que el suís 
malgrat del diferent volor del pelatge. 

Es nna raça molt lletera, per~, dins d 1 aquest tipus 
hi han aninals que solament serveixen par a carn i treball 
(v~rietat catalana) altres de termes intermitjos (Gasconya i 
altres de la mateixa Sufssa) . De manera que el negociant que 
va a Su!ssa a comprar bes·tiar pot enganyar-se malgrat de com
prar animals de pura raça per~, en ols quals la gimnàstica 
funcional no ha actuat. Respecte les varietats lleteres po
dem dir que a Catalunya degudament tractades no deseneren, en 
canvi les holandeses al cap de tres generacions ja degeneren. 
Aquest fet t~ una importància grandiosa en l ' economia Catala
na ; els vaquers de Bcrcelona s6n gent ir.....provisada, que aJ~han 
d'aconsellar amb els mateixos negociants , i aquests miren els 
seus interessos i no els dels vaquers, demés el oclor de la 
sufss~ es presta a enganys, fent- se molts fraus. La vaca ho
l~ndesa acabada de vedellar dona molta llet , perb també la 
perd molt m4s aviat, ço que fa que els negociants enganj in 
amb m~s facilitat al pagès . a Catalunya convé la raça alpi
na, ja que és la mateixa que tenim aquí, i demés, la holan
desa és una raça atlàntica i l'alpina 6s me literrànea, i a 
més les condicions topogràÏiaues i el clima de Catalunya s6n 
molt més semblants amb Suf ssa ~1a amb Hol anda , paia de pla
n~riea on la vaca està acostumad~ a pasturar bones herbes, 
llargues i acuoses , en canvi l a sui!saa està c.cos·lïunmda a t r es
car per las muntanyes. La vaca Holandesa 4s fina , i la suf s
sa és m~s corpulent, tg.n1i ~s a....A.Í '1u.e ni nWJ. wés vaques tuber-
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culoses holandeses que su!saea, i en uu~ v_~uari~ quan una 
vaca ha de vedellar es passa una crisi d ' angunies i neguits, 
tendint-se a cercar una vaca. que tingui de vedellar lo menys 
possiule i 5ens si .fos possible. L'holandesa disminueix a-
viat la quantitat de llet havent-se de donar prompLe al toro , 
en canvi 1.,. sufiJat:A. la conserva. amb uniformi tat durant un a.ny ; 
demés la llet sufss~ és més rica en substàncies seques (cas
sefna, grassa ). Es p9r aixb que la vaca suïssa pren un increment 
Cè!.da di a major . Catalunya cada ru1y importa 4 o 5 , OUO, 000 de 
pessetes ; si aqui es canviés la població bovina, que els seus 
descendenys tinguessin les mateixes qu_li~~~S uO hi hauria 
necessitat de fer compres a for&; en se9on lloc no havent 
d ' i 1uportar es pot pensar en 1' exportacio, i no havent-hi en 
tota la ribera Mediterr~1ea una raça lletera, i si nosaltres 
podessim oferir ~1 we~c~t estr~n~or ~~ques que donguessin 
4,000 litres de llet anyals , quantitat que avui dia hi ha una 
gran majoria de vaques d'aqui que els donen, tindrieru desaa
guid~ una Sèrie de comarques on exportar les nostres vaques. 

~ipus irlaad~s -(Bos Taurus Hioernicua} - Linea del 
tos tos de radi molt llarg, gaireb~ es recte. Els su

ports de les banyes estan situats UJO! t enlaire. 
Id'nia del tos Les banyes són llargues afilades, de secció cir

cular, sortint primer en direcció als costats , 
i despr~s endavant quo són la punta cap enlaire. 

Els frontals pronmncia.ts, perb de superficie plana, ja que 
tenen el perfil recte. Arcada orbitària sortint. 

La seva talla és petita, 1.25 m. en ela maaoles. 
El dors corvat, sortint, en forma de bbveda. La cua inserta
da en forma de crossa i llarga. Pell flonja i fina . El pe
latge pot ésser de quatre colors: blanc, negre, castany i 
alatzà, amb totes les variants dintre d ' aquests colors des 
dels m~s forts fins als m~s d~bils. 

Aptituds - Llet molt bona i rica en m~ntega. Aquesta 
raça és no~able per l~~ seva sobrietat, per la seva rusticlt~t, 
agilitat i tenacitat ea el treball de tracció , Tamb~ és re
marcable per 1~ producció de carn molt fina. 

area geogràfica - Parts occidentndes d'Irlanda, Es
cbcia, ~~ El seu oreool se~bla que es troba a Erin. 

Són de talla petita per viure en paisos pobres, si 
eo transporten en valls f~rtils no triguen a desenrotllar-se, 
i és degut aixb a que hi ha el tipus gran i el tipus petit. 

Varietat si 

Raça de Kerr¡ - Es la menys i~portant de totes . Tam
bé ~e la de menor talla. Pelatge negre amb una ratlla blanca 
a sota del ventre . Tamb~ hi han algunes altres colors. 



T'ac/t(! pie-uoirt•. - La petit e l'ache bretotnw. par A. Grau. 

Rrt'/11' de Zoo/ecltni::. fr~ mmée. n" 5 . 

RACE JERSEYAISE ·~ 

!'ac/11•. - f.,•s Hot'ins au Cclllt'mn·s agril·ole du Cro11CI- / 1aloi.~ . 

par P. Dcchambre. - Ret'lll' tlt• Zoo/t•dmit•, Jro (11111/it• . 11° (j, 
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Raça de Devon - Es troba en el comtat de Devon. El 
color caracterfstic és l'alatzà viu. Utilitzada per lo mol t 
treballadora que ~s, i la producció de carn; llet rica en glo
buls butírics. 

Raça d'Lry - Viu en el comtat d ' Escbcia , e1 seu 
tipus no es conserva pur per apareixer la reversió, de oaruc
ters , per lo que es considera mestissQ. 



RACE MONTBÉLIARDE ò <:o-....\..:.-:.< 
\. 'C:i.'f''!> :Jw,·~)~;,c.. 

l'aclw ap¡x1rleurmt ú J/. Grougnot, ri Cheuevn·y (llrwlt•-Sacilwr - J•·r prix ri l.ous
/f'-SmmiN, 1922, nvec 8.) poiuts . . ï. -Les Uncf!s booiws lnl'lwlées clt• la S~tis.~t· r / 
dr lo Fm11ce, pro· Ch. l'oile/fier . - Rcnw de Zonleclmir•. !•·· alt/ll•c. 11° /:J. 

'/'aurcau ap¡mrtena111 ci .l/. D1•súro/lt•s. à Rcignier (Jlanle-Sru•oit• . - ."l1' pri.J· ri f.ous
le-Saunit•l·, /9:22. avec 8(j JiOÏnf,,. - T...cs HoN•s bnt•ine.s /r(l·/!1'/t;e.~ tlt• la SniRst• el de 
la Fnuwt•. par Clt. 1'oilt•l/i,•r. - Rcnu• tlt• Zonlel'hiij,ç. ,,.,. Wlnéc. n" 1:). 



RACE CHAROLLAISE \T''I'''~ -;)w•.' w;."- \ 

Napoléon, lr11n·eou opparil'llanl el Jlf. Besson. au Mon/. - l?apport entre fe ])Oitf¡¡ 
du squelcltt' et fe poids de la víande llt'/le che: fP.~ bar•ins de botll'lwrie, par 
P. Deeluunln·c. - Revue d¡¡ Zooteclmie, ¡ra mwt'<', n" :3. 

raclw pesant .'j()() kilogmmmes. - T/Élt't'IIUr' bOI'ill dt• fo J.inWfJit<'. TJar E. l.t•-

l r/1'11 el Fort'[ . - /lt't'l!C de Zou/eclmit•. fr•· wmt'<'. n" 7. 
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Lliçó l'l.Q. 

Races de perfil convex i braquicèfales - TiEus Ju
ràssic. Es el Bos taurus jurassiqus. Perfil lleugerement con
vexe i poc braquicèfal, la superficie limita da per la l:f.nea 
qua uneix els suports cornis per dess ota amb una de t ransver
sal que passa per sota i una que passa pels costats; el seu 
cap és un quadrat perfecte. 

Li.ne~ del tos molt característ ica, Les formes in
vertides cap endarrera i de secció circular difigides un poc 
endavant i la punta cap enlaire i curtes. Frontal bombat, ar
cada orbitàri~ llisa, maxil ar petit, ll~grimal sense depres
si6; s6n de gran alçad~ i molt pe4 amb una talla de 1 . 60 m. 
per 2 . 25 de llar g des de la nuca fins a la cua; n ' hi han que 
passen els 1000 quilos; els membres curts i musculosos, el 
perfil de la regió is~uiotibial és d ' una curva accentuad~ , 
pell fina, amb pelatge variable entre blanc , negre i ulatz& 
no.vent-ni gairebé sempre dues colors no faltant-hi mai el 
blanc ; genera lment poden present ar-se amb dues coloracions , 
l a piu- roja i la piu-neEre; a~uesta última fa que es confongui 
...unu l'hola.Jldesa; mucoses dels ulls i morro ro sats; na es-cat 
~roo~da eA els res~as de les resions lacustres junt amb l ' al
pí ; les seves aptituds s6n per a treball i engreix. 

El braçol sembla que està situat a l a maseth de 1~ 
Bresse, al sud del 1110nt Jura, i l' àre~ geogràfica agafa bon&. 
part de Su~ses extenent- se cap Alsàcia , part d'Alem~nya , Nor
Oest de Rrance i fins a ItAlia. 

Varietats - ~a raç~ clàssica és la Simmenth~l que 
agaf~ Bl nom de.L b¿.ix Sitnmen del centre de Bern4.l. ; és la més 
fin~ de totes. La Britbourguesa de 1~ vall de s~one, cap a 
Fribourg i Romon, arriba fins als 1,~00 kg. i la Bressana que 
és de reduit pes, uns 70Q kg. A Fr&u9a hi ha la ra9a "Comp
tesf:3e", de la Comptée.-.. ~ t .... ""\o..v~Wv.~ 

A Cat~luny~ a~uestes races s'~i han adapt•t bé, pe
r~, aquest besti~r té l'inconvenient de produir a vegades va
~ues no gaire bones lleteres, m~lgrat portar un bon arbre ge
neal~gic , encare que a~uests casos no són g~ire freqüents. 

Tipus Auvernià - Es la Bos Taurus Arveneusis. Es 
convexa i eraquic~fala • . Les banyes són circulars i neixen 
cap al costat i endarrera i després es rebrinquen b~ i pujant 
sempre cap endavant i les puntes dirigides enla ire o oap en
rera. Tenen lew óbbites molt sor tints formant un c.n~l molt 
pronunciat al seu nivell i a lo llarg del seu frontal, que és 
un poc bomb•t; al9~da de 1.4 a l.o m. en el m~scle 1 en la 
femella molt manya. La gropa és ll.rg~ i ampla. La cua té 
la base molt sort:i,nt ¡ 1~ pell groixuda i pelatge variable 
entre castany, b¡anc 1 negre . ~1 mascle té pbls llúros i br
rissats en forma de tupè en el to~. Són explotats per la llet 



L 

RACE DE SALERS \ t'l''"~ C-w,~ ... , ... ~,:(-¡ 
\'nche du typ,. rel"lwrché dan( la Linwr¡m•. - ¡; lklemr¡e bavi u rl1• /{( Lwwgm•, por 

/~. Lelarrl et For f'l. - /lf't•tw d1• Zoolt•l·hnil', f rt! llllllét•, 11'' 7. -~ --- -----.~,.----~----~~ 

RACE LIMOUSINE l t-\'\'''~ ~'\"'~"~\ 
Riquiqui, lou.remt dr• .'1 WIHI]JJ)(11"lenant. ú 1ll . Dt•IJll•yrou. r!lt>t'C1lr ri Ft•¡¡tial. fl.- 11. linwn.~in 11° ."J.730. - J>ri.t d'/wmwur des lll{ilt•s, LiiiiOf¡es, 1922. - Cl1'xpositio11 II!JI"t<"oh• tle Liwor¡es, Jlflr P. De.~sa las . - Reuua de J.ootel'ltll'ie, •/''" U1111ée, n" / I. 



- 64 -

~ue és molt basta, i especialment com a motDrs. 

L'àre~ geogràfica és mol~ redufda produint-se al 
oim del Cantal i en els monts de. Puigs. 1 'origen és el llac 
tercit1ri en el y_uo hi ha avui Limagne d'-u."ernia., paia molt 
volcànic. 

Varietats - La de Salers o de C~ntal que té molta 
i mporU·ncia, i l'altre és la Ferrandesa o Puy-de-Domo. 

Races de ~erfil convex i dolicoc~fales - Ti~us Aaui
tà. Es el Boa Taurus Aquitanicus (I). Les b~nyes de secciÓ e
lÍptica, i es diri geixen cap a l costat i nunta cap endavttnt 
enel mascle, i dirigint- se cap al costat i pujant endavant i 

finalment a la punta cap enrera en la femella. 
El front molt encavat entre els sinos nassals 
que són molt pronunciats . Gran alçada i corpu
lència; l.D m. de talla i 2.5 m. de llargària. 
El dors ~s curvat cap enleire, com esquena d'ae 
se, gropa enl~irada i cuú molt sortint i alta 

en el seu naixement . Pèl a latzà molt clar; usats cow a pro
ductors de c&rn i com a motors. L ' origen és a les planúries 
pantanoses, que avui són la ciutat d'~en. L'àreà geogràfica 
tota la conca del Gironda excepte la part alta del Garona fins 
a Touluse; comprèn també el districte de Jonzac i part de~ de 
Marennes i Saintes. 

Varietats: La agenesa molt precoç en el desenrotlla
ment 1 d'entre les primeres en la producció de carn. La garo
nesa o saintongesa o champagnesa, és poc fina i es destina a 
treball. La lemousina s'assembla en tot amb l'agenesa i és tan 
fina com ella. Com a menys important hi ha la lourdesa o de 
Alt Pireneu molt redufda, i la d'Urc del Baix Pirenou. 

Tipus Mariners - Perfil convex i doliooo~fala. Ba
nyes lleugerament eliptiques, sortint cap al oostat abaixant
se un poc, es tomben cap endavant en direcció a la cura, fent 

precís a serrar-les algunes vegades, i la pun
ta un xic enlaire; la superfície frontal gaire

bé plana sense prominencies en les 6rbites. 

~uan és ben portat i pur és alt , molt musolat i fi 
de membres; el dors alt en la oreu, despr~s S 1 arqueja un xic 
com ensellat, cua en forma de crossa, la regi6 isquiotibial 
és recta i poc sortint, la pell és fina , amb color d'alatzà 
molt clar, i les mucoses rosades. Les seves aptituds actual-

(1) La línea del tos fa un pet.it monticul en ol centre, divi
dint-se molt poquetla cresta frontal. Ela frontals aplanats i 
lleugerament bombats en el sinus. Les banyes aplanades i in
sertadea enrera. Els ossos del nas remli ts en vol ta oji val i 
sense depressi6 i ar tioulats amb els frontals , perb no amb 
els nassals. 
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ment e6n pel treball, i explotats convenientment serien grans 
productors d~ carn . L'àrea geogràfica ~s la Selva i el Giro
n~s; t~ certes semblances amb lr Lim~ine. 
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Lliçó 18!!. 

Races de perfil concau - Tipus Durham - Sanson la 
rçpor ta al tipus dels paisos baixos, i en aquell temps es po
dria raportar a aquell tipus , perb, des d'aleshores ha estat 
seleccionada i sotmesa a una aliment~ci6 intensiva desenrot
lla.nt-se la precoc i tat de tal manera que als tres unys ja s6n 
adultes . Ae,uesta raça t~ una gran valor (.l.plicant-la a l ' engrei 
x&nent ràpid ~~¡~espècie bovina. Aquests animals que viuen 
en la rivera ~' tots responen c1 la precocitat i en l ' any 
1810 un toro d ' aquesta raça fou venut per 25 ,000 passeGes . En 
la darrera exposició d'argentina fou venut el que obtingu~ el 
primer premi d ' aquesta ra.ça per 50,000 passos. Aquesta preco
citat no és exclussiva de la raça Durham. Aquesta r aça en 
vista de ls m~todes a que la sotmeteren, modificà completament 
la seva forma. El be s tiar Durham ha estat especialitzat on 
l a fabricació de carn i en virtut d'aquesta adaptació s ' ha 
t ransformat, L ' anil:1al actualment t ~ una tend~ncia a les ampla
des, no solament en el cos sin6 fins en el cap , passant de do
licoc~fal a braQuicèfal. Un dels caracters més perennes en els 
animals 's el pe r fil i aquest no l'ha ~anviat, continua essent 

concau. Una altre de les conseqüànoies que surgiren fou la 
reducció del tamany de les banyes; en c l guns exemplars ten
deixen a desapareixer quedant solament une banya rudimentària , 
sense os, anomenant-se amb aquest motiu Shorthorn . 

L'b-rea getbgràfica és extenssíssima a conseqtlència 
del poblament d'Am~rica per aquesta raça. Primit ivament era 
reduid~ a l comtat de Durha.m. En l'Argentina predomina aquesta 
raça en un 75 1~ · A l'Uruguay, Estats Units , a França i a Ale
manya tamb~ n'hi han , i en moltes nacions se li ha volgut do
nar el paper de milloradora de les races per a la fabricació 
de carn. A Catalunya tamb~ n ' hi han vingut , perb, al cap de 
dues o tres generacions degeneren essent absorvita per la ra
ça del país . No hi ha pais que poc o molt no hi hagi intervin
gut. La raça en qüestió ~s una bona raça pels paisos freta., 
perb, pels t emperats costa d ' habituar- hi als habit~nts per 
donar una carn greixosa que no és de gust del públic de les 
regions t emperades . Aquesta raça doncs , no cé tplicació ~ 
Catalunya. 

Un altre tipus bra~uíoèfal i da perfil concau: el 
tipus Ib~ric - En aquest la concavitat no és molt gran, i-res 
banyes són llargues , una enorme cornaMenta . El seu braçol és 
el Sud d'Esp '.nya o a l Nord d'Africa • .dquest tipus se n'han 
trobat fosils i en gravats en les pintures rupestres . 

A Catalunya tamb~ s ' hi troba, pe rb, en el cor de 
Catalunya ja no. Aquest tipus es troba ven definit en els 
braus de l i dia. S6n animals de morfologia incorrecta. Pit 
ampl e, i bar ballera grossa , i els darreres petits en propor
ci6 amb el pi t. Són races destine.des a animals de croball , 
sens e capar. Com a carn, la tenen bona, les propietats l ac
tíferes nul.les. Com que l' àrea geogr~fica 6s axtensissi ma 
tamb6: Arag6, Val~ncia, Dues Castelles , Extremadur a , Múrc i a, 



RACE HOLLANDAIS E '!.'\'''\ '1.a.'t: • ..r, ... 

'l'mweo u 11if!-110ir. 1: J~'levar¡c 011 Jiollrlllde, un I!XI'mJ!lt• d'orga•¡,¡M,I io11, par 

P. Derhambre. - 1/t>utte dl' Xoot,•clmic. Jr<> mmrl', n" I. 

l"nc!tc ayrwt oble1ut /r• Jer pri.r 1111 Com·ow·s lwurr¡,.,. dt' .\if•/,11es eu JfJ/i. 
ta Pupulalio11 bot'Ïnl' dtl .1/nroc. pm· .1. -JJ. l..N<Jff · Ht•/1111' dl' Zuolr•dwi•·. 
J··~ 11/lllt;l'. u•l fi. 
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andalusia, i per Vascpnia penetra a la part vasque francesa. 
En aquesta part francesa aquesta raca ha estat seleccionada 
per a la fabricació de carn, obtenint uns resultats magnífics . 
Aquesta raça posada en domesticitat no té res de fera . 

El pelatge és variable, fins algunes tenen les muco
ses rosades i altres les tenen ne~res, uns do color uniform 
i altres tacats. 

Tipus Bettavic o Paisos Baizos - Té la seva repre
sent&ció en la raça holandesa. Amb aquest tipus es comprenen 
totes les races que donen al mar del Nord tant d'~lcmanya com 
d'Holanda, B~lgica i Dinamarca. Realment compr~n dues races . 
Holstein i Holandesa, després hi ha la de Jutlàndia, perb , 
són d'un ta.rna.ny molt peti t. 

A Holanda hi han tres sub-races : la •• Interior 11 o 
"Piu Roja" qu.e té el pelatge clapat de roig (piu roja) i la 
nGroningu.e" y_ue és caracteritza per tenir el cos negre i 
cap blanc rodejats els ulls per una franja negre , i la ~risc
na a.'un pelatge cla:ç>at, (piu negre) . Los clapes blanques li~
nen una disposició constant, del garro a n ' avall també blancs 
i peulles negres. Front estrall~~· 

El t.if.JU.t:l ~a seí...pró el ,ud.t.<üx, varien solament la 
color del pelatge, i lu de Holstein és id~ntica a la de Fri
sia . 

Les banyes són implantades cap endavant, i surten 
dirigides lateralment; la secció de la banya és oval i la 
punta dirigida cap~endavant ; a rcades orbitàries eortints, i 
la conexi6 dels os~os les corresponents al perfil conoau. 
(ossos del nas units en volta rebaixada) . 

Les seves aptituds són les de carn i la de llet. 
El clapat del roig (Interior) per a fer carn. Nl clapat de 
negre (Frisia) per a llet. De manera que cada raca s'ha espe
cialitzat a un tema determinat . En el Sil).dicat de ]'ril:da , el 
bar6 de Heinsten va probar que hi havien vaques que donaven 
9000 litres de llet anyals; feu notar que aquesta producció 
que era extraordinària anys enrera en l ' actualitat tendia a 
devenir un cas ordinari. 

Aquí a Catalunya una vegada va venir una vaca que 
durant tres mesos donà 40 litres diaris de llet, porb , els 
~.nimals forlhament especialitzats deuen ~sser envol tats cuida
desament per totes les condicions extreiors, i no essent així 
dita vaca als tres mesos morí. Per aixb una vaca holandesa 
al seu país podrà donaD grans ~uantiatst de llet, perb, aquí 
no. 

Tiuus germànic - Dues subraces: Normanda o Coten
bina i Flamenca. .Liformandia i I:!~ landes són a. con iiinuaci 6 dels 
:Paisos Baixos; tenen doncs las mateixes condicions climatolb
giques , per conseqüent los vaques Flamenques s6h iguaL a les 



Belle-Bru11e, vache apparlcnrml à 111.11. Lrwoilllll' f'rèr1•.~. - , ,.,. pri:r. Saint- /_,;, 
1921. - I .es Bo1•ins au Com·ours agricole du Gra nd Pala is. Jlltr P. JJerllamún•. -llevue dr> Zooterft,tir>, Jr•· rmllée, n" 6. 

l'ac/I!' j/CIIIIfl,m/i• 11 J!Jim'lf'IIU ut ri J[. (;llf'.~ll'lll. Ú r ertiuyhem (Nord). 

Prix r/t! Clunnpiomwl au Concours g¡>uérnl ogricole ric Paris. 
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nolandeses perb amb un pelatge de color de caoba. 
des es di ferencien en que l a secció de les banyes 
i el pelatge és negre fent unes ditades en sentit 
sobre un vermell, semblant a una pell de tigre . 

Les normar
és circular , 
horitzonj;al, 

Raoa Flamenc~ - Un co¡or variable entre el roig 
clar i el roig moren~; d ' un tó m~s fosc al cup . El color 
m6s preferit és el tirant a brú. Les taques blanqueo són 
considerades com a iu1pureses. Narius i el voltant dels ulls 
negre. Les banies negres a l'e~tremitat, i la base d'un blanc 
de nacar. Les vedelles als 26 mesos fan un pès de 450 a 580 
Kg . Va.rieto.ts de la raça flamencè:i. (es di ferencieu per-v.J..ob di
ferents tonalitats de colors): Marsillaire, 4rtesienne, Picar
de i Boulonnaiset 

Standart de la raoa Flamenca (Dechambre) 

Raça bovina de talla i pes mitjans, de gran aptituds 
lleteres. 

Cap llarg, fi, lleugerament concau al nivell del 
front, front recte, més estret a la base, i en el toro d'un~ 
manera més marcat que en la vaca, cara allargada, narius ben 
obertes. 

Banye s insert.ades cap endavant un~ mioa aplastades 
en el naixement es separen primer horitzontalment i després 
en les vaques arquegen al davant del front, la punta moltes 
vagades en forma de ganxo . Són blanques a la base (color 
blanc nacar) i negres a l'extremitat. 

Orelles petites i mbvils. Ulls negres. Coll prim 
i barballera petita; tronc allargat i ampla; creu bastant am
ple i: .lleugeramen t prominent. Dos recte; pit alt i profond; 
costelles arrodonides. anques sepa~ades, cuixes fortes i ben 
conf'ormades, nalgas amples. Ventre moder'-da.1uen1ï desenrotll~t . 

cu~ llarga i pr~. Membres fins, amb les articulacions fines; 
però les pos~eriors awb un gLrro no gaire desenrotllat. Aploms 
regulars. Pell prima, flexiole, liO adherinsa e l oos , forman~ 

pleos a sobre les brbites, 1 darrera les mamelles; i fent ar
rugues en el coll. ~~1 curt , fi i lluent. Pelatge roig a ca~ 
jon o marron, amb les extremitats més fos~ues i mucoses ne
gres. El color del toro és sempre més Ïosc que el de la v~oa. 
El color del cap és també més fosc que l a res ta del obs. Jt.::or
ro ne~re o cípia, com igualment la llengua, el paladar i el 
voltant dels ulls. El p~l del tos m~s llarg que el del cbs, 
perb .110 !:)aire asp~ ~a i d~ color JúéS clar. La pell del periné, 
del anus, dels llavis de la vulva, de las bosses, ~s de color 
oípia. El tu~e de lu O~ú és negre, con igualment el de la 
vexina (verga). Els unglots són negres. Es busca una colora
ci6 fosca gaireb~ negre dels p~ls del voltant de la noouronné :t 

La presència d'elgm1as petites taques de blanc mos
quejant en el cap , l'aixella, ventre, o mamelles, és tolerant. 

' 
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no obstant deuen ~referir- se els anima ls de pelat ge unifor me. 

Causes de desgualif ioae i6 

Banyes grans, grosses i molt separades. 
Cap curt, molt groixut i ample al nivell del morro . 
Peletge roig molt clar. Morro amarbrat, ubs~noia de pi~menta

ci6, (col~r de su~~e) ~ les ovcrvures n~~urals, banyes 
i unglots; ta~ues blanques exteaas. 

Curac ters a buscar 

En el toro el cos llarg i ~Jnple, el col or més avia t fosc. 
En 1~ vaca les banyes fines, el coll llar g , terç post erior 

ample, mamella regular i ben irrigada. 
En els dos sexes., tots els signes indic~ dors d ' una ~pti tud 

lletera i mantegue~a molt desenrotll ada , pell prima, fi
na i untuosa. 

La p roducció de llet a Flandes i .Normandia no s'han 
especialitzat tan en la seva ob tensi6, perb, l a seva lle t do
na una mantega ex~uisida, que es paga ~ mb un so ore9reu d'un 
25 % en el mercat de Par:! s .. 

Races de perfil ooncau dolicocèfales i sulles - D'a
questes races n'hi han mol~es que no ens interessen per ésser 
de ca:raeter local, en canvi lt. r e ca .Angnus d' .wglo."terra si, 
s6n de fama universal . La seva característica ~s la d'ésser 
sulls. 

El crani dels animals sulls varia molt dels '} UC te
nen banyes, semblani-se els sulls amb el crani dels èquids, 
perb, en aquest l'occipital és sempre en l:!noa recta amb el 
ca~ . Si tenen bantes, el fronLal f~ una lineaci6 especial 
segons les oaracter:!1;3tiques del tos, és la que s 'wH>Jnsna li
mi~ d~l tos. Si les uaayes són g LOSSdS 1~ línia és èüi uns~d~ , 
si ldS oanyes s6n peuj~des , ~ línia f~ ~ mon~ícul. ne¡ ti
pus britànic, 1~ r-aça més CbL~c~e~istlca és l ' angnus qua té un 
pelatge obscur i aptes pe~ a 1~ producció &~ carn i ue l~et. 
Fer a la proQucció d~ ~reball presenuau olguaes aifluklu&ts, 
pe~q~à el jo~ no es pot ~g~ía~ a les b-ayes . Si es fessin ti~ 
rur ~~l coll uQurieu d ' auar ~u illorrQlles i a~~est& és la úni
ca wu.nera. de pogu.er 11ira:c-. .:1baus, 50 a.u.,ys e.ureru, es creia 
que les o~yes eren puur~moni ~els boVlQS selv~tges, parb, s' 
ha 1.riau que W'lifuaJ..s de baayes grosses eren susoep11io¡es de mo
d.i.fioa.clons magnífiques . .t!ils a.L.ima.l s oulls poden ~eni.c un 
origeu mol11 div~rs • 

..¡ .IVHw.orca , .Oi ne. una població sulla o.L·e~dti ~ ltt. wa.
teixa illa, ienbmen sobrevinguL per variació expontauea. Dl 
aquí .tl&.rce.lo.u~ w.~teix s •ha pogu11 constatar el ïel, de 1J.eixe.c 
auimbls sulls, i que po~ser és kn ~enbwen atàvic , j& q~e wolts 
són els que s'han ~roba11 mestissos ~e . suis l .holandés, i~ 
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Suissa S 1 .l:laïl trob<...ll en lc::~s poolacio.us laouavras O.L·a.r.t.is su.lls . 
En e.is ~illH:U.s ::¡ulls lc.A. ~ur.tiW. del !'..t.·or.~.tal vu..t.•it. peL·q_u.~ 110 ~xiB

teix la prdssi6 maoànioa de la uanya i l ' o~ es ~e~orm~. lo 
qae s'b.a pogu." uomp:rob~.L' ser.ca.ut ·u..ub. oa.~tt . i qu.eu.tt .qlig o¡;,..,p 
dd~orma.~ 1 ~ 1 aLvre no . 

~est~ssos - El gallec que s6a braqu.iuèf~ls i uoaoau 
i u.ues ú<.Ul.:fdS ~.no.t·wes . La pu.nlièi Cle les uu.nyes s6.a .L'O~t:JdS , com 
igu~lmeut~ sJn russas l~s m~co~es i el pela11ge . ~quest t~pas 

s 1 es~.en per txalioia i ..t:>orcugt~.l . .cl.a els p .... fsus vaf.11b eti otLr.a:G

ja. wnb 1 1 ibèric . 

un al v..Ctd tl.,l)u.S ~s ú.D. de .f>óL'.lil convex i 1.o.r "a 11alla 
qa.e viu a lo lla.J.~g del J?ireneu. f in~ a ... s v urias i qu.e li~ les 
puntie s de les uet..O.,ves uup ellrera. .J!'o..ca. a. 1 t:~.4_u.es t.. i.lpu.s , e .a la 
pe..uinsult:~. ioèri <;a no .ui .a& CttJ! .ú1és v..t..f>u.S . 

Les publ~clons mesvibses as .. roben en ~ener~l per 
llOt. a.rreu , els O.L'eú.d...ue.alis es fttü a d.vjo , bu.l·reja.u" lc;. .a:~ça del 
pb.Ío awo les es~~angeres , perb ~g..c~v vov , les pobl~ions bo
vines S 1 útl.u e;ousa.cVb.li més PUJ.'tH; que les c&.valli.u.es i d~.LUéb lêi. 
ael.leccló B 1 íU:i. .fe'L <i 1 Wlti illMe.ce.. ill.és ..cigi.U·usd ; en l'espècie 

Cd.~Gllina , per ~o~~ &rreu, llié S puc o meuys , es ~rubb. ~ewp~e el 
m~~eix cava~l , eú uanvi eu l&s pool~uious oovindS o'ui ~~uen 

Qi~e.cèucies euorwes i ~o nuclio ue ~ublQc~u.us bovina~ ~~r
fec liB.llten r. pures. 
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Lliçó 19~ . 

Esp~cie ovina - Es una de les esp~cies m~s cuidades , 
des de temps immemorial . L'esp~cie ovina en les poblacions d ' 
Orient, ja estav[; domesticada. La domesti cació és la 1ue feu 
que l ' espècie en q~esti6 arribés a l'estat de milloru nue l ' hem 
coneguda.. ~;iUal¡;¡evol esp~cie SL:.lvt~.tge millora en dUalitat en 
passar a l ' estat de domesticació , sense excepcions. a O~rcega 
hi ha una ra9a ovina eü es tat selv~tge uue és el muxló (ovis 
aries muflaci) (en el parc de Barcelont.~o n ' Ali .nt..n); t.é el ;èl 
~ ~oc llanós, és doncs, que la llana era una propietat de les 
races d ' Orient, o la llana ~s el resultat d'una millora del bes
tiar? En els llibres de la civilització India i Hebra , es veu 
que en aquell temps, les ovelles ja Por taven llana. Les r aces 
de llanc posades en males condicions , la llana desapareix bas
tant d'alguns llocs i apareix el p~l comd (p~l que està entre 
la llana) en el ventre, cap, etc. 

L ' espàcie ovina no se sa~ fins & ~uin punt es d~fe
renciu de l'esp~cie cabrina. Hi h8n Ques difer~ncie~ capitals: 
en l ' espècie ovina , en l'os llacrimal hi ha una forta depressió , 
la foseta llacrimal no existeix mai en l'esp~cie cabrina; de
més en ~·eepècie ovina hi ha la membrana digital . Demés en 1 1 

espàcie ovina en les banyes hi han solcs transversals i moltes 
vegades es cargolen an aspiral, cosa que mai succeeix en la ca
brina. Dem~ s, les r~ces llaneres tenen les mamelles an f orma 
de pera , i la c&brina de forma globul~r; També en l ' esp~cie 
ovina hi ha sempre llana i en les caDres pèl. Les ovelles te
nen cua llarga i les cabres curta. D' aquestes diferències m~l
tes no són ab sol u tes , 1 ' estudi anat~mic diferencial he.uria de 
revisar- se . Perb , com que en el nostr e paí s les nostres esp~
cies estan completament del imitades, la cosa no t6 per llOSal
tres un aspecte pràctic , té aplicació uan hi han individus in
termitjos , com seria diferenciar les cabres d' angora que tenen 
un p~l llanós i banyes en espi ral. 

ElOaraoter més constant és la cua, per~ . aquesta per a 
fac i litar el salt es sol t allar . 

De les dues esp~cies tan semblants morfo¡ bgicament , 
no ~i ha manera d ' obteni r un hí brid ni tan sols un acop~ament 
entre dos individus d ' a~uesta esp~cie • s ' havia cregut que a 
Ohile hi havien uns hí brids d ' a~uesta esp~cie i no s6n tan sol s 
m6s •_ue unes ovelles que han perdut el p~l . El fet que no es 
vulguin aoopl~r és senyal que constitueixen dues esp~cies com
pletament distint s . 

Race s de 
down (Dunes de Sud 
ra i si òé 150 anys 
Colins havien donat 

erfil recte i bra uio~fales - Tipus Sou~h
- A( uesta r~ca es roba a Sud d 1anglater

anrera era una raça mis~rrima , els eermans 
a 1~ indRstria ramadera el m~tode anomen~t 
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de l a pr ecoci t a t . Es vol ia veure si amb un any es podien p or
tar el s mol tons a 1 ' Escorxador . Aq.:te s ts aniL¡als q ue vi uen en 
pa stures van començar els germans C~in~~ a donar-los grans 
quanti t a t s d' a l iment s i això durant el s ~esos en qu~ les pa s
t ure s són e scasses i els animal s perden de pes; els ani mals 
esta ben sotme s os a una a limentació extansi va i int ensivtt. a.l 
cap de t res o quatre generacions els productes obtinguto eren 
mo¡t millorat s, essent molt bus cats. La raçtt s~uthdown va ser 
influenciada per aquesta millora, ja l1ue en a quell temps era 
una raça que era bona sols per la llana, no per la carn. i des 
d ' aquell t emp s l a carn de Southdown ha millorat t unt que tiVui 

és la millor de totes . ~quests animals avui pesen ~O kg . i 
100 kg . Era un animal cama-llarg. L ' alimentació d'acuest bes
tiar va f er que les fo rme s s' ai xomplessin sense canviar la f or
ma del ccani; l ' única di f erència que s'ha i mpl auta t ée que ·S' 
ha fet una sel.lecció en el sent i t que ~bans tenien mol tes ba
nyes i avui dia és sulla. .ren .... n b.!'Ca(1.38 oro i t àrte B bast, nt sor 
t i nt, fronta ls c.tp lanat s 1 .al s nassal s amb vol ta ojival i la 
braquicefalia mol t acc en~uada. L& llana r ecobr e i x tot el cos 
f i ns a l garró. En el cap c obreix el front i fins al s u l ls pels 
costat s . La llana 4.3 de bona ualitu t molt p:eec6ç i ~ a una rti.
ça m·olt aprec i è;.a.a per l a f inura 1e la ~eva carn. 

Races de perfil recte i dolicoc~fales - ~ipus morina -
El braçol d ' a :¡_uesta raça e~ c .ceu que ha est a t en el .Nort d '.afri
c~, per~, no n ' hi han prove~ L'area geogràfica queea limitada 
al llort d'africb-9 oona part de la península ibèrica, m~ tat d' 
andalusia , EJ...tramadura, gaireb~ to t es les dues Castelles, part 
d'Aragó i finalment unapprt de Murò±a. Les seve s característi
ques són la de t enir una llana. amb la fibra més ondulada i sedo
sa que les al t res races , donant les llanes de millors quali tats . 
Dur~t molts segles la seva eA~ortació estava prohibida , te1únt 
Espanya 1 'exclusí va d ' aquesta llana, cona~ituint una enveja per 
part de les altres n&Qi ons ; e~o francesos varen ésser els que 
la veren propagar tot millorant-ld cap a Austria , Alemanyu, pe
rb, no proBper~ eu els p~!sos hUwids, uo ~c¡lw~~~~-b~ a angla
terrd.. 

Es una ra9a d•una dolicocei~liU poo ~ ~c~u~u~d~; le~ 

b...uyas mol ... ~ec;'J.rgo; z.... .4.lilo i als solos 11t.u acostats com no ho són 
en cap altra r~9~ ; e~ cos és massiu; als g&~r~~ ~¿a6~~~en una 
fox~ di~erencial de les altres races; del garró cap ~v~ll 
~or~ una lí.a..a.ie. rauta. L- ll .... no recobreix tot el. coa, queàant 
uescoo~~t ~ uooi de morro, el furd v d~ls u~ls i el del cul~ 
.a.quest .... ra9a, que ·la tenim igub-1 que 500 anys enrera , pot veu
re's en l'Escorxador de Barcelona, per~ . en ~l~res llocs s'hó 
illi.llorê4t, g.~Jue.u1ièUlt lu prec oci t at. El s merinos estrangers 
.h.a.n ulillo..:a" U.. a.. és e..¡ t~ ... lla. S'ha creat alguna varietaL sulla, 
perb, els merins que es sotmeten a mètodes d'alimentació zoo
tècnics, conserven l' enorme cor namenta, per tant aquells són 
independents de les millores. 

La carn està impregn~d~. de linolina ; és una carn que 
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zai~ja. S' ha estês per t ots els Continents: Oceània, Ambrioa, Africa i ~ssia. Avuz dia la indústria vol llana que t ingui fibres m~s fortes, i per a i xb els r~maders han hagut de mo!ificar- l a per una r a Qa que tingu~s les fibres m~s resi st~nts. 



. " (_ .. 
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Llioó ~oQ.. 

Races de perfil comvex 1 -or¿.,(lui cèr~los - Tipus .,..Gnr ~-

llio. ~ r~~~ ~ijs caracter!stica ês la Leioeato&r D1el~~ ~ ~wa_:e_-----~ 

aidelx a ~nglaterra i Nort d'a.màri d¿.,t; les eev'Ïs. tJarao er:!et~quea 

s6n el predoillinj 9 les formes amples i~~~er sulls, i ~s la més 
ampla de t o·,ls .Lc~ races , arr:L"Dan't' a pesar 10v kg . èi l'any, i a 
1' any i rni r.t E~ desenrotllament d' a tluesta ra9u s' h~ fet UIJlb pro
:fu.ndes di •Jtri"oucions dt: la carniceria, tenint molt~ ~rt~.SS t.. , ~._u.Q 

esc;à inf··ltrs.l.a per tota la carn i en forma. de dipbsits. a illl

glaterr~ la car n que es consumeix porta. m~s del 50 % de grasba, 
i 1 'alt·.:oa 50 % és de carn i grassa, i aquesta t~ltima part porta 
un 30 '!!:> de grassa , lo que elf ui v._l u. 1 part de carn per 2 de gras-
sa. 

.t~quests animals pel seu pes han de viure en estabula.
~ió o pasturant en prats grassos . En quan la llana ~s força b~s-
1;':.. , ll:l. :tibra és groixuda. Per aixb s'ha intent..r.li creuar-lt. amb 
la merina per a millorar l a llana. Aquesta mestissos ew caracte
ri tzen en tenir millor llana i repartida d'una manera més sem
blant a l a merina. En els Disley- Merino no ni h4 ~l~na, ni en 
els caps ni enles potes; ara n 1hi han que tenen tota la cara 
plena de llana, és a dir, quw la repartició no és uniforwe. ~n 

aanvi 1E.4. 'i UtJ.li "t: " d.e lt.. ll~na és un entremig. 

Jn~ ~tro r~Çl:l. és la Lincoln procedent del comtat del 
mateix nom; ~é 1 ~ :f¡or~ wês ll~rga i resis~env, as&euv ~olv 
t2.precihda per ~ po.., J..v.r lea .cua"' v~-~ a. 1 uoeania i .amèrica. a quest 
animal es diferencia del Disley parqaê eu el oap. ~~ el fu~meu ~ 

de les ban~s hi han unes fose tes més pronunciades i el perfil 
~s més comvex. •. 

Races da ¡erfil comvex i dolicoc~~~les - Tipus Pire
nenc . Compràn unare& geogràfica extensa, del ~igdia de Fran
ça-i'ins al Uort d'Africa. 

D'aquest tipus hi ha la r aça de la l •• anxè;j. , la lacha, 
la xurra , aegoreia, gallega, ~orquina, les catalanes, i la 
de Larzac. La característica de totes ~questes races és un ~er
fil molt coavexilini i amb poblacions sulles o banyudes , així 
com el tipus germànic sempre és sull. Tenen una carn f'ina, ove
lles lleteres, i ¡¡ana de mitjana Qualita~; és de les m~s bas
tes. 4mb el nom de raça mm1xega es citen les poblacions del 
Centre d 1 Espanya, fins a And~lusia junt amb els merinos, vi
vint en la província de Leon, Castella la Vell~, intercalada 
molt sovint amb la ra9a merino!. ,· ::3bria tot és merino , i ~ 
seu voltant tot és raç~ pirenenca. La caracterí stica és la d' 
ésser un animal sembl~~ ~ 1~ ~o~l~ció ovinb catalana' cama
llargs, estrets, de propietats lleteres no desenrotllades, 
carn bona, i llana mitjana. 

La raça segoreia (de Segura , Murcia ) és un bestiar de 
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forta t~¡¡~, corpulent i llana força millorada, degu~ a que la 
ri.~r~ del Se~ur~ és abundant en pastures, i per aix~ l'animal 
és més robust . Si pu.gew. més t:..fJULv "trvv&..;.l oue .... a:bagó hi han 
tres races~ Rasa (al vello U.e l' u.cJ.iuu .. l 's tupit, sense sortir 
un pèl més <;(U.e l'~l~o.re}, u:o. ultrG ra.Ç<;:. r ... u.e es carc.c\,eri tza per 
tenir el fron~ ±vr9L ~pl~nat i el perfil no gaire convex, i de~ 

prés hi ha la raça monegrina que és de poca talla, i aixi com 
les altres són pigmentades, a questa és tota blanca, perb , d'un~ 
blancor ext-:·aordinària.. a Burgos hi h):l. una població do llana 
negra amb una clapa en el front, la terminació de la cua també 
olanca. à Navarra hi ha la raça Lacha que té un~ llan~ l~ssa, 
caiguda, la fibra no fa voltes, no és riçada, semblant al p~l 
de boc; és la llana més basta que hi ha. En les províncies 
Vasques i Santander hi ha la Pasciega , que és la mateixa, ~r~, 
de corpulència més petita. A Galícia hi ha la població petit~; 
les ovelles semblen xais. 

À Catalunya, al Sud, hi ha el tipus alicantt: cara 
afaitada i d'un color entre roig i palla (cadires de l'Escola) 
arriba fins a la provincia de Castelló. De Castelló per amunt 
tot el bestiar és més corpulent, cue antigament produia el cé
lebre mult6 tarragoní, que eren corpulents, perb , que les noves 
exigències del mercat ha fet desapareixer. 4 Mallorca hi han 
unes ovelles fortament lleteres, les més lleteres de totes , i 
com que les han sel.leocionat tenen tipus magnífics . ~ La Se~ 
garra hi han animals de mitjana corpulència tots blancs de ca
ra; la llana és basta. 

Una altra raça és la ue va de Barcelona als Pireneus 
i fins al Pallars; és fortament banyuda, i la cara pigmentad~. 
Finalment hi ha la raça del Pallar· s c. ue és pigmentada , amb nu
clis sulls i banyuts , fent la sel .lecci6 en el sentit de l'ove
lla sulla. La co.ra és pigmentada amb regularitat , una zona al 
volt~nt de l'ull, porta ulleres. Demés té: lr. Una llana, la 
millor entre el seu tipus ; 2on. Hi ha tend~ncia a los amplades . 

Finalment a l'altre vessant del l?ireneu hi han les 
mateixes races d'a~u! més millor~des o més pitjorades. ~ixi 
el Professor de l'Institut Agronbmic de Paris va fer notar que 
la raça Catalana és i gual a uaa de francesa, la raça de LarzGc 
que fornia la llet per a fabricar el formatge de Rocafort; ~s 
una raça fortament lletera ; per~, avui aquest formatge es fa 
amb totes les menes de llet; 6s la mateixa raça que la de Ma
lihoi''-I a,... Són ta.nimals transhumans, carn fina i llana mediocre•; 
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Llix6 2lc:h 

Es;p~cie ce.brina 

Races de perfil convex dolicoc~fals - L ' esp~cie cabri
~. cada dia perd terreny; la vaca lletora la va substituint. 
La cabra lletera era un animal preferit de la rivera Mediter
rànea, ja que en el Mediterrani no hi havia cap raç~ de vaqQes 
lleteres, i s ' havien d ' aprofitar les races cabrines llet~res 
si es volia llot. Perb , en l'organisme de la cabra lluter~ hi 
viu ol l1:1el icocc1s 1~1eli ~ensis .ue produei::t l es fcb.ces do 1\l.S.lto.; 
aques·tes feb:ces són trameses per la lle·lï de cabra ; la llet 4s 
el vehicol que tramet el baccilus de la cabra a l'home. ~n les 
;pooü:.cions cons;:;dJlt:.n-3w~ atacades de febres de Malta , tiisminuint 
o millor fen& desapareixor les C!l.bres , les febres ta~bé 1esapa
reixen. Demes les cabres pasturen pels boscos, perb, com que 
aquests avui tenen un Dreu elevat , les han expolstides . Avui 
solament es consum llet de cabra en poblacions ou la tradici6 
no ha pogut fer desapareixer el seu us . 

La cabra per la, prodacci ó de caorits viu en les as
pres muntanyes , on no hi pot pasturar cap altre animal . 

Com a rendiment econbmic no hi ha cap allimal que res
pecte al seu pes dmngui ~ant- llet i consumeixi alimants tan 
barats. 

El ti~us Africà està represent&ñ per la raça de Nubi~ 
i Jerusalem. 1 pèl curt , orelles llargues, perfil molt convex, 
cap i cara molt apximats, les aroades orbit~ries completament 
llises. i el frontal ap~reix desprevert de soports ossis, o si
gui sense banyes. El frontal en el centre fa una cresta que s 1 

uneix sense depressió amb el nassal. Pelatge de color negre en 
el país originari. Són inconfundibles per l a gran llargada de 
les orelles, amples i penjants. Viu ~ la Nubia, Jerusalem i s' 
alimenta faoilment amb els aliments del país , donant de 4 a 5 
litres de llet en el seu pais; posades a catalunya han don~t 
relativament bon resultat, perb, no millor que les del pa fs. 
Tres rúces: Nubia, Jerusalem i Maltesa. 

Tipus assiàtic - Les banyes desseguida que surten del 
cap es contorneixen donant dues volte s en forma d 'aspiral , i 
en conjunt tirades cap enrera; arcades orbitàries rellevants 
i l'os nassal amb una promin~ncia, que es va accentuant de la 
base fins al cap d'amunt. Els nassals units en volta ojival; 
p~l llarg gaireb~ llanós, i lea mamelles globulars; no s 'es~ 

ouilen, sinó que al pentinar-les cau el pàl, utilitzant-se en 
fa indústria textil; no s6n males lleteres. aqttest tipus es
tava a Angora , M&sei~ra, Tibat, Eron, et. 

e.....~""-
Tipus europeu- (R~çQ p~ren enca ). Dolicooàfal, per-
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fil concau, la fossa ll~urim~l ig~l que si e~ ~rdc~és da l'espè

cie ovima, perb, els ll~rim~~ i maxilars esu~ wés sep~rats que 

-ou els oví ts . ~s car~~.: \.er i cza par éss~r gai.!'t::lDé 110 ties les se

ves raues oanyudes; u 1 ni na ~lg~ que Lt::lc ~~wt::lllec no vdlleu u~
J.li/dc, i a.it res qll.d són elt) Ulèl.c~.;la~ que uo eú Lena.tl, <.;oru s6n le~::~ 

1!1UruièU1t::lS· .Le s ua.nyes s6n ~s11rev es, apll:uld.ue~::~ .i. llc.r5 u.eb • .Les 

y_u.e p o.t.·t.ell lL.llh viu.a wu..uuw..~.yo~::~èt, selVèiLge, J.ec ua.tlye s es o.&t~en

L·ovllea e.u.v.L.·w¡;¡we.u.ca .61 J:)èl di:i uUJ.· LI, mOlt. GUrti t::l.a t::l.L!:) p~üSUS 

Uediterrania, ~~l~g~u~-se i leav-se w.és Lapi~ en elc paisos 
l.lel .&oru.. lii. nan v~ll.Qb gra.us ~ .minttsuules. l1i llè:i.ll les u~uL·c;s 
tuós l.te veres .1. leo w.eujt~ J.l~ ve.c·ea; és qtles vl.ó de gllll.UàS uÍub. .~.u..u-

ulOlla.L.. 
v:lo~ 

O~d~ p~is tié 1~ seYG a~4s: ~OuOQek (AlewauyaJ ~±urs 

(Sufss~), eGc. i ~ Ca~alunya .L~ u~ur~ uel Eireneu, d~ pelètLge 
dese.axov.Lla¡, i vrec uolors; uJ.et-Uc, cauJiell~ ..1. .u~5re . A.;¡u.ebtii:i 

uolsrs pod~ü ésser uai.1.orms o ~ o~reja ue ~OGS ures . ~ón 

.1.0rt.wut:u1v llet.eres, p.c·ouuJ.nt~ li.OlS c~uri-cs a. .L ' any. 

D' u.t3 U. e ua.c.u QS uaura Vèt Ci.es&p~reixeu t ~ pe.L· ..t.to. pJ.·o

duc<.;.i.Ó 1.1e J.le" es fa utlli¡,zez..a.L l~ raça M.urciaua. Aqu.esves t.e
u~n pel~~ge curt, oauyes més petites; tendènci~ ~ ueuir l 1t::lS

!.ructu..ca pe uÍ l.ia. • 

.lJl:i J.al.UXuia.na ué U!lS. àree:r. geogràLica JJIOlL 8Xi16S8.• 1!1~ 

ue 4 a o li~res de l~e~ diaris. Es ~~~ gr~ ..t.weilív~~ u'~~i
~~u~uló si esuau auOSu~Qd~ a~ oosc, l uiíiuJ.lS ci a~ObvU
~~des ~ l 1 estaoUJ.~ui6 , l.lÚU~u- lOb-~Í al..t.~.Ls, ..Lèt~ed , e uC • Si 
elles s'nen ue cer<.;ar el illenjar s'ao yragueu vOL . 



Fig. 41. - Scrofn di razza I.arge White. 





.... 78 -

.LliQ6 22!. . 

Esp~cie porcina 

Esp àcie uoroina. ·.èots els po.cos ú.omàs lli us desu~n<lel
xen ueJ. po.L·u s~.aglà , psrb, avui di~:t. hi ha Ulltl ·8J.'WJ. u. .... fe.d~ncid. 
entre ~.t. a.o.~è s Gic i el ~elva.tt5e • El pOJ. 0 St;;.uglà ~~~ e..r.. pe..ciil 
rec-¡;e, i COW.·luéS UOI.ll9SviC~í.8 el:lvS..u 9.1.~ .{)O.L'OS , wéa uunoau vtuJ.e.u 
e.l peL-:til . En 15e11eral en aqu.t;;;;:)lil::! l.tflilli~.Ll::l e.t. p~.cl il no vé Ul.la 
g.1·~ fi~-esa • .illls porus selv~¡¡ges que sewp.1e J.l.Q.u. d 'es l..a.L.· .J..U..C~b.J.H , 
se 1 .Ls uJ. d eoèteu.ruvllEa. els w.u.sclt:J!:! u.e l~ ts~lta , lo qu.e fa que el 
perf il SJ.gu..i rec te . J:.>erb si viueu en lli ue::c t..~ t.. a.uiruals ue :pe.r
iil oonob.U , el~::~ uraouç~o s p~r exe1uple , i el~:~ pose111 en e staoula
uí 6 , el WO.L'.L'O sr es~lU: sa i el per 1.il et3' tomu. w.ol t ooncb.u.. .L'a.
niw~l y_ue repüE:ÜS ~.t.ilueJ..LtÍ'::) en les lli8aJ ~dores no fa se.L·vír ~l~ 
wu~ole~::~ u1aS t.icadors, l 1 anill.I.<J.l que viu. lliu.cc:; t4..L uOD.úrc:..J.l , "é 
Qg J.urgar ~ewpre . Demés són auiru~ls que no ~~::~lle5 uen. ~er ~ixb 
ela w.d.wb...r..S sotwesos a &l::l ;;<:Wula. ~.;i6 u.w.·a.ut l la.- J. t$'u.es fSeu~r1.4e;.ions . 
se 1ls esuUJ.• ::~e.u alts ossos u.e ltt ca.c·a. · En ca..uvl si t e.aeu WJ.ç¡. vi
~ .Lliure veuou el~:~ OBQOS mol~ més l~rgs , l ~~rlil gaLreué re0-
úe, i quan ill~b <10lllèS uica per:til .ués úOllOè:I.U• ~n ll:l. rb.y\..1. úL'b.Oúo~::>a 
.hi n.a.u inà.ividu.a que veuen el crani fo r'ia l.l.t~.rg , i ~~.~res .üo , 
St:J6 uns 1~ Olè:l.ò~~ ue vida G que ~t::iv~u t::iOtwesos . 

En la ult:~.bsifie;auió d.els porçs é& ú.il.icil . .1seguir l~ 
clat::iSlJ.LOl:l.viÓ geueral Q6lt::i Gltres ~illials . 

Transí toriti.illeut e~ clCl-;:;Si..L.ïquen sego.r:U:~ les orelle s • 

.forcs d'orelles dre·~.~e::~ 

" n " 
11 

en viberu 
otügudes . 

~oés elt::i porus d 'Orient (Chli..W., Siam} t.e.üí::!.u. .L'orella 
~reta i ourt~, i són :per excel.lènoia ~1~ de worro uurv . Tenen 
..r..tt ~vauu.è.J:wi~ a de venir boles, es1è.cic s. .aqu.ests pO .L' u~::~ els .Angle, 
sos els v~.ceu creuar wno elb üel ~eu. p~is , i en virtut de l'a
porv~te.uv u'aqu&sta sang ne.IJ.j obvingub les raues ~leses d 'o
relle s uur~.~es uOtu la Yorckshire . La r&.yt.. d'OrJ.e.u.t .na porliò.u la 
prec O<;i t a. .. " i 1~ t..endè.aoia. a p . .codui.c grb.SSè.~. • 

Despré~ ni ~ el porc ~ 'orelle~:~ p~njatlts que es pot 
t:;;uba.iv.J..d ir , fh~5 ons que la puuta à.G l'ore.W.;... t.oqu.i ..L. ius c.: wor
:rv, o y_ue .hi Iet..Lti u..u bon xic. La ma s l.lt&..L'ga Q..L'rioa lins g<;;.i
r eb6 a.L w.orro , és l 1 orella q~e uorrespon a.l tipus C~luic ue San
son q_uu.u e::~ ~,~..co..;lia de po .L' us òlG..u.cs , per41, t::.La Hegres uo . Els 
uèl1.1loi:S t.. en en ULJ. pelt~. tge ol~o uil:~" al. r os. .illls pO .L'uS .uegres 
ul:l.w.!..a.u.(:) deit;~ll que eJ.' e..ú o~l ... ics, lo qu.e él:l Ltüs . L~:~. .Lu.yo. cèlti
oa. ouu.p~ 1~:~. .c:·e5 16 qu.a oc upare.LJ. els u el li es t:n e ,1.1.; segles 1 V ·i V. 
Àg&Ïa des de l'ara~6 iius a Galicia i ~or~ugal . ~o~ el Nord de 





·" , 

~ y... ~~ '$JO (!o~ 
...,.,.... ....... ., , ....... ~ 
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]'.rtil1.¡~ i la ..;Ou•~.cc~ rhenana i gran p~r r, d 1 Ità.J..i<;l. . .ti11 po.cc Na
po li tà e.L'ti. a.e gr<:LJ.J. talld. i curn. ..~..in~ , pe.c lo .que a.Lti a.u.5 letios 
el o.t'eUb.reLJ. êl.ll.IO les d..e.l. ti6U pt.:Íl::i , Ob11e.ui:a.v un porc c.;.r.eu~ ... t,- lo 
d,.(¡.O e l YorKsire que t..é les orelles t:hJ. lo.rwu. u.e visera • .l.!}J. po.L ~o. 
.:ll.üU orelle,s penj.:;~.H~S 1)6 vi "vel::! vO.l.'L'Sb,l)O.i.lo.u t til tlpu.s Ibè.L·lc d.e 
Semso!l , ocupa ela _pu.i5us 1\lledi t~errl:l..uls , lllveriol' ct ' .llisptil.J3'ó. .1.lus 
~ Leon pe.L' av~.o.coo...r tl tipus Cè.Ldc , .Pireneu i 1V1ig Dla de .l!'rtw.
yt. • .ca. Rlli.tl&. ... úéi. ( Conau u.el Da11uo1 ). 

El llipu~::~ ioèric té t:..L pelt:~.ti5e .ue g.re o .LIJ~g; ~l üu.l.o.r.· 
ol...,uc éti íJ.u¿;, u&ÍCb. tH:)t...C/;;.¡.J..¡.Y ,!:) L'Ov ÍuE:LLv ue..L o èJ.l.-.i..C O d~i:.l. <.4uSlài..iC . 

El ~:~ J!U..Lvl.:) d. 1 orelles i:iillO vise . .cu .a..;. ull..L'ti..Wle.u ... .uo existei
..o..e.t.J. pe::c<:t.uè· és degut ..., _ uu. w681iSai.ge; ..f:lv.Cb, ~tlld..Lll9J..Lt. éB Ull e;a
:.ct,¡. ..., ve1.· .J..ixe qu.e es t.L' tL.u.Swe li als l::lt;;; u.b ci.esCJenU.en 1.~S, p~r lo tatJ.t 
é& u..u (;è:I.J. c:l.~ t el· l't~ .•• úa.l. 

~Ua!l a :L'è.i.~es .ur.ui na. ~uolves; o. .c.ngl~ueL·r._ uau.<.<. uuili""'v 
t.é u.u.a. rt;~..,..G.j e.l.s .i!)ot.o.v.::i Unies ~,e;..u.a b.::iv ..... t. li<O.Glué , c.... ] 1 .I'd..U¡,; .... u 1ni 

.utuJ. igub.lweall molvioSiliJ~S. .tü IU..li t.b.Utt::b re.\.:es t,ow tipus . 

4 Cat~.J..uny~ trobem ~es r~ueb poi~iuos q~e es v~ ~ur
m~nt . ~1 tipus qu.e cé d 1~dquirlr ~ 6l~~a hor~ el ~orc o~~al~, 
és el f ixat pex- ltl. 1v1w:womuni t~ t . A.cluigai.lleJ..Lt a Cat.tí...:&.U.UYè:t. ni n ... a 
viu el porc negre . avui hi h.. • .tJ. ra.~.,e s yor ¡,aa.es u. ' .. J . .llglu. u erra 
r Yorcks } i de .B·raJ.J.ça ( Craouesos) . ""'q uas ~..oe s u.ues .ca~ es s611 l es 
que u~u ~ormuG lu pool~vi6 pvruin~ ac~ual . 

Es .olgué Uib aqu..eSllo ui pub e; .. ce .... .c : ..t'e.c:fil con cau. , bra
-iuiceft:l.lia, &v.r.cv l,.;lU. 't , orel.J..ed ~ ....... vioara , clg,ui.:Ül. umple, voll 
g .r·olxut , etipa..:,l.Lt. .... o.Lsua.a., pi~ .:w...ple , C.Le~ é;.fil~d.dl:::l. , .... u~ue.Llc:U.U 
a.rrouoni t , Ye.uvr~ uar.. d.e san:r t.:rtllG~.t en leo ie=t::l..Leb , J.'(.;~o.úl.Li Lo ea 
eJ.;:, .LiuSúles , e:::..pinado. plé.lna, dtl..L J..'~.Lt:}o u.wples , i:i.!'J.t:}uOJ..J.its i qu.o 
leb auques i cuixes vistes u.e U.u.L·re.Cr..J. 1d.nguiu lu l'o.cwa u 1 u.n 
quadrat O pa.ral . lepiped. VisG de COSLat que iJ.lligu.i el~:~ uteru
bres ~J..J.teriors en ~orw~ de Vel ve.c~eÀ al peu. i lò. pu.ru oberta 
OJ.l l 1 èt.I'ticultlui6 .. Le::; (.;èl.u.ec a.e.l J.d..J.J.e.ca q.u.e .... lgui.u pleh.,s , oe.u 
~.coveits eil ~.~ots sen'Llts , Uli.eo l:O.L LtH:) arJ.·ugueo ~.U.. o...t.. 0 t....r·.co , 
a.igui l~::~. <;Ç¡.pavit~t J.e volum à.el uos . .t1.a <.i.J p:ï..~odui.r l 1 e:Le~,.;t,e 
de u~~ou.rt . perqu~ de l 1 es~er11on ~ l~ creu na d 1 ua.vdr- ni una 
g.raa disv6..uci~ i no les cb.Jles cur1.eB ; l •efeute à.e uawa..;urt. 
uoncs uo té u .Ltres uaus~ que u.a ~1eo&e bptie. 



- 80 .... 

.uliço COú.lpleiller... T.ià .cia 

I~ viram 

S'enteu pe~ ~viram ~ot e~ uestiar uo p~o~u : o~aes, 
g~lliJ.le;:; i CO.l.OlllS • 

.ü'~lll:> autH.d::) ~.~.e l& 5u~r..cb. <:~. Ca lJc.¡,lunyü .üO lü !~VÜi .u.iu
eú q u.e J.J.~ò u.~o t:,UW!yut d.ú.LeL·S èi4dO 1 e::J gtl.lliiles . Ut...l::. c.À.plottt,l;iÓ 
ramttde.L·iu. ooüsis tic:. eu què eJ. o e::; liUJ..c· Ob g1lal1.Y éb 1~ v iua ; si 
sr n~vit:-:.n de gua.rda..c en g a.!lil1ers , les ,1Jèrdues eren ~:>upe ri ors 
a les gauàuc;ies . .La base, donus, U.t:ü uegooi e..cè!. en les vl;:!.beS 
u.e pagès 11e:uir .GO o Z5 ga.llines i q_u.e uawpi qui pugui , uonanlï
-los no lüés, uua v egada de grà t.:. 1 ·~n~r u joc . .riln totts els al
~..ces sist~mes s 1 hi perdien quartos . 

~ 

Perb , d 1 en9à de la guerrb., els p..ceub ~e.1.s seus produc
ces bÓ!! u.ltw1u~!h rewune.ru.dors . J.!ls pot , doncs , esL.udiè!.r l'avi
vultura uom ~ e1~lotaci6 r~w~c.Ler~ u'èxi" eco.u.bwic . ~ .1. 1 eBG..c~
ger wao l 1 ètv.irtwJ se.wpre s ' .lll::ul guan.yali di.u.e.cs, i .o.qu.esl.i let es 
c.L·ei~ qu.e e.ca. tLegut a .les bons s .L'èi.v~s d~ qu.e è:;l. 1.' E: o ~rè:Ulgc:u· 1.4.i~:>
f>O ben. J:'t:-:L·b o. l'estranger utill.I.Oé saot:w (.·lH'&Citl...C .itt vd.-lo.c d.' una çe
-,;o ue.u ~L~g.r.eixad~, ~::~.p.L'ecicw.t la uiierènci~ Ci.e gul:>t de pc:..L~Qç;.r , i 
~onaut. U!lt:t. J.IJ.G\jOr va.1.orc..ui6 a..Lf; aliliUltt.ls . ..til.1.s ~v.i<;uli,ors u~t~~alti..ul:j 
c:tiDo l ' im.tJO.CUtció ó.e raoes escra.ugeres !l.l;UJ. .l..ev untt. uè:;l.l'..t:'eja gr-...n
dios~ . ~es~ent les races au~bc~ones ~al pl::tís . a ~t euga~ ui 
.aavi¡;. u.u.u J.'c:to..;&. e~pevlal que .u.è::l. deSa..fH:ü'ti Ccu.t . n.l .l:'e.aedès lla.mué 
des.~pw:eiJs.. lu !'ci.9a que La aquell~ ous t,a.a. ttJ?.L'd~..ü:~.Ls . Si encara re¡,;.
paròiX 1~ rayG ~.~.el pais és uegu~ a la uar~cters propis de la raya 
que suren sempre uOlll a l 1 Eulporò..à , i b. la Gt:u·ro txa. Si aquest .fe 1,.. 

no b.&. p~ldcS.4<r ti.ulO lb. raça-Pr at és perquè aqu.es~Jtt. ~:>E:Hüpre 1Ja t~i11gut 
UUh w.aJOr va.1.oraui6 . Davant d ' aquest uesurdre , el Sc.ll;yor .Rossell 
~ oret:;ut que s ' havia de sist~a ~~i ~zar , pe..c.· u poeur eu evidèn-
cia les ..c.ae;es è:;l.utbctones de Ouú:tluny&.. Arb. dod t:t..úYS es come.uya 
a cer uar les di s tin ~Js rt~.c..:es de gallines i ~s Lro Otl..r·e.u no més 
races e.a el Eeuedàs , Empordà i Gar rot.xl:A. . b'alten ~st,udiar enuare 
les t r es uomarqu.es . Consta~ada l ' exiscència de rau~s a Catalunya 
s 1~via ue detur~ l 1 import~ui6 ue r~ces exOtiques i mill orar 
l es raues ~u~ bcto~es , i prohibir 1 1 impor~~u16 de races exòti-
ques . Es per ~lxò que .1. ' any passa.·t en els gti.l.li.ners da .1. ' Esco-
1~. hi .aavien rtt.ues exOtiques, pe..cb, aquest e.s.J.Y s •.aa.u CèillViéà.'t 
i es vuleu owpli.c amb .caues ue g~llines ~utOctones de Ce~~ 
luuya: Erat , Lras raues : 

J?rat ros :- que es ua.L'è:Wlieritze. per lieuir lt... ures"s. 
U..ü pou uomoada, ~..azill~ en la gd.J.lilld , O.L't:Sl.lt:Ssí.es ol a.aq_ues , 
i p l uwaLge res-l l eonat. La terilli~~i6 de les plo.wes ~e la uua 
~egre , les po~es bl~ques o de piya rra. . Eu el ga.1.l eres~ ~au
zill~ o eu cl~vell, i per regle ge.uerbl 7 puntes i al darreru 
un clavel l (reunió ~e ~ o 3 punt es ) p elalige m' s viu i plowa gros 
~ .i e u ~orm& de xa~~· 
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~"'~e blanc - Totes les plom&s b~~ques, potds olaves 
i O.ctllleljeB ol~u.ques, p.cupia.me..ut à.tlu. è:l.!lO.Well~-SE.. .1¿;¡.9èl. uvtdles"--
1Jk.." pe.c t..coo~.c-se so..L~e.ut en el Vallès . 

I 

.Prttt perdiuat - Es el pr&t .cos pigm~::.avt.\.o do udgre • 
.L' ~.cea geog rà..1.1u ..... é;:¡ 1:;¡, comcu:ca del .13tüX .Llobr\j5al., i t-qu.es vu. 

pe~ Era~ Ros i Perdi uat, i cap a..L Va..Ll~s e~ troo~ ~ oon ~a.uo 
pet· \;tHJ.." dti gt....Ll.illes blò..uques. S'ha d..uat. e~l.i~:~uent. e.a IuOliJes 
\_;omar que~. En tü .l?là ue J:S~ges l.itUUbé e s 11r0oa, ~.: ou1 a a.omi.aant 
ll..ü¿;¡. g.t·a.u. qlU:I.:uti r.a i de sWJ.g de .i. Era t;. 

Ampo.cdà - Ampordanesa blanca l rossa - ~ rosB~ és 
drun colo.c g~reué groc, la pota groga; i eu 1~ ulwlcb., le::; 
orelleteB grogues i leb potes grogueb. 

Ra):t:~. Gar ro exina - Aga±a. .l.èa. Ga.cro txa. un so+ tipu.s, 
un ros .LlO.u t..aut; fo.ct uvm el Erat, perb , Il1éS gros que l 1Ecnpordà , 
po te s grmgues L to.cel.lete s grogu.es • 

..,¡,ra ué; ti.u. ie.L' le1. rep.L·uducui 6 él:3 illOl" .U.b.~tU.L'c.l qu.e 
eld J:l.LOduc t. et:> o u llingu li s .uo l;)ê.L·a.u de purtt rat;u, ::l.J.uÓ Uil& pe
tit~ mmnori~ ~reuis~t-se tres o qu.atre generauio~s per~ l.l.

xar els ~.:~racvers, En les a ltres r~ues (Eillpord~ .1. Garrotxin~} 
!:) f .nê;l. u..ctt.u d ' ê:Uina.r el s uarac llers a uau:::Hi a. e p oo..t:.L' u.eaoi:iure 
uas ~.:a.cuu~er~ iixel:) , i aLi~ i mi~lor~ la r~yb• 

..Les ~1 tres uome.rques que .LaJ.t.en eb p.L·ucu.rarlr. vwubé 
Üdterrul.n~r els seus uar~coers • 

..u a bé; ~qu.es t. es .ce~.oel:3 són V~.L·i ta.ule::; .L'~ue s . En .àXl
:..ropologia. auw ~l ~i pus Medi terrà. es \;Olup.cé.LJ. u.n ulpus q ae \_;vm
prén els individus que viuen a la deva riber~. Doncs ué , els 
avie ul tors amb el uosn à.e tipu.~:> Mecü t,errà ~jl:i ~.:OJ.u.p.reu~u t,o t..eB 

les raues draquesta ribera. Ereb , !.lO n.i. na u.i..Lerèncla ~Juu 1~ 
gal.lü.L~ que t..é la po l;.t;., alava w.ab .la que la. llê g1·oga . "i.lx.! u onu s 
&1::1 .L.ltlliUr~.l. qu.e .ao hi hagi gaire u.i.J.t:#.L'èncla u.e l'&ilpO.t"du.~..~.~sd. UUJ.IJ 

la Lagl1o.rn jd. y,u.e ~qi.Le;:sv..:r. y.~.· ova do .Livor.tJ.o . J.:'J:eb hi 1ltA.U u.il.e
.~.èw.:ies qu.e it~.J.J. qae es pugui d.i.c qu.e .a.l hdg'i LU1e1. t.\.lLrè;\ rt~.ya . 
Les gaJ.liue~ vt~.llalau~s .LOr~&.u , Jonul::! , p~·t del grup ~edi~err~, 
uoustiLu.in~ vàries ra\_;es . 

Oques - Telliw oques qu.e d ' aprop o ue ..1.luuy v~n éssçr 
iwport..~~es ue ~oulouse l l ' oca bla.u.ca u.e l'Empernà. 

L 1 oua uo es~à mol~ generalitzad~ ~ Oa~a~uny~. ~ls &uec~:> 
esol::ill més ~e:ueri:Ü.iGzalis i sewola qu.e .LlO .. hi ha übp .L'aya ~o..IÏbCliO
.aa , .Llaveut- ni una gran u~.creja , estu.u.i~.~.~~ potse.c eJ. tema se'n 
t:fobar ü.;. . 

Qnt...v)~·~t-- Con ills - ...¿tles tió ra""iolbgicu . Ho ~'nu 
e.i:x baia t3. Ual.al..uayià. '\.Ulcí; o mél:3 .!'l:tc.;es UUllbcLones . 
d 1 interveuir en ~qu.el:)t p~oolema , ~~u~ apartaG la 
ui Ol~gic~ (:U.l V .i ::i lla de lt:a. fètles CiÓ e<.: Ollbffilt.:tt. • .lJ}.l.s 

e~::~tuu.iat ~i 
~.I. llr ~ \_; ta.c 
q U.e s tl6r.:u·~
inà.us t rlttl.s 
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pregu.tlut:t va :::;Ou.L e q uina t·a..,_~ u.esi "'"JttL·ien q ue CL'Ü;ssin els nos
tres pag eso:::; per lraprofivame.uu Ud ~~ 2~~1, (~a pell :::;'~dqui
.L'ei.x: ja per a u:fer pells per o. seu_yort::~. , ~ llt::l.illué espeui~ l1.:J.e.uv 
_vel,pèl qu.e serveix p el. fe.L~re O.EHS LU::t.Lret.b, Jb. qu.a pe.L· uttua. 
pell q~e c u.u~Uilie~xeu lçcl pm~leteries ~a:::; íàuriqUdS u.~ u~.cevs 
en uonsw.uei.A.e.a 50) . tenint. en uol.UpLc ~qw:tt:~v:::; ittuvor:::; , :::; ' hl:::i.Vi~ 
u e uercttl' '-lu.l.u.a .Cf:t.Ça uonv é a uta.utt uowtr..cua , èliX.Í a l'Eutporctà 
on LLi. htt for t s veu~.~s no s 1hi poo.eu a.oori.a.D raut;;S Cle pè~ ..Lltt.L·g 
.L l.La.u.Ó s. .l!]n e anvi, e..u. co.wu1:q u.es hwüicles, el pèl po t. ser o. e 
tat; te tte?;rad..uule . En coLUar~.;tt vol cànica, pà~ dur i .LO L' "• 

.A DU.l::le d 1 una classi.ti<;a.uió d 1 aqu.e s ~,;a w~.u~ s 1 na .indi
oo.t a uada comare~ la :::;ev~ ra~a apropio.ul:::1. 

~es raues adop~aues són: 

Ler. - uouill blanc àe pèl llar~ i ~.upid . 
:::on. - n bldnc o.e pèl uurt . 
~er . - 11 ~rge~~at. 
4r~.~ . n gris- ierre. 

Conill ol~c de pèl l~a.rg - :h:s recowa .ub. ~ .Les st::~ gtlents 
uomt~.rqut::~s: Val~ a.• .aran, .Noguera P<::ul&.cesa, l4oguertt .rliob.go.cç;l:I.Jlò., 
Urgellet , Cerdanytr. , Valls u.e Ri o es i üawp.L·oa.ón , .t'lo.n~ ue Vien, 
Berg~Qà, i ~.LU~Sb.Lds, Plà ue H~ges . Solsona, Mig Segre , (Eons } 
U.cgell.i S~grià. 

Es ~euo~~ , o.oncs , a l&s GOillu.c~ue~ ~reu~s i ri~ues 

li:::a.i. ul6lJ.jet. .Ce aqUeSi. UO.ú.ill lèt. pe~le lli::; .l' .ib. el .fk.gd. U10.L \1 bé • S Jhb. 
esuolli" b.qlle~" uo¡o...c .J:!e.C e~.(!_ut:St~eS .L'eg.~.a.ns, ..!?'ÇJ. què com ill~l::l ~r..:
des són ulés ve.uJ.ènula L.enen el!:i ~uiiliulo ~ l:::i.gb.la.c u.a uo¡or blw.l
qu.iuós ; les lleores de terra bttixa són a.el uolO.L' tLe..ls uü.nill~, 
lef:l de Cerdanya són grise.uques , i ~ l'e11serns el pèl :::;'allarga. . 
Lt::~ s rau ~s JH6s reuol1la...t.1B.bles són: .Blanc del Bo uso t. , .Blt~..nc de la 
VeHd6t:: , ..dll:llí..c d ' Ho1.elï . 

Conill uléúi.c a.~ .eè~ cu..ct ... Reuou.JalJ.au~e pe.1· ~ ~ • Al¡, 
i Baix EmpordA. 

J?rodueiX I.UJ.a ul;.t.L'll J.Íl1Í Ssirua i ú.e .i~ bdVtt p~ll f:>'Op
¡,ene..a. les .ueruú.uies , pttgWlt- :::se per aita~ mOt.iu. tt sob.cepreu.. 
La raçu ttp.copitl,da ~s el ucnill r~s. 

Conill ~geutaii - RecomWLat ttl Va llês i Plà o.e Barce.-
~o .u~ . 

Gran protlu.utor Qe u&rL i pel~ apreuio.a.a pou cnL- se ven
d.ce u.i.ceuutilli6llv tt .Leo .Lào.cLqlles. 

Raut::::>: Ar~(:W'-'êi" u.e lo. Xampb.üYb. , lirge.aiut., Ruoes , Gon
werub.ar , ..u..rgen tuit ::>a.in~.~-.i:i:u.oert, (:;)ve . 

tiJonill gris- íe:rre - .n. liOIItH:3 ~es a.Lu.J.'es uomo..L'(!ll.es • .a 
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lo. Ga.c..c.·ot.x.t.. i .Lra Sel V'"a. , .cegions volcàa.Lques , no &s t..<.;Ousel'l..t.il.ole 
criò...c.' ~onillt:l olaucs . .Les terres vol<.;à .a.1.qu.es u.~t.l:!ruün~u Ull pa
ltt. c.ge roig- viu . El gr J..S- ferr e es và a. o .u<.; f:> , Obl;j vtwv LJ.<ii~.;a. t . 

Aqu~s l.i conill Ja ~;:S vit ul:1-St.a.u.¡, U.if::>St~llli.Lld.1i , 1;j<J.l.a.1uent 
pracisu.rà .1.i.x.ar wés el ~.;<üor . 
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O a P I i O L II 

La f onuè¡.ci6 del capi 1al tliol~gie 

Ela mè~odes de Lep&uuuuci6 - Rep..c~duuci6 vul ~ir en
genQrament . Dos individus qualsevols si uo puL~anyen u c~~ego~i 
:cies d. e terw.l.nades no puden engen.urar . Indl v idlls de génere dife
rent no poden reprou.ul.r- se . Si no s6.u. de 1~ mt..Geixa espècie .:a.o 
hi poc n~ver fecond~ci6 . aix~ que seillola ~an n~~uxo.l no ±ou 
:tlXç¡,t IlüS e..1. segle p .... ssa"v• .clls nu.turaliSII~S mitjavo.lo , el fi
losof Vives , per ex~wple , u.el ~ewps d~l ~eual.xemant , en un lli" 
bre a!.1omenl:t.., 11..t!'esomia u. el a lm~" dl. u: La ruu.j e..c que a veu~s d~ a 
luz a au..Lwo..Les J.e Vê:l.J. iaa 1. o..cu1v.s , u umu su.ceu.J..6 en Napoleo y Flan
des , eto . Aquest c.citeri no hu. des~parescut lin.s a. ltj. welvt:~.t. 

ll.el segle p .... ss&.t e.u què es Vbl. :ceou..,ju:r per e:>s.ewpie , el fet dru:u 
er1ge.adz:_uen.t d • una vc...ea per u..a eavall • 

.Les la.eas .... vu.i dia a.cca:ptades s6.u: per e.J.J.tS~..u.u.re~.r es 
necessit~ l 1 acoúlwlle.ut de masule i íewellt... , si l ' u.a.ió es ..~.·eb.lit

z~ en~re suojectes J.el mateix gé.uere els productes sec un di1e
rents· seguns de l'~spèuie de que sl.guin la par~lla ; ~i.uB 1~ ma
vei~ espècie sego.as que els dos l.uuiviuus L~pro~u~ vu.Cb sig~in 
d e a.i :fer enu raça o U.e l<o~. t.t<.;. teiXti. .t'ó.ÇQ. ; o e.L.Lv.Ce <los m~s v.Le sos o 
eutre dos uo.usi:Ulgul.ais , o a.os p .... .L e.r1 uS s 1 oo ui.Hu.J.'"".a .f!J.. uJ.u.o Les ue 

u. ix eren i, S c~rac te:r·s . .....q uestesdi verses .uluub.l..L vu liB d. e .e ep.c odui..~.·
se co.as~vi ttlixen els <.Lis tintJS mètodes de .L' ~;;p..coà.ucc.ió i qy_u.-.)b vS 

s ón cinc : 

Sel . leccl6 
Creue.men.t 
júesiiissu11ge 
.tli o .ri daci 6 
Consa.nguin:Ltat 

Lu sel . leouló- .L~ se~ . lecci6 e~ zuovèca..~.a ~ 1 inte.cpre
-ca ..~...a.o ç.u el. :jeLJ.lïi t a.~ .L'e.f>roduc vo.cs so .L. leo vo..cs de o e l l a e stamp~ , 

m:..gn:!f i ques <-PIIi~u~~~ , siuó repL·ouuültOrs qu.e perta..ueixe..tl ú la n.t..
Lelxa ra9~; un Goro nol~bnés uu.oreix una v~ca uol~iÀes~. En 
Zoologiu lc:.~o para.u.l êl. St:ü . lecci6 té U!l senti" m~s ampli, i Dar win 
la genexêl.ll Gzà , ja qu~ al seu diBtema es fonhille~L~ e..tl 1~ oel.lac
oi6. L a sel.lecci6 es fa sempre enLre iudivl.u.us do ¡~ m~Leixa 

raça . 

S l llenim l.Ulè1. raça que j u r~rHltÜX w tiS e l s _p.co(lu.cttS 
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qtie d.tJsi ujem, el~llo.1.· m~t.ode de ..c·ep.L·uu.ucció és la sal . lec<.d6, 
puix d' aque s v<.1. .ll.lW1ar&. léi. conseJ.·VellJ, és pt:Jr axewp...t.e al C<:J.S de 1~ 

ruç::.. Cd.tb.la.ua; ~ls èi.O~Sl.assa.dors no voleu QJ.liJ.uaL~ de gt~..Lre pes 
i damélò &s san t. el nus u ..Cd be s ~.oH •. r transhwnant no pud~LH vo.ulr t..ni

mals precoces, ja qua a.qu.&st~ t:iS iJ~J. 1.·eny inLs tlJllb les g .. ct:l.u.s uú
min~des, no ousLant. podam millo~~r els nosu..CdS ~ulm~ls ~lut..ce ~ 1 

~quesvdS uou~l~~ons praotlcàuu uua. ~c~r~~~ sal • .L~cci6. U.u ~ltro 

cus, eucare Y,u.e es co11fun w..ub el urauwue.u.t, c.L(u.obo..cuió, ~s ~1 l.v't 

que en u.n~ cou1urua lu .uae!).n J.,ntii vidus qub .o.m ..P-' ~;~ StHltin el s ut..ru.<.;
liers d 1 u.rw • ..ca.çi.l. d..etóJ.'mlnèt.J.~, peJ.· ha ier- so t.lvCL'o.L e.Ls curcA.I.iw.r·s 
.L~a.cials , com peJ.' exemple, la. .ca9a. m.a.L·i.aer8. , u.u..i.u.~ttls de L..ceu-...11 
.qlag.ai.ti.cs i gr~.us produc ~.o ors <it:i uu.t:n e.u quau~i "ta. v i qua.li Ló.C 

que t:iJ.J. vi.L~tud de molvs c..cellh.fuent.s arno .....uim8.ls impor"tats el seu 
tipus s{ha alterut completament . c¿uill c::rt:~. el seu. est¿¡¡~primitill 
de puresa? Logic~meav, en vir~Qd ~e les lleis d 1 herèncib, prac-
~.oicant u.na est..ceta sel.lecció J.~a vOL'.fUi.L'em a. 1~ .... :~ç;u 1.;;.. .~evu. a..ui..~.-. 

gu~ puJ.·esa. i veu..cam qu.t! serl.à. uaQ, J. &.9t. y_u.e v.í.a~.t.L i a e..L p6.L"l..tl con
vex, bd.rlyes a.t)lat.&b.des, g.r·l:J..a a..L\iàL·.ia, <.;aa .;.wu .ro..c.·!.ll~ <1e <.;.r·uoSú, 
C..t;·eu ~:t.l va, a.ct.~.cllla.ciu.na fermes .i pe.La.~.~ge u.niiu.~.·r.ue; per <.:uu¡:¡egll
ent Lull individu. qu.e SO.t.'uis a...ub el pt!lb.vge plgu.lentuli o u.1110 el 
perpil coucç¡.U se.t·.i.a el.i.uu.llQ.G Íiii.Ülc:Hliali8.úlal.l\. de Üi J.~p:codu.cct6, COlli 

i~u&lweuu el qu.e no vingués ltt uttnyC:ï. ti.plt:~.nacta o q .... tLlque u.l .. rc 
c.aravv1:1r ..L'o.Cicü; d 1 a.que&va Iúc:l.llíh~~ a..L <.:~F d 1 algWleS g ellt:i.!'(;I.Cl.Ons 
ha1ll:lem t.rribé!.L 1:.1. 1~ J.~~ça priwi v..L va. 

Un aitre cas~ p.cac~i<.:ar l~ sel . le<.;ci6 és per arribar 
Q oblie.uir al:brts. volta els por<; S negres a.e ...1. 1 Empo..cdà • .-nx! avui 
dia rl 1 ui na.ii mol1is <i 1 aquella t:Ollia.L·ua. que són pl.grpen-"aGS do ne
gre , degQ" a luêJ!lil.e s t,ç¡.t:iOrlS è.4-tàviqu.es . .ilil .uoslire porc t~.ni.ic er1.:... 
llt~.rg, i d. 1UllGA. carn molt gustoàt.., t.a.n 110 e.L'&. qub de ¡o uontra
ri Sdmola qu.e no S 1 liauria ~ureQi"u~ t~L ..L~ uos~r~ llong~iSSb.• 

_ctua.lillent à.e pu.t'cs uowple11à.went nag1·~s uo 1.L
1 ui ill;l. cap, dels 

que sa' n tro o eu s6n u. el~:~ pigw&.l.lv~~~s de nee>res , ü.I:.'Eüles .Ll~.cgu.es, 

amb ltu~ uos11ellas plò.uas i el (;OS ul.Le:u·g~;¡.t, l t:~.mo d.qu.esill:::l pOl'uJ:) 
e.u poques generauions b..t·.cib(.u·iew u. la puresu ue .Lo. ra.ya, a. oo
"lieLLir el uÍ¡)US Y,.ü.e aVQÍ di~ ótloireoé .il(;l. deSêa.f)b..L'~St;Ut, <;OJJ.iplat,t;~..wdu v . 

uornevin dic ~.~à les J:)egtl.eucs regles p&r Q~t:~gur~.c 1<:.. oo
.u~ a el.lecci6• 

1~ . - Oonjug~r uonfor~èl.uious i ~o~illuds siillild.r~:::~ , per 
exemple e.1J. el <.;~~ da lt::t. rt~-ça u..briuero. .uo ~.airew Q, cero~r uu.lll e. 
L'Sp.L'O<lUO uQrS t U!.lb. Vl::l.-1.;8. aw.pla i t.;t..l.•t.a-curttJ. l UlL "tOrO ~llt i prit.u. 

ZA+ - • ..&vi 1iar les deshw:monies, sobre to& les refere..uts 
t:ü per~il • 

.:).! . - Comb~1.ra el:3 e:.Le<.;lieS da lfuvavisma , elimi.w.u11. 
de la reprodu.cc..L6 els l1.1.dl vidus y_ue prese.u.tin utJ..L' el,\..ve.r·t:~ .L'&

trograd~. En e...t. cas à.e~s por<.;s ua l'Empord~ , t1. 1~ qua~ta ga
uerauió que j• obtindriew porus n~gres, reoutjà.rieru vots els 
l.ndividua que 11inguessln la wés pe~i~o. vhU~ ola.uca. 

49. . Rodejar- los de lvs uondl~.;l.ons u1és favoraules 
per o. u ouBe.r'Vb..t' el& ~.;o.J.~u t.e.L b espeuiaiS . ... lo. ro.yt:. mt.r iu& .eta. 
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~urien de fer-l~ treb~ll~~ si volg~~sslm obLenir uns oons ~i

fudls de treball . 

51!.. - .L'erseve.cànciu , que és lt~. qu.~:~.¡i t a.t illÓS sc.::.uzilla , 
pe .. t:b , 1..;:&. r.ués difícil cie tot~s e.ú. lu. pràcti<.:b. , puix y_~e l.otts ela 
!)ugasos prompte es uansen i deL ... lleixeu ; s ' .na dt; p~::~~· ~:>overu.r ~u

t:a.ce qú..e e.u. ld s .. ,p.c .l..iüeres g enera<.:iO.lll:l uLning llew .rc.::sul vb, t.t:~ llega 
~.iur:s , ~e.rir,.. ...w. CaS dc sel • ...~...ecci6 d.'u.u. llc::..rg vcu,~e u.ü U-.4.L'~ ... ~6 . 

Sel.leucl6 inuonscien~ i ~~l . leu<.:i6 ouuau~eút - vin
vre la sel. lecció .ni ~ el mè tode in<.:ousc~env q~e és el qué pr~u
tiua e..1.. .Cet.ID<:ii.der, .uo p.ceoc.¡pt;l.J.i.l:i- ~e t.l 1 escollir el s .L' e:p .cod~c tora 
u.inl.rd els r~,aJ..s de la Jiatei:lú:t r{;.)lto. , ilO GsuolJ.i.u.t &lc:i ulJ.....I..lorb 
reproductors ge.ueral...uleni., , smn6 els que 1.1.0 pot ·v eudre , o t;a¡.¡1Jé 
qutt.u. la reproducui6 es fa cv.u1 amo els glll:l.rtUJ.S CQ. llu .l..b..UB que es 
g utt.rde!.l. p<:;r & la. reprotlucció el~::~ g ut=..L'&.úS qae no pol..le.u. él:)ser ve
.üUJvS• 

La sel. lecci6 uonscien v uo &s sol&meu~ ¡Q que pr~cti
<.;d. e..1.. r~~der intel . lige.ut , oi..a6 que 1& wb veiXè2. .u.o. ¡,urt::r.l~bé:l. jó. 
yructica, perqu.è semp.L'ti ~;::> el. lJJ(;I.f:)ule wés ..Lor ·~~ e..1. q u.e cou.re:ix 
11:)~ :t e .. nelles; pJ~b t:li b.pliqu.e.LU els .u. o~ \/.res -.;o.n.eixe •. u:w. 1.tl:> \/èouie;s , 
veur·ew ~J_Ue 1~ l;)eJ.. ... ..Le-.;uiÓ o ous<.úe.u.ll SOJ...u.u.H:}n·(¡ 1{;,1¡ yot ..Ld~ u.u .. ra.u.w
u.¡q.r ü.ttel. lige;i.lt , ju. qlle d~u comell~Yd..C t.rümt els Wl.is.o.tt..ll:l repru-
duc tio.rs e:n tots eJ.s JdOweü.ts de vi dl;¡. de..L& <dlim&..ls. Sigui pe;¡.c 
~Aewple ~ Vbquerib. de ~uaraut~ vaques , i <.:ad~ any s 1 ha de 
suosvit.uir o ca.ps , i u ttèlà. 3 a.u.y:::; el toro . Cotu s 1 .n.l:l. a. f operào.r 
~~ ~el . lecci61 De les v&delles que vugiA c.reixe~L tiS se~~.re.n 
llOtes ..Les que prebeur.in Qls 15Cl.Ct,;4.v v<H'l:S ..lO.L.J.¿;...;..Uelll..ds dI éóS~.L" lJ..&
Leres i à.ew~s c.::lb ce<.:undaris , i qu.v 8 .11 J..g t..t.elta.~.r de t.er.a.ps l;¡.u.g

.... t:.u.Li..a lliéS de pés. ConGinu.a:ce.li.J. ...l..t~. trit~. u.u c.;p u..oswuti.l.~ .. :t.s, i 
Y..Uan tinguin u. 1 un &.. U.vs tJ...u.ys , ptir <.:Oüsaglle...1.tt lt.~. tril..l. us l.u. 

des del sou .u.a.ixen:tC.Llll iins al lJJOllleu.v d. ' u.:bili tzt...l1-10l:3 · 

Conoerv~:~.vlÓ i wiliorèl.<.ut':;:.LJ.\1 tL .. L.Lb vé;.LL'c:z.u ve.r ~ ..L'w..;iu.ls - .llt... 

sel . ~e~.;.cl6 pot ésse.1· ltt;;&.~.d.H~ <.;vJ.H:Iti.L'Vè~.U..O.L.' I:l i p.rvg.ce::;:üv&.. • .cls t,rétu
tt~. u.. ' opera.r e.1.1 llna rtt. v&. d ' a.uilll~..lc qu..e ol H1ercu\t es11Lo.~a blS .,t;Ub 

~,;b.J.' u.~,;v9.L'5 ~êa.• UO!Jl S Ón , i 'l.l!k1< Va.Lit~.,~.;iÓ pOU...L'ier. uOw.f:iO..&.t.C.U. lW. U..es
·••:dri t. , pb.c lo L.c;.¡, .... t o..u uqu.ast Cu.Q tolitt woa.i.Li<.;a..ci6 en qllhlSe\ol 
btint,it S6.L'l~ Ulla. I.Li~w..i.u.u.<.;iÓ ue vuJ..OJ. eü el Uiercut , .u.u"tiHu- ~e 

u. 1 exe.rcir ell Ç4.q l4t:H::! v ca.s u.u"" b eJ...l~ ~e ió -.; Oüo6 .L'Vuu..O.!'c:a. • ..u.':(lleS ;.,o. 

..... oda...l..i \tQt. g<....i.ceua g_u.ea.IQL .redtlid.~ e~ Q..Vi<.;u.l~tu...cu. i ~..u. e.Ll:) WíliluJs 
d.e luxe ; eü t:~J.b cW.v.!'dS l;I.UiwaJ.I;) 1~ ael. ~e~e;i6uen geuero..l a ' .!ld. 
d;;~ ..Le.c s erup.L'e e.u t:Se.ta i t progressiu., ttugw.e..uto.rem eu lo poosible 
l~ qu.~IJ.ti to.L de lloat qu.e fa.ci una :l'&.ya de Vêa.qu.es , elegi.llt sa ... .
pre l~;;s wés bo.ae~:J lletí~.ces , i 111 mu.teix per lú. p"'·oci.u.cui6 do 
~.;o,.Lll. Aqu.est.a -=>dl . lo~.;uló p.roe,reo::Jivu ..L~:ü~ y_u.e wt. ..f:).L"O.L6.,bO..c 

uol~~èa , pod~s u..i.c qu.e 1~ r~y~ nol~1ddl::S~ ..a~ué s p~cs~v u..~ ~.cu

uuir des d 1 Ullh ~uau ~it~t petlt~ u~yu.l de ~le~ 1.iuQ a ~ou_r 
4000 l i t res da J...leL ~ .. ~als. 

Els êi.Va.J.t.utges i incu.uve~.Liell 'ta a.e +a sel. lbucl6 - .clls 
~VGntu11ge s i iuoonveu.ients dG la sel . leuci6 són: 
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le..c .. - Es w.t. .w.è1ïode .wolt le.l.~t , s ' .noo de Pt:l.oSèi.r .uiOltes 
geuec~~ions per a obte~~~ una millora ~~via~, s i vo~~ueosi~ 

uonvert±r auo. rèi.<,;~ que .uo Ïos lleve ..cu. ca. ...... b lleter"" , j-... b • hi o..t·
riou.cia. wercàs a lb. giLIDàs tic~ .1.Wluional , pu.tb é..~ t.c igu.ci ..... .aol t 
d<:: úemps , 1:Ü .lb. Vi:.i.va no 1le1ïe.ta lú. ..Lew. (.#obrir pe.r u.u i..O.co u.v ..Cv.

ça llvtdr-c.~. , ~J.. prod¡¡cte ja surt UJ.1 pO<; Ul~;;;; J.luv~:r . Eerb , ~.1.::; 

a-venu.e1vges que prese.utt! aquest .wètode , ~;;;; 1u~ L1~.ü ~b Va b. J:J0r
drd ; Utl inCliVidu q_1.1.e; s 1 unoiX B.mu .ur.t.ú ~e.udllu UU 1..,. u.tateiXZ- rc.;,
¡ya. , t:J. p.t·oducJ.,e nu és I.uca.i lnicl..cior ea...l. .f:).t'0à.Qu ilO .LUig du lu ru.,u. ; 
si lc:~. pu..t'9..Ll~;.~. és do~olliC1.&. l.t..riern u om Ullc.J. o.ri s uO<.;..t.·~v ü.. dt. 1~ 
r~~~ , com feren eis o.Lglesos bhlb 1~ r""Y~ ~ur~. A.LUD les ga
llines Cie ..L 1 ~suol~ Supe~ior d r~g.cicu¡tur~, el prof~l::ibO..C seúYor 
Rossell, es proposa prautíc~r - Ullb sel . le0ci6 uv~scie.l4t , Qe ma-
.. -.ora. qu.e bvlwn~i.l t. es Y.U.edèl.ran p er rep..c od.uctoJ:'b Llí..L i.t.li.J._'L pe ..c 
ú 6.íJ.G mol 11 pe vit , e..l. 3 o 4 ~ 1¡:;,., .t)rime.t·a. g o.uecd.uió , J. 6.uv e.li.uii n e:..
vi ons 69~0U~ e~ pes , fOrw~ , 6~C• l laS ffiÍl~U.l.b ~ O U~ingudeS 
....,;..i .ca..:! CI. ugm .;; .u"c::.u I. i 1.Ï...ta.u.t-se d. x tuJ.c... .... .:....uc...... ax. tr~oru.i.uàr i a • 
.La sel • ..Le ~ví ó Óf:> u..u dal a .o..~..~.è uode s ... és r eu Oilia.J.U:i.blgs ; i oi Utl. 
es~a.v .Lo ...... ut.ur .... l ~:;u 1ïotes l es çS~ècies , e.u. l 1 llWll"".u.o. no c r .o.a. 
segui t • .rim .i 1 e sp~cie l.lu=t;...r.a. es :::. ee;uei..<!.e..u. ulvres ~Or4.eS indè
..l:'e.~d~;J...diS , pe.1. b Hi . .aca.vü .. U.Lê:::. èpocE. e..u qu.è , e.u l ' es.klècie nUlllb.-
..u.¡;¡, lé:1. r~p.tou.uuoió e~ .Leia <i 1 lll.l& w<:W.e.Cd t::bllretC~. . ~:~e0 ui.u..i l""' êel . 
.Le~.;;iÓ , uom 1.e ie..u e.is grecs, ç o qu.e fe i~ qu..e J:>..COdu.i::>oL.J. un e;ru.n 
nombre d 1 hOuleb \j àl ebres .....e.lgrat lo. ~reduidü. que dJ. Q. ü .. poolavió • 

.Q.VUi j ._ e s pr e o<.:u:p& la üil.J....lu...i t.ca.L d 1 uquebta. l.!.tl<;.;b viÓ , 
!.l.ti ve.t... t - se u .~..·e~ t J..c.. ~i ència èi..uo ..... e~ua eugeuit~. que tH::> !Ju<lit.. .Les 
\ttf.ec vions da rep.t.'<.Hl.t...cui ó eu 1 1 e s.l:'ècie nUWt~-.L.~.c:.ï. • 



- 8& -

Lliç6 G4!! . 

E..1.. creua..went - Vol di.c l ' unió uo u.o.::¡ .1· ep.L uu.uu t. O l'S 

que u~~e Wü u 1ells peL~~eix ~ un~ ra~~ u.i~eJ.~~v . ~ls ~J.O~uc t,e S 
u.~ ls creuallleuu .PUJ.'t.e.u ~..L tlOL..t úe •.!tl s liÍbbOS , i s I S-L.owe.u~Ju poo ..... .u. t 
1-u:i~t..c ol no~. ue lt.... ra<;;s. u..e..1.. l:'v..J. e ~ u~ ... pr~ ::;; 0..1.. u e .l.t.. r ... y<... u.e 
ls. ... ti..L'E: • Tt~.w.IJ~ ni .IU: creUb.we..u.tt seu1p.~. e qu.e Ull .cep1 udu0 Lur .:..i
gui de rt.<..,._ puru. i l 1 ~ltrG u.u .LilesiJÍS , pe.!' exc:Mtpld , u.u lHj.ru..u.eró 
qu.c sruneixi t:W.D.U u.aa eug~ no.r:folk-breLon~ , W.l moL'i..tlO L.l.llb u.ua. 
ovelltt ue.L .t:'a.l..l.tt.rs . Te1JJ.J:)b au.cer ..... e..1.. b.LI:3 ¡;eldc,>. ú.e .L 0):) J.'Odu-.,\;i6 
J:>er creu~.,.)J.J.ti eret considera-t, el mill. o .e , i b.VU.i e.u..c<;¡.re lu g e.u..., 
ê:l..utiqUèl.du o.ceu que el creua.u1e.ut és tl.L mlllo.c p.L'Oct:JdliütlLJ.t, per s. 
JJli.l..J..OJ.'è;j,L' .l. 1 espè~:üe , i t.tques\ï esteit d 1 endarJ.·eriwtlnt oitl.LJ.vÍfic 
Ól:l \.lvgLu, ...., q t.Le .la dO<.de tat inï.el.leutu.alillent fo .cu.~&. u.na sèric:t 
de oapes que t~6n: inves-cigadors , pro..~..e~sor~;.¡.a. , titu.la .. cs coixos 
i il.lust.cucione lllestisses. ~ uiènci~ igW::t.l 'iu.o l.' àigua. de plu
ja, priille~ Leuond~ 1~ u~p~ ~uperiic~~l , ~l~ invebtisa<.~.ors; des
prél::> e.l. p.coíes::;ora.t , eLc . i per pd.l::ISC:L.r' d 1 una uo.pa o. l 1 alCíro. pri
wer o 1 .nu dd s .... turo.r 1 1 è.Lnterior.. En zootèunia. , ú.oncs , êlb ti
tultlo.C~ coixos , portt.:W. u.r1~:~. cièr.wia. d 'uns quo.a Ilo l:;;.uys e.u...ce.cèi., tot 
r~ader que precouitzí e~ creu~eut, és Seliy~~ q~e éc Uu hoilie 
qua Sup coses de oO &uyv enrera. ~~ ~reuaoeJ..J.t hayia es~~~ e: 
...uètode preco.11i tzat &. ...... t iga....e.ut pet: a ... il.l.OJ.l:;;.. .. c 1 'oapèc.Le . Buf
fon 125 e.u.cera, y_ue er.¡;.. una autor i tat zoo t.èe;.uicti. .t'or;.uidaole , 
J:l.L·euo.a.i tzava el creu&..ülent , i per aixb eLL<:are ili .hé:t. ge.u:t il.
~ustradG que es fa reyÓ de ~es teories ue Bui.LOa , que deia 
qu.e pe.r u l.d.ui:b bOllS a.u.iwb.-LS o 1 .h;;.u de feuoadar els indÍge.ueS 
a...ub e.l..::. i:W.iw¿w_s e s ~.~r~gers. En c::tq llell vewp s .Buf.r ou a f eq t.Li vo
üa.Va j&. eu y.d.tlcipi puix que P<:U' tic. del J..uOuogei sme o l:)igui 
que totes lea dSFècies navien co~d.t c:.ceuaed en ~ wowe.ut dut , 
i ~11 un ::;ol pWlt de .1""' t.e..cra , per tau11 i.Oto 6J.I:? <:;.lJ.iwa..J..o qu.e 
t~ 1 allu.uyebsin d 'aquest tipus originori hu..u. de u.egenert:~.r . l'u .. t: 
aixb, to t.::> el::;¡ "'aV«J.ls aobiàtíoa l::l 1 usaven U0111 t:t .ul.L.l.OJ:'tNU.Orl::l 
a.int..re .L 1 espèoie Cti.Vè:dlina .. . Perb , dem os IJ.cuda 1 1 exis t,ênclu. U.e 
1 r<iP~ i ci ó en dí.Le.ce.utf:i llou 1:1 de la te.cr&. t.Le và1·ies r~~es, 
queu.a desfe ~.~u. le1. t.eorit:~. , J:)e.C ta.ut alla'IOrb vlugué Suu~:~o.u qu.e 
a.lgué , p.r·ou de ureuau.J.ents, s rhan d~ CO.tlbervttr le~ L'uues pu-
res ue Cti.Ua ~...o.w.t~.rct..o., c<Ql Ïer . la sel . l~:::u~ió • ...,vul d.ièt esLà 
J:)..ceuoni tzat E:l bJ.~J.e.úla de 1~ ;:;e.L • .LeuüiÓ peL· a. ootenir oous ê:l..Lli.~ 
l.iltU e , excep liU.èUl t - s e a. 1 b.q~e stg. :regla , ~lguHb ~t. sos dspet:ic::..is . 

C.ceuawenc; d 1 aosorci6 .... LJl.OIDtl.uu~ twnoé prepo.nderèill:b 
o u.ailei..,e.L·u.l , uu.r~c~teritzau¡,- ::-;e per u ~e..c u~liUo.r uo.a1,i.uua.....e.ur. 
un reproduc~or u'uua .cayb elegida, no au uu t~ol dlliw~l , sinó 
~~.-..,u.wlll uamoé ~!1 -e.l.b s eas uescendeuts ; e~ewple . E.a u.u~ üUill~

u~ hi ha b~~Gi<:Lr oovi de treoa~ , i pel u~Lvi ~e ~ondic.Lo.n~ 
eco.a~.u.üq u.e~ se.cia uonveuieJ..~.~~ coüver ¡,l..c.J..o eu LlU Svl.~r lle ver, 
f,!O qlla eo pot. ou .:.~.~.ü r substituint la .Cti.y~ d.e t.raoe~.ll per ll.Llo. 

ue lletera., perb aquesilièto bUbstituuió i.Ol.ul reJ:)r&beut.ç¡, un u~
pital eLJ.Orille . Un al "re hlètoQe per ar~ib~.c ~ uo.Lw~gui.c la s~bs
\.ituui6, ,f;~ pe.u.dre els reJ.#.~. oduu a. O.c;:; .w.t~.Sult;)S J..t.d~et~S~l·is e~.le
gi ts pe:t: èt. u obrir les íehlelltiS d& lt~. uoult~.rou , i se •ls feta e o-
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ori..c lel:) vaquet> de .Lt:. uOutarca. , i després se ' ls It$..u. e;oorir 
el s p.1·odu.ctes a. t &.q_ uest ul"'eUttLi.l.~ .... t , U.esprtis ú.q u.e s ~:ts ú.l t.ciws .P.L'O 

u.l..Lu te::J, per "orod sui! sos, si ttqu.e t>liu e~·ts. .La rtt.'"ili i.u.ie;ü:ll ~1~
gidt:i. com to. o.ceuw.~.t, i d raquesiia w.~1e1.a , u. lt:a. q_Ub.!'L&. generè...ció , 
~.~inu..cieUl lu r~ya. canviada. sense twtt.es d.v~J:IG~~ .... .Dt:H.ué~ , l 1 a.u.. .... p
t:o.uió del p ..... b èt> l:!. la nova. ro.<yú Gb iu d. ' WJ.a '-AW.H~.c .... .J:IL.ulu.l.i.u ..... , 
pe.cquè t:.L ruu ... ao.vr q_u.e es ~.~à <:tOOS GUlüt:i''v u trt...e; t.a..c oes Liib..C do Lre
bo-11 , uo 8Q.p trt:~.ul.a.c· Ot::st:i.a.r de .Llet; ie.u..v U.I.J.Lil.::~t e;u;u.v~ gra.
u.ua.u...eu 1:., 6-L rQ.u.J.t:~.d.e J.' s'hi va o.da.J:I LibJJ.. t , ac; u s t.U.U.1B.u t-~ 1 ni se .a. se 
dor~.c-se 1 n oowpt..e . 

~ls productes que res~~eu ~ 1 aquest oreuument d 'ab
~orei6 pt·e . .ue.t.L .Les segtl.ents denoi.lli.nael.ons: elti productes ue 
.i.l:i pritJle.ca ge..t.&.tlJ.'l:!.c;iÓ , mitjtt l:la..u.g t .aqu~::~s:b~..o. u.e.~..~.ollli.uc:.~o~o.dd prové 
a.el "e1i1pa:s t:u que el o.ceu.<:UúeJ.J.t eL·&. 1 '6..uic weu.i de .cep.coducc;i6, 
i c01u y_ue es consí<ler~va que l~ti .n: .. oes del peia ere.ll oordes , 
i l' al"Crtc:~. .. cuyc;~. ~o tï:r~ngeL·~ ert~. soll:! lQ. .PU,...f"d., ~l ~..~.·uduo vd ovla
.we.u.~.~ po .e ta va lèt wtu lièi. t de .1.a J.'~9"" pur<Cà., l. per ~uxb s 1 anoment;¡.
va 1/ t:~ SéWJ.g; et lb s egou.:. geiJ.e .r&.ci6 :3/4 Su!1.5; a .La.. i,~.cc<::r<:a. 
7/8; i l:l. .l.a y_uar'tei. .1.5/lo. Mes e.cJ.d<::.VWJ.t l1;1 r,..<yt.;. j .... eti ~.;o.u.sidcl-
rt..v~ pur"'• 

Co1.1.tr<.:. (;(.q u.e s lïa. mti.u.era de u.isuorrer Sru1son oposà .l.<;:~. 

fó rmula s~gu.e .u.t: 

1~ . geuerà..~.;ió F = p 0. 50 .lY1 o . so - 1 pri.wdr i.u9S ... ÍS -.za " ]" 11111 J? 0 . 50 o . ~-.~5 ,¡.._ O. t-5 l sego.c1 -· = 
3! . " .F 1 r -:::: i 0. 50 0 . 375 fu O. lè..Ot# 1 ~.~a.c~a:r 

4~ . " F r 1 1= .P 1 lli o ·-.l. L'~..;a pu.ra 

]
1 .r·ep..c~t>~uta el f ill o p.n.Jdue;te ; .e l ' l:id.cè.u..cia de la 

.l.Í.uaa pa vern .... ; lVJ. l' .Herènuia de .Lb. .Líueu u1aterl.l.t.l. • 

l'S'ousvant lèi. J:)Otència heredit.ari~ d.~l oreuB.~ueut., a 
vegttd.e~:J és lliolt a.iiere.ut, &.!:J&raixe.ut e.l.o J:I.!'Od.uut...es igul:!.l8 al 
.tJal'e o a llj. ware, pe.r·b , get!e.r'ò..l.Ju'e.ut t:ïÓn t:l;:tl:::iül:3 .La.cs. 

Sauson, oom s'ac&oa de ~eure , ,pons~vtt. ~ue el e;reua~ 
me.ut. d 1 auco.r~;l6 uo.a.duiQ. a.J.t:ï productes u.e l:o. qul:i.L'~a ge.u.e.cl:l.~.;i6 
a 1~ rt:i.y~ oreu~1~ • 

.La wb.I.J.eJ. u u e u o.:up var ue la. wtl.j o.cia u 1 au.!io.cs .aauri~ 
ue wodi:tletl!'- se . 1~0 1li ua.a. p.eopiaw.eut va.LO.:Ct> tt.ubol.ur.s ui Vtt

lor~ .ucgt:i.tius. ü~u~ unvdels reJ:)roduu~.~or~ puc pei.J.dre p~.ct en 
ltj, l.Lui t.u n.eredl tària uwo la ..ua. ceixa ~0.1'<,:ò. i lleoriei:J.LUêut el 
!J.L'údU01ie ~.té ll.O.~ part à. 1 n..,rènuitl pc;~.\i8r..tla.l .l. U..U<:;. J:)a.ct dt: llerèn~ 
e;i~ wa11ern~. Dificilw~.u~~ alB llldSllii::H30S ll.tOS'L.C~A le1::1 J:>.CUJ:)O:r-
0.LOllS ar.i.twètïiqu.es O.d leb .tb.Cl.i.lU.Le s wés twiULlu ~swelllil:l.u&s • .cl.L 
~et i.acont.r~versiule és y_ue -e l eaJ:)it.tü t.Jiolbg.l.C do::t ..L 1 Wlim~ 
fill d.e due~ o wé s races, aq~est.es ~::~•nl ~,rooe..u du p.coporo~ona 
que la ci~.u.uia a hures drtLra. , n.o n~ .t?Ogut d..uUO..I.'e preu.ic vaud
ntt.r ni tmèUl ¡,zttr . .Lb.. ibrulultl. ~u. e el t>o::tuyor Ro ss ell ut. ili t.:&<a. 
per expreastt.r t!ll u~pital biolbgic dels m~stist>os , ét> la qu~ 

u 
rr 
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ra~u.l tia de ll:t bUcce::¡ sió i!.l. terYEm tora utÜb .ceproduutors • 

.l:'a.rticipo.úti de lê:l. ureè.acia que e.1.s .wdS"t.issos de 1~ 
qua.ct.a generauló , per .L·ec:;le ge.aeral , r~"OJ.'.u.t;.u o.j,H::l.r~:w.vwt;uu t:~. 
uno. rl:t~a pu.c"' i qlle aquest re11orn t;,S prd.A.:tticb. per i.a.uibic.t.Ó 
hered.i uària u.ell:::l rep1·oduc tor~::> de la q tW.rta t$t::l.ue::rlj.~,.,ió uE:Wbn

u.e.u.t , 1.1.0 ós ttl wt:.t-eix Sll.J..úhr 61.b rep.L vu.lWvO.n:S notuO~b.r.lil:::l que po
&o.r-los e.u. l'ordre de 1.u sevb int.erve.uul.ó . 

Si e~:; s u.posa qu.e es p.ctLU ticti. un u.r·eutlmern d f ab sor
u ió e.u."t.ce tl.u toro Schwi tz i und. Vt:~.ua ua t.tJ.l.ti.J.Lt:a. t.J.nlirEHil.: S t ..§. 
rep.ceseHta..d~. el toro su.ís i e 1.u ~búa ú(;A.Iio..t.cu.~.d.• 

l= ~euerêi.C:i Ó - s. c. 
¿.a fi s. s. c. 
3!1: " s. s. s. o. 
4!1: IT ;..,. s. s. ~ . d. c. 

D • ou cl:::$ por uea.u.ir que u..tl i.ua..ividu. qJ.e posseeixi 
qú.a. ~.~.ce vag(¡l,u.cs se<;;uld1:1~ e.J.. lUé:l.teix ::;¡igne L'(;l.uúü apo.reiibwellv , 
uevé 1.a pura ra9a • 

.tii .ao..u uiblegs quç co.D.Sidenhl. qu.e qu.a.Ll.. e.u Ufl(;l. uiç&.
g (;l. ni .llèí..u ..L 1 i ntJo r à.llou.i.6 d 1 lli1 ele.wel.lt d:::$v.CwJ.y u..qu.ost nc deE>~ 
_!>(;1..4 e .U. .u1a.i , e .u C<:a..uvi n' :tJ,.i ~han d. 1 al t. re::; q u. e dl ue.u que a J.ç, 

qUuXii• 0 dne rè:l.u.i.Ó ja hau desapare::;¡cut vOv~l~aA~ e.t.b a~~~eutS 
t:cilr~ys . 

~lslincli vidu~ qu.e te~.l.l;lu qu.atr\3 ::;¡igue::;¡ posi ll~us o 
15/16 dG ~:~a.üg d~ ro.~.¡1..1. pura l::>Ón j(;l. de ra~c.r. p\U.'(;I. J...lUVeut. e1.e 
p.L·ouedir t~. l ta. ael , lt:H;uió. l:'ot raêi.pt;j.reiaar e.!. sig.tle C S.ú 

lti. uel:::lcà.ü.<.i~Hcü .• :! Es ure\..1 liu.e si , q .... e !>d.!' w.to. uuU.l:::lé:t. a.t1::;¡uouegudò. 
tor ui ~ .r~dpareixe..c e.t. ua . .ca4.;ter CJ.US pot qu.E:Jdb.r awt:a.ga~ du.rt:l.ut 
1tlO l. t ue t aJJJpS¡. 

.cll .t?ro..LGS so .e Dec .na • ...~ o .ce cons~J.t;ra el c..cdu.a.wc:nv d 1 uo
sorció cow tJ. u.ua ~:~el . l~ccl ó. 

CreU&Ue.út tü tJerna Gi u - El úr~W::W!o.utJ d.nt'lrur.Hiu. és el 
qü.e <.IS .J.)..t.' (;&...; vl.0ti. U.l..~l...l vL.o ~üv pe.!. 8-~b productes d.e la. P.t.iwd ... à. ga-
.aere~ooló UJ.1. .L't'IJ::~.t. ud.l.&.cn .. ur y_u.alse vol u.e les J."'t\vas c.t:·ew:~ò.es , pels 
pJ.·vú.uuliu~ y_u.e .L't:l:>u...Lv.;;..l u..¡c;¡.y_ .... a~vê;¡. u.ui6 , u.u l'$prOdl.o..ctor a.e 1~ Da
ça q~~ sols Ub ~u&u.~~.. uu svl cop. 

~emple: oreuem uu~s .Laces pures , ~uís i Hvll:tlld~s , 
el J:).L'Od uc 1.e ol>üngut el f em couL·ir per u..u. qu.alsc;;vol li o s • . i 
ti.u.cirttm H • .a. i:$. i Ii..as ay_u.í te.uiw cra"W:Uueu1. a.' aoaó.L'ul6 , pdrb 
si ¿..ra. ... y_u.- l:::l v i..u.u. i v-idu. .d. • .d.. s. •1 Iem uuir b..wO el Lj. t.i.u<.irel.ll 
s. rl. H. 5. i Qy_u.est p.cecis~env és dò lG ~6rwu.la tt - S _ u ~ 

HS • .d.I::!S ¡ • 

d - B. li S = S H H S I I 
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sempre S 1 ~rrlua ~ uns individus amo les m~~~ix~b uvuuicivus de 
sas& que el pl'.1.u1er; un mitj&. sa.a.g . 

Aques~ c~~~~~n~ s•apl.1.ca qu~.u sl~t~l1tza d~ea ~aces 
po.c volgue.c do..Llc;...L' t..l p~roduçte les p.c·oplet.~~:::; d~ ltJs u.~dl::i ru.ues, 
SeJ.Upre q ue a.queb r; e:::; p..~.uple~èi!iS tH:l .L..t!:il.O.uiJJ.t .I:·".H·b, ttqu.el::luei ..... ~si6 
en .Lt~. p.c.1.wer~ gt;;ue.rac.L6 no es fa. s~.116 qu.e s'obvé ~u ilnc;;.L'<:u.
laci 6 d.e Ct~.r<...c~Je.t·s. i pbx a.c.Lib~r c.:. 1..~. ~u.u.L6 u.~ u.u.ub rtl.ces s 1 n¿., 
ilti recòr.cor al C1.'e~~J.Ue.~.n &..LIJe.cnaolu. , fo.ut;;.l.l"L o.ix:! t:ls ct:~..t.·uc.; ... ~rs 
opOSèi~S. Eoques vegades s 1 0ot.euen mesvissos Utill .Lu:::;ion~~s, a 
NO!·m~.udi&., ma.tg1.·ut .Ler tú c~euallleil'l, Clel. vipus u.ugl~s a.u1b el .u.u.c
llland des ue veu1ps ü.ruuemorüü no ob llelltll.i. un L.Lpus uniiorme. 

Ureuamen li int.ercurreut - J.i.ll creuame:r.tt in u erc LU'ren t es 
prac viCó. oom~uça.c.Lt per c;;~.c t..ua.r cow. si e:ts ~.r oued.! s a. ll11 creUoJ.Ue.at 
d 1 aosorc..~.6 , perb, o. 1~ segona o i-e.tcera gew~u:ació ql.U;l..a els illó&-o 

tissos s 1 ~oos úen uwl v a lt:~o 1.·ao.¡a c.raWlnt, es ft:~o ~u ~.~ua.r per iw.pe
d.ir- ho , Ull r oproda.o1..or, de L;¡. J. 'S..9èi CidlU:I.da . .t1.ix:! u'u.Y.LL&l::it.~ wtwle
rè:1. els p.codu.ctes no s6n ID~i.i.i ~bSúrvits per cu.f1 de l~s 1:uces que 
iu~e.rv~u~n eu el vrdu~ent. 

Aixi per exewple es voldri~ q~e ei ~tlriuo ~eicester 
conserv~s 1~ lluLM del illeriuo i 1~ c~.~.n dal Leices~er, els wes~ 
tissoa S 1Qll9iAeu ~o e~ reproductor de la .~.~ç~ qud ~~~ ~5i de
Süp~.cesc~t eu ells, o sigui de 1~ que an illunquiu ~~s caxucters-
Eu els aAglo-uorm~ds , q~an hi ~u~ axcés ue u~r~u~crs no.r
mauds , .... lluvo~s s 1 lli ~-~ enllra..r .;:1 Cél.ra.ut&.r a..ugl~s fins que els 
caracters normands estinguin en la proporci6 desitjt:~.da . Els 
resultats obtinguts per aquesta mena de creuaments s6n molt de
sigu~ls, obte~int generalment gene~alment resultats ~ntieconb
mics. 

Cr euament industrial - Baran l ' anomena mulater m d ' hi~ 
brids • o sigui quan e l s productes no es reprodueixen. Es coave
nient prac ticar-lo; en el bestiar de llana de Catalunya hi ha 
l ' inconvenient que s6n animals de poc pes quan són joves , i quan 
són adultes ja fan el pes reglamentari , perb , en el mexcat el 
xai de llet té un sobrepreu i actualment , perb , el seu pes net 
no ' s superior a 8 kg. Si poguessim, donca , obtenir xais de 12 
o 14 kg. fariem un bon negoci , ço que pot aconseguir-se amb el 
cre~ent industrial , introduint en els ramats, un mascle prec6~ , 

i els productes serien tamb~ preco9os , i als 4 mesos ja farien 
un bon pes , porb , el substituir les races llaneres per una raça 
precbç s ' hs.uri en de substituir els sistemes d' alimen tt:.ció , ja que 
aqui s6n r~ces que viaeu transhumants i les precoces viuen en es
tabulació , el canvi, doncs, és impossib¡e mentre no es canviin 
els mètodes d'explotació , aixb no vol dir ~ue el oos~iar no es 
pugui millo=ar . a 1uest inconvenient es s~lvarib f er . cobrir les 
ovelle~ per t.lll marrà precó9 quan el xai es vnl gui deü icL.:r: a ~' 
escorxador . 

Tà.lnbé !i6 a.plicaci6 amb el be::!~ eLr oovi; lt:;~ .co.vel::> ca .... 
liUlanes es van peru.e.a, i er1 mol ~.~es cvJ.,. .... x•, ~li:'.n3 ~s pree ru ... tell .ht amb 
qu.1.J.J.S è:W.ÜUlals llauraran, car per venir w ... u.ugmen11 en el, pes i més 



l l et , ols pagesos .uan donat l es v~:~.alleB a toros suissos o holan
de sos, obten i nt un bestiar de llet -mest1s, yuan el b as ti a.r J.e
dj c~t a l a pr oduc ció de llet nauriu d'ésser de raça pura, i e~ 

dedica t a l'esc orxador , mestis, j~ y ~o ~ç ues t crei~ i~~ desòn
ro tl.lei. ...ui llor~ òl .... c ceo i ..... ~ixi JJernuè tW.1b el s mes t i s eos h i h Wl 
dos capitals hereditaris que lluiten per imposar el s seus ca
racters obtenint com a conseqüència d' aquesta llui ta. una ma jor 
vitalit at. 

En reswn , el creu.<...We.ut indusc.ri-1 sulatu!l.ut és aplica
ble quan es volen animals per a l ' escorxt~.dor . 

Ami~n ~ Es un fenbmen que es produeix amb poca fre 
qftència . SiniXica el fet de que individus de la mateixa ra9a 
o espècie quan viuen en àrees geogràfi~ues a~ur~~des proeenv&n 
prous u.i.ficul11~ts per ..- rcf)roduir-Sò o .ao es renroa.u.oixen. Els 
g&.lis da..l. Perd veJ.¡en a. 1 1 Euro_p .... i no o..;su..-.uli ...10 es puden .1.er re
~roduir, De ~ueru .~e q~ s'h& viSCQli ~ol ~ s ~~s eu dife
rents pafsos individus completament comuijs, no es reurodueixe~ •• 

3- ~ ~ew:b l'ami~a tempora~ que ' a el fet que un 
reproductor importat està 5 o b mesos produint cubricions que 
són completament estèrils, i passada una temporada, les unions 
tornen a ésser facunu.es. 



U1estissa"ge - .cU me sviSStLtge é~ Ullti. cou11i.uu.acl 6 del 
C.C&U.S.útent puix lj_Ud J.J.U .ui J?Ot iltt.Ver JlhH:l uÍó :;J OS S0J..U:Hl ha.Vur- .ai c;xeW...,_, 
illB.Ll v • ~ ~ lt=- r·e .v.r ou. ue; (.; ~ 6 de 111e s Li s:::~ o s sig uiu dt::d g .L'tt u q u.c: s Í t:!> Il. in , 
U~ illO.ilt:H:~ qu~ (H:I.Ut!. un d.e.l~ .L'eJ:>ruducto.cs na. de por vc:W." 6.1 ultj.U:ff:J li.U

gues o 11res ry,ces u.t~..wWl t, seu.. 

Ra. 8S ¡,(:t. t molL pr ac uÍC;èi v , i e.u l 1 a spèc:ie ilWm.Lll&. , a .w.~gic 
l t..o. !.l.umen.clavurQ. u.~ls mestissos arr..i.ou. :ti ns t=- li:L octJav~:a. ge.tleraci6 , 
cow:.d.xen t- se pel .110m el g.cau de tubld uÍSl:$8.tge. .&s unt:1 ideu que oO 
a.nys enrera er a u.ni varsa.l , t~t és així qu.e (:1. .t'aris as volien ilu
po .t:ta.r l'aces exb~iqu.es per a f er uns raça me'B'tiastt univer sul . 

~uè su.cceeix allib uu~ poulae;i6 wastiss~ deixada de s en
.L' Ot,ll~-J.r tla. uu.r!C.J.illent'? lill S carê:a.vúers .~.·a.e;üüs .Ceti.pwe.ixeu~. , JÜ ll.<:~. 

una grossa difi cultat en fe r - l os desapar ei xe r , a i xb'és 1Q que ha 
ser vi t per ti descoòri r ~ C P tc ~un3 · r-~ ~ b ~e ga1linea autbc~ones, 
si en una comarca es veuen gal lines de car acters completament 
barrejats, per~, s i en el gal liner t Ue hi han 50 i ndividus n 'hi 
han per ex emple 20 que tenen caracters que concorden entre e l l s 
i tun"b altres individus d' a ltres corrals , vol dir que dau tSsser 
un car~cter que no s' h~ pogut fer dea~psreixer, que ent remi g d 1 

aquell mest issatge hi ha una raçb pura . aix~ succeeix en les ra
ces mestisses que porten els caracters dels ~eproduc ~ora, parb , 
si els deixem abandonats a sí mateixos els caracters de cada r~
ç~ es van afllQnt i separant . així si a l 1Empordà no s ' hi por
tessin noves ra ces es ~angeres, el cap d ' algunes gen eracions tot s 
el s caracters estrangers anirien desap~reixent quedant l a raç~ 

autbctona. Per b, si l ' i mportació s ' ha fet amb unu gr un intensi
tat , les races estrangeres podrien haver absorvit la raça aut~c
tona completament. 

Les forma,t.5S de mest issatge s6n molt variables , pod. el.ll 
unir mestissos que portin tres capitals heredi t aris o 4 , o 6 , o 8 , 
a '\la .. Cada r t.m""der 'i"'"_.J. ..... e ... lli uer1iQ.t d 1 utilitzar les f orme s de 
mestissos que cregui cinvenient. El mest issatge és completament 
abominable . <tU~ dirí em d ' una casa que :fos cons t rufda amb tots 
els estils arquitect~nics? Un aniillal mestís és una barreja sen
se t~ ni s~ de oaraoter s racials . No hi ha pai a que hi hagin 
tants mestissos com a M~gic, i no podran arribar mai a est ar en 
pau, perg_uà un megioà com pot esta r exterionrment en pau si in-
teriormen.t esth en guerra? Si 1 es ànimes s&n diferent s ? 

En el mest issatge els caracters racials s ' i mposen als 
individuals, i naturalment la morfologi~ d'uques~s a»1msl s res
pon a a ~uesta conseq~~ncia ; aixf veiem casos que s 6u de difícil 
classificació, puix que s6n animals completament desha.rm~nics . 
Tenen el costellam que s0assembla a l a raça ~' el coll de l a ra
ça B, les anques a la C, el cap a una altra; a m~s en el mest i s
satge, a mida que es va continuant l a r eproducció els caract ers 
racials cada vegada os van separant més, no podent arribar mai 
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a la seva fusió, i en virtud d'a~uest~ propietat ~odew ~e~o~nar 
als pr~tius components del mestissatge. Es de~uv ~ ~questes 

causes que la població equina de la ~Iormandia no ~ pogut# ~= i 
Ulli:fi.va~-a;¡¡. üO ha pogut obteair W1 w t;S "•s , oo ...... s t~u.ull; ~u.u.v..í...uu.. i.

.ne:.;.~ ,h¿., cle tornar a comenr:ar els mestissatge, emb el s seus ele
ments components. L<l. idea que molts tenen de que els mestissos 
obli~~us a reproduir·&• entre si poden produir uns productes de 
care.c ters cons(,~t& éd, doao~. ~ ..... lsa., _t>uix que sempre rel:Js.....l ta 
la característica racial de l'mndividu sobre les seves caracte
rístiques individuals, no sobrep~ssant-so mai . 

El mestissatge sota el punt de vista econbmic pot és
ser a vegades avantatjós, car morc~s a ell podem reunir en un 
mateix individu caracters de diferents races , encare que tebri
camant sembla que si unim un individu de llana fina amb un de 
llana grollera, tenim d ' obtenir un individu de llana semifina¡; 
en la realitat no passa aixi de~ut a ue els caracters racials 
gairebé mai es fusionen, obtindrem un -producte que tindrà un~ 
llana o molt fina o molt grollera en determinades regions del 
cos i fina en altres. Degut a acuests fets, en les poblacions 
mestisses els animals de rebuig atanyen unagran proporció, el 
70 o 80 % coatra un 20 a 30% d'animals passables , i de:nés 
aquests ultime sovint presenten casos d ' atavisme que al t eren l' 
unificació de la població de mestissos que ens interéssa. Per 
a que el mestissatge tingui eficàcia deu fer-se de manera que 
aquest no sigui molt llunyà. puix que com més llunyans són els 
capitals biolbgics méadQlents i diferents són els mestissos. 

Si creuem la raça holandesa amb la suissa, el primer 
producte produirà m~ llet que qualsevol de les seves races ori
ginària, perb , ~1 continuar el mestissatge la quaati tat de llet 
minva dest::eguid(... La producció de llet s ' augmenta solament umb 
la gimnàstica funcional i la sel.lecció. 

Hibridaci6 - Els híbrids són prouuctos fills d'indivi
dua que pertanyen a esp~cies dife~ents, perb , del mateix génere, 
i cu e no e.s pod~n reproduir; n ' obstant , sempre que hi ba un hi
brid fecond és sompre per línia femenina . En el génere que aqui 
es practica la hibridació ~s runb el génera equus . En els oaa 
dels porcs se~~lars no és hibridació , sinó creuument. 

Porqu~ els híbrids són infeconds? En els test!culs 
dels híbrids les cèl.lules espermatozo1~es no ~rriben per com
plert al final del seu cercle evolutiu. L ' espermatozoo té ori
gen en les pareta internes dels canals testiculars . Les cél.lu
les del tub per ~roliferació dondn c~l.lules lliures que m~a 
tar d seran l'origen dels esparmatozoos; anuestes cèl.lulee es 
posen a prolif~rar i passen per les fases de creixement, després 
per la )?reeducoió i finalment apareix tal com ós. En els muls 
l'espermatozoo solament arriba fins a la tercera f~se i natural
ment no as troba l'espermatozoo prou desenrotllat per a facen
dar l'ovul de la femella . 
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En canvi, en une. mula els ovula p.w.si semp~e é..caben 
el desenrotllament i neden ésser facondadea. No ni ha una esta
dística de les mules que poden resultar fecondes , ço que s'in
tentarà fer a l'Escola dc Zoot~cnia, donant la mula til masclt 
quan estigui calent~. Fins ara ni ha la cro~ncia que les mules 
no són fecondes , i si una n'arriba a ~sser ~s objecte d ' üdmira
ció, i s'ha de tenir en compte gue totes les cobricions són for
tuites. S'ignor~, doncs , si les mules són fecondes o no . 

L'hibridació es pot fe r do dues maneres , segons ~ue 
el mascle sigui equí o asinal. luan la mare és una somera l'hí
brid s ' anomena mul somer:!, i si és fill d'una eug~ , mul equí . 
La hibridació m~s practicada és la del mul equí , perqu~ els pro
ductes són més alts i corpulents , ja que un guarà sol passar de 
350 a 450 ~g . de pes i pot cobrir una euga de 900 kg . Un guarà 
de 350 kg. i una euga de 600 la parella farà 960 kg.; en canvi 
una somera peSti 250 kg . i un semental 450 kg . en conjunt 700 kg., 
una difer~ncia de pes , en conjunt , bastant apreciable . El mas
cle equí ha d ' ésser petit perqu~ la someru té una cavitat ventral 
petita i no podria donar sortida a un producte massa voluminós , 
en canvi una euga es pot fer cobrir pel guarà m~s gros que tro
bem, sense cap perill, perqu~ el part no es far~ difícil . Els 
muls equins soran, doncs , sempre ra.és grans que els sowel.ins . 

En els Estats Units , on es produeixen més ~ules que en 
tot el món plegat , tots els mulla són equins . dustria- Ongri~ 
també gran produotmra tampoc produeix muls somerins . 

A Espanya, el tercer país productor de muls , el mul so
merí és produit esporadicamanten algunes regions arlludes , es f~ 
l'anomenat mul Romo ; a Itàli~ cu.si mulo queda redru!t u biciliu. 
4 Fran9a es fa solament en la re gió Alpin~ , on es fa el bardot . 
A Catalunya, a Mullorca fem el somer:!, en :for9a escala., i de111és 
a la comarca del Noguera Ribagor9ana. L'híbrid, segons que 1~ 
mare sigui so.u1er& o eugu , presenta diferencies . Els uutors es
panyols no hi troben diferències , els italiwas, algunes de molt 
lleugeres ; els frru1cesos hi ha Collin que diu que el mul soma
ri es distingeix del equí, i Sanson diu que n~ ni ha diferencia
cions apreciable s . ..t'erb, el senyor Rosse.1..l .na estudiut l' a ;:ssump
t e i ha deduft les segttell~S conclusions: 

lc. - illl mul somer! presenta Qlferències de l' ~qui. 
~~. - Aquestes difer~ncies són correlatives dels re

productors que han entrat en la reproducció . 
3a.. - '4-ue parcialment Collin i San son tenen i"a.Ó. 

Presenten diferències - En els muls mallorquins - muls 
somerins- es pot distingir que tenen l'orella, d'un perfil més 
semblant a la de l'ase que a la del cavall . Les arcades orbità
ries són de l'esp~cie usinal. En la mateixa orella el cartileg 
ês cuti~orme i en lloc d ' acabar aplrulút acaba en punta roma del 
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volum d'un pàsol; la canya més aprimada que el mul equí, i si 
és un mascle, en el prepuli dos mugrons ben desenrotll~ts, i 
en el anus es troba que t é l a mateixa form ..... que en l 'espècie 
asinal . En els cavalls el forat ss r odó i concentric i en els 
ases el fordt és allargat longitudinal~ent. ~dem6s hi nan al
gunes alt res diferències com s6n les que en el mul somerí poden 
m~ncar les castanyes dels membres posteriors , o estan atrofih
des ; el peu algunes vegades és oval com en els ases , i altres 
arrodonit. 

Ademés , fi sio;ogicament un mul ja desmamat , de 7 o 8 
mesos , si el fom patir gana algunes hores i des prés uo sem al 
seu costat una euga en l actació, si és un mul eruí s'anirà 
a l ' euga i si és somerí no hi anirà, i viceversa ; una col . lec
ció de muls joves que juguin, veurem que els somerins no ju
guen com els equins, i si són mascles i tenen dos anys , l ' ins
tint sexual es desperta a prop del sexe de la seva mare. 

Collin tenia raó en ~ir que e s podia distingir el 
mul equí del ~omerí , perb , no térraó en fixar com a universals 
les diferències que ell hi va trobar. Un pa~ès mallorquí co
neix els equins i somerins del seu país , perb no els d ' un J l 
tre paí s, ja que aquest es diferències depenen dels car acters 
raciuls dels r eproductors. Sansón t~mpoc té r aó . ~quest diu 
que els mateixos negociants no s~ben distirgir els muls equins 
del s somerins , perb els negociants saben distingir els del seu 
país i no els d ' altres paf sos. 

En el Noguer~ - Ribagor~r~a els muls equins són bí
fids (arcada orbitària superior m~ curta que la inferior ) opi
cons els somerins i per aquest caracter els distingeixen els 
ramaders. 

Hibridació de retorn - .. uan una mula é ~ I' ec onda , i 
aquests fills poden esser creua ts per mula i e uí o mula i gua
rà , i els productes (iite es V[¡,li ooten ínt seran alllb ctJ:'ac Lers 
m~s cl avats de l ' espècie ~ue s 'utilitzi en la obtenció de l a 
segona gonera.oió . Perb , no s ' na yogut passar mai de la segona 
gener aci ó; i seria interes~mnt cercar si Pquest s productes tin
drien el car ac ter a sinal més clavat pe~cb amb t~ lla i corpulàn
cia major . 

Els muls s6n els productes ~ibrids de l ' euga i el 
guarà, o de la somer~ m el semental . Si l ' hibrid és fill 
d ' euga s 'anomena mul equí, i si é s fill de somsra mul somer í , 
i en castellà s ' 9nomena mul i burdigano re;:spectivbment , en fra'l
càs mulet i b4rdat , en sicilià mulo i mulo nascarino , i en ita~ 
lià mul i mul bardatto. 

Histbria - S ' ignora en quina ~ ooca i en quin pai a 
s'efectuaren les primeres unions entre les dues espècies • 
.d.y_ues ta acoplamets jamai es fan naturalment , sinó mi tjant-
9ant l ' inter venci ó de l' home . Els pri mers muls degueren neixer 



- 97 -

en les regions assiàtiques situades entre el Ganges i el lito
ral mediterrà de Smria ja ~ue , segons l ' historiador d'equids 
Pietrement, allí es trobaren per primera vopada les dues ee
F~Cies . La llegenda de Yzdubar fa remontar l'existència del 
mul en assíria den de temps fabulosos, i rquesta llegenda es
tà d'acord amb la següent tradició de Diadoro: Semir&m va fer 
extreure de les munta~yes d'~rmèniu un bloc de pedra de 130 
peus de llargada per 15 d~espessor i el va fer nrr~str~r per 
un gran nombre de parelles de bous i muls fins a leb riveres 
de l'Eufrates. 

Els hGbreus probablement, coneixe-r:on 'J l mul . Hana , 
fill de ~ibhon, contemporani d'Isa~o (Génesis XXXVI, 24) tro
bà haimin quan feia pasturar els ases del seu pare en el de
sert de Edom o Sehir . El significat etir.lOH>rio de hainli.r... n:l 
esGat wolG dlo"~it. ~e~ons la Vulgata significa aigues ter
mals , perb, se;ons la rnbjoria dels israelites, comentadors 
de la Bíblia, haimin vol dir mul . 

El mul es troba citat en la Veda amb el nom de 
açuatara Estrahou, ci ta el~::J dits hibrida , Heradoto compta 
que Cira va manar transpo:L'tar &.igua en carros de quatre ro
des arras~>rats per muls . Diodor diu ._.ue d.le>.r..ndre o.esprés 
d ' h~ver pres Eersepolis , To ~er v~nir de Babilonia i de Me
sopat~ mia un gran nombre de muls , de tir iode bast . 

En la Iliada i en la Odisea , els muls es citen 
frecuentment , encare que alguns autors creuen que Homer o va 
coni·ondre els muls amb els hemions , animals que ofereixen 
certa semblança, perb, que _iristóletes va distinp;ir oerfecta
ment . n:mls muls d ' aquesta part de Síria , r:t ~s u.vaJ.l de la 
Frígia , as feconden i donen nadons o pollins ; porb , aquesta 
espècie encare que molt semblant a la dels ~ltres muls , no 
és la mate ija. (Histbria dels animals VI , 24) • 

. A Roma la producció :nular es practivava rep-ul~ r
ment . Plinio i Columella sfocupen d ' ella amb bastant exten
sió. Cessar esmenta els hluls lo mt.teix on les ~uerres de la 
Galia , que en les d ' Espanya. 

En tota l ' edat mitja la producció dc muls SAgué 
~sser l'egula.r , especialment en els pa!sos no molts allunyb.ts 
de la conca Mediterrànea. 

Distinció dels muls , dels ases i cavalls - Els hí
brids presenten curacters intermitjos de les espècies de que 
provenen. N' obstant no hi ha perill de confondre ' ls ~mb l ' ase 
ni umb el cavall , perquè sempre presenten a la ve~ada combi
natsoels carl oliers paterns i mater ns . Els muls aclbstumen a 
ésser mol t irritabl es quan no posseei:x:e.a molt mc.roa.dame:ut el 
tempGra.ment l infàti o , pel contrari quan aquest predomina són 
de car.acter ñoble . No hi ha raó d ' atribuir als cavalls i 
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ases un instint superior a l dels hibrida ; quan sfobser ven de 
prop no es pot , en realitat notar difer ~ncias que traspassin 
l ' or dre individual . 

La veu dels hibrids no és el renill dels oavells , 
ni el bram de lfase. Perb, n thi ho.n que realment bramen, men
tre que el renill no ha estat mui observat en cap . 

~1 Cíp d 1l mul algunes vegades recorda el del cavall , 
al "t r es vegadvs s ' assembla més al de l'ase , La llargària de 
l es orelles oferei:A ulgunes varit..odlOns , perb, sempre d j nt..re l(e 
oer11S 11uúts. Mai les orelles del .nul són ben lltr~ues oom 
les de l ' ase , ni tan petites com les de l' esp~cie ouv~llar . 

El cos pot assemblar-se més a una esp~cie que a l ' altre; difí
cilment es troba una veritable fusió de oaracters paterns i 
mate rns. Els crins estan ordinàri~ent poc desenrotllats , el 
pèl és més groixut que el del cavall, i mol~ més curt, sobre 
~o~ en les orins del coll. Las ~r~us de ~a uua mai són tan 
abondants com en el cavall. Els pèls de lL resta del cos par
ticipen, respect e el seu diàmetre i longitud d ' una proplc~ ....... 
intermitja del cavall i de l'~sa. ~~ cav üe~s muls sol ésser 
C"tstanya , negra , a latxà i tarda; les dues pri meres són les més 
ub ondants. Es molt estrany trobar muls e~trella ts o o~r9tos , 
perb, encare ho són més els caloats. La cap~ cabrada no és r a-
ra en els hibrida, per b, les cebradures es manifesten més a

bundantment en els membres que en el cos; una ratlla s ' ex ten 
a lo llarg de la columna ver~ebr~l, i ~ part¡r de 1~ oreu, per 
cada costat de l'espatlla, baixa una ratlla que ocupa el cen
tre de la re~i 6 escapular. En el s membres les cebradures con
sisteixen, generalment , en cinc o sis r atlles transversnls 
en les regions carpianes i túrzianes . Sn les produccions obr
nees sol~ment ofereixen regularit ut les c~stanyes dels rems 
anteriors, els rems posteriors no en tenen , o on ore senten 
un, que ~s el oas m~s ext raordinari; QO que moltes ve~~.:de~ 
succeeix ~s que les castanyes posterior~ són Lan rudimentà
ries que el p~l les recobreix fneilment , perb, aixb , no sig
nifica que les dites produccions cbrnees no faltin completa
ment en alguns casos. Els cascos s ón més estrets que els del 
c~vall, especialment en la seva púrt posterior; +a r anilla 
està poc desenrotllada , pe rb, l a pared o muralla és d'una du
resa molt superior a la del cavall . Les dsnts dels muls són 
proporcionalment més petites ·lue les del cavall, i més volu
minoses que les de l ' ase. Els mulars no ofereixen en laco
rona tanta ampla superficie, i els incisius presenten el 
cornet dentari més profund que en l ' esp~cie cavallar . En 
quant a la difer~n~ia dels ossos , dels muscles, viscerc s , 
etc., s6n d'un escàs vr lor, i responen a variacions més o menys 
a ccentuades, segons siguin les influències heàaditàries . 

La fisiologi~ dels híbrids s ' ~proxima més a la dels 
ases que a la cavall~r . 3ls muls s6n sobris , resistents a la 
fatiga , soferts , d ' unu duració de vida sembl ant a la dels a
ses. El seu coeficient digestiu per la oel .lulosa li permet 
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aprofitar ~¡imants que l'espècie cavallar a ssiillila amb molta 
dificultat , i per tant l 'a¡imentaaió de la mula , ~s compara
tivament més barata que la del cavall , produint igual~at de 
treball. 

Races - .t!lls muls no formen r aces . L~- ru.çto. és una ca
~egoria t~onòmioa en la quul no poden incluir- s'hi els Fra
duc-tes provinents de dues esp~cies distints . Es senyalen 
unicoment vEs.rietttts , i aquestes solwnent podon oonside r ar-se 
d ' una manera molt distint dels mètodes usats en etnologia. 
En les mules solament es té en compte el seu volum. l!)l s al
tres ctxacters essent inconstants o bé comuns a totes les mu
les, s 'oposen a tota classificació que no sigui la indlcad~ 
~a:ter iorment. 

El centre pr,oductor de mules de major fama , és el 
Eoitou, regió francesa . Les mules poitue ses arriven a fer 
per terme mig un pes de 600 Kg . Després segueix Cata lunya , 
Mi g-Dia de França, Itàlia , Austria-Rongria, Andalusia i La 
Mancha, prov. de Lléo , Nort d ' Africú i les altres comarques 
Medi terrànees. A l'Amèrica l a producció de mules és i mpor-
bantí ssiwa, especialment en els Estava Units i Brasil. A 
l'africt~. del Sur també es crien mules en nombre considerable. 

Les variacions de talla i volum que poden pre~entar 
les mules obeeixen a les qualitats dels progenitors, i a la 
t~. lime.ntac ió ú que es sotmetin. 

Re produc0ió i cria - Els hibrida, com hem dit , pro
cedeixen de la uni ó de 1 1espèoie cavallar amb l'espècie asinal . 
El cas ordinari és la fecondació de l'euga per l ' ase o p9 l 
gu~rà. 

El guarà no constitueix una o' s ta dis tint dintre 
de l ' espècie asinal. Al cobriment de les eugues s ' hl destí
nu el guarà de major talla i corpulbnoia, amb l'obje~te ~e 
produir bones mules. No obstant qualsevol ase podria servir 
per aquest objecte , si no es tinguessin en compte els r esul
t~t s , és a dir, les condivi ons del producte . Com hem dit , 
les mules no formen agrupacions de raça; les propietats que 
es tenen en oompte són les de OOUiormació i talla, caracters 
subjectes a les condicions que reuneixin e ls reproductors. 

dixí , doncs , la producció de ~ules es troba subjecte 
a l a conformació de les eugues i a la del guarà. Les eugues 
de races, el pes mig de les quals és de 400 Kg. unides amo un 
guarà qualsevol , no acostumen a produir mules d ' un pes supe
rior a 350 Kg. Són mules lleugeres . Les mules prbpios del tir 
pes~t s ón filles d ' eugues d'un pés superior a bOO Kg. Les eu
gues del Eoitou, anomenades eugues mulateres , pertanyen ~ 1~ 
r~ça f risona, i es caracteritzen pel seu esquelet voluminós , 
cap allargat i per fil rec te , gran al9ada i formes amples , i 
temperament linfàtic • . Perb, l a r aç:: c~vW..lar del ..t?oitou no 
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posseeix aptituds especials per a l a producció de mules , com 
molts han vingut ..... suposar , totes les eugues són a propbsit 
per a la hibridució. 

~ntre les eugues que pesen més de ~oo Rg . hi han 
les perxerones, lioneses , belgues , snires , lincolum w1ti~~ 
norfolk, etc . Amb o. que s te s o o .adic J. on s les Jnules sernn millors 
o pmtjors segona el guarà que e-ploin. 

4 Fr únçu , Itàlia i Esp~ny~ , és ~ dir a tots els p~i
sos del l.1edi terrà , l' esp~cie asinal està mtis o ruenys ben re
presentada.. Però solament dues r t4 Ces es dispubon la supreillà
cia: ia del Po~tiou i la de Catalunya. Zls gUdrdn d' Ituli~ 
són prir.as , _per~, d'una talla r.rue moltes voq;ades urri Ja a 1.45 
metre s. Els d ' ..tinda.lusia 1 Lleó són de tall~ més redu:i!da, 
1.32 m. per terme mig. Els centres productors de mules pe r a 
tir pesat sol~nent emplecn gua r ans del Poitou, d 'It tlia o Catu
lunya. En les altres locslitat s els gubraus indígenes no sur
ten d 'elles , de manera que l'exportació de guarans patuesos , 
catalans i itd.liw¡s es fa regula:rme.a.t E:tmb destí a diversos 
pa"isos .. 

El guarà del Poitou té una alçada per lo me~ys de 
1 . 40 m. i pot arribür a 1 .48 m.. Les orelles amples , llar-
gues i groixudes , cobertes de llargs pèls en ses bores i en 
l 'interior ; les porta sempre horitzontalment i amb f reqtlència 
caigudes. El cap molt gran , les ~pbfisis orbmtàries que res
guarden uns ulls petits donen a l ' animal una expressió trista 
i poc intel .ligent . La cap d'aquests animals és d'un torrat 
negrós (pardo) wab pèls fins d'un tordo platejat al voltant 
dels llavis, de les parpelles , cara interna i superior de les 
cuixes. Eh la resta del cos els pèls són sempre bastant llurgs, 
i mol tes vegades arriçats. La crinera perml:l.nelx rudiruen t&ria.. 
Les crins de la cua tampoc són abondanis, perb , en ounvi les 
de les excremitats dels membres són lo suficientment llargues 
par a cobrir el casco. 

El temperament d'aquests animals és altament linfà
tic . El seu vigor de mascle és molt atenuat. En pres~nci . 
d ' un~ euga , la m'joria de les ve~ades queden indiferents . A
questa actitud dona lloc a una serie d'estretagemas en les 
parades per a provocar l 1 erecció del guarà, com són: cançons 
especials, cobrir amb un llençol les eugues per a dissimular 
els colors del pelatge, donar-li dos o tres copets, etc. 

En tota l ' espècie asinal no eÀisteix una raça més 
frígida que 1~ del Poitou. Aixb és degut al seu temper~ment 
superlinf'a tic . 

La població asinal d'Itàli~ és molt major que 1~ de 
Fr~nçu i ocupa la :Part central i meridional , i les illes cd
jacents. Els guarans són el pugliese sicilià, i el pantalla
ri~. Són de talla més elevada que els del Poitou, de p~l 
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ourt i unu mica pri ma, per~ , d ' una visilitat oastan~ accentu~
da. Els guarans de Leccese i els de Sirucusu tenen un pelatge 
negre mul tenyit; els de Catunia , ~essina i Palermo color cen
drós . 

La producció mulatera italiana, qualitativument és 
in:ferior a la francesa , degut a que les eugues italianes són 
de menor corpul~nciu. 

Els guarans de Catalunya indiscutiblament són els 
millors del món. El centre de producció és la plan~ de Vich. 
En les comarques d ' Olot , Ri be s , Caruprodón i Urgell també 
s ' hi .crien en bon membre . Hem d ' afegir que u Mallorca la po
blació asinal és de la mateixa raça que 1~ c~talanu. 

El guarà català no té cap par anti u amb la raça del 
Poitou, com així ho consigna Sanson ; és una r~ça pr~pia. El 
perfi l de guarà català és lleugerament ondulat; les orelles 
mai són horitzontals ni caigudes ; pel contrari són dretes, 
m~vils i expressives , els ulls són grans i no enfonsats en 
la cavitat orbitària. Porten el cap alt ; el coll en sa part 
superior forma un lleuger a rc; la creu és alta, el costellam 
lleugerament cplanat, la gropa ni descarnt.~.d .... ni rodonej&da.• 
]1 cos ée cilíndric , i l'abdomen gracíosa=ent replegat . Els 
membres s ón forts i elillpeu s~lid . La c~pa és negre, mal ts
nyida per lo general, algunes vegades d ' un negre mate ; al 
voltant dels uLls i en l a part inferior dels super nassals 
existeix unu zona constantement pl~tejada , unint-se amb la 
capa negr a per mitjà d 1 una franj& castany. En el sota-ven
tre , e~ les aixelles i bragas la capa és blan uinosa . 

L ' alçada ofereix grans variacions i vu des de 1 . 4 
fins a l . o5 m. En cap lloc els individus d ' 4que stu esp~cie 
alcancen una talla t~ elevada. El professor ~ucci , de Ea
letmo, creu que les a lçades superiors a 1. 48 m. són casos exep
cionals, i quan es mencionen talles de 1 . 55 m. no les creu 
reals , sinó que les atribueix a errors d 'imprcnt a . N' obstent 
les alçades de 1.55 a 1. 60 a Catalunya sfob serven ~mb molta 
f reqtiència . 

Ço que hi ha de cert és que encare no s ' ha publicat 
un treball veritablement científic sobre el guarà català. La 
zootï~cnia és una ci~ncia f r ancesa , i els seus t ractats de ra
maderia , divulgats per tot e1 món, han exagerat les qualitats 
del guarà potu~s , no ci ten apanes les dels guarans d ' a ltres 
pafsos. I si la bibliografïa zootècnica &par eix unànime res
pecte el parti cular, els criadors de mules han sabut apreciar 
degudament les quali ta·ts del guarà ca talà. Ca tal uny~ exporta 
guarans als EstaJ.s Units , Canadà, .Mèxic, Cuba, Br&sil , es 
a dir a tot .àiil~rica. Ademés, les exportue ions a l Tru.nSYèi.b-1 , 
Cap de Bona Esperança , Congo , Madagascar i Nort d ' ~fric~ s ón e 
corrents . I en la mateixa França , principalment a Gascdmya 
succeeix el mateix . Z.úl reste d ' Espunya tunbé s ' hi exporta 
el guarà catul&.. 
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.Acuest auir.ml demés de posseir <..UB.lit;;..tu mortolbgi
~ues com cap altre , té una propietat que la fa ultbment preaa
ble , i és la sev~ luxuriu; lo mateix monta una burra que un~ 
eugb.• I aquesta qualitat és la oue fa l'enimb.l molt t..Precü ble , 
ja ~ue els g~r~s dels ~1tres pafsos ~ran5portats a Am~ricu 
perden o disminueixen 1~ sevu virilitat . 

La relJroducció entre les d1es espècies no ofereix 
difer~ncies de la reproducció ontre cada unú de lea espbcies 
en particular. El temps de la gestació és el corresponent 
al de la femella prenyada. ~ixi per a l ' eURa és d'onze me~os 
i dotze per ls. burrt.. . 

~~s cuidaJos inherents ( la gest~ció i part , com 
igualment e~s referents à la lactànci~ , són idèntics als de 
l'espàcie cavallina o asinal . 

Respecte a 1~ distribució de caxac~ers en l ' hibrid , 
s ' ~ discutit molt si els muls somerins presenten una morfo
logi~ distint dels muls equins . Un xootècnic il.lustre Andreu 
Sanson, neg~ que puguin establir-se diferències entre els pro
ductes de!s dos m~todes d ' hi bridació , considerant les diferèn
cies com els resul tF .. t s de lluí tes pel patr lruoni hered1 to.ri , 
:perb , no subjectes al m~tode d ' hibridbció, r:~inó a fenbn1ena 
purament indi viduals . Per lo regulw- , diu Sb.nson, els muls 
equins tenen una alçe.ria major als muls somerins , 90 que é s 
degut a que e~ general també l ' alçada de les eugues és major 
que la de les burres. Els muls oomerins lo m teiÀ ~ue els 
muls e~uins, no presenten diferàncies oaracterísti~ues ·ue per
metin la distribuci ó segura i en tots els c~sos entre les dues 
menes d 1 hibrids. Un i ~ltre participen, on ~roporcions extre
madament diverses , Jels caracters del seu pare i de lu aevu 
mare . aixb depen de les pot~ncies neredit&ries individUbLa . 
Les primeres opinions ~nunciadea soor e a~uest particul ar ho 
han estat segons una hipbtesis , que no pas producto d ' obuer
v~cions. Es creia que el producte devia assemblar-se sempre 
més al seu pare que a 1~ seva müre . ~ls ~utors u ' han copiat 
després els uns als altres , la qual cosa é8 IJJas cbmode i rtp14a , 
que çl co Jlprovar. Les ocè:1si ona d 1 observar lilu.ls so.nerins per 
lo demés molt rures en tots els llocs excepte a ~icíli~, on són 
mo+t comuns i anomenant- se cusa mulo el ~scle , i c~sa mula 
la femella ; és ~ dir , casi nulo i casi mula , no és estrany 
que un error colli el que s ' ha dit & ' h~~i perpetuat . Des de 
que ha po~ut ésser so~és a una co~proo~QiÓ cie~~ificú , s ' ha 
esvait en par t els fets ooservats . Aquest~ comprooè:1ció realit
zada per nosaltres, continu~ S&nson, a Eoitou. ~ estat des
prés repetidd a Sicília per ~a~enstecaer. D' aquí ondavant no 
se~à possible a ilienys de desconeixer els ~etd confirmúts ri
gurOS&JPent , adn.etre ent.re els :..~uls so~erina i els muls 6quins , 
considerata en gener al i des del p~.t le vi sta ~eOric , ~l~ra 

distinció ~ue la tretu del seu distint ~odo de producció . 1a 
de 1 1 alçudh per rués ~ue sigui general , n ' oostant , no ;ot és
ser caracterí s t ic& perqu~ entre :es mules equines n~scudes 
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en els pafsos meridionals d ' Europa i del IJ . d ' .t.frica , n ' hi »-an 
que no són majors ~ue les més grosses de somerines . En difini
tiva, si hi hwl muls somerins que s'assemblin ~.. 1 cavall s on 
pare , més que a 1~ somera sa m~re , ni nan tamoé illul s e.uins 
en gr an nombre que s~~sse~blen més e l 'au~u , s~ m~re, ~ue ~1 
guaru , son pare, per~la. raó de <tUe ,ü nombre total do IüulS 

e uins 6s encompara.blement major que el de ,nuls somer ins . 

illl professor ~oci , de ealermo , comparteix l ' opinió 
entra la no difer~noi~ eu~re els nuls e1uins i somerins . a 
prime r a vista, diu l ' esmentat profes3or , si l a difer~ncia fos 
definida , els ulls més inexperts , arribarien a diferenciar 
les dues menes d 'híbrids . Perb , en l a pràctica sacceeix lo 
contrari; la estatur a , la pres~ncia de crins en el coll i en 
la base de la cua , el nas amb diverticul , etc. no constituei
xen ca rac ters que permetin ~ssegurar si es tracta d ' un mul 
equí o somer:! . A Sicília , solament J:J9 r \·alguns signes, es 
distingeix el mul equí iel somerí; es té en compte que el 
mul somerí és sempre de talla més petita , qua la línea fron
tonassal és recta , que les fauces són grosses i ober tes , no
tant- se sempre una desproporció ~mb el reste del cap (dfa~uí 
el nom de mul n¿scarino que es dona t l mul sometí). ~ue 1~ 
dist inció ês insegura, ho demostra el fet de que en els mer
cats el mul somerÍ es pot vendre com a mul ecUí , i viceversa. 
Les comissions militars no fan distinció entre un i altre, 
acceptant els dos , amb tal que tinguin unu alçada no inferior 
a 1.42 m. Els híbrids en qüestió presenten diferències se
gons el pe i s on s'han produït, i segons les qualitç,ts dels 
reproductors . Prenent sol ament l ' exemple del cap del mul 
equí, que es diu que és gran i pesat , ~mb orelles llargues 
i caigudes , aquests caracters són propis de les illules equi-
na s fl~smceses, perb , no s 1 obBervo.a e.ü els muls equi.as a r g-a
lins , ita lians i espanyols . I lo m&teix pot dir-ée de les 
restents parts de l co s. Els caracters dels gene r adors po-
den associar-se o fusionar-se simplemen t, i l ' hcr~noia dols 
productes po t. ~s ser directa o creuad~ , i en alp;m1s casos 
quasi general ment repetida. Em la re~aDtició influe ixen 
totes l es c ircumstàncies que regulen ell:! J.a.u.O..lQn~ de l'he
r~nci~ , com ig~lwòti~ 1~ desnar-oni~, el prognacisme , yui~ 
caracter e8 nota amb mollít- frò 'lll~nclt:. , soor~tov i.- Sicília 
i en el Delf~nat. Segons l'opinió dels ramaders , els carac~ 
cers es reparteixen uel wodo ~ea~ent : el cap, les orelles , 
el coll , les crins, la cua desproveida de orins, el tron , 
la coloració del pèl, el neu , la sobrietat i el caracter és 
l ' herència de l ' ase; el tronc posterior, la talla i l ' es
quelet de la mare . El mul somerí tindria caracters predo
minants del cavall en quant a l'eÀterior; els de la mare 
en quan a &obrietat, resistènci~ ai treoall, o~r~cter i es
quelet . Seguint el professor Goubano , Ar~oins i uor~avin, 
~s ~ot lorwulu~ , dlu Tucci, la se~ent conclusió: en la ID~
jor part dels híbrids no existeix una completa fusió dels 
caructers dels reproductors; els carecters qereduts el ma
teix es deuen a un que a altre reproductor . 
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~o &lb ~~cnics succ~eix el w~teix qu& ~o eis ~~~ders , men
t:t.•ç urlB s ',inclJ...a.en a. :uegt....c à.ife..cèLJ.cia , d.l. v.L es pel <.:OLJ.vJ.è!Xi , 
C.L eu.eu pogu.e..c di l:3u~ngi..c el mul. e"! ui à.el l:30üt&L! . 

~ix! el ~J.losop 0ol~n , J.~Bpecte de dit~ hib~~~a , w ... -
.ú.:..feí:lta el .:;e5 tie.LJ.t : el wul equ.i é:::> molt rn~s grau qu.e t:>Oü _p .... .~.o , 
gul..i'eoé Sdm.J:)J.~ .... ~..u b.lt cu1n sa wu.ce . O.t·dL..~.à.~:it:.l..iO.üt IJé v.l.. pelt..L-
ge llni~u.Lillt: , .ueg..ce v t....i.ut.z~ eL.cès ; tll seu. Ct.!J 6s e.L'b.n , voltll..ii
-n6s , els n~:::.~oc poc d.:LÜ:i.IJeiLS , 1el::> ~ ... c ... ue:.:s urull..d.J.ies U-llples .1. 

p.con.l.íl~.u. ... s , l e l::l D.rel.l..e s lla.:t. gue 1::> , Vti~.-ll . L ... rn e u.. tU èl.llu lb lliu.J . .':i..o.. , 
r~.r&~t:úL dreveb. ~l coll és ..cecue, g~~louG uo..civzouvul , prim, 

desprovej!t <ie.:: e ..ci ns ; la cL·eu és Oêt.ixa , els J.v.t.l:3 és .~.·ec te o co.a-
v~:;:x.e , lu gJ.O};)t~- e¡;¡t.ce1ié. , ÍHC.Lllli.&.db. ue Cb.U.t~- uubv~~J ; el cubvella.m 
modòJ.' a.~tc:WLle.u.t, u.1.·qu.ejt...t , el ven$.re u.mple , lti uuu u<:n::;p.L·uvefda ó.e 
cril1s t:i.l 1~ seVê:i. b.u.se , e..LS orguens g¿(ü vull::l volUilli.!.LOSOb , wno 
dos mu.g..cous uc...e vèUlt p..t·onunuiat~:> e11 els uOSuQ.l.S del p..cepuci ; .e~s 
me • .uorde se\;s, leb , rtic;a...Lc..cioD.s a..retJes , els casuos eolireGs , 
.Pl<:Uiu.us luLer ...... uüe.!.Lt , i els tH.luno a.lv::; ; .leo c ..... st.d.(lyes Cie l ' 
t~.Va.av u.1.·a9 .LO.L·m ... IJ.v plaques ci:r.·cu.J...u-s i pri.wes ; les dels !!le.ur 
b.!'eS p0ét:.6.L J.O.CS '!\LS iliOl ¡, SOVÜlu f<:¡¡,l L~l.L , .. oue.Ll vl lli.~ ut::ÍX U.bpec

te , _pe.d> , ::s6n més peti ces . aquest b.lllh.lè:\.1 ué UIJ.ò. uxp.ressi6 poc 
iuvel . ligeuv i u~sc~nv SOffioria ; ~ort4 el C~!J o~iA , .l..eb ordlles 
lnclJ.na.J.es ; nu ~s <::...t}te J:l e.c ..,..!.. liru t. , :ui "".L L.!'e ov.c "ui .càpiu; n.u 
vé e~ ~cniil úBl co..v-11 , ni e.l.. b.cti.w ue l ' t~.be ; e~ bell c~.rao~e.c 
ds .coi; 1~ s6V4 consviiÏ~ui6 nervioo~ ~ irrit~old; éo tivufi , 
.CtHÜ,;;;. Lt;n u <... 1~ l.b.à.ig .... i .e b-.L' <i-..8.U.v e~lt..ll..eix • 

. ~.a mill ;:,Oilie.:cí SolliP.l't: de vtill..,. üuer~or t~.l 1-U.l.. equ.í , 
Lé el Ct~..f> f1 , o~n ~.!'OForc.LOnAv , assewui~t.-se o ..... bv~nt &1 del e~~ 
vall ; L::;S Baves vl'o..Lles no ::són g<:dJ.e Htés lJ..o.J. 5U.es qu.e les d 1 
~quest , l les portè:\. IlLetes ; les seles i .leo uLC~u..ee 04Ui~~Lies 
són .u.~.és bOJ.'Li.uvs ; los .n"' .. cius b~s~~nt. U...~.....L~:buU.c...s l (::Ü ~t..~9 rJ.L-b 

ct.iverticu..lt.ti . J.Ja <JJ.Í!lera baSv&.Llt poul<..o.J.u. , i els ]:Jèls UU.Si.Ullt 
llargs .!?S .L' G~. ca. .u e so ore ULl dels cost<.~- t. e 11\:il uo..tl ; . el Ciu L '!::! i 
.ronyons reut.es ~ td.lltiont-s; 1<.<. t:SJ.'OJ?b. e::..\,.t'~;~llu , u.t.~.h .. d ..... ua.p eúrt:-
rt¡¡, ; 1.. .... ul.l<.4 gau.~.·I.J.id&. , de~ de ltt. buse , de CJ..:Lns llu.Lgs ; &lB J:louS 

s 1assemolen èa.l!::! uel mu..i. t:quí , per~ , p~opv.!.'ClU!.&.é:Üme.nv són ll1.és um
J:iles ; els orgu.ens e;enivttls molt ct.esenrot.Lluus , i els u.vb mu
grons úel J:)L'd.J:)UOi .lliOl li .l.ib.rgS . .L- pell ab .Lú ........ , e.lS ,bJ~..lS SÓn 
ue \;vlor l.UJ.Í~Ul.'1.Je i l.OSC , ~e..~.a.weLJ.ti d 1 t.Ul vÍ.!lt:. <.;lta..L , les ·Uèi.St.ca..

.nyes uew3u ld. ..~..oru..a. d 1U.Ub. pla.cèi .f'LÍ1uu. i .lüOll. .ca.n:~..~&nu x._l¡;en 
eu ~.1.b i. .... .LbOS . l.la l.Jci.vU.J.'8.16Sb. , veu. , ~.-O!J.tivÍtU.CJ.Ó , \i_......,.livb.u i dt=:
~eul,.;!ó s6.u. t::lb ... 14.•\it::..l.ÀOo y_t...e t::lb ...Lt:Ü lliu.l e~u.:Í . 

~S ~.-&.L' .,..l.. v9r'b •.l.llel e.u.<.;ia.lb J.d:::>C4i LS J:)~J. ÜOlin , eS po
u.en .... 1.e5 i.~. elo J.e .Deu.u.....t..u¡,e , ~ue e.1.o J.I.H:3uL.J.t:il.. ~.r .... èl.I.J.u.e ld..,~:;¡. ~ox= ... : 
~1 mu.l equi , .J:)6.C t>Ol::l <.;él..~.t:.cüerb 9At-th..L.OJ.'l::> i es~u.elèuic::. , S 1 G~.b
semble. ..1¿~ ~l ' ase 'iu.I:J i..l..i. ü~:tVa..ll , el .... u..L ouu.t..L·i ct1 Wl \#Sqi.4elet 
tiSi.aal , uOü! i 0 Uu.l.u.len.v el seu. ext.eJ. iol 8c 1.uéb ~0unJ.l..u..L..o.v u.l u.el 
Ct.. ir't:.l.L • 

j., 191::> O~.LllÍOub U.t:l~ u .... v<..o ub <...u.vüJ. i::> .u.l. !lli. ~u.e ..ueuü.i.O
llUJ. 1~ del ~..cOiti::SSor Qe uuov~uui~ ue l ' ~cuolu ~uperior d 1~grí
cu¡¡, ..... .L'b. u..e .I:Sèu~ <.;G.1.U!.lt.l. , l:tOSSell i Vilà , -:~.u.e Se.i.l.Yb.lti. wol vS Cç...Là.C-
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t~.CI::) ú.Í.a..9L't:UC;Ü:a.lS l:'.l:i.(.;a..u:i i.uàUi vl::1• .i.H:H:> U~Ue8 U.e é2. C0uvl.ú.u.a.ClÓ 
~~e~~esseu esvan preses ue·le& t:Xpl~c~CLOllS UOú~Ue:::; ~e.c di~ 
l?ro.L.eldS<JL· e.u e:.plJ.Ca.!' .l.o. -ot:Vb. t..b..t.es.u~vu..L&.• 

El problema de la dis~inci6 dels muls equins i some
rins no ha progressat degut principelment a .1ue els aut.ors , 
que han tractat la qdesti6 , ~n generúli~zat el cas , és u dir, 
~ue les observücions constants en roltou les na~ cregu~ a~lioa-
bles en el Delfin o a Sicília. I d ' u1ui neix l'error . degans 
siguin els reproductors seran els productos. .H.ixb , ue és a.xio 
màtio en herència , no s ' ha tingut on compte al tr~ctúr J.els hÍ
brids . La mula equina obtingudu en el Poitou, filla d ' un~ eugu 
forta i d ' un guarà de formes amples , té d 'é sser molt diferent de 
la mula manxega , obtinguda amb una euga d ' uns 350 kg • i 1 . 46 
m. d'a¡.çada , i d ' un guarà de 1.30 m. umb te1.1tl~ncia a les formes 
allargades. De mula a mula , o mellor diL , segons el púÍS pro
duc to:t· , els híorids seran diferenr,s , per iuè els re pro duc u ors 
guarden diferèacies mol¡; pronunciades. El mateix pot argumen ~ 
tar-se en quant e. la comp~raci6 dels muls somerins d ' Ull i altre 
país . Sli..uinada , doncs , a __ uesta qües~Ji6 prevlil.&. podem trç.ct&r 
aÏegeix el ~rofessor Rossell i Vilà , lb diferència entre muls 
equins i somerins. Perb , a~uesLes diferè~cies no .ode ~~ .ablir 
- se entre un mul somer:í del N. d' .t.frica amb un altre del .igdiò. 
de Frunça. La distribució de caracters entre un i altre anima~ , 
no s'efectua del mateix modo: els elemen~s racials ~ i o es 
conjuguen en distint modo ~ue el e i d. Les Eaces asinals i ca
vallines, usudes en un i altre paTs, no són iguals, per tant 
que els peoductea híbrids originats per elements racials dis
tints , forçosdment nauran de resultar diferents . Els vedells 
obtinguts per creua.ment de la vacu holundesu amb el toro Sc.hwitz , 
presenten difer~ncies comparades u.mb els vedells de vac&. ::lc.hwitz 
i toro hPlflnd~s, a,1uestes diferències acostumen u 6sser constants 
com ho són les difer~ncies dels muls somerins i mQle e~uins 
produits w.nb eugues d ' una ms.teixu ra.1~a i guaruna d ' un mutelx. 
tipus . En els productes de tots els creuoJneHts uovlus es pv-
~en esvvblir ui~er~ucies segons el sexo ~e 1 r~9c cr~ ~-llu· 
.Perb lo que no 6s logic, lo ·que mai ha inten!iat cup zoot~cnic, 
és englobar els caracters diferencials d ' un sol mestiss&.tge i 
aplicar-los a tots els a ltfes mestissos , donant u~ues~s curac~ 
~ers per fixes i generals a tots els mestissos , encare que ~
quests tinguin una composició racial completaillen~ distin~~ . 
I aixb és _9reci s ... men t lo .l_ue es pr e ten a 1 1 uni ver sali tzar els 
cer~cterti diferencials dels muls equins i simerins. s~nson no 
estti e.LJ. .Lv cer~, , quan nega la possibilitat de dis&ingir el ml 
e~ui del mul somerí , com tampoc Collin es trob~ en terreny 
íerm ul generalitzar els caracters diferencials. 

Un llial somer! fill d'~a comarca on els rcprunuc~ors 
pertanyan ò. :caces definides , es po1i dist.~.ngi r del seu congénere 
el mul equí; i pel contrari ~s molt difícil d ' apreciar les di
±'eràncies ont~e un mul equ:! i un lllUJ.. so..uerí u"' ... -.~. e{: -.rooa1. for
Utt.ts uer elements racials distintc. .t'er u u.estd. rad un rBZ'ka
der mall~rquí , confon els muls e~uins i somerins de la comarca 
catalana del~oguera , cos~ ~ue mai li succeeix amb els híbrids 
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del seu país; de manera que no queda altre remei que consig

.~....a.r e.~- Ie;, p...rticular de Cè:..d.u. co .... &·ca., on els reprod.uc vors són 

distints d ' un~ altrb comarca, i eno~r& baix 11 co~diciú ae la 

poolació ce.valli.LJ.a. sigui LO. ,og~rll.a , e om igualment 1 ' es;ècie 

asinal. 

I\ 1 obstant, hi hu que consignar l' ez.1 stència de cer&.c

ters :enerals que s6n cowuns, ~o salaments ~ tots els muls s~
.;>eri.us S.i.aó li¿_L.J.>é w..!.S ffiU.lS eouins , LlO il..p~rta t;.L pll1S ni els 

reproductors da que pFocedeixin. ¿q4ests oar~ct~rs son d'or

dre fl siolbgic, ~e. ':! ue els morfolbgics, .he.~ . ...ta..rife~:> ;;s t r:ue so

lmaent eren par~iculars . 3ls hibrids .ua.n són joves , es com

porten de diferent ~~nera , segons si~uin m~s e:~ns o somerins ; 

els t..l.res , els salts , les ::.aneres de ju-tir , corresuonents til 

modo dels pol~res de l{espècie a q~e pert~uy -la ware ; ~ 

mul equí es comport-. durar:t els saus primers t e..1ps igual 'Ue 

si fos un poltre; el co~~r~ri els someritis, ue ho fa~ i~n&l 

que el. s po .. ll.us. ..,.uan a•¡ aes lis ..CÚr.,¡_.~.s c~en , es d.irige.i.xe.u 

se~pre ~ les femelles de l'espècie de la. seva. ~dre , i al cap d' 

alguns tlesos de ser de~amats , en què ~ls ~u~ls enc~re con

serven el record de m~r , els muls equins feL cas omís de les 

burres , mentre que ho inten~en amb les eugues i al revés es 

comporten els muls somerins . Ja en la uubertat els muls euuins 

es mostren in~i=erents per les someres i els somerins ~er les 

eugues , perb , no eix! quan es troben en presènci~ de femelles 

de la respectiva espàcie ~aterna. 

Les diferències aLatbmi~ues , prosse~ueix el mentat 

Professor , que presenten els híbrids de les illes ~le4rs són 

les segttents : La conce da les orelles ofereix carGcters mor

folbgics notaoles; en el mul so~erí, la \Or~ int~r.ior de l ' 

ort:., a pr op de l à pun1í&. o acabament d'ac ues t or o-uen , e:;. i s toix 

una concQvitat .nolt més aceen:ttUlda _ue ez: el .: ... ull o.!uí ; en el 

mul somerí , l' a.ca ba.men li d.a l' orella a la seva -vor~. 11.. ¡,a rnt! pre

senta le forma d ' una conca, .nenti7e que en e:;.. 1ll'LI.2. er.uí 1it acu

bameut és gaire bé sempre , recte. El dors de la conca aUl·icu

l~r el p13rfil ue dibuixa., es diferencia en elf:: ....... t;.Íbrids , 

perb, és molt difícil difinir-lo . El cartíle~ eecutiío~me, eú 
el mul somerí, es tro3~ complet~ment d3sll1g~t dels musculs 

que e:x.ist;eixen a sotb. del .. ts.:~eix , i el seu nc~oamen-c és l~iU?e , 

curaüter 1ue pot observ~r- se en viu, en el ~oLent ~ue l ' orelle 

e::ll.ecuti .:.JOvi.aents de l~terali tf;:.t ext;ernb. , 1 da end ·ra;..-;, Cb.-p en

rer~ ; pel tQcte es percebe~ e: chrtíleg escutiforme més groi

xut ~ue el del seu génere , i en l'acaba~ent del dit or~en eixa

teix un petit es.bultament del ta ..• any d ' t.¡_¡_._ pèsol, mentre que en 

el ~~l equí , la punt de l'eseuti~orme es co~~on amb el carti

leO' de lE- conca. 

L'ull del mul someri , és ~ortin~ , ~rrodonit, la pe¡l 

de les parpelles és ~ina , les ceies arrugades; el mul equi no 

té ¡a cOrL.ea opc.ca t&z: eL.-teL.St , nl el -;lobo és prominent , ni 

les arrú.("ues són üan r1.o...~brot::es ::.. sobresortints. En els muls 

equins la ccncavitat que existeix soore l'~rcaia orbitària és 

molt m~s ~ronunni~dh que en els muls sowerins . 



El prognatisme i ortognatisme són defectes bas~~t co
muns en els muls somerins . Les castamyes dels membres posteriors 
f~lten urab molta freqtièncièi en els somerins ; en els Oí:iujns cons
titueixen casos excepcionals. El prepuci d ' un i altre híbrid 
presenta mamellons ; en els equins s6n petits , i ~l~unes ve~üdes 
rudimentaris; els mul s somer in s nroson li eu ttque sts orguens bd.S 
ta.nt desenrotllt~.ts . El ses del m~l equi és molt semblant ~ del 
cavall , però, en els muls somerins mascles o~ereix unti. incisurb. 
transversal.bas~~nt ~ple i l'orifici anal no ~ arrodonit , sinó 
y_ue afecta una forma triangular . En les í'e1.11clles somerines l' 
;;~no es troba sept..rè. t de la vulva per un relleu que no presenta 
la mula equina. 

Les diferències de talla , pes, conform .... ci6 genorul , 
pell i dependències piloses no constitueixen en els híbrids bal~ 
leàrics , segons Rossell i Vilà , curacters bastant significats 
per a establir una distinció seeura entre els muls equins i so
merins . 

Esterilitat i feconditat dels híbrids - Ca~ de les 
unions efectuades entre l ' hibr~d mascle ~ l a mula , 1 euga i la 
burra ha sigut feconda . Tots els híbrids mascles són est~rils . 
La causa de 1' ester ili tat depen de les cèl. lules sexu~.1s . ]ls 
treballs realitzats per p . Stephún demostren que els espermato
zoides , abans d farribar a la madurés necessària per a ésser fe~ 
condants , passen per una s~rie de transformacions conegudes umb 
el nom de espermatog~nessis . De les ainc fases de que consta l ' 
evolució de la cèl . lula se~ual masculin~ avans de convertirese 
en espermatozoide útil , SQlament se ' n desenrotllen dues , la de 
proliferació epitelial i la de creixement . Per aquesta raó , en
care que el mascle realitzi la cópula amb qualsevol femella co• 
ell , o de 1 1 espècie cavallar o asinal , encare que existeixi en el 
coit la eiaculaoió seminal , no pot haver- hi fecondaoió , ja que 
una de les cèl . lules sexuals no és apte per a fusionar-se amb el 
ovul , oèl . lula sexu~l femella . 

Les femelles , somerines o equines , generLlment es diu 
que són infecondes com els hibrida mascles , perb , deu notar- se 
que es procur~ sempr e que no siguin covertes . Les .ue ho han 
si~ut fortui t ament, moltes vegades han engendrat productes que 
han arribat a bon terme . Per tant pot afirmar- se que l'esteri
lit~t de les femalles no és absoluta. Sense referir- se al tes~ 
t imon1 de Diodore , Estrab6n, i altres autors de l ' antiguitat , 
el~ e, ~ls oi ten ramader1;3 de bestiar mulater 'iu e es rep.roduien 
entre si, prenent els hemions per muls , podem mencion~r casos d ' 
indubtabl e veracit~t, ocorreguts en la nos~ra època. Do Nanzio , 
en 1846 comunicava a l ' ..a..cademia de Ciencies de Napols la fecon-
dació d'una mula per un cavall. Després el matei~ autor donà co
neixement d ' un altre cas amb to ts els detalls , afegint , ademés l ' 
~àlisis de la llet de la mula , la mare . 

Aquest ultim fet aixi com el precedent 
les garanties de rJart de l t observador que comprob~ 
personalment, i que en ses aem~ries dona totes les 

ofereix t o:f!es 
els dos casos 
dades naces-
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sàries sobre les mares i sobre els productes . El producte del 

segon oas era femella , tenia prop de sis mesos en el moment en 

qu~ fou examinat , i el seu cap pressentia forma cavallar. En 

el primer cas era un mascle , del que l'autor dona el d.ibuix i 

oue presontr tt-'mbé la major part dels ct...racters equins . alo-uns 

anys després, Liard publicà l ' observació d ' un cas senbla.nt ocor

regut a Arg~lia. Una ~ltra de los observacions d'uquest gdnere 

es realitzà en el Jhrdí de acl imatació de Paris . ~llí hi navia. 

una mula amb son producte , compoEt do v~ris individus, proceddnt 

d ' un cavall d'Argèlia i d ' una burra d'Egipte. ~questa mula fou 

l:acondada a argèlia , i junt amb son producte i e; cavall pare , 

foren comprats per un irrpressari de circol, ¿ue els exposà a 

Paris quan l ' Exposició de 1869, i d ' allà passaren al jardí de 

.aclimatació . En til.Luest temps la m1Üa estava altre -,Jolta en ges

~ació després d ' haver estat apurelladL amb el cavall . Lo que 

és notable d.'a ... uest fet ~s la supervivència dels individus , dels 

que no hi havia encara en la ciència cap exemple tçn riguros~

ment comprobat . D' a quests productes que eren cin en total , dos 

eren femelles i tres mascles . un~ de l es femelles , fecondçda , 

per un cavall ha parit a son degut temps, per~ , els seus pro

ductes eren raquítics i no sobre~isqueren. Lo mateix li ocorre

gué a l 'altre , fecondada solament una vegada . Un dels mascles 

procedents de l'ase s ' aparellà amb eugues VàrieE vegades , sense 

r esultat . El mascl e f ill del cavall , pel contr~ri , feco~d~ a 

due s eugues els productes de la l Ual nasqueren molt bé. ~ Zspa

nya J.e s mules fecondes no constitueixen cap cas extraor dinari ; 

la premsa gràfica ha divulgat aJ_uest fet , i no p~ssa t2-ny que no 

es repeteixi una o dues veg~des, paro no es té una explicació 

minuciosa dels caracters dels productes , com tampoc dels o.ar"-c

ters de l a 111ul .... i el cavall. 

La feconditat de les mules es comprèn sense cap meua 

de dificultats , per la presència constan~ en els sous ovaris d ' 

ovula ~ue no sembJ.en Qi~erir deJ.s de les femella~ cavallars. En 

aquest punt no hi ha cap desiclència per part dels ~utol's que 

els han examinat . 

Hio-iene - Tot lo ·ue s ' ha dit res oeo te ul cavull és 
1' ) 

-
... 

~nlicaule a 1~ wula. Unicamen~ podem afegir les ~~litats i n-

hêrents als h:!brids , compbXades e.mb les de l ' espècie c-avt~-llar, 

que són més rustecs, més sobris, no tan expostos a contraure en-

.lerw~~. .. 1.s j per ~i .ue só.a. coe:ricienli de digestibili~at per a 

la cèl . l1Üti, · é s m~s ·elevat ( ue el dels Cb-Vi.t.lls, motiu ,t;el qw 1 

l'alimentació del bestiar mulater resulta molt més econ~mica . 

UtilitzaciO- ~1 bes~iar mular pot ésser utilitzat 

en la mate1xa forma ... ue el cavall, perb, si a ll.uest ofereix qu.._-

l.i. "'-· vs ~uo j ~ai han ~ alcanç ut cap. h:!pri~, o om s6n les de velo

citat i e legwiCi~, e- eanvi a res1steuc1a f:!sic~ cup cavall 4s 

comparable arnb el mul , sobre tot quan s'utilitzu co .. 1 animal de 

ca.rg&.. 

a Espanya , sl s pY.isos que òanJn;t e¡ J.iledi terra i àdrià

ti~, e;;;speci~lment el priu.er , só:u els 4-ue posseeixen un nombre 
, 
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més elevat de ca~s mulaters . I tàlia i Esp~ny_ tenen un cens de 

bestiar mular que sup~ra a la mitat del cavallí . La conc~ medi
~erxànea francesa conté gairebé totes les mules de la dita Repú
blica . ~ Gr~oia i en els pafsos balcànics la mula s ' utilitza lo 

IDbtei x que el cavall . ~1 regne Q' rlongria t~ tan oesvi&r mular 
com Espbnya; l ' Última estadiat ioa nong~resa (191~ ) acusa 9b8 , 000 

caps mular.:;. c:!n el l~ . d ' ,!.f:~ica. , el Congo i el .rransva~l , el besT 
~iar mular és t~bé molt nombrós . 

ÀlS ~stats Units l ' estadist~ca de 1913 se~yul~ l ' enor

me suma de 4 , 639 , 000 caps ; és a dir gairebé ~ant com els ~ue 
posseeeix Europa. 4 les repúblique& de l' Amèricè central ol 

bestiar mular t~ ~ixi mateix moltu impor tància; perb ~ l ' ~truèri

ca del Sud el seu nombre és molt redurt . 

~ les províncies britàniques de la Iniia existeixen 
81 , 000 caps . Com se sap l 1 àrea geogràfica del besti4r mular té 
per límit els pofsos frets ; més enllà del clima dtemperat , apa

nes s ' utilitza a~uest anin~.al . 3n tots '3ls p~fsos productors de 

mul s ~ue sewblu que deurien ésser els ués interessçts en lu pro

pagació d ' auuest ro1imal , succeeeix moltes ve~ades , _ue s'organit
zen c~npanyes en contra la producció d'hÍbrids , per creure que 

la sev~ existència perjudica la cri~ cavallar . a Frru1çu , u It~

liu , iQ 3spany~, l ' admir~ció pública j~~i h~ tingu~ ea consi

deració els in~eressos dels ramaders productors de mules . ~es 

mesures encaminades~ fomentar la cria d ' èquids han est~t ~pli

cades exclusivament~ l'espècie cavallin~. als ~stats ~nits , 

on el sentit de la realitut supera al dels llatins , l a produc
ció mulatero , si no ha estat oojecte d ' estímuls ofici~ls , ~1 

menys no 1~ trobat en els governs privucions i obstccles com els 

que han ~gut d ' ésser ví ctimes els ramaders dels p~rsos mencio
nats. Perb, en lloc més la producc i ó mulatera h~ escut tan in
jus tament perseguida com a Espanya . alfons el Suvi , els Reis 
Ca t bli cs, I!'e l ip Lli , etz . esta oli ren pene s severes per a punir 
ta.ls que fessin oa.brir eugues per guart..ns , i sobre tot el Consell 
de Caste l la en ~emps de Felip III , es distingi pel gran empenyo 

en fomentar l a pr oducci ó del cuvall . Els càstics consistien en 

la pèrdu~ del gucr à , més 10 , 000 o 20, 000 meravedi s sos , i ~o fre 
q~ència s ' i~posava el dester ro perpetu. En c~nvi , diu Santos 
aran , els pr opietarid de 12 o més eugues de ventre , disfr utaven 

de grans privilegis , eximin~-los de l'obligació d ' allotj~ent i 

bagatges , quintes , contr ibució de civadtt , bl~t , etc . per a l ' e
xerci t , cobranceB de bules , lleves i fins d ' ésser agaf~ts per 

deutes . lJ.éb tard , les cèlebres Corts ie Cadiç (ltü2) disminuí
ren e l s privile~is concedits als productors dc cuvalls , perb, 

quedà en peu la prohibició de destinar les eugues &1 gllhr~ ; so

bretot per ~dalusi ... , ~1úrcia i Extremadura. En t1.ltres re~ions 
s ' obligavu. a. cobr i r pel cavall lb. tercera pt.rt , per lo menys , de 

les eugues de ventre . 3ls obstb.cles ofici&..Ls &. l ' índlistria mu
later a quedar en en peu fins a 18o~ , en ~uè ~q~est~ iLdÚs~ria fou 

declar~da lliure . 

N'ob~tant , l ' ucció secular dv ls boverns , contrària~ 
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- · ls producció mulp.r ,, els ranaders , oom indus t rials que s ón, .han 
vingut produint a. uesta. nena de bestiar , que el mercat demc..n.<; ....... 
va , i ser.1pre pa.gavs. a bon nreu , per regla geuert..l Wda al t a que 
els alctn9ats pel cúvall d ' acció oficial 

.ta.ixi des de molts Wl.ys funciona tt Madrid , unu. socie
tat l' objecLe de la q_u.al és lc;.~. p ersecució del bestit...r hí brid. 
~erb , l es lleis econbmiques poden més q_uo les opinions sodGont~
U.e¡;¡ cv .. t.cc:... ue·s"t. v .::. u.e.l li.4 producció.. De a del rnoweu ¡, s.,uc un 

mulet desmamat e s pttga més que un l')Ol tir e , el ruwo.der :fa uó on 
oriar hibr ida. Seillpre deu produir- se el pÓnere 1.1ue més oene:ficis 
pl'opo r ciona_. 2er ~.tLra p&.r t , per a produir mule s es necessiten 
eugues , i per consegüent l ' e sp~c ie cavallin~ s ' anirà reproduin t , 
enc~re Y. ue , nc;;curê;..l.lmeut , en. <.¡ u....nti ca.t c onco.uan \6 cunb les deman
des coruerc i s.ls . 

Si una mula es paga mé s que un c.uvtZ.ll , si es pre:fer eix 
ttquella a l ' euga , obeeiJ[ et. raons purament d ' ordro ~ràc:;ic . Ji 
l ' ~griculturu adquire i x per a l l aurttr l es seves terres mules en 
l l oc d ' eugues , a ix~ é s degut a fac t ors que no poden geL~ralment 
eliminar . Zn el c. i s. d ' Sspanya, com a Sic í lia , l a mula f a 
uns ser ve i s c¡ue 1 ' euga difícil ment propo.rc i on~ri~. En uril.~.er 

l loc el c~lo r pot produir mé8 eviat e l s se ~s efecte s en ~ ' espè~ 

cie cav~llin~ que dn els híbridb; acues~s tenen un~ grw. ~vsio
tència ~ la Sed , i SÓn ~OltS elS dieS d Ti StiU e u ~Uè ~Or tint del 
poble a la matinudu, tornen a la ni t sense haver pr ov~t l ' a i gua 
en to t el dia. Demés so.treill.d!l m~l~ 11r~o ... es , tlue no soportarien 
el.s ca.v~lls, i aç1e s-:; .... condició és de g r tn i.uiJ)Orl;tncia , perquè 
é s lliO.Lt difíc i l p rocurar-se mossos que t r act i n de gudt.ment els 
animals . I per ul t illi , milers d 'agnicu.Ltors vo¡en solament els 
so~edb pel benef ici immedi~t ~ue el s hi proporcionen . 

El s benefi cis que podrien oo tenir amb l a cria no el.s 
compensa la q~tit~t de treuu.Ll que su~o sea el s cuidados i a
tencions que e s deuen a l'eugu preny~d~ o en l~c t~nci~ . 

El bestiar mula r comp~rat amb l ' esp~cie c~v~llintt en 
queül1i a l seu r endiment de treol:tll ú t il o disponiule , encare y_ue 
no existeixin treballs comparat ius pract ica ts cien t ificament , 
empí r icament es demostra que una mula i una eugu d ' igual pes i 

conforWGció , respectivament a quella produeix una quantitat de 
treb~ll diar i , no es Ïa malb~ t an facilment com 1 1 euga i el seu 
trebal l resulta molt més econ~mic a ceusa de la major ~ptitud 
digestiva per a la cel . lul osa. aquesta s s6n les principals 
r - ons en què s ' apoient els pagesos p er a pre~erir la mul~~ l ' 

eug~~ sobre to t en ¡es comarques on , per l a naturalesa de l con
reu, necessi ten un treball mot or no interromput . 

Les empreses de t r ansports dels pobles, on encar a n c1 
ha ar ribat el ferrocarril , empleen per a salvar el t r a jecte fina 
a l ' estaci6 ferroviària més pr6ximc, exclusivament el best iar 
mul~r. A Espanya, on l es carreteres en temps plujós es troben 

sempre en p~ssi~ estat, els c~valls no resisteixen l'esfor9 que 
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s ' exigeix a les mules , ni les moltes hores que es p~ssen per ~a 
carretera. 

En les comarques muntanyoses que disposen unicament de 
camins de ferradura , el servei de Cdrrega a bast en re~litza re
gul1:1rment per muls, ani. .als rue , entrenats en un pas rep-u¡.b.r i 
continu, f tm 5 quilbmetres , per hort,, amb una c~rregu. mi tju. de 
120 kg.. J..~.iXÍ mateix per extreure la fusta o carbó dels boscos 
on no existeix camí pel transit rodat s ' usa el bestiar híbrid , 
~nb exclusió del cavall . Tenen els muls un pas ferm i segur , i 
p~ssen sense espantar-se per camins borejats de precipicis , on 
seria insuficient la m6s insignific~nt desviació d ' un peu per u 
estimbar- se . 

La majoria dels exercits dels p obles mediterranis usea 
el bestiar mular per a l'afttilleria de wuntanya . No hi hauria 
cap inconvenient en utilitzar- l o en l 1 artilleri~ rodQdQ, perb 
els exercits prefereixen per aquesta ultima 1:1plicació , el bes
tiar c~v~llí , a causa de la seva major velmcitat. Durant 1~ 
guerr~ europea els exercits aliats han realitzat compres d ' i m
port ància , de bestiar híbrid per tot arreu. I és que per a 
sella i al pas , els muls no tenen competidors. L ' exercit &n
glès no ú~ilitza la mula , per ~, durant la guerra del Transvaal 
es substitu! gairebé totalment el bestiar cavallí pel mular. 
En els pafsos muntanyosos no queda altr e remei. 

En les grans ur bs , pal tràfec intrl:1mur s es prefereix 
el bestiar caval lí , a causa dels seus aires més vius . No obs
tant també s ' uti¡i tza en alguns serveis e specis.ls . a Bl=1r celo
n& els omnibus són tirats per muls , aixb ooeeix a~ fet de que 
tenint els cascos més durs i sortits que els cavalls , i devent 
fer el recoDregut sobre l ' empedrat, el temps d ' explotació és de 
major duració. 

En resum, per a determinats treballs , par ticularment 
per a la càrrega a bast i en terrenys ~ccidentat s i per als J?l:1-
r sos pobres en farratges i climes ca lurosos , per a un tracte 
groller i un major rendiment kilogramètrio al p~s , la mula és 
més ap~opiadb que el cav~ll . 

Oomp~rant el temps d ' utili t zació d ' un i altre anim~~, 
es pot consi derar que per terme mig, per al cavall és de ~uin
ze anys i par al mul de vint-i-dos. Considerant demés, que e¡ 
treball regular del cavall no comença fins als quatre anys , el 
wul pot utilitzar- se ja un any ab~ns , d ' on resul ta onze anys 
de treb~ll pel priiller , i dinou pel segón. Per consegttent , el 
tant per cent d ' amortitzaoi6 dels individus de 1 ' esp~èíe o~ 
v~llin~ i del bestiar híbrid , serà molt m~s reduf da per aquests 
ultims , ~ s a dir, el mul és més barat que el cavall. 

Malalties - El bestiar hibrid no és gens propens~ 
patir malalt ies. N' obstant ~nun les pateix són mala¡ties com 
les del cavall . 
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Una sola malaltia podria dir- ~e aue és prbpia de¡s 
níbrids joves, la hematuri~ , aixb no vol dir que no la pate1-
xin iguulment els individus de 1~ espàcie cavallin~, encar~ 
que e~ aq~ests es pre senta excepcionalment . La dita malaltia 
const1tue1x una verit~ble pl_ga en ~aireb~ totes leb com~rques 
productores de bestiar híbrid . hquesta mulaltia am'o el nom de 
congestió renal, ha sigut descrita per Lefossa, Zundel , lrasbo~ 
i altres. El Professor Rossell i Vil~ en una monogr&fi~ titu
lada La ramaderia de Cerdanya, l'explica en els segdents te rmes: 
Una de les malalties que constitueix el terrer dels ramaders és 
la hematuria dels mulats recent nascuts. Molts pocs tractas de 
patologiu hi han que en parlin, i els que la mencionen li dedi
quen oreu espai, consignant la mortal i tat ab sol u ta , ~s addir, 
l ' ineficàcia dels tra ctaments empleats. La comarca de Cerdany_ 
(N. de Cata¡uny~) dedicaria un major nombre d ' eugues a la pro-
ducció híbrida si no fos per la dita malaltia. 

A les poques hores d'haver nasctu el mular i algunes 
vegades en el moment d~ neixer , es :p.ota QJle la c~mjunti v;,.. no ~s 
ro 1.:>ada , com la dels anH.aals sans , sJ.n6 eSblanqueJ.da, tornant- se 
poc a poc, groguenca ict~rica. Si al moment que orinen aquests 
animals es recull una poca quantitat del líquid , es veu que és 
d ' un color de cafà clar , color y_Ue en les successives micciDils 
va prenent un tint més fosc , fins que urriba a orinar stillguinal
went. En apari ~ncia , el recent nascut està tranquil , llO dona 
senyals de cap inquietud, perb, així que l'orina ~s de color de 
cafês negra, l ' animal deixa de mamar , s'ajau i s ' aixeca molt so
vint i en el terme de quaranta hores o abans és mort . 

~questa malaltia es presenta t ambé amb ultres síntowes . 
La conjuntivtl apareix d ' "ij.n roig viu, la respiració acelerada , 
els batecs del cor molt forts, i una intens~ sudació cobreix l ' 
animal . Al principi l ' orina 6s d ' un color vinós clar, color que 
s ' accentua , arribant al color de la hematuria propiament d1ta. 
Des de la manifestació dels primers síntomes , el mulet rebutja 
el mugró i no hi ha man·era de fer - :io mamar . 

El pixament de sang, com vulgarment anomenen els ru
maders , a la mal altia de la qual ens ocupem, constitueix, per 
la nostra opinió , dos casos marbosos completament diferencials . 
En el primer la conjunti va palideix i es fa com d ' un color de 
zafrà. L ' autopsia ens ha revelat que e l fetge és la principa~ 
viscera alterada; la càpsula de Glisson apanes s'adhereix aLs 
teixits udjacents ; el parenquina hepàtic , congestionat , reo~i
xat del seu color propi; els ê...l tres teixits , principalment el 
conjuntiu i el muscular, lo mateix que les articulacions , es tre-
uen totes elles ictêriques. 

En el segón cas , en el ual la sintomatologia ~s ben 
distinta, l' autopsia mostra que les alteracions radiquen prin
cip~ent en els ronyons i en el cor. 

Lu mortal. i tat és absolut~ . Els r amaders quan obser
ven un mulet atacat de la dita malaltia, ni tan sols acudeixen 
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l:l.l veterinari , com tampoc als remeis casolans. Saben que és 
completament inútil iniciar qualsevol tractament . Degut a ti

questes circumstàncies , se ' ns ha fet molt dificil estudiar a
questes malalties amb l'amplitud que desitjavem. No obstant 
hem lograt instituir un tractament el qual pel curt no,nbre de 
mulats que nan sigut tractats ~er ell , sis en total, solament 
es pot concedir un valor relat~u a la eficàcia del mateix. 

El tractament consisteix en provocar un fort abscés 
de fixació en el pit per mutjà de 8 a 10 injeccions d ' ess~ncia 
de trementina de 1 gr. cada una , convenientment escamp~des . Im
mediatament s'injecten en els musculs , o en les vànes 20 cm3. 
d '&¡cohol al 1 %. Si existeix r~strenyiment , que no s ' hagi 
evticuat el meconi , s ' injecta l cm. de pilocarpina, repetint el 
cap de 6 hores l ' injecció hipodèrmica ; si l ' animal no lla defe 
cat . Lu meitt~.t dels animals tractats en auuesta forma , cura
ren; a 1uests mulats han sigut els primers que han sobrevingut 
a la malaltia . 

Bibliografia - Chave~u- Traité d'Anatomia com~arée 
des animaux domest1'ues; Chicolli - allev~ento dei mul1; De 
March~ - Il Mulo; Gu~naux - Le mulet intime ; Perassini - alle
vamento del mulo nel Poitou; Pietreman~ - Les Chev~ux prehis
toriques ; Rossell i Vilà - La ramaderia de Cerdanyl:l.; Sanson -
Traité de Zootechnie; Santos ~~n - Zootecnia; Tucci - Il Mi
g~ioramento della produzione m~~ttiera in Sicília ; Cornevin -
Trait~ de Zootechnie gén~rale . 
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Lliçó ~6th 

La consanguinitat - Es el mètode de reproducció que 
es practica entre parents , i es po~ re&litzdr entre individQs 
iue perteneixin a la mateixa rayG o que no hi perteneixin com 
entre mestissos i en els creuaments . La cons~nguintut crr~bc 
fins ~1 qu~rt grau: lr. pare i fill; 2on. germans ; 3er. on
cle i nebot, i 4rt. cosins germans . 

Es un mètode de reproducció que jo en diria natural ; 
en la vida lliure els ani mal s no tenen compte del parentiu, re
produint-se; quan després del descobriment de les amèriques els 
navegants ~n les illes hi deixaven parelles d ' animals i aquests 
es reprodu1en fabulosament i forçososament amb estret parentiu~ 

Aquest m~tode en moltes comarques és r epudiat pels r~
maders. ..b.ixb és degut a -:!uè el ramader a.plica t:1lS animal s el 
cas de que als homes està prohibit. aquesta prohibició é s gó.J.
rebé recent en el sentit de la histbria, del temps del cristia
rúsme , del temps de Sant Agustí , pe~ un motiu fil~ntrbpic , per 
un motiu de cari td.t, -.ue si els prop parents uo es ca. sen entre 
ells hi haurà una major disseminació de la ri~uesa. 4~uest xou 
el motiu d.e Sant ..tlg'Usti . Abans d'at. uest bempe .1a consanguini
tat era aplrcada ~ tots e~s pobles . A Egipte els reis es re
produlen per consanguinitd.t . Els fills engendraven amb els p~
res . En la primitiva p~rella adan i Ev~ els seus fil~s foryo
sament nagueren de reproduir-se per consanguinitat. ~n est~t 
molbes les campanyes empreses contra la consanguinit. t , s' na vol 
gu1i fer veure que reportd.va. grans mals , perb, en r ed.litali no s6n 
tan grosses com diuen. La consanguinitat posa en més re~lea 
e~s caracters . La consanguinitat eleva l'herència d. ~a més al
~~ potèncid. (lle1 de Sanson) . Si dos parents tenen una tar~ o 
malal tlG el f.i.ll tindrà ar:uesta tare més augwentl:1da , i ei ~.enen 
una ~ualit~t el fill la tindr~ igualment millorada. La consan
~itd.t actu- com ~ues forces paral . leles. Serà el mètoie més 
convenient uU&n voldrem fer pendre relleu a un caructer deterwi
~~t , quan vo ;guem fixar un determinat caracter. ~n un ram~t d' 
ovins sor tí un xai wmò llana sedosa , i es va fer reproduir aquell 
xai en estreta consanguinitat i al poc temps tot el rrunat j~ er~ 
de llana sedosa. 

Hi han esp~cies molt sensibles a la consanguinitat i 
altres que no . Els cav~lls sembla que no hñ són sensibles, i els 
conills es reprodueixen comunmenv per consanguinitat , per tant 
tampoc hi són sensibles . Sn canvi en l' •epàcie oovina la con
sanguinitat fa perdre la fecondit~t , com tamb~ en l'espècie ov.i.
n- i porcina ; en la porcina ~1 cap de 4 o 5 generacimns les por
cell~des disminueixen, i alesnores convé refrescbr 1~ sang intro
duint un reproductor nou , que retorna la feconditat . Perb iji DL 
el peril l que si durant t res o quatre gener~cions b' "G segui1i unb 
cons~nguinitat estreta, el c~racter que s ' hagi volgu~ fixar desa-
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pe.reixer~ tot seguit ; serà neceesari introduir ur"' ropl"Oa.uc t or 
ie parellas condicions =ine a alesaor es no utilitzat; qUQn 1~ 
~sco~ditat dísmi~ueix dintre ie :~ ~teiza comt_rc~ oe cerca un 
~lmul se..Jcl- nt e l ' u.se~ , :fer:t u:::. interce:nvi .amb un propie'teri 
que t~n~ui el bestia~ er: paral:ee co~dicione. 

En 1 a e onsa!lg:tú!J.i. tst s • obté uns. irlenti tet iie prod.n.c
tes essombrosa, i a l ' ensems ~e mene& de fenconditat , i perq~~~ 
Bl. !!!eca!llsme e què és <!e:at .aquest fenò:nen 6e el se~nt: 't2nét 
parella è. 1 animals _u.S..:.sevol t~ la. seve uS.E!'3!ld~:adie d.~~ ~nt"!"a. que 
e1 f:1 l l '!>c::-:a dos pe~ez , f!U.S..;;re avis , ve.:! t. .o>ee~v1e, i ef!tze .:e
besa".ris , <le .:::lS..!lere que porta .s.t:ng de trenta i.n(lividue# ~u ~o~ 
.ni :gra~ita :. 1 è1.CCi6 ê.6 qu!ll:t.re gen.e:r.e.cic-'::.'ll!h ~Ja"':J ccnoor~tt!:.attt~, i-e 
s·a~on ~rau,. per eze.:nple , sl. ger~i;¡ i ge~ l;it:J~o 1.wa úSSEJ-'>d.~t..
C.!.o. co:J,.;.l~ . ~ntre tots. i a l~ _u.inte ganel"ació ;e. rw tin.ir~. ~4~ 

qu~ paren~e d~ p~sr ~r~u, j6 
qu~ la prod. u~ci6 ~ ~ ®en¡¡pre ~:.nt:r$ 
g-9r-....en e. 

L-~ b~ . le tec~~~i6 ée 1' 
..:;,nt!"Cd.ucci6 d6 .JlJ~iS ]¡_:)e.t~WZOO 4~ 
-t?e !~!. '~ELl. .. !,'o,tü. ~~~tC.;;.u 
_ :a~acc~6 e~bre ~·ee,e-~z~z~o. 
i ~~t;est ve ce.:.;i~ :!k-~ qu(; ,¡,ro
ce !. 'oVl'.llL. Per e q~ e &!i ~~jl t.;.

~1:.6s"tz atrae~i6 ~ ril ' ~:zif;tir ~ 
.êr;-rte d.if'ere~:ll.aei6 entnil 1' ~ 
:i ]. 1 ~6p'!li"l::il""'ZOO q_~ é $ 1!..@ úJlml$ ~~ 
duel.% e1 pUD-: o¡;rt:b¡¡ d' atn:;.~~i~. 
li'OW1!ll dt' 1li!.lle e~r.i:; • t:r~z-.•. ;~¡¡ ~Jl..~ 
:f:;ê~~"'lnkel.tll.Z\0>09 rl\. "Wll re1191~., .:n. ~Jt' 
lfi:JLZ~ lll<t» hl ~~ !'6-e~~.aet".:. 5 
~e]. .. e¡¡;llllt:rarl U•!D ~. dtfi:tr~~rf:'·llkei¿;¡.
¡¡::.li6 liWS'~\Olr 1 •.~ tt.r:a~!e:li..~ t~M,~lll~~~ ¿¡;. 

emerv~-~e e$$~w~ ~~ j~~ ~~~i® 
ai 1 a _l!WStfï; i.li..li:fe::r.sm.ei~ití ezn!ï;re ~als dL~ li:l!Ji:~rmlJ.t¡¡ q~>,~. «t.'lt'~ 
~t·s.J. Si :ram 1a. SE]. .. 1.3eei~ Ql :1~ ~.;m.®":::llllgtni.mJ..! tr~t .. Jl.& &l:li:ir~~i.;:.r
e:!i.6 ~t dlim.i.J!!.ll!Ú!llt. e i.1lt.i.~ iq!~ :E.tm;~~:.. JL~ ~~<rn$Un1i.lm:l!:ter.t., :!:li~ 
::e.r- s.e ~i.rl6~t6- ~-h: s~tr{i i!ld:!!.rldn25 ~~JL~ft.~'t~t ~tt"~...!.~.:!i.m.~, 
e> ~ q;_~ pll])JM¡.m e~ ~tt·~i.z ~?i t~ ~ri@l~'gi\!:: .. 
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Lliçó t:-7 &. . 

Els llibre s ge.aea.J..bgics - E .ls llibre s geneQlbp ics 
són llibres on es regisiiren els fills d ' uns reproductors esco
llits. S!a.nomenen tamb~ llibres re gist res i se gon s l'esp~CJ..e 
els segtten&s noms: 

Stud-BOO.!s. 

H-ird- BooR 
~ss-Bou~ 
Floc.K-Book 
Swine- Book 
Ki t-Boo.k 

(llibre de quadr~) per l'espècie Cd-
vallina. 

per la bovina 
per l'asina-L 
per l'espècie ovi~ 
per la porcina 
per la espècie C!prina 

Els llibres genealbgics foren instit uits pels angle
sos Xa un segle i mig , pels cavalls de carrera. 

Tots els pobles conscients h~vien donat una gran impor
tància als ~scendents dels productes selectes. 

Els ~laros n ' eren fortament amants , aixecaven una ~e
ta de tots els car~c ters del cavaLl, iUe li ~enjaven al coll dins 
d ' una bossa de cuiro~ 

No hi ha duote que una gran garantia per l'exp¡otaci6 
és l ' arbre genealbgic dels animals que tinguem a l'estable. 
De l'animal que solament pot tenir-se en compte els seus carac
ters actuals se ' n diu que té performance i en canvi si pot pro
var la seva genealogia , pedri~rée. ~•ui no hi h~ ning~ q~e vul
gui comprar un reproductor d'élite sense la c~rte d' ori~en , aen
se el pedigrée . 

El lliore genealbg1c raport~ les següe~~s dad&s: 
Inscripció. Fixac~ó de l 'ed~t del reproduc~or. Confirmac:ó. 
Declaracions falses i revisió dels productes . 

L ' instituuió d'~ llibre gensrlbgic es realitz~: 
ler. Eu una comarca es reuneixen els ra=aders l Ue 70len 

creur el llibre genealbgic , (fet avui diu indispensable). Fnu 
pri,:ner 1 ' obertura del llibre. En primer lloc cleter:ninen els 
reproductors ~ue tenen dret a inscriure' s en el lliore, ha~ent 

de descriare el tipus d'une =anera fixa i estreta, i llnb co~s

sió que designi quins són els ani=als que pode~ inscr~are's ~i
xant també l'edat que han de tenir per a noder- se inscriure , 
i el temps que el llibre estarà. obert a les inBcripciolls i pa s
sat aquest temps no es odran fer altres inscripcions que les 
descendències dels ja inscrits. lf'hi han _ue l ' obertura es con
tinua , perqb ~ quests no són gaire seriosos. -~a cé, els =ills 
dels reproductors pot ser que no siguin digne~ d ' inscriure-srhi, 
i per aixtl no s '.:...dmeten fins que l ' animal j a. té una cert&. eiat , 
en la oual es mira si l'animsl reuneix les ~teixes condicions 

____ ..... u,¡;¡___.¡;¡.._..-L.....>:lu;w..u:~-....l.li:;¡.¡_¡a ::é d ls ders com tSs e1 



- ll'7-

c~s de ~orir-se'n un i en el sea lloc inscriure el d ' ULa ~ltre 
fewells rescent parid~ ; en ~ c&s de descobrir-se l ' eng~7. Jeu 
castigar- se a l'i~ractor aob el bor=awent de tots els animals 
qae tingui i nscrits. 

~ aqu:í Catelunys. de :..li ore genealbgic n ' hi hz un de 
Ïuls ~et per un veterinari Qe vien , que lliure certificats d ' o-
rigen pels guarans d.e 7ich. En els Serveis de Ramadera s ' ha 

fet un llibre geneelbgic dels ani~als premiats en concursos . 
En q~an als guarans es 1::yreL certi~icats d ' expedició sobre 
:puresa de r açò.. 

Aquesta institució obliga a la selecció i a ls. con
sanguini tat ; 
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5er~nci~ i Variació 

Lli;;! 2o~ . 

La vida ~ue continu¿ - ~u vid~ es concrete en ind:vi
dual.J. tats . '"uan 2.es P"ene:racio ..... s es renoven els reproductors 
e~gendren le ~ide, :~ une con~i~uPció de le vida. En els és
sers in=eriors ~s fec-~ent conce~ible, en les plantes uer e~em
ple UJa clavelli!!.a _u.e e s reproduai7. per e squei.x; nr hi he.n de 
palntes ue solemen~ es reprodueixen per esque~. el desmoi per 
ezeop~e és d•úrigen oriental , i no t1ndri~ res d ' estran$ que 
tous e:s d ~s~cis d'3aro_4 pro\ing~~ d'~ ñnic pe~. 

En el cas a•~sser superiora tot ind1v~d~ prové d'u
~ cel . l.UJ.a (ov:..ú. J.. esperm~tozoo ::::uS:l.o:n.als) q~e ea reproa.uei:x 
io~~~ lloc~ l'iniJ..ViQu. 3Ltre ~ indi~idu or~i~z~~ mort 
(cad~ver) o viu. h1 ne 1nu <lii:'eràncn. .... ; .::u. ne lz::. v::1.da t¿Ue els 
distinge1x, i ~ue és lo ~ue fa _ue 3S pugn1n reprodui=. Lo ~ue 
és la vid~ Lossl~res no ho podem de::::inir, pe= ésae~ d'ori=e ::::i
los~fic o -e~~ísic, per~ si interess~ la for~ de la cont~ui

~at ie la v~d~. ?osant en contec~e un ovul i un e~nerr~tozoo 
d.e lL =ateb:a espècie s'obiié u...r nou individu, })e~b si só:::1 ê.e 
dlsti~~ esnècie no s ' obté res. Cada coloide de les cel.lales 
sezuels té-una vitali~~~ cr~u~a. Lc cons~~~ci~ de le ::::v=~~ e~ 
una espècie és ciegud.a s. .1.~ naturS::esa d.'e.~aests coloides , a 
l ' er:uiiiectura de la ~olèeuulb ~loU3dnoide . 

Oon~unte~e~& emb la vida ~i ~e la conoin~c~ó a · ~~ 

::::orma Qe~er~iLada i ::ixe . 

Ls. ~ran&ni Esi6 à.e cere.cters- -=:i bill els ceracJers 
i~a~s i els adqui~its. I~ts só~ els ~ue ja e2 trooe~ a~ 
l ' .:>vul feconds.t, els -due es troben ja en la :forma del :La.,us. 

~.lla!- l'indi\1du acaòa d'ésser t>arit té caracters i to·ts els 
o~e ~lesñores ~é són e~s i~~~s. To~s els cerecters innats 
s6!: tre....:::ls:::issiol es , per~ no no :h.e.n d'é:::>ser necessa:-:.e!!'.ent, ~
cara que ~lguns i ' ells si , coru són els genàrics. els que nu s6n 
iEdividuals, ja ou.e si no ::os eix! l'individu seria un mo:z:stre. 
Jn gos ~er a ~i3ie ba d'ésser ~ecessa=iement ~ gos, o si~6 ~o 
~o~ 7iure ~ ~oririe en el cas 4 Ue ti~~~és ~a ~orm~li~st grossa. 
~o arribaria e desenrotllar- se ni a dins de la xatriu; a la EE

triu s'hi -produiria una m¿:¡.ssa o mo: e in::'orme se.r:ae ;idb. . l'O ts 
els caracters ~en~rics i els es·Jecíf les són tra1:.smissibles . 

En lo que a:facta. els cara~te:rs iñdivid.ile::._s -poden ésser t'rans-
nesos o no . 3ls carac~ers anatbmics , fisiol~~lcs , de volum, 
1 ' estatura. , etc . són transmissibles ·erb LO d ' ULa manera neces
sAri~. 

L'herència és ~a espècie de feLo~~ ~ue tendeix a 
conservar els carl::.Cters específics. 11'ra!ls:leten els cs.rdcters 
iels antecessor s . ~waests ~e~6~ens des de oue l~h~itet s~~ 
1.edice.t al luxe de pensar 1 1 indi vidu contiÍius..!Ilen-.; h& ce= cat 

. ::;_•origen de la transr.rissió de caracters h.s:ve!lt-se in~en'&c.~ mol-
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tes teor~es noves, teories prbpies de cada ~poc~. 

Es podria Ïer una divisió dels autors uue han estu
diut aquest problem~ . 

Des del punt de mira metafísi c o biolb~~o l ' han estu
diat els següents autors, dividint-se aquestes en els següants 
grups : 

ler. - Agents sobrenatural s . 
2on. - Partícules infinitament petites o de l es partícules 

i maginbr i e s . 
3er. - Biolbgic o de l'evolució, o processos f í sj co- químics . 
4ré. - Idees actuals. 

ler. grup - Teoria d0ls agents sobrenaturals - En to
tes les mitologies es consigna el fenomen de l'herència, i sem
pre el que dona la forma ~s un agent immaterial; tquesta idea 
no ~s primitiva, encara perdura ara. La mat~ri~ ~s diversa se
gons aquests autors , l ú matèria ~s l ' origen del cos i la vid~ 
la fa aquest agent inmaterial , ~s l ' ànima nostra i el psiquis 
dels grec-s. Aouesta idea és la dominant des de l'anti qui tat 
Llristotil, Sant Agustí) el renaixement , en l'Edat lvli tja i dar
rerament en l'Ese.ola de Montpellier i actualment en el filosop 
Bergson i en els espiritualistes. AQuestes idees s6n metafísi
ques sense cap caire científic. 

2on. grup - Teorio de les partícules imaginàries 
En aquest ja hi han ca~ses veritablement cientifi~uesr i el re
presentant genuí d ' aquest grup és Buffon amo la seva ~eoria de 
part ícules indivisibles i indestructioles després de la mort . 
Els cossos dels aniJ.1al s i plantes est&n formats per mol~cu.les 
que no són pas inertes, sinó que en certes disposicions tenen 
vitalitat i formen segons la di sp osició una planta, un bou o un 
cavall. En el moment de la fecondaci6 hi ha una forruuci6 gran 
de mol~~ules per a que aquestes es puguin estracúurur i formbr 
un nou individu. Dins d J la mat~ria hi ha un aportament de 
mol~cules , en 1~ lactàncla també i fins o la mort en que ales
hores les mol~cules m's subtils pasbeu a l'àire i les m' s pesan
tes queden a la terrd Droduint vegetals i en aqu~sts hi hauran 
integres aquestes particules , i aquestes part1~ules solament 
f~ran profit als individus de la mateixa esp~cie de que prove
nen les partícules , les al tres resten indiferents . 

Aquesta teoria influí en a ltres teories posteriors, 
aixt en la de les gemmules de Darwin que s6n uns cossos que 
exislieixen en les cel.lules dona11t- J.os- hi l'estructuru prbpi&. 
de l ' individu la forma que aquest hagi de tenir. 

3er. grup - Biolbgic o processos físico- guímics - L& 
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teoria de Orr pans& que tots els fenomens hered1~aris són d ' or
dre fí sic , l' individ~ 6s com un cos flexio~e u~e se li f~ssi 
perdre certa form~, ~ue al cap d'un cert temps la conservar~ . 

Un altre teoria és la de Weissm~ q~e després 1~ 
pràctic ... i l ' anàlisis ha confirmat, diu aixf : foc individu es
t~ format per dues menes de cel . lules: les del cos , som~tiques 

i les dels orguens reproductors o cel . lules se~uuls o germinals . 
Les somàtiques no ee transmeten , són de duració finita, les que 
de cert~ manera serien inf i nites o i mn1ortals serien les germi
nals; aquestes demés poden ésser de dues menes, formades de dos 
classes de materi als , l ' un que serviria ~er a formar les cel. 
lules somàti ques (material de ~on. Ofdre) i les altres per a 
formar les cel . lules (m~ terial de ler . ordre ). L~ glàndul~ se
xual resulturi~ d ' a~uest material de ler . ordre. Efectiv~ent 
l'anàlisis ha confirma t moltes de les seves idees , i el mateix 
Bergson diu : El depositar1 de la vida serien les cel.lules se
xuals i toto el cos u:r~a esp~o i e de capsa o receptacle per b. 

guardar els orguens sexuals . 

't¡eismann va treure al! u es ta i de~ de 1 ' embotellament 
dels germens o sigui que el pri .er individu ja tenia ac umulats 
tots els germens per a les generacions successives . 

Lo cert és que sense participar de cap doctrinu, ni 
antig~ ni moderu~ veiew que eu ~es cel . lules sexuals els nu
clis porten~~ oatuta en la proliferació i en l ' her~nc~a i eL 
e~ .uucJ..J. és OLJ. existe.1.x tota .1.a forç _ de ltJ- sembla.nQêa. de curac
ters . 

El procés neredltari és imposs.1.ble de segulr fil per 
r~o.a. .1. pe.r ~.LXb els cuits s ' nen dlvwplir d ' hipbtessis i de 
t eories . 
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Lliçó 2~~ . 

Els c~racters adquirits - Curacter udquirit vol dir 
aquell caracter que l ' individu s •apropia durant lü seva vida, 
caracter {Ue l'individu no ha heredut dels seus pares . ~quest 
caracter és transmissible o no a la descendència. Aquesta 
qüestió de 30 anys a n 1 aquesta part ll&. pr e s molt d' incre1aent. 
Si aquest caracter no es transmet, els oaracters ~dquirits per 
l'individu no serveixen per a la seva descendència , no se n 'a
profita la descendència. 

Si aquests caracters no són transmissibles demostra
rien que l a doctrina de Lamark és falsa , el transformisme seria 
i mpossible , una nova qual itat no es transmeteria i no es modi
ficaria l ' espècie i aleshores cada espècie deu provenir forço~ 
sament d ' una purella semblant als seus representants actuals. 
?erb observem que 70 anys enrera els cavalls anglesos de cursd 
feien la carrera al trot, i avui dia la fan al galop , amb 7 o 
o generacions la velocitat ha augmentat enormement , és doncs un 
caracter ad~uirit 9er la raça . Els c~racvers adcuirits són 
doncs transmissiules . També 100 anys enre~a ao ni havia cap 
vaca holandesa ~ue dongués 5000 litres anyals ; a7ui dia poden 
donar ~000 litres anyals. Un control que hi ha en la província 
de Frisia ha d~mostrat ~ue aquest augment s'ha fet paul~tinament , 
de generuci6 en generació. 4mb el bestiar d'engreix, el Durnam 
per exemple, en teni_ una altre prova ja ~ue loO anys enrer~ 
era dolent! ssim i La.vui dib. són u.us exce l . lente animals per 1' 
escorxador . Doncs bé, toto el bestiar en general s'n~ milloraL 
en vir~au de 1~ transwissió de. s c~r~c~ero ~dquir~vS• ~~ bé, 
è:l.l{uest~ trallsmissió és lirra "tada, no hi ns. cap anilaal que varii d' 
espècie . ler. Els caracters ad 1uirits són transmias ibles din
tre l ' esfera o quadre específic , sense modificar les qualitats 
específiques , i 2on. L'herència dels caracters adquirits no ~s 
suficient p~r a aue varií l'ef3uècj..e . Un c~va.ll contl.UUúllt 
essent C¿;tVull. pot ¿;¡,dqrur~r tot.-'8 els Oúrti.oters dels seus s.va.n1i-
passats, perb sense sortir de l ' esu~cie . 

Les mutil~cions - Es ~ransmeten o~o . Perb per regle 
general no es transmeten; la mutilació no passa ~1 fill; si a 
un ~lmal se li talla le cua els desòendents neixen amv ena; si 
~ls gossos els hi t~len les orelles els c~dells surten ~~b o
relles, totes les criatures neixen amb les orelles per fo~adar , 
a totes les dones se ' ls hi ha de rompre la membrana de l'nime
neo. 

Les mutilacions no es transmeten doncs . Perb no obs
tant es donen casos de t r ansmissi6 . Hello, un veterinari fran
cés , oit~ el c~s d 1 un~ euga. que fugint va topar amb Q~ arbre 
quedant el frontal i l ' ull fracturat, i l ' euga estava prenyada, 
i el pol·tro que nasqué sortí amb el frontal i 1 • arcada orbità.
ria deformats . Brown - Sequard 60 anys enrera. feia la secció 
de l'esoi~tic en un conill , i t~uest ~1 reproduir-se els fills 
sortien epilèptics . Si pra.ctiva.vu la secció de 1~ mèdula els 



Lills també eren epil~ptics, i els fills d ' aquests tamb~ eren 
epilèptics . Durant 40 anys aquesta tesi es va mantenir; i d~

vant d ' aquesta evidència el problema de la tr&.nsmis.,ió quedttVl:i. 
en peu. Perb fa uns 12 anys metges rusos repet~ren l ' operació 
de Brown-Sequarll i feta l'operació &mb to ~.ta asepèia lu mutila
ció no es trunsme~ia. . Si es f~ lu sec~ió del cos restiforme el 
globul ocular es deforLna quedant 1 ' ull atrofiat , cego . .~.r uesta 
operació ~en feta es fa sense supuració , ~ els descendents 
transmeten aquesta mutilació. Un bou que ~s trenqui unú bany~ 
si hi. ha supuració els descendents surten sense la bl::ID.Yt:~.• 

Davant d'aquests fets diem: Sempre que hi nagi una 
mutilaciú qu.e S 1 .1li....t,::. p.r·odui" u.::!Se.~;~ " .í cu....:te.Ltt , seuse produir al
teracions ~enerals la mutilació no es transmet úlS descendents 
(sense supuracions ) . ~ua.n en un animal sense necessitat d'ha
ver-ni procés supuratiu es mutiL~ una part del sistema nerviós 
central l ' &lteraci6 que es determina fa que la mut ilació sigui 
transmissible . 

Les malalties - Hi han malulties que si el p&re o 1~ 
mare ja l'han patit , s6n garantia , que sls fills no l ' ag~faran , 
la verola per exemple . El fill d ' un individu 1ue l ' ha sofert 
queda ~unitzat. En canvi hi han altres malalties que si els 
pares la tenen el s fills també la poden tenir . Hi han dues me
nes de malalties , unes ue un cop passades l'individu quedu im
munitzat (mal roig ), en canvi altres que no (glosopeda) ~ue la 
pot tornar a ~gafar , són les malalties rerl icives. Aquestes malal
ties0es poden transmetre al s descendent-s'? L<- tisis per exemple 
hi havia discussió de si podia pendre part en l t formació de 
1 ( ovul . Si la mare essent tuberculosa podia ali..lentar i alle-
tar al seu fill, si la s~ng en el pri .er cas podia infectar 
al fetus . Acuesta ideti. de que l ' ou estigui inf'ectat o JUe el 
fetus quedi :' ..a.:fectat per la sang de la mare , cada dia va. per
dent terr eny. Lo que l ' individu serà sempre w 1 medi favora-
ble al de sanrotllament de la tuberculosis , serà un probuble 
candid~t en lb malalti~ o a altres malalties , així el fill 
d 1un tuberculós pot no esser- ho , perb, pot ésser un alcohb-
lic , un di~b~tic , un epilèptic, etc . són .~::...alties .. .c'"'"!l.d=tiL
sibles i u ' aquestes els principals són tuberculosos, diab~tics , 
alco.b.hl i cs , epil~p-tics , de manies r eligioses i vicis de con
formació . A~uestes malalties es transmeten amb una facilitat 
~norme una amb l ' altr e, en la seva d~scendència. Aixb és degu~ 
que l ' estat humoral del subjecte engendrador és defectuós pro
duint aquests descendents. 

En quan a les tares dels animals es produeix lo ma
teix : Tares ossees i de les articulacions. 

Els vicis de conformació poden tr~nsmetre ' s per he
rànc i a ; així els animals esquerr Qns, amb peus d ' oca, ense
ll~ts , geperuts , etc . veiem que transmeten aquests defectes 
e ls seus descendents , lo que vol dir que aquests anillials deuen 
ésser eli mi nats de la reproducció . 
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Les tbres de ls ossos, com són els esparverencs , so
bre-canyes, sobre- peus , etc . s 6n mol ts animals joves que les 
contrauen degut u que per herència hi tenen els os ~os predis
posats . 

Les muldlties de la nutrició s ón trunsnis~ioles per 
herència , perb aquesta transmis:ü6 és Vt.ria.ble , uix! U11 her
pètic , por engeudrar un diabètic, un diabètic a un alconblio ; 
aquesta mutualitat de la transmissió d'u uestes mnlultieb , 
succeeix també amb les malalties nervioses ; i di o tes , lj.lt;Ohb
lics, epilèptics i tuoerculosos . 

Les J.u ... ltüties esporàdiques o siguin les no contagio
ses, com l'asma i el tir, solen ésser transmissibles , o millor 
dit predisposen a l descendent a contraure la dita mal~lti~ · 

Les malalties contagioses donen lloc a dos fenbmens 
paral.lels: A l a in~unitat o al contagi. Un sifilitic engendra 
un non ésser , i aquest surt sifilític, cquest contrau la malal
tia per han~ncia o per contagi? Hi han autors que afirmen que 
la espirocheta palida (el par~sit de 1~ síTilis) penetra en 
l ' ovul i allí es reprodueix juntament amb el fetus: el ~es
candent contf~uri~ l a malaltia per herènci~, quan sense necee
sitat de penetrar el germen a dins de l(ovul, quedi afectat 
per dita malaltia. 

Ja hem dit que paral . lelament el fenomen de conja
gi , hi ha el de l'imwunitat , aixi si el mascle és sifilític 
pot engendrar un f ill sifilític , i no obstant l L femella no 
contraure la malalt ia, el germen. LJ.0 •• 1passa pe r la placentd., 
degut a .ue la femella produeix determinades subst~ncies l Ue 
la fan inmune a dit germen pat bgen. 

Atrofia i hipertrofia - Atrofia (A a no , trofus -
nutrició ) - S ' apliàa a n ' aquells orguens ¡ue restant sense 
nutrició tendeixen a desapareixer. ~uan una funció no es veri
:fica l for guen s ' empetiteix i arriba a desaparexer. .Ai..lCÍ en 
l'home el senti~ de l'horientució per no usar-se na desap~res
cut . El smstem~ moto-locomotor en els porcs estabulats puix 
que els de montanya s ón camallar gs i els d ' estabulació s6n ! e 
potes curtes . les b~sties precoses que es moririen de gana 
si tinguessin de cercar els aliments en pasturatges magres . 
El cars.cter agressiu dels bovi:rts gairebé stha perdut . 

L'atrofi~ és doncs una qualitat que es transmet per 
her~ncia i permet desenrotllar a expenses de l ' orguen que no 
es desenrotlla un a ltre orguen. Al costat de l ' atrofia tenim 
doncs l ' hipertrofia que determina l!ue sl orguens .ue funcio-
nen es nutrei xin més que els altres i prenguin ~. major desen
rotllament . Les mamelles de les Vhques s'han desenro tlla~ enor~ 
mement degu~ al seu continu funcionament , un vedell pel seu a
liment necessita solament uns 5 litres diàr~s , i avul dia ni 
han vaques qile Llonen 30 litr es diaris; lt:~. mamella doncs ha 
augmentat enormement de volwn i invadit altres re~ions i sor-



tint mugrons complementaris , i aquests caracters es t ransmeten 
per herèncitt.. 
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Herència directa - Herèncih directa és la que v~ direc 

ta~ent de peres a fills . Pot ésser l a directa propiament dita 

i ¡a oreu~d~ . Directa en el cas de que els mascles heredin di

rectament e¡s caracters del seu pare i les famelles els de la 
seva l!ll;;:.re , i herència creuada serà en el cas invers . 

Demés l ' herènci~ pot ésser unilateral i bila~eDal . 

Unilaretal en el cas de que els productes ob~ingu~s heredin els 

oaracters, tan s i són mascles o femelles , d ' un t~n sols dels dos 

reproductors . 31 reproductor aquest que transmet ell tan sols 
els seus ohracters és lo que els francesos els ~nomenen bon 
raoeurs, i els carac ters transmesos poden ésser etnics o de ra
çu individual i sexuals 1uan es transmet el sexe . 

Herència bilateral - Es el cas en que ~ls descendents 

herede n els c~r~cters dels dos reproduct~rs . 

Pot ésser igual i desig~l . Igual quan l a suma dels 
c~racvers del psxe i els de 1~ mare és igual , o ~~reoé igual~· 

Dintre aquest cas, o sigui en el cas d ' herènmta bila
teral igual hi h&n dos tipus: Juxtaposició de c arac~ers i fusió . 

Es diu que hi ha juxtaposició quLn els c ciXao~ ers dels dos repro 

ductors en els descendents no es vomfonen . Hi ha fusió quan 

els carscters dels reproductors es fusionen i donen c~racters 

mixtes . 

Herència bilateral desigual o deshhrm6nica uuan el 
descendent mal grat tenir caracters de les dues brb.il"ues , n ' hi 
ha una que do~Ina hlés que l'altre . 

(me tamèricu 
Aquesta de sha.rmoni a pot éSEer( 

(t...nt imèricu 

Desharrn6nica metanèrica ve a ésser el mateix cas q_ue 
en l a juxtaposició de oaracters o sigui que romanen diferenciat 

L ' an~imèrica arriba a l o que s 'anomena diddimetria lateral , és 

la exar cebaci6 de l a rrateixa metamèrica ; de w~nera ~ue per exem 

ple veiem: un cantó de 1 ' ani .1al més l larg o més !?."ros iu e 1 ' al tr1 

un ull gr~s i un d: negre , o sigui que hi ha dessimetri& latera 

Els descendents dels antimèrics fins en el oas que hi 

hagi dissimetria biluter .... l , r l creuar- se fan les variacions de

sor denada s . 

Herènci~ colateral - Entra ja de ple en l ' estudi de 

l ' atavisme , i 3s en el cas que els descendents s ' ussemblin no 
als sous antecessors directes , sinó als colaterals de l ' arbre 

geneolbgic , als oncles. 
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Her~ncia homocrbnea - Es en ei cas que el s car~cters 
que s 1 he re den apareixen en e ls descendon ts en el ms te h ve nps 
que apdregueren en els seus pares. Commper exemple l ' c.J.parici6 
de malalties que s ' he•eden en el mateix temps que les contragué 
el pare . Ls menstruació en la dona. 

Her~nci.a. homotbpics. - Es la e ue fa qua en els desce~l
dents els caracters e ue s ' hereden apareixin en el Jla.t,ejx lloR 
que q sos pares. Exemple : mutilacions , llúpies , pigues , etc. 

Herència homohis ta - Es el cas en a ue e ls teixits pro
pis d ' un orguen deterlílinat s 1 implenten en els descendents en un 
altre lloc . (en l ' eparell digestiu) 

Herència alternant - Es quan els descendents primera
ment tenen uns caracters~ i d~spr~s al desenrotllar- se cambien: 
Exemple . Al neixer tenen els caracters del pare , després nere
den els de 1 ! &1 tre prot5enl tor . .:!1ls bluucs que es casen amb fi
l i pines els fills pri merament sembl en fins de pura r aç-a, perb, 
més tar t agafen el s caracte rs de la mare , es tornen mulatos . 
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Llio6 :?.J..:.. 

Herènc~~ mendeli~u~ - Mendel era un fr&re que es dedi
cava al s es tudis botàiÏics 1 preferentment t.ls fenomens d f nerAn
Cib. ; el s se as tre Od.lls foren oblidats durc..11t 40 · :.nys . !vtendel 
navia pub~ic~t les seves experiències i veient que nin~d an feia 
c~s pregà a h~egelli que llegis la seva mo~brla sobre els hí
brids ve~etc.ls, perb, f.i.guesta rnembria fou posuda en l 1oolit fi.as 
t1ue Huc de Vries , de Amsterda.tu i Correus u.d l 1....r ln~io. ~ Tchesmnt k , 
de Viena publicaren les seves recerques sobre els hibrids vege
tals coinciaint en les seves afirmacions, i recGroaht la histb
ria de la biolmgia veiereh ~ue Mendel els havia precedit, desco
brint aquests unes noves lleis de l'herència 1 la genètica. L~he
rència. .Mendeliana es base en tres principis : ler . Fix-ur e~ nort
hre de fo:rm,es diferents que resulten dels hi bri ds . 2on. Cl ..... ssi
ficar aquestes formes a cada genexaci6 amb un~ o més categorles . 
3er . Cl~ssificar numericamen~ aquestes formes , o sigui establir 
relacions numèriques . 

Voc~bul~ri - Els Mendelistes nan creat un nou vocabu
lari , en que els termes i signes principals són els seg~ents : 

G-a1ne ta ••••• • ••• • •• • • • • • • • 
Zigot •.... . .. ..... . • .• ... 

Cel. l a l sent~.l 
Ou fecondat 

Homozigo~ ••• • •• •• •••••••• ) 
l!'a.c tors en doble dosi •••• ) L' indi vidu que posst:óiX 
Ouac;-er f i xe •••••••••••• } dues gametes de les matei-
Dupplex · · · · ········· · ··• •J xes propietats 
Doole dosi •••.•••• • •••• • • ) 

He uerozigot •••••••••••••• ) 
Factors en dosi senzilla . ) ~uan les gume tes dtun in~ 
Caracter hibrid ~ •• • •••••• ) dividu corresponen a dife
Q[racter impur ••••••••••• ) rents propietats 
Simplex • •.••••••••••••••• ) 
Do si senzilla ••••••••••• • } 

Nul . liplex ····· ·· • o• ••••• ~uun e~ zigot porta factors 
negè:itius 

Fenotip~ •• •••••••••••• • •• Caracters aparents de 1 1 in
dividu 

Gent)tipv>vO •••• • •••••••••••• ) 
Fbrmula heredi~aria •••••• ) Capital biolbgic o heredi
Factors mendelians •••••• • ) tari o oé els elements he
Unitat heredi:bm-iu • •••••• ) redita:ris que composen l 'in
Caracters unitats •••••••• ) dividu 
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)Expressi6 ali~bètica de la 
Earelles alelombriiques •• )pres~ncia i abs~ncia de fac 

)tors mendelians 

Caructer dominant •• • ••••• ~la propis de l'hiorid de 
la primera generu~i6 

Caracter rescessiu ••••••• Retorn~ un dols ~ubjectes 
reproductors purs de la pri
mer~ generaci6 

Filial , 1 , 2 , 3 , e1ïc •••••• De la pri.t:lera , segona, etc . 
genereci6 

()' ........ .. ....... . lV1ascle 

~ • • • • • • • • • • • a • • ' • • • J.i'emella 

Factors q~litatius •••••• ~~propietat o caracter 
manifest de l ' individu 

Monohibride , . •• ••.• .••••• ;segons que els pares tin
BihÍbrids •• •••• •• • ••••••• )guin un , dos , tres , o més 
Trihibrids •• • • • • ••. •• . ~ . • )car&cters contrastants 
Polinibrids •••• •• •• •.•... , 

.e-quest vocabulari ens fac ili ter à el nostre estudi so
ore el Mendelisme. 

Mecanisme - ler . Consisteix en fixar el noillbre de for
mes diferents que resulten dels híbrids . I .... endel a 1 r estudiar 
els fenomens hereditaris va escollir granes ben diferenciades , 
els p~sols que s6n fecondats i es desenrotllen per uuto~eoonda
ci6 , escollia p~sols grocs i p~sols verts , i amb cut:íc.:ula lli
s&. i cut:íèula arrugada. Cada vegada que M.endel feit?. una hibri
daci6 ; grocs amb verts els h:Íbrids sortien sempre umb ~r~es 
grogues i sempre d ' una manera constant i no hi havia doncs cap 
descendent a favor del p~sol vert , perb, aquest fet solwment 
era aparent . 

4on. - Classifi caw~ aquestes formes de cada ~eneraoi 6 
en una o més categories . En l a prÉ1era generaci6, els resul
tats eren que els fills fossin tots pèsols grocs , a.ru b~, si ~
quests pèso l s grocs de la prLmera gene raci6 els feien reproduir 
entre ells que tindre~·!' .~~;.ues 11s n:Íorids de primera genert..ci6 
donen subjectes en la proporci6 de 3 a 1 en que 3 seran granes 
grogues i el 1 granes verJ.es; aquests resul t .... ts s 'obtenen ope
rant amb gran quantitats de llavor uOOO granes grogues per 2000 
granes verdes , o sigui en l a relació de 3 ~ 1. Si no s ' opereh 

en gr~n _uillltitat no s'ootenen aquests 
resultats d runa maner~ matemàtica. ~ls 
de la prinera gener ació són h!brids amb 
car~cter dominan~ , que és el caracter 
groc i en la segona generac ió obtindrem 
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tres individus ~:mb el caracter groc dominan1i , i l 1nd.LV.1.du. amo 
gra~ verd- cu.u.~~ituin~ a~ues~ carucLer, un ca racter rescissiu. 
En ia tercer~ generaclÓ la cos~ es comp~ica. L~ 1r~a verd~ 
......... ~o:teCOüt.l. ... d ..... do.u .... sol ament pèsols verts, u~ uaur~ nezgu" I.U.J. 

re liOr.u. ta. .La rc;.~.ça pr .1.mi tl VtJ.. Ei pri.ner J:.I~SO.J. ~roc b.U"tiO:tecondu.u 
donar~ cawbé pàsols grocs de pura raça, perb els ~ltres dos au
tofecondants o mutuament fecondats repeteixen els productes de 
la prilner a generació, 3 grocs ~ 1 vert , Aquests fets es solen 
expressar per lletres. 

12: . ge ne r ació: 
~s .-gener ació: 

o també 
o t .9l'Jil¡bé 

3D 1 R 
1 D pur t:. D i mpur l R rescissiu pur 

D DR RD R 
25 % dominants purs ; bO % D. impurs; 

25 % rescissius purs . 

~ partir de la ~g generació hi ha una s~rie de compli
caouona. Si creuen un individu de .L~. gener ació amb un de 3~ . 
teni m una f brmula de descend~ncia complicadíssima. 

agafa una r ata gri s 1 un~ de blanca, opera 
el creuament i obté en l a p rimera gener<..ciO només que ra1;es gri-
ses , i gual que en el cas anterior. Fent reproduir els p oductes 

de pr~er~ gene r ació obtélles mfteixes 
fbrmules . ara. bé , si ll:. rata blanca 
de l a segona gene ració l ' unim amb u.ntt. 
altre de blanca solament uindrem ra
tes blanques; si l a pr i mera grièa 1 • 
unim amb una. altre de gris<.J. teniln so
lament rates grise s . Si dos qualse
vols de les tres rates grises les ú
ni m entre elles es repateix l a f br
mul tt., havent- hi un retorn amb els a
nmm~ls a les races pures més ràpid 
que amb els vegetals . 

~uan el mend~liame srha volgut aplicar a les unmpares 
o a l a .ra.ça .aumana s ' han hagut de lin.i tar els biblegs a car ac ters 
secunds,..r .1. ~, arribant a l a conclusió , que les lleis de l>1endel a 
plicaaes als c~racte rs tlarfolbgics no s ' han posat en clar encare , 
avui dia ehc~re no s ' ha pogut arrioar a una conclusió , en canvi 
aplicat a l a producció de lleli .iilson ha arribat <.- obtenir dades 
preci ses . El professor Fratteur , director de l 'Institut de zoo
t~cnia de l'Universitat de~~~~ va dir que per a repoblar 
la B~lgica desvastada es valdria per a reconstruir la raça bo
vina, d ' aplicar les lleis de kendel, crei ent arribar a obtenir 
quantitats de llet i carn, fàbuloses . 

Mendel va reportar els caracters morfol bgics a la pu
resa de ls gemetes , i si aquestes s 6n pures els individus s6n 
purs, en el menlelisme ens trobem davant !e fets experimentals , 
poden1i-se afegir a cada. generació noves qualitats , malgrat; els 
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resultats ootinguts, fins ara no s ' .han Q.plica.t aquest;s princi
pis a les esp~cies solfperes. 
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ATAVISME - Es una forma hereditària observada de molt 
antic . L~ característica de l ' atavisme és que un individu pot 
heredúr algun o tots els car~cters d 'un seu avantpassat , mal
grat no haver-se vrtsm~s aquests caracter dur ~t una o m~s ge
neracions. 

Classes - Es compten cinc ruunilestacions d ' herència 
at~V.J.Cu · Lu primera mod.ulitut ~s filogè.u.iCe~. , la segonu. espèwi
J.iau , .J.~ tercera raclal. , lt~- quartu fumlllar dlreota , J. la. y_U.i.üt...t 
fum1l1ar colateral . Eu ~uestes cinc modalltats se n ' nl pov ~
~eglr un altre; her~ncia atàvica serial. 

La primera modalitat ; En l'espècie ~avallina mantes 
vagades aparei~ un cavall emb tres dits , do manera que els pe 
ronés prenen un d1Ame~re ~ o 3 vegades superior al normal i te
nen les tres falanges i l ' última falange recoberta per la pezu
lla. Ar~ bé , a ixb és degut a que l'antecessor del c~v~ll tenia 
3 dits? 4 uest fet és una monstruositat o és un oas d ' atavisme? 
El s antecessors est8!1 caracteritzats de.nés per una for ma espe
cial de l~ corona dels caixals , si els tres dits corresponen amb 
la for~a de la c1nta d ' esmalt dJls cai~~ls , alesnores indubta
blement és un ces d ' atavisme, de lo contrari és més fàcil que 
sigui una deoviació de la norL1ali tat . 

L'atavisme e specífic no oferei:. cap dubte, i es refe
reix en el cc. s que s'ha unit dues espècies diferents d'igual 
g~nere i l ' híbrid que resulta si s ' uneix ~~b un individu de les 
dues espb~ies de qae prové, i el producte s ' acostarà molt a l ' 
espècie que ha actuat' dues vegades, i la serabltalç~.o po li ésser 
cambé que aquest producte pot ésser un o~s d ' &tavisme . 

En el ·bercer cas : Da rwin moltes vepad JS s ' haurà ser
vit dels mètodes de reproducció per a denunciar les races d fa, ... 
nimals , per aquest m~lïode descoorí els antecessors dels coloms, 
llil Lltre professor va d0scobrir l ' origen d ' una raça d(ovelles 
d ' Escbcia fent reproduir una ovells d ' tquellú ruça amb un marrè 
de r a9a diferent , i per una sèrie de creuaments arribà a obtenir 
una ovella que viu salvatge en el nord d ' Escbcia. La r~ça Durhem 
es creu que prové d ' una raça escocessa, la ~uilové, un 
Durhrun de Norrn.nditi. , donava com a productes subjectes de la raça 
"'uilové . 

L ' at~visme familiar en l!ne~ directa , és el cas més 
conegut , el fet que un subjecte presenti caracters dels seus 
antecessors , perb no els iuilllecl.i.o.uS s .~.nó els wés llm..o.y\.Jls, aixi 
Darwin explica el cas d ' un~ nena que no havia conegut el seu 
avi , ~ue feia un ges~ peculiar amo el llavi i a~uesta nena el 
fei~ sense haverlo vlst fer mai • 

.h ta. vi sme cola teral, Y. ue és senz~llamen t un cas d'he
rènoit4 utàvlcb. direct¡_, que un subjecte s ra.ssembli c.-1 seu oncle, 
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lo que és degut a que nebo l:i i oncle tots dos són un cas d ' ata
vistue . tots dos s ' asselüblen a un tercer , blltecessor dels dos ; 
hi ha solament una coincidència . 

Una nova modalitat hereditària anomenada serial i i n
t roduïda pel sehyox Rossell , és un oas comú i molt ïreqtlent 
d ' he.L'ència i 1 ue es1..à renyit amb lu. llei de Gal ton que deia : 
L'individu resalta d'una meiú t dels seus p~res , 3/4 düls seus 
avis , 7/d dels seus besavis , 15/lb de l ' tltre gener~oió i uixí 
fins a l 'inf i nit , amb aixb Galton d · most rava quo el fet que una 
raça conservi és degut a aquests fe'ts , perb se t:,o.üs el senyor 
Rossel~ si tu1a r~ça té ans cerva caracters sewolunts , ~ue de
fineixen a l a raça és degut a l ' atavi sille serial. ~ixí en l'Empor
dà, Roses , i .Ampúries, lloc d ' arnplaçamant d ' antigues colbnies 
g:vegues , entre els ampordêillesos es troben testes gnegues, i na
turalment no tenen altre procedència que 1~ dels colons grecs , 
perb , aquest cas és un atavisme seri~l, aquest individu engendr~ 
un fJ.ll que t ambé té Cd.racters grecs , fins a la taroera , quar-
ta o quinta generació, i alesnores desapareix aquest oura cter , 
aquest és l'atavisme seria l. és un cas d ' atavisme en sèrie . Un 
altre oas : La raça anglesa que B 1ha conservat amo ba.stanta pu
resa, si neix un individu que sigui un atàvic de 1000 anys en-
rera , no presenta cap diferència dels actua~s anglesos , a Grè-
cia un atàvic de 2000 anys enrera tampoc present~ cap difer~n
oia. ~ixb fa que el s individus que formen una r aça si un s ' a
vança molt , els individus descendents d ' aquests es re trograden 
desseguida. Un etàvic serial d ' anglaterra és difícil de s des
triar si és un atàvic actual o de 1000 anys enrera. Si l'indi
vidu prov~ d ' una senzilla c~l.lula , i l ' autogenia és una repe
tició da la filogènia (L'individu és una repetició de tots els 
individus de les generacions que ha passat l ' esp~cie ae que 
parlem) El fetus, repeteix les gener acions de l ' esp~cie a que 
pertany , fins que arriba un moment que repeteix les generu-
cions de la ra~&. (1. que :pertany l ' individu, finalment repe toix 
les generacions geneolbgi~ues . 

Perb quan l 'individu està encare 
en estat embrionari po~ venir un 
o.bort , i ésser eJ.pulsat , Perb quan 
està en la f ase fetal també pot 
venir un úb or~ , i encare no és 
viable, fins que arriba a la ter
cera fase ; la fase r~cial , ales
hores ja pot viure , i donarà un 
subjecte dels caracters de la ma
teixa raça , ara bé , qpan un indivi
du ha cowplert totu la sevt.. gene
ració pot retirar- sw a un indivi
du de 1000 o 2000 anys enrera. 
Pero en la realitat els indivi-
dus de 9 mesos també poden pre
sentar a tavismes . Com és oossible 
aixb? Degut a l a precovi tat en la 
raça bovina per exemple, als 3 



- 133 -

anys ja poden tenir el dentat complet, quan normalment el te
nen a 5 anys. 

Doncs bé , una femella no nutrei_ bé el fetus i un~ 
altre si , així en l ' espècie porcina hi ~n individus de 3 me
sos que pesen , lo mLteiA ~ue e ls altres de 9 mesos . Doncs els 
individus ben gestats han pogut repetir totes les ~er~racions , 
en caavi el pobrament nu trit no té te;.jps perquè ll. m~. tri u als 
9 mesos tantnsi na estat ben nodrit com no , l 'expulsa , i pot 
obtenir-se en aquest c~s ~1 ~v~vic. úonos ué, el co~ce~te de 
molts autors, ~ue consideren que atavisme vol dir un salt e~ 
rera és fals , l ' atavisme és una parada en l'evolució , ja que 
l a femella expulsa el fetus als 9 mesoB tunt si ha repetí ~ o 
no totes les generacions . ~r~ bé , no hi h<uran casos d ' ~ta
visme si les femelles van ben nodrides, o no hi han aborts . 

Els casos més difícils de perceb~r s6n els de l ' es
pècie llU!nb.n.a, _perb que són tcmb~ els que serveixen per argu
mentar aquest~ tesis . Si la característica de l ' espècie hu
mana és l 'intel.ligènc i a , un geni és la màXima eÀpressió de 
la perfecció humana, i norc11alment d ' un geni mai en surt un 
dltre geni , el fill ~s un ésser nor~al , i aixb és degut a la 
~anoa de selecció . ~er Lltra part de 2000 anys l 'intel .ligàn
cia hnwana no ha progre ssat , ja que lntig~ent ja ~i havien 
genis, ~ixí si a cada 15 anys correspon una gener~ció , en 
10000 anys li corresponen per exemple eoo ~eneracions , doncs 
bé, no ni h~ cap individu que les faci les 800 generacions , 
i s i n'hi ha algun ~ l ' unir- se amb la seva muller com que a
questd nor malment no ho serà , vindrà altra volta la retro
gradació. Aixb sembla dir que el fill d 'un atbvic també ho 
serà, perb degut a la g1mnàstica fru~cionúl , l ' individu poste
riorment po; arr ibar a la fi de la seva evol ució genoolbgica. 
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el se.c1y~l ~11\l l es w.orda.ces deixttn , on el llavi ; eu l 1eb.f:Jècie n.u-
WQ.J.la s6~ uvüebu.,::; elo e.u.veJOS o u.eo~~.o.¡OS , ta'!ue s que mantes ve
gades Sl.mulen objectes comestibles; xicosta cue han nascut es
guerrats o mut s atribuint la seva conformació a una impressi 6 
reouda durant l a fecondaci~ pren~at . Una impressió forta que 
repercuteixi en tot el sistema nerviós i en la matriu , i si ~
questa no expulsa el feto les impressions poden transmetre ' s 
als fills; solament en a~uest ct:a.s per quê sinó els vicis de con
f ormació serien en m~jor nombre , i els rue hi han en gr~n majo
ria són deguts ~ ~ltres causes . Les i~pre ssions rebudes en el 
mement de la fecond~ció no tenen cup trascend~ncia en els fills. 
En les guerres el fet de la viol~ncia ha estat una cos ... ~ comú., 
domzelles violades en presència del pare, i mai el fi ll ha es
t.at esguerrat . 

~elegoni~ Un altre fet és l a telegoni~ ue vol dir 
~ ' influ~ncia del p~imer maridatge la mes~li&UCa inicial1 L~ 
ce~egon1.a cons1s~~1x en què una r~mella,cooerta pe.L masc e ~' en 

ésser coberta pel mascle B el producte obtingut s'assembl a al 
pare a i no al B. Per aixb se'n diu influència del primor ma.ri
datge7 En aquelles req;:1.ons en què hi han dues races oen distin
~es, quantes vegades un blanc haur~ cohabitat amb unc negra , i 
n ' obstant t an sols una vegad~ un~ blanca enviudada d'un negre , 
a.l t ornar-se ~ emmaridar amb un blanc el product e portava t a ques 
negres , perb, malgrat tot , en l ' espècie huaana es pot dubtar de 
la llegí timi tat del mascle, en cenvi en ramaderia.Plpo dem assegu
rar- nm s de la llegí timi tat de 1 p c..re , i quan es demos·tri en una 
&. ltr.;. prova , aleshores oodrem creuen amb l t... telegonia. 

]n c&.sos d·:J 1 ' es-pècie animbl els cc. ça dors creuen que 
una goça caçadora si és coberta pe r un ¿ os peter i t é fills, i 
si en el segttan p~rt és cobert~. per un gos cay~dor dels cadells 
que sortiran n 'hi hauran Gue r eti raran el mascle anterior . Ri 
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bQn va ~uers que citen el cas d'una vaca clapada de negre i co
berta per un mascle clapat de negre que dona un vedell olap~t 
de roig degut a que s l mascle anterior era roig . ...iquests fets 
certs són deguts a casos d'~tavisme , no ~s res d ' estrany que 
una vaca holandesa dongui una vaca roja perquè a Holnnda hi han 
dos pelatges; clapat de negre i clapat dc roig . Si la telegonia 
fos certa en les comarques que es produeixen pollins i pmuiats 
la Lelegonia es posaria en evidència. Una eug~ que tred vega~ 
des és coberta )er sernentb.l, i a la uc...rta per un guarà; l'híbrid 
rua i t~ un carac ter d'un cavall o viceversa. 

lot aviculcor defensa la telegonia d ' un~ ma nera ao~r
rima; pe:rb la. telegonia tant en ;.. vi cul tur a com en vaqueria pot 
éss er explicable per l ' atavisme . 

Claudi Bernanrt a la telogonia l'anomenava. it!lpregna
ció i creia que quan hi ha unèt cbpula. el sement i ·1pregna. o in
flueix en tota la femell~ en generGl; influeix en GOLu la fe~e
lla per l 1 [ bsorci6 del sement per lb. ... 1ucosa. vaginal . "ue r uan 
ve l ' expulsió hi ha una impregnació , un intercanvi eLtre el fe 
tus i lt. mare, especialment si el fetus porta malva nerència 
paterna. · 

~uan ve una altre cbpula per un mascle diferent al 
primer no és estrany y_ue 1 ' esper1na.tozoo del segon mascle actuí 
d ' una maner~ passiva i la mare impregnés al segon fetus de la 
seva impregnació rebuda anteriorment . Perb , aquesta teoria no 
és aplicable a les aus que no tenen mttriu . ..... ltres autors diuen 
que la mucosa uterina ~s l ' única influenciada, i quan la matriu 
ha de guardar un nou fetus aquest queda marcat per dita in
fluência. Lo l bgic sembla que una vegedu fet el part l ' acció 
del primer mascle queda liquidada; perb , les noves idees de 
fisiol ogi a sobre les correle.cions , canvis i infl uêncies humorals 
han r eforçat l a teoria de l a telegonia. Ivtalgrat tot , ~neutres 

no es demostrin amb fets queda. en pou, i per ttra so .llü~n errè
nees totes les teories ; tots els casos de telegonia són senzills 
casos d ' atavisme . 

Her~ncia i deter~inisme del sexe - El seze es tras~e~ 
o no . El sexe no es tr~smet d ' una mtnera obligada• Una noia 
s ' assembla b.IDb el seu p~re , són ca~os d'herència sexualment 
creLU:tdC;l.. Els mcndelis"tes en l ' herència del sexe hi han cercat 

una f brmul a matemàtica . La seA~alitat masculi na o femenina 
consti·tu.ei x caracters ~.nendelians , l ' her~ncia mendeliaLlB. es 
base en el fet d ' existir en el nucli de les cel . lules cromo
sones diferents uns dels altres , i si aixb és cert el sexe 
ja estaria representat en l ' ou fecondat , i per aixb el sexe 
no haur ia d ' apareixer en la mitat de l 'evolució. 

I.r:;:¡;eressel sC;l.ber s.i. el sexe es pot de Gerrpi nar, si po
dem teni r d. voluntat mLscles o femelles . Una vedella sempre 
sol vale r més que un vedell . Un cavall ~s ue una eut:t~ · .• r a 
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bé , segons les estGJ.d:Ístiques de Wilkens, tenim 1:1.\l~ ao.J.Có l oüOV 
OJSurv_0ions cavu~liues per cada 100 femelles hi han 97 ma scles; 
que en 551 observacions bovines ha trooat el b'l % de mascles . 

Cornevin trob~ que per eadQ 100 eugues 
eles , i 104 mascles per 100 femelles pels bovins 
115 mascles per~cuda 100 femelles en els ovins , 
de m~ soles i femelles ~s aproximad~menc igual • 

hi han 1 Ol ;nas
i porcins , i 
{Ja quanT-itat 

.Podem determinar el sexe de 1 ' animal que ha de nei
xer? Hi han més de 600 teories que volen e~ plicar el determi~ 
ni Si.ue de.L sexe ; Jio:x:uc.tter 1 Sc. dl er, en la segona de se nu. del.nse~ 
gle pass~t vo~gueren demo~rar que l ' edtit dels pares influeix 
en el de tenuinl. sme sexual. , Sl. el pare és més jo ve el s produc
tes seran en proporció major del sexe conïïra.ri ; aquesta afirma
ció no és pas certa en ramaderia ; totes les vagueries tenen un 
mascle més jove de 1 1/G any que les vaques , i no obstanr la 
pr op o rei 6 és aproximadament igual. 

~nury , Knigh1í i Cornaz , sostenen .ue un ov~ fecou
a~t ~ffillieQiat~nent d ' liQver- se despr4s de lf ovari e~endre un~ 
femella , en canvi si l ' ovul ha est~ ullioerat <lguns dies a 
dins de lú mt...triu, i aleshores és fecondat surt un mascle . Sn 
ramaderia :es femelles es donen al r.,ascle desse~uida "'ue es 
veuen 4.uc estan en caldós, i naurl.en de dor .. ar :temelles, i amb 
el besviur de pastura succeeix lo muteix , ta que el nascle 
continuameJ.lt passa revistèl. per a cobrir los :feuelles ue vagin 
calentes. 

La teori~ de la superioritat seJual va ésse~ forma
da per Valpeau , Rich~rz i que després Darwin i Spencer es varen 
fer seves . El sexe no és tr4més pels p~res ~erb , és el resul
tat del grc.u d ' organització assolit pels ancestrals. .Jl sexe 
masculi represeut.a un perfeccionament en el desenrotllament 
complet de l ' embrió • 

. _qu.t:H:3lJti idea va :fer di r a Darwin l1ue l ' ho1Jle és una 
don~ que ha acabat la seva evolució , i la dona un home l ' evo~ 
luci6 de~ qual s ' ha interxumput . 

Una altre teoria és la proporcionalitèl.t dels sexes , 
de ~using . Un sexe en minori~ produiria en proporcions supe
r i ors el nropi sexe ; aquest autor ve ~ ~ir que després d ' una 
guerra en ~ue hi ha inferioritat ~~sculina els n~ixements són 
m~sclos . En els pobles de religió m~hometana la superiori~~t 
re~Q,id~ és cuus~~. en l ' espècie porcina trobem que per cada 
verro hi han oO truges. 

Sauson creia que el sexe és un cas d ' nerbncia indi
vidual , una propietat que tr~smetien els ind~vidub eu 1~ lluitu 
que s ' establia entre ells , pexb no e .plicc.. L .... ':llanen:l. d ' actuar 
per a obteni r el mascle o la femell~ ~ voluntut . 
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Young pructicà. una s~ria eY:periència. ó.tlb els cups da 
bou o rub- bufos , sometent-los ~uan encara s6n her mafrodi tes a 
diferses racions aliment~cies, a l'objecte d ' averi~uur si mit
jançant la nutfici6 es podr ien obtenir sexes a voluntat . 

SliJJ en tats amb carn de vo.ca la proporció de femelles 
er&. el 78 %, amb peix bl % i anb ~ranot& 56 fo ; és a dir que 
segons 1 ' aliL,ent..t.CiÓ aquel ls animals donaven major o ;rnenor nom
ore de feme lles. Jun~ament aillb aquesta experiènoiu i d ' altres 
fetes amb insectes s'ha deduït ~ue cu~n més rieu é~ una aliwen
tu.ci ó més femelles lli haa ; hi na unu espècie d ' avespa , la Hema
tus veniiricosus, que so~mesa a una temperatura estival i a una 
abundant superalimentavió donctvu majo r nombre de f eme lles. ~ixb 
és degut a que l 1 espermatozoo no porta vitellus nutritiu o subs
tàncies alimentiDies de reserva i en un moment donat ea els ani
m~ls hermafrodites poden sortir mascles o femelles segons ld ri
~uesa nutritiv~; ni han moltes esp~cies d 'insectes que es repro
dueixen sense mescles duranr v~ries generacions, perb quan lli 
lla temperatura irregular i m&la al i me.rlt<:.;C ió surten mta.scles. 

Russo va operar amb conills una sèrie d ' experi~ncies 
basant-se en la constitució qu:!ulica dels ovuls ; a la con illa. 
li injectava lecitina, un albuminoide que hi ha en lea oel .lu
les sexuals .femelles, i s ' obtenien un maj or nombre de femelles , 
un 70 i 80 % de femelles contra un 20 % de mascles . 

Ejenús ha demostrat que en la sang de certs crusta
cis m~scles la quantitat de gr assa és major oue a les femelles 
i per aixb hi han més femelles. L'estat de nút rició influeix; 
hi ha una experi~ncia de Ma rtegoutte que pre té que en un ramat 
en que h~ hagi un marrà ben nutrit produirà el 72 ; de m~scles, 
sempre que fecondi ovelles flaques en l ' ultim període de l~c
tació. ..¿Uan es volen obte.t1ir fe1uelles si el sem3nial és flac 
les femelles són majors. En un poble del .Poitou hinne.via un 
~uarà de 20 anys, que era molt estimat perquè engendruva gairebé 
sempre femelles , o sigui mules. 

Sanson cita el cas d'un to ro de ~r~ aptituds ~er ~ 
l 'engreixe:ne nt.t (lintatis:.Je) -1ue e.asenU.l'\..\.,J. fe:Jelles . En :C3Bt.tU 
el rep:coluctor més vi ~or6s eu~endra eJ. re u sexe1 

U..t~ <):ean fisiòleg , IJÇ).ul(..nié , creia .1-:.a 0.L se.&:<J es de
terminava en una de les fases que segueix l'embrió , en la pri
mera. fase no hi ha senyals de sexe, després ve la fase que 
l ' embrió apareix hermafroiita , i després en la tercera fase 
apareix el sexe , segons Lauílanié. Perb segons els mendelistes 
el sexe està ja deter111ina.t en la cel .lula fecondada . 

L'experiènc~a de ~arteg~utte és la més pràctic~, ju 
que dona el se• e a voluntat. En un ramat quan les ovelles co
menceu a entrar en cald6 i que els 111ascles es tan en ple vigor 
(ti mesos de rep6s), els productes m~scles són en major nombre, 
i al fin dè l a cobrició en que els maseles estan cansats i de-
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bilitats, l::IUr'1.19il.. f~rnelles , i al mig de la oobrici6 s ' obtenen 
mascles i femelles equilibrats . Sempre quehi hauuna causa 
de flaquesa el sexe surt contrari ""1 reproductor inferior. 
Així doncs ner a tenir m~scles o femelles segons la demana~ del 
mercat tenim d ' u t~~i~-~o~ s 1~ vi5ori~ d~id dos reproductors . 

~ls europeus que van a .~èrlc~ i es cusen amb un~ 
americana , gairebé tots ells te.a.en un 70 r;o de femelles sobx·e 
un 30% de mascles ; sempre tenen més dones que homes . l.J ' euro
peu es trtslada ~un bltre medi que no li és tan favor~ble , és 
a dir doncs que tota causa que foci que no es pugui disfru~ar 
de la màximb pot~ncia , fa sortir individus contraris a uquest 
individu debilitat . 
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Lliçó 34 .... 

La Variació - La variació port& també el nom de mu
tació . Consistei: en que individus nou nats tenen oaructers 
que os surten comple.twnent dels c-orresponents a la herència i 
aix:! en una :r<:.~.c;:a de bous banyudu, el fet 1ue un individu sur
ti sense banyes és degut a un cas de va.ria.ció. Lt .. variació 
és ur fenomen ordinrri; cada individu en sí és un cas d ' herèn
cia i un cas de Vúriació ; ja que si l'indiviJunlivat fs •Ue 
un individu es diferencií de l ' altre és negut a lc vuri~ci6 . Pe• 
~b ordinariament aques~es vari~cions són tan m1nses que no Ian 
variar l'eBpècie . La variació és doncs un fet ordinari i no 
extraordinari com suposen els al tres au'tors . J?erb el b c . ..truc-
ters a qui es reporta la vari~ci6 no desdiuen per ~ res de 
l ' espècie de que es tr~ti , en zooiogl~, en canvi en ootànica 
per variació s ' entenen individus que no s'~ssemblen por a res 
amb els seus ascendents . 

Variacions gue es suposen de~endonts dels pro~enitors 
o del nou ésser durant la sev~ evolució ontogènica - Les v~ria
cions poden tenir dos origens: innut i externa o suma de c~rac
ters adquirits que depenen de 1~ forma de l ' individu. ~uan un 
boví neix sense Oclnyes dintre ~a rac~ ba~da, és un cas de variació d ' ordre inliern, variació que s ha determint....t ja que en 
la matriu ; aquest feG és bastant vulgar ; a C~t~lru1y~ , el se
nyor Rossell en o anys ja en porta re~istrats tres casos, dos de 
races pures i un de mestissatge ; hi ha una rQca llanera ~ue es 
c~r..J.cteritzo. per la 1118.Il.Ca. d ' orelles, i aquest fet n& est~t ob
servat en races de Lrovença , l'origen d 1 ~questu vuriLció ha pro
duit una raça se~se orelles. ~ uests c~sos tamoé poden afectar 
a tot. el cos , en un ramat d l orelles , de .Manchamp c...p . .il'ei:A. un 
xai de llana sedosa i els fills obtinguts per consanguinitat 
són de llana sedosa i cguesta vari~ió amb molta oura es po-
gué fixar , perb es de~cuidà i desapare~ué ~ 

Variacions d • origen externs - Les vc..rh.c~ons e:i~ternes 
s6n dep-ude s u l'ali .. enGo.ció i til 1aedi en f_ ue viuen; els cavalls 
de curs~ han estat Jroduits seleccionant una v~ri~ció , un carac
ter propi dels c<...vt...lls per a la c;¡rsa ; un~ ovella do rcça .noi 1.. 

~lanud~ portada a un peis tropical, pe1~la llana que es conver
teix en pèl; si un o.ni 1al el oorten a un país ric en calç a
quest augmenta de talla. Tots aquests oaracters s •nan adquiriv 
lentamenv , eu cunvi els anteriors s ' adquireixen bruscwnent . 

Va.r..~.uc.L6 brusc .... : (depenent de l ' apurJ.c16 e .. ·pon'tanea ) 
Var~ac.LÚ lenva : {tr~Slli1S S.iÜ de caracters ad~uirits ) 

S ' .a.s. de constatar el :tev de l ' iudivJ.dual~tia1. . L ' i.ad..L
vid~ eu aosGrac~e és un c~s d ' uerènc.1.~ , i' ..Lndividualitat és un 
cas de variació . Cad~ i ndi vi du té.nuna suma grandios-u d ' her~n
cia de capital her editar i i a smore aquest s ' hi posa la varia-
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ció , qUErf a diferenciar un indi vi du de l ' altr e , perb, aix~ p~s
so. solament dlllb les espècies superior s . En botànica es ooden 
tenir descendents que no s ' assemblin al pare , lo que vu obtenir 
en Vries , perb , ~ord~n ja ho h~viu obtingut dient que eren er
rades de la naturalesa , ja que ell era cre~oionista , i per tant 
no hi podia haver variacions ~l ' engendrar- se un individu, i 
per aixb o. l ' obtenir per llavors plantes diferents u la mare 
deia que eren oapriois de lu n&tur~leSG• 

u~1u espèc.i.e , uot cu.nv.t.ur bruscament &J..'SllilS cur¿¡.cters , 
perb 1aai e.L :t .. d .l d ' WJ. toro i Lilla. Vta.Co. s ' nt... s ort..L." del.. Y. uet.dr e 
de l ' espècle ; la va.rlac~0 seriu un fenomen e ue afectar~ ... b. les 
espèc.i.es ..l.u:ter.i.or .,, espec1~lmen1i del. regne ve0 e-r;~.t. ; Sli Ct;tJ.lVi 
eu les espèc.t.es super~ors 1~ seva influènc1~ és més petita. 
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1rliç6 3b- . 

Les manifestuc1ons de l.a varJ..ació - 1{t..~riació indepen
~. Es diu que existeix un fet de variació indeuendot::·t , quan 
el car~cter nou no afecta per L res ~ls que tinguin l'individu, 
Perb, per poca que siRUi la v ri~ció de7~pre ~ïecta.rà )OC o molt 
a 1 ' .1.ndi v1du. 

Llei de les compensacious - Quan hi ha un or~uen Ltro
fiat el seu homoleg realitza lt. funció d ' ambdós ; si un ronyó 
està malalt , l't.ltre treball~ doble . Ll ~ran volum dels ca
valls de tir pesat els ha fet impropis per a les marxes ràpi
des . illls cecs tenen el sentit del tacte més desenroi;J..lut. 

Llei de la v~iFci6 dels or~uens en sàrie - ~ls or
guens disposu~s en sèrie s6n més suceptibles de modificacions 
immediates ; aixf la colwuna vertebral en les espècies maleables 
la seva fbrmula és inconstant ; regularment un animal molt llarg 
té també una vàrvebra de més que els ;.ltres subj0ctcs le la ~a.

:;ei:'-a es)èc i e . "'Jil. ê.....Lt.re cas; els soli:peds tenen b ·uillt ls , els 
guarans de raç~ catalana en tenen 7 ~ c~usa de la seva llargadu; 
doncs bé , aquesta llei permeterà d 1 afirmar que quan es sotmeten 
els individus a un règim especial , correspondrà unc--. modiíioa
ció profunda dels orguens (vaques molt lleteres amb més de quu
tre mugrons) (el femur dels c~valls de cursa ~ ' ha allargat) . 

Llei de les harmonies orgànioues - (Cuvier). Cuvier 
deia que sí li donaven una den~ d ' un animal pr ehistbric , ell 
reconstruir ia tot l ' es~uelet ; el ~ueixul de cada zènere és 
ben diferent ru1 de l'altre ; així qu¿a més plana és 1~ super
~ície de la corona té el peu més ample , s1 els peus ~o~ben en 
ungles el s queixals fan uns montivuls; dernés el aueixul donE.. 
i dea de l restatura i de les amplades de l ranimal . 

Ll.ei de les variacions paral. leles - (Baron) . uart 
ani mals de dis"Cinta espècie realitzen una :Lunció anàloga , el 
co s d raquests ani mals present~~ certes analogies ; el gos lle
br er i el caval l de CIU'St1 ta ..... o ... ce .t' -.us .... ~_..;,._:;.:.e s; w:1 0 oti corptb 
l ent (bull- dog) té certa semblanç~ amb el porc Yorsshire ; els 
cave.lls de movimeuts pesats també s ' assemolen amb aquests go
ços i umb aquests porcs . La rctÇ.:1 Dislhey també s ' o.ssembla amb 
aquests animals ; tots els animals precoces s( assemblen , siguin 
de l ' esp~cie que siguln. Les vtques lleteres tenen úotes un 
caracter comú. L rhtiver de c~1intiT axarrancades degut ul gran 
volum de les muillelles. 

La Vt .. riació un cop apuresuuda deu quedar d runa mane
ra per~anent en e l s fills d ' aquests individus que la po r taven. 
Es conser varà si continua la caus& que l ' ha produfda ; ~ix! en 
la raç~ nolandesa si sor tis un ani.ual sense bunyes , i :...quest 

animal es fes reproduir per consaguinitat , s ' arrivaria u obte-
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nir correntment animals sulls , per~ si a la quarta o quinta 
generació Ullim un r niUlal sull ~rno UL1 de banyut , la variació 
obtingud~ desaparei1er~ . 

La variac16 ~l~unes veg~des no pot ser de;udu ~ca

sos d ' ttavismo? En la racya sufs::;u s ' ntn trob,...t; cr&nis sulls 
d ' animals perlianyents a l ' edat neol:!ticà , i en aquests ou.sos 
s ' ha de tenir en compte aquests dubtes . 

illn zoologiG i en e~s ~imals superiors aquesta vari~
ci6 solrunent afecta a un o dos orguens ~ per~ , en les esp~cies 
inferiors i en botànica , aquestes variacions neden afectar a 
tot l ' individu. 



- 143 -

Lliçó ~u<.... 

Les lli~vu.e s .cel t...C.LOlil:l t:nlire els ~..tè!.ocles \..lC rcorvd. -...\.!c~ò • t 

el ~o ien~w.ltmb a. 1uer&ncltx. J. els u e vs.:c .i.(.,>c.J.,Ó - U nu. .wc...u""L-. .... aegur4 
per a continuar el .patriu oni de lt. raça , és la sel . lecoió; 1 ..... 
sel . lecció de la raça fu que mai un caracter s'oposi a un altre. 
ni domini fen t-ne desapareixer un altre . di ha , doncs, una ma
nera de conserv~r tots els caructers; per b, ~quests poden mo
dificar-se sinó en oualitat, en ~uantitat; tul és el c~s de la 
r~9~ que va millorant-se; perb , la raça que es reprodueix per 
sel.lecció no aoprtarà mai (;1.1 capital biolbgic y_ua.litats noves. 

Una raça està formada per una s~rie de generarions 
d 'individus portadors dels mateixos caracters; si 1~ eztensió 
de la r~ç~ és limitadú gairebé es pot dir o~e t~ts els indivi
dus són psrents. Si ~g~fem dues races i les vol em fusionar es 
produir~ m1 desequilibri, ja. 1ue les dues races no portaran el 
mateix capital biol~gic . Dues matèries .neterogènees i no misci
oles no poden donar una barreJ~ homogène~. De los p~~rinoni a 
neterogeuiS an el u1et:: w.l. S SE.. vê,8 ::>9 '..,. VO.l .4er Uil de SOl; els re
productors sempre ~indran caracters dels dos capitals biolbgics, 
sense que úqucsts s ' hèt.gin mesclb.t . un~ vac~ sui!esa-holt.o.ndes 
po~ tenir banyes de sufss~ i cap d 1 .nolandes~ , o costelles d ' ho
~andesa i darreres de sufss~; aquest~ b~reja índic~ l'exis
~ènoia de 1~ lluita entre dos capitals heredi~aris j~ que tiques
t~us no pod..en arribar .... barrejar- se uni:tormement . ...._que s'tes dis
loctl.cions queden encara més pa.ten~.~s en els casos de mestiss ...... t .... 
~~ , i que fins poden ~p~reixer ~por~Gcio~s no . es , degu~ ~ 1~ 
va.riaci6, si el c~racter és comp.leliç,.IDant nou. ; un mult~.to és un 
Cctracter nou ; no és 1~ pe.tl de.L negre ni la del Olt~.nc , és un.u 
o~rrej~ dels dos car~cters , unu fusió perfec~~· ~uan desvré~ 
d'1lllll. sèrie de mestissatges s ' rritn .. u l'obtenció d ' un ct.tr_o .... 
·te .e nou, és degut a la vuriaci ó. En el 111esti ssatge es prese.a.
cea també Cb.SOs de veritable inici ..... cj_6 . ..uan durant vàries ge-
• .terèicions un indi vidu J:~Ortudor de dos o tres races feconda .:... 
un individu ~ort~dor t~bé de ducs o tres races , el prod~cte no 
liindrt la cohesió i lèi resist~ncia dels caructers provinents d ' 
un sol capi t~l oiol~gic. Per aixb ¡'individu provinent de vl
ries r~cee, com que es ~roba debilit~t , quan evoluciona en el 
ventre de ll:l. seva mare no po~ ~rribar a la fi de 1 ' evoluoió . 
de~urant-se en el sen desenrotll~ent, es produeix l ' ~t~visme ; 

~er aquest sistema s'h~ pogut ~rribt2.r a descobrir els anteces
sors d ' al§illles espècies actuals. 

Si pels m~todes de reproducció podem ooteuir indivi
U..l.S amb caracters no rtt-cietls , és també segur que si O.fierei.il u 1' 
inversa ob"indrem t~ .. 'llbé resulte.ts inversos; si ò.ixl reproduim 
per conB~nguini~ê:l.t~ ~ue és un mè~ode super-opost~.t al creuQIDent, 
la consl:l.nQ;uini te.t iruplicaria per exe:nple ll Ue si creuam UOb. ra
<;.,;. de perfil convex \:1IDD un~ de perfil concl:l.u, enGre els prJ.
mers mestissos n'hi hauran etmb els cart~.cters :::,; ara oé , si re-
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prudllim aquests indlv.tdus per consanguini"tat , es retornarà for 
ços~en~ ~1 tipus primJ.tiu, ~l cap de tres o !Uci~re ~enerticions ; 

~;.~.1XÍ per co.ns;;.nguinitti.t es pot ~rrioti.r '-· de11er::Unt::.r y_u1r1s són 
els caracters dominQ.ts i quins són els ïixes d ' un~ rti.~ . 

Per ç:..quests tJ~r"t;odes es nodria. ur.ribè.lor a descobrir 
el s anLccedents do mol~es espècies . 

En resum sobre l ' ner~ncia es pot dir que si l'objec
t.e de la ciència é~ pr e\. ou1.·e , LO ni ha ca!) re.:.:,ld. quo ellS cligLli 
com serà el fill ~ue ha de neixer ; fins ~ra ols fots senyb
lats no diuen res soore els curacéers dels productes . Resoec
ve els mètïodes de reproducció ~i qu.o llez..l,n se.,.uret,è!.t; UY! in
dJ.vidu de z·~ç~;.~. su2ssa dona un fill de raçu suf 9sa. ~n els es
tudis d ' her~ncia i v~riació no cone.ixeht la. cuusu de uerrninant 
dals í"cn~d"L o .J.e.t·edit;¿;.r.t s , gerb , coneixetJi els deus efectes , i 
U.llt:s d ' ú~J.Uests efectes són l ee variacio~s obtingudes pels mèt;o
des de reproducció . ~uan vol em fer ~scendir ru1~ raç~ que s ' h~ 

estacionat , amplioin l~;.~. sel . locci6 , si volem ret1wgr ;..dar- lu no 
helll de Ïer més \{.US creu~r-la . a ix:í , doncs , pu~se.í!m una :;r .... u 
part de prevlsi6 , que són els mè todes de reproducció , perb, mui 
o~sant-nos amb els es1iudis de variaci~ . 
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Ou.pito¡ III 

~ES RE.t~.CCIONS Ilf.DIVI:lU i.LS 

Lli9ó 37f!.. 

El medi - El medi ambien(i i el capitl:tl neradat ... !Vle
J~ és tot lo que envolta l'individu. Jl món biolb~icament es
~~ format per l'individu i el medi . Per un individu en si els 
altres ~ndividus i tot lo que l ' envolt~ consisteix el medi . El 
medi influelx en l ' individu i en les col.lectivl~&ts. ~n 1~ 

llarga caden~ de les generacions , el med~ in~lueix poc o molt 
en cadtt una d'elles; tots els agents exteriors que actuen so
ore l ' individu, tehen una petita re-percuaió en la c&.dena de les 
gener~cions , i al í'i modific~ el cttpital oiolbP'J.c . ¡;i dur&nt 

milers <l'tLnys uno. col.leccivitat viu en una àrea geogràfica in

seusi blement constant, aquella col . lecti \ri ta't íorQosament ho. d.' 

~dquirir qualitats degut ~1 medi, ja que aquest~ fa de mot~lo. 

El medi és un retoc <:;1.1 mo tí.llo ¡seuert~-1 , ve o. re1Jre sen tar unet col'
recció per anivellar els individus ~ue viuen en e~ medi ~b el 
mateix. Un individu està nivellat ~uan totes les seves funcions 

e s tan en e orrelac ió wnb el. meci.l. ( u.cJ.Í! ::.Ls de !l-...5! ~os .1...re lis ....,...b 

~ell greixa~~ ~ .L.L~nos~) E.L med.1... ~rrio~ ~ una. espècie de uo~-

U.o.!J'-c..ciq ....LUO • ..t. ' i:q.~ivld.p.. , . .• . . . \ • 0 _ u _ 
~ -~ X ~-.~ • .,. :t-a ·.__ .. L'~ .... \~-"" __ ~~~.2..-0\,' ~ 

A_~ _!.oJ.¡S ~"' ....., ¡. ... ~ 11 - ... i"J: "" .!à:.. -
~- - .r:, .... izttl.uêuCla. o. el u1.i.....,. . ..:. .1.-re ~ , cie ssegtlld.d. dogeue rv. i 

w..t.Cev~r~~ , ~l _JJ.Ïlú~ de 0.1.-iw~ Xret. por ~~~ ~ cli~ C~lent perd 

de s s eguida les c~racteristiques del pèl ; el cascull o dormi
der~ tr~nsportada de la Xina a Cat~luny~ veureru que mentres u. 
Xin~ en t r euen el 30 % de morfina ~~uí sol~ment eu treuen el 
12 %· Els melons t r anspor tats de l ' hort~ de Vul ència alè!. del 
Llobregat v~rien en l ' estruct;urèl. de la fibra i quan-titat de su
cre . Els ovins merinos no h~n pogut ésser ~climatats d ilngl~

terr a , país humit . 

Els anim1:1.ls domesticats generalment , s6n menys insen
sibl es a l ' inf¡u~nci~ del clima ; el cavall ar~b proper a a tot 
~rreu; s ón r aces cesmop6l i tes ; en canvi hi han races topopo
l!tes; el ·cavall bolon~ès es ressent forQa si és tra.nspor1>a t 
~una ultra regi6 ; les vaques Jersey i gualment . L~ topogra
fia influeix també molt . Tots els ~nimetls de regions muntèl.nyo
ses són curts i p~xuts; els que viuen en les valls grans i 
fèrtils s6n ~nimals de gran alç~da i corpulents . 3ls qua viuen 
~-lèl. costa tenen tendència a esdevenir clapats; els que viuen 
en èl desert tenen les formes elegants. La t li>pogrttfil:t, doncs , 
influeix en les Cèl.racterístiques dels animals . 

La composició mineral~gica també influeix. En un 
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p~!s de composició piç~rrosa i granítica els bnimals no són de 
ÏOrta ~~1~, en les re gions calc~rees els unimals s6n dc Ïort~ 
tall~; Galíciú, puis no ric en calç dona auimals de petit~ tú

~la, ~dorra igutilment; ~ixb és eÀplo v t pels engreix~dors , 

preferint dquests, els ~niillals de 1~ V~ll d'Àr~ per~uè essent 

pobres en c~l9 al donar-los aquesta, es produeix un o "'Oixotuent 
i desenrot..llument ràpid . Hi hl:i una regió ..... Fra.nçu y_ue ós tan 
2oora de Cl:il9, que homes i bèsties sempre es trenquen els ossos 
Íe1Cilment, i les bèst.Les sempre sóu tarades i trunsport~des ~ 

una dltra regió , corregeixen els seus derectes. ~ls erectes de 
la composició mineralbgica del terreny es poden corre r·ir mi tj .... n
çan1i e.t.s u.doos . 

Tolís els individus que han de viure en regions humi
~es so~en tenir e.L pèl més espès que els que viuen en llocs de 
vent sec , en què e.L pèl és cur~; en els n~uits el p~l s ' allar
ga deven1nli ll¿nós , ~ixi en l_ regió de~ D~nuoi el yèl teudeix 
o. riça.r-se {oi:!.u.es del Dtt11UOi) .. .Bls ani.Lil&li.:. pr:.vt.. t s de llum te
aen tendència ~ la l l argada del p~l; el s cavalls que treballen 
a les mines els cr eix el pèl ; el gu~rà del Poitu viu sempre en 
estables fosques, i demés , el Poitu és regió numidet • .a.L.Lres 
x_ctors ~ue ~enen li~bé ~ren _mpor ~àmcia ~ 6 l ' ~~bitaci6; el 
lloc que n~bita. l ' individu, ni n~ unu certa relaci6 entre el vo
lum dels individus i el continent ; les ballenes solament viuen 
en els grans Oceans; en l es petites illes no hi cerquen mai 
les gr ans espècies , en &questes s •hi troben les ~ermes nanes 
de l 'espàcie ; els c~v~lls de C~Jlan, Cbrcega i Cèrdanya s ón 
peti~s . ~eixos de 1~ w-t~ix~ es~àoie , ~Oo~ vs ~lS en pisciL3~ 
de petit tGIDany , i tl ~res en pisúi~as gr ans , els uns creixeran 
molt pGc i ala altre s molt~ 

Doncs bé, els agents exteriors encare han d ' lufluir 
més en l ' indivi du que els de la coh~bi t~t. 

~1 med1 ve ~ re~reseutur eu el caplv~l uloíb~ic ~es 
~port~cions CO!lS~~il ~s , ~ue fi~lment a caben d 1 influir-hi , de
cer~in~nt i f1xant ò 1~ ll~rgL 1~ ~~ça. Tot s e.LS individus ~ue 
viuen en un lloc comú pressencen 'tolia ells certes analogies ; 
els habitants del ~editerr~, t~nt els howes com les bèsties 
presenten un~ c erta mliformit~t, que els f~ distibgir perfec
tament dels habitants dels pafsos nbrdics, per exemple . 
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Lliçó 3t:l~ . 

Gin1nàstict.. :funcional ... Lè::llllarc.k: diu 11 1~;;~. :funció llesen
rotlla l'orgue, perb , W¿ii el crit&." • L¿i pimnb.stica funcional 
és un exercic~ metbdic o repetit, exercici que ~ec , i ~ui ~obr 

un U.l!..~9"'-X íJ~'e,IA.~ t W~ L..i:'é.I..L'eJ..l IJ ~v1..L8 v.:J" .L 1 indiVidU.. _89 la IU&

re de l ' especialització . 
2\..... ~ .c.-.. ~~~_J;. " '" . ~ ~- \--....,;..o',..,.., ~-

._ ~ _ Un .... nima.l especiaL. tzat no fa. mas que 'üña. :func.ro,-Ia 
~ LO_annOBè .~o:uQ~A llat , ~ cavall ~5lès de c4Xrera és 
propi per l _ curse.. , et.<.; . .tii han races de ap"tituds mixtes ; lè1. 
vacu Auverniana dona 2000 litres de llet i a 1 ' ensems uonon 

treball; els c~va.lls del nostre pais llauren, tiren el c~rro 

i la t~rtana . hi han zootècnics qua oreconivzen l 1 especiallC

ztt.ció a ultrW}9èt, al1.res que creuen que els :. .. nim5ls rniJt!ies s6n 
els m's ventatjosos. Perb aixb depèn Qel lloc on es vol fer 
l 1 explotació ; en certes regions un animul espeoi~litzat pot 
ésser lu ruïna del,propieta.ri i viceverst.... 1~ls voltatLts de 
Barcelona les Vè&.ques ~óu ded~Cè&.des a 1~ produc<.;iÓ ue .L.Lut, i 

no n~ na c~p pagès que faci llaurar les seves vaques , perquè 
el treball que li proporcionaria no compensarib. la minv¡;.. de. 
llet y_ue s ' ootendria. ..~1xí doncs li convé una vaca especiali t 

zada en la producció de lle~ . Perb , per eÀemple à l'~uverni~ 

no ni ha un centre cons~nidor de llet, en canvi la poolLció 
lletera és impor~..ant, i 11avent- .b.i tant ..... ¡1et i tian poc consum 
han vingut; les inddstrios làctees i essent la propietat molt 
dividida cada propietiari té un parell de vaques que li donen 
treball , un vedell , i llet que ven a Ull preu Íl.fim ; el treoall 
de l c vaca val més ~ue la llet oue podrí~ produir la vaca. si 
no trebul l és . 

Per l ' especièlli tzació s ' .ha de rcsoldro el cas res
pecte l ' econmmi~ de 1~ re~ió de que es ~racti. ~ixi en el 

nostre pais un rawct d ' ovelles de &O K~. s'arruinuri~ oerqu~ 

el mercat vol costelles i carn magre i no moltons de talls 
grossos i greixosos . .L ' especial i t2:aci6 és doncs un proolema 
que s ' ha de resoldre en c~da cas particular. ~n tota explo
t~ció pecuàri~ s ' ha d procur~r el màxim rendimenc, prescin
dint de ·tots els criteris , çll<;<....l.u 1:1.u.e .Beaudement digui 1ue 

navom d ' especialitzar-los , 1 Sanson uue deuen tenir- se ani 
wals de funcions mixtes ; cada rt:l.lTlader s ' ha de resoldre el seu 
cas particul.: ... r. 2n 1illh e:::s.plote.ció es poJ.or .. te~.dr t..D.liaf...ls es
pecialitzats , i de funcions ~ixtes ; a Barcelona hi .han pa~e
sos que fan un engreix de bous i a l'ensems té Vt.ques J:>rOduc
tores de l let, i demés ~é animals de trehall; demés Gindrà 
aviram que serà d ' una raça ni fortament ponedora nl gran pro
duc tora de Cürn ; és en conjunt u.a~ e:::s.plo i.a.ci6 r,uxte . 

La precocitat - L~ precocitat en el sentit ampli del 
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mot vol dir realitzar en menys temps lo que realitza un animal 
en ur Lempa determinat ; que w1 oou arribi a adult als 6 . o anys 
en lihoc dels b ; ay_uell porc que u ls b 1..1esos d ' en .rreiX.:.....lel. t fa 
120 quilos ; lu cava lletera quo ul pri~er part fa 14 litres de 
llet ; que els Cl:l.Vblls de cursé;;¡. als 2 anys corre11 ja i guul que 
un de 5 ; tot aj xb són Cb.Sos do pre coc i Hl.v . .t'erb pra.c ti cruner1 t 
solWJ18.s.1t s • u,t.~lica en el cas o.e creixen9a i aur:me11t de carn i 
greix. .3n t...qu.est seav.i t la. preo oci tali s ' obté degut a la ·~J.w

nà s tl.ca funcional del ·~ub digestiu ; gimnàstica funcional és 
un exercici més intens o extens d'un ort_sue o ap~rell determi 
nat . El tuo digestiu si cada dia menja molt es~à sovmés a un 
treba.ll superior al noru1al.. Un an:.J.Jlal ct r nicer lié WJ. "ub di
gestiu més curt o de menor c~pacitat ~ue un de herbívor , per 
què un consumeix alimenta concentrats , i l ' altre digereix ali
ments de poca riquesa nutri tiva i per a~xb l t. cap~citat de 
1 1aparell digesLiu és cés grosss en el d~ rrer . ~a potència di
gestiva d 1 un individu està regida. per les boles de la femta ; 
les del s cav, lls de policia són petites, en canvi les d ' un 
cavall d'indústria són 2 o 3 vegades major , i ai xb és de~ut 
a la 1uantitat d 1 aliments que consumeix cada un . La ll, r ga
da Jel tub digestiu en rela ció amb el cos varia segons la pre
cocitat , o millor, segons hagi o no actuat la gimn~stlcu fun
cional . ~~ixí la lla r gada del tub digestiu en relació v.mo el 
cos en els porc s és de : 

9 a 1 en el sen~là o ; 
13. v u 1 en el 'Orc comu 

lb a 1 en el porc assiàtic (York) 

En els bovins precoees , i en els que uo ho són , els 
autors .aan trt..ctat de cerc&.r liifer~ncies que dongaessin noció 
de les d:ifer~ncies dels resultü.'Ls obtin~uts , l a c&.pd. cituli d ' un 
tub digestiu precoç és més capaç , perb , les vellosita0s de a o-
sorcJÓ són gc.irebé L_,11......1.~ . ~. .• P·l ater l'..l en al soc;J.e .Alv tm 
bou de 4 a~ys ·:>e sa va t::.06 quilos . ]ls ;r~c s no 1ctava J. el u orc 
fins tilS dos anys . La :precocitat , hi h.m tutors _ue ·~:1:ïrmen 

l.ue ve deterwinada per la fí.nura de l ' esquelet . cli en dos es
quelets iguals en un hi po sem poca ca rn i en 1 ' tü t. re mol ta , 
semblarà que un té una ossamenta gr oixuda i l ' altre no ; per 
aixb lt! Iïnura de l ' es uelet dels precoces és més apbrent que 
real. , demés com c1ue no f~n exercici tampoc es desnero t.Lla 
tanli . aix:í doncs la f.:t..nuru d ' unà. part és real i de l ' t..li.re 
ç.parent . Demó s e 1 cos sempre tendeix a les aJJtpl:.. des . L ' e s
quel et d ' Ull preco9 i el d ' un que no ho sigui , presenten tam
bé difer~ncies d ' estatura. L ' animal preco9 té els ossos de 
major densitat ( 1 , 34~:.) i l ' <nirllè:!.l co,nú (l , B47 ); un os precoç 
porta el 3t::: , 3 1~ de matèries orgàniques i l ' os comú 38 , b 1o; la 
nu tric ió mi nercl ha estat més activa en el preoo9. L ' animal 
adult té to ~ s els ossos 8o l dats , aixb solament és cert en els 
cavalls , perb no en les a l tres espècies que arriben a ser u
dultes sense tenir els ossos soldats . En el fetus primer hi 
han uns nuclis cartilaginosos , transformant - se els cartílags 
en ossos ; durant aquesta transformació és quan el oarLileg 
es C< rrega de calç ( 55 ¡; de L'lD. t~ria Jnineral calcària ). ~ls os-
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sos segueixen un ·procés en ç_ue els primitius nuclis originaris 
no es solden ~mb els nuclis desearotllaGS e~ el seu costat, 
per aixb els ossos llargs en els unimals joves no esLan soldats , 
començant a sold~ r - se c¿uan són vells; lt.. noció que Ull w.1imal 

arriba a adult en el moment de la soldaduru dels ossos , aixb 
és fals ; avui es pren per adult quan ja han ~parescut totes 
les peces deriu~ries per .. iò.ncn¡¡s. Qua.n en u.u animal recoç les 
peces dentàries surten ~n..b 1 ar..y o 2 d ' t:I:u.l.C..L"'I&ció es diu que 
j~ a ~rriba~ a ~dult , com passa en el~ bovins . ~es pales dels 
remugà.nts (J..ncisius del ~..'lig) es camo1en dels ~O alz 22 mesos , 
en els precoces de 14 a 15 wesos ; les ori~eres mltj~~es on els 
comuns de 32 a 34 mesos , i en els precoces de 18 a ::;o mesos ; 
les segones mitjanes de 38 a 40 mesos , en els precoces d.e 29 
a. 32 mesos . 

En el mul t6 : 

Les ":)inces en el comú 15 a ld; en el~ precoces 12 a 14 meso s 
Les primeres mit-

jttnes li 21 11 G4 ; 11 " ló " lb tr 

Les segones ll fi 30 rt 33; \f ll 19 11 -..1 11 

Extrems •• 31/2 a 4 anys ; 11 ~b ' 60 " 

Els e foc tos de la p.recoaivat van doncs lluuy. 

~n 1.. rò.;;a Durna.m ja V-.tre.J veure que és la prL .. era 
rt..ç~ en que í'ou è.....Jlicat aquest mètode; aoans ea cro1t.. !ll.e J.&. 
precocili&.t era una ~ropietat ilu...oro.~ .. "" l:;.. raça . Pc.cb la. pre
cocitat és una propietat inherent a to~as les raceo; ~i una 
C&n sols n ' hi na que no respongui a a:: "e sts ~e ÍIS . J:>ur·~ si la. 
precocitat s'uneix amb els fenomens hereditari~:; , J.u podrem 
transwe tre als descendents . tixi prenew una va.cu. do 1,.., Vall 
d ' Aran que fan 300 Kg .; si a. un~ vedellu d ' a1uesta v~ca 1~ 
uplly_uem equest mètode , el seu pès en lloc d ' 1sber de 300 .n..g. 
serà als 5 onys d~ óv0 ~~.; si Ubra eques~ i~~ividu l ' uní~ 
umb un mascle sotmés al ~ateix reo-~m , obtindre ... un ,p:roduct.e 
predisposat a m~jor precoci~at , i si ens dona un un~~cl de 

3b0 1.g., uniLt-lO ~b un , u&.~Lé 
de 360 Ag · obï;indrem un t~J...~i~al 
de boO hg . Jer exew2le, ~ la ~er
card. ""oneruci6 ja te.L.&.i!.:! .5<::.0 l...g . 
ia.. la quarta el producte c.l ruenys 
ftir à 42b Rg . Perb 1 ' a.n~ment eu 1~ 
pràctica eno~re es =~ ~és gelpa 
ble , ~~ precocit~t s'ha d ' ~pll
car ~e ... _9re en les e: .. plotae;ions 
per CJ'.Il . :;.;o fe a-aire que un pe-
ribdic or~ava lo tue costa un 
porc d ' 2xtranaiura de ~ anys , :re
sult, ..... L I.J.L<.e ::quest porc costa tWlt 
com lo que 1.,;_ costa .., un p~e:ès 
d ' a~u1 el Vallès que l ' engre~ 
en l/~ any. Per e fer 120 Kg. de 
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pès viu els por0s d ' aqui ~b S mesos ols fan i els extremenys 
necessi liO- ~4 mesos . .t'er lo tant an.b el mateix ca i llül es 
pot ier triple :.ènere . En els v...,u.ells si s ' engreixen d ' una 
mb.Der~ precoç )Ode:u ç ugment'""r 90 Kg . en 3 mesos ; 1 ' aniJnal 
sempre necessi-1-t~ Wlt~ ració d'enT,reüeniden-t , i l ' excús de ru.
ció és lo -1,ue produei.A l ' tU<smeLt de •lÒs . ~n totu explotació 
e s1.a bulada deu re~ir-hi l a } re coc1 tt.. t . ~n ols cuso s que senl
bl~ JUO no s'n~urla d ' ~plicar la precociliat , com en els bous 
de ~.oreball , H .. mbé s ' ha d' aplicu, u fi que eld dies d. e festa. 
fpluja , diULllenges) els a nimals gua.u.yin en pès; en canvi les 
femelles adultes y_ue crien no s ' hw:t de sotmetre a la preoocl
tat . 

La conversió d 'una raça comú. en rac;:a precoQ no s ' ob
té en una generació, sinó en tres o quatre generacions al 
menys. Per arr i bar ~ realitzctr u~uestu conversió de~ j~ cowe~
Qar- se per l ' èpoc~ de lÇA. ..La..ctànciu. , en "iue s'aliiUenti~ ._ l 'c,.¡.
n.im~.L a.!lc..llll o..t.Agwen tan.~~ l' 1ntensi tu li , del r ... c 10n~n elit , però , 
Sc.üSe y_ue s ' tt.Lter.l e..L tu.o d..t gesti J. , .1.0 y_ue es COile.lX pe.1.s ex
c.;re . .:I·3nts , y_ue .du s611 lligê:l.tS eJJ c(,j,s d'alterucn6; ~::.lxi doncs 
durant la lact~ió els hi donarem tanta llet com vulguin , i 
quan estiguin més avença ts comença rem donru1t- los-~i la llet 
urtificial , i després ac~bada la lactància continuarem do
nant- los- ni :forço. alir.,ents , tant en q_u.:..ntitut coru en qual itat , 
1 íïnLLlment com a reproductors escollirem els que ..ila':in oo
tingu~ el màxim de pès en el menon temps , i d ' aquesta maner~ 
a la quarta geuer~ció t indrem ja animals precoces . 

Llei de Crévat : Respecte la. precocit~t , Crévat anun
vià la següent llei: nLa p rec oci tat està en raó directa de les 
rac i on s a l màxim , . u e ha e on sumit la rac;:-a i e ls indi vid us 11 • 

aquesta llei podria siz:1plifio&-se dient : "La precocitat 6s 
equivalent'""' lu y_u.a..!u.ir.,~-v de m..,.r.,èrlc.. uzoll ..... d<.~ t..:::JSiutl lúu.u."· Hu 
és lo m&. te .LX us s i 1n J..LU.C i 6 4. u.e d..tge s tJ. 0 , j u que IU.. 1u.t...... èi.Ll .Lwul. s 
que11JJ1engen molt i ussimi len poc, i demés lo ·LUe leu. ·~on.Lr-:::ie 

eu cuwpLe 's ~~ mutèri~ uzot~d~ ass i milada i no les ~ltres 
matèries, ja ¡ue aquelles sdn les ¡ue contribueixen b 1~ for-
11l<..o.C16 de L.l c.:...:rn, <.ü creixeme.r..t de l ' animal, mentre que les 
~ltimes contribuelxen a la producció de c~lories i grelx. 

La :precocita.t po r tia.da al mà.Airn , produeix la dismi
.uuc16 d ' un::.~ al :.re :.t. .... cultat sumè,;.i ... e11t in,.PorL.a.nt , l"'_:le és la de 
r end..c·.ció . b. uestu d1a...inució üO sembla pas p roduidó. per la 
Jlatoi.Aa ' recoci tat , sir .. ó pe..Ls seus eJ.ec te~:> , u 1&. acUL..ulació 
de ?rei .. , y_ue f u que les f~cul t~1:;s prolíi·eres siguin aés pe
ti tes . 
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Gimnàstica funcional de l ' au;.rell res'.lirt.cori - Qui
na gimnàs . ica reclomc.:. 1. 1 o.;>arell res~Ir .... tori '? .L 1 li. re es 1 ' ex-
ci t<.tnt de .Lb. Co.T;>aci tat t.or~cica. , lo jl¿(;t vei.J que els ¿j¡J.iao ~'LS 

ho són tlo l ' a.!-'ç.,re-i-1 digestiu , i lu ll)t de 1& mwuolld. L'ài
re produeix unu distenció de 1~ va.cuol~ pulmonúr, perb un . 

àire do.L0nt com els dels estctbles d .n,y._ ... les vesícules , i 

aquesíies tenen _t>eresu de aixemplur-se . 

lot e s les .IUal&l Gi e s del bestiar bovi e sr ec i ali tz .. di 
en la producció de llet , no obeeixen a altre cau~a , ~ue ú 1~ 

poca ext.ensió de la VèlOUola pulmonar , pu1x llue moltes vequ.es 
neixen , viuen i moren en el rot Leix estuble , perb on canvi le 
liu.berculosis i lb. pneumonis s6.a molt corre.uts en el besti.:ll' 
boví , i de~és lti wés petita corren~ d'tire els hi produeix 
congestions pul1uOl.l.ars, En les vaques lleteres una 5ran capa
citat puln1onar vol dir un torrent circulatori ben nodrit , i 
conse~üentment una bona ~reducció de llet . 

Va seguida ~~ire~é sempre de ld ~imuàs~ica de l ' ti
pt,rell ¡ ocomotor .. L ' aparell respiratori repres~mta la fornal 
de la m~ u.ina. Jn el pulmó e~ creru :m les subs t~ncies que han 
de donur vi dc.. i lOrç._ .... l' <i•.ümul • fot"- ani .. a.l d ' a:oc.rell respi
ratori petit és inserviole . Una vo.ca lletera no poc fer llet, 
sense aptirell respir at ori , ja que h. llet és sang trWJsforma
dè::.l. , 1 si 18 su;::t:r treoallè1. en m~ 1 es condicions la transforula
ció serà petitu. ni h~ coill~r_ues- Catalw1~~ _ue as dedi
(Ueu a l ' engreix de ve~ells , 1 nn els treuen de l ' estable 
fins è:l.lS ti mesos , esttillt sempre en un tanoti.t petit , i l'u.p<,A.

rell resuir~.;orl no ha .ret exercici , el rml.6 s ' aé. desf3 .. Dot
lln~ lo JUSt , écl raquític , i si tlesuores li exigim una fun-
ció més eoc tens~ l ' animal es mort . _ uests vedells qua.:c.. sur
ten pe:r <:illar a l'estació encare no han CtlJ,lind.t l/~ quilbmetre 
cue el oulm6 ja no pot resistir aquell e.A.CÓS de Lrcball . ... 1 
cap ü 'uñ y_u un tert.ps d ' na ver Ct..u1inat 1 ' animal s '~ de ·eure , 
i molts vede l ls eu aquest moment moren d'una con~esció pulmo
nar . Mor en per haver exi .crit ~.-1 pul mó un treb 11 a que no es
tb.Va acostumat . Els boers no ·tenien ab~ns 0 .... ires carreteres , 

i .Leien uneB c~.rre-ces tirade::J er u.."'la 7iLJ.taua -la iJOUs , i 
&ots aques ts bous ereu trotaires . Jls llebrers anglesos es
bufelluen de t ... .l io r ma t r .... spo:btat s de 1 seu me di , aue no són 
l:.profi tt.bles , en canvi el s fills ja no esbufeguen tc.oD.t . Les 
vaques lleteres h~n d ' esvLr ~empre un parell d ' hores a l ' ài

re lliure . 

Giumàs Li ca funciom.~l de l ' aP<-.rell loco--no tor - ~ll 

els b .. llimals és .uolt convenia ....... que ourtin .;.~.l d.eiOrt..o U.r1 J: ~l'O .Ll 

d ' hores , per a e~cit~r l'~p~rell respiraLorl runo l ' ~ire pur, 
~mb aqtteste excit;..ci6 diàrio. una vu.cu po11 produir I•t6s qurnti -

'tè::.1.t a.e lle "G ; la o-i1...nLs cic a a. e l ' a x.. rell loco.,¡otor v .... llig'-d .... 
amb e 1 de seürO tillwiie-lt à. e 1 ' ar rell resp1r ... "or1. ~n els ~ni-
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mals de curs~ a l ' entTenar- los s ' ha de suber veure l ' instant 
en que 1 ' t...nimai entrtt en el període de :sofoc"'C:i6, ju que Ull 

ani~al de curs& h& de fer la war~ &ense Juioc~-se , sense 
perdre el ritme de la l'espiració , ;::>ense que uu~~11el .. vl el norn
bre de batecs del cor . .rer uJ.xb t.Ot;S els bon3 u vc:...lls rculi't
zen lQ. carrer~ &en se suioüar- bo . .1 Lres ;¡, u u li \¡e;.¡. ts de 1 ' u pa
rell locomotor és 1:1ue la e:>..cituci6 .nerviosu si~ui nol'mLl-1 , 1 
també és i utpor tant la consti tuci6 dels mubcles i de l ' esquület; 
un m~su~ demés de les ~ ualituts ue r~oiJ lOntr a oci6, lo f eix 
Jlllsc-u.l .... :.~ c:::np.lo , ~lO u.eu i n ~OXJ..Ca .. :- .... o , perquè (¡_\4a.n 1 'ànimul cor
re , la s~~~ ~rteridl portt gl~cos~ , i si l ' ~~ur~ll vcn68 no 
pot recolli.L' to1::es le;::; excret~es a.el .LD.uscle , ::h .. ues-c e3 fc.tigd. , 
guad&nt ~dolori~ , i u~uest dolor és de~ut ~ les toÀines que hi 
nan en el musüle , per aixb el siste..J.E. venós da d ' ésser mu .. v 
actiu per elinL .... è.l' les excret,es, i les a.rtèrJ.es portur vO!IS 

els muteri·ls precisos ; demés l 1 u..:>c:1re.l.L circuL,.torl esv~ 011 

coneÀiO ~;U"nb l ' aparell ..... er,;iós , .jc¡. ~ue ni '.l...Il r:erv~s quo votre;;. 
nyeu i ~ixamplon els 7Lsos , ~er aixb ele cuvalls desur6s d ' nci
v er fet un gr&.n e siorç se ' ls ni f~ mc..SSútge per a e.;ci t;(.¡.r els 
nervis ~·l.Ci~èrics .~,u.e dl la ten les venes i així l' elh1inació 
de le~ excre tes és ràpida . Totes les excretes que no os po
den expuls~r prOQUaixen un malos~ur o dolors . ¿er aixb les 
fregues fan eli..Jina.r les toxines més ra.pid<...Ulent . 

:!Jn r.:;_uan ._ l ' eSy_Uelet de l ' ani.ulal , és &Vident <:_Ue 
si la constitució és defectuosa , l ' uni~al no podrà re~litzar 
comple tume ... ¡t la sev~ funció ; si un ~imal per defecte d ' ali
mentació té un os menys dens l ue un altre , u~uest no podrà 
treball~r bé ; si les ~rticul,cions no est~n regades per la 
sinovièt l ' u..a.ima.l no podrà rea:i.itzc.r els corresponents rnovi 
wents . L ' org~nisme doncs , és UI. conju.ut de funcions c.ue es 
presten rou~uu apoi . ~1 principbl de tots els ap~rells é~ el 
respiratori ; un animal de cav.J.tO.'t toràcica petitu no poll uo
uiJ.r bons rendiiJlents. 

Lc ~imnàs-r,icu. funciousl uplicu.do. en .;ls animals de 
tir , succeeix lo m:...teix ; ~.tot a.nirr:c.1l s ' hi ha d ' èlrlar u.costu
want puuü-.tiname.:Jt . :Jn& ve"'adc;.¡. en una i r;1port -CJ.ó de cavalls 
aruericuns , ct..v&lls ::rossos , i a cop d ' ull se1olav~ de por-
tur ien B tones a t 01 arrea, pel'b &lesnore s sol&nen t poa.J.en 
portar wOO Kg.; eren b.l1 .J.ma.ts no C:~.costumats t. treballar, i 
efectivament ul c~p de poc temps estaven inservibles ner na-
ver-los oxigJ.t un esforç que no podien fer . En canvi ~l 
OOLI.tJrador ,1 ue .J.J.. v..., .;.W.lli.r è.l.COSvWJJu-.lt pault::~.tinaiüe::. ... t , c:..vui dia 
port~ ~000 Kg. pe rfectwilent , i sense ~ue el cuvall es fat i
gui. 

Gimnàstica funcional de l ' r arell locomotor - Lu 
gimn~stlcu d t..ques~.~ ttl:Jttrell no eu fer - se '!' Deu er- se u.1. 

tro" o <.O.J. _!Jas? Seruo.iu. -:~ue .J.' esi"orç t.. '-l.ue s ' ob.i.J.go. u. l ' wli
u. .... .L deu :fer-se .1.0 wés rupidè.W.ler.t po;:;s lb.le, oer . .;.uè 1 ' ::n.iJ¡,;....J. 

y ue uo .J.u ... eu li el mucu.i .au es c;0¡1 L.rau galre , .L~ resJ:'.J.rac .J.v 
es .1.~ ~uus~d~, ~l ' expulsió de tox~nes lenta; perb si l 'e s-
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tres .. .l.!.tn -..~.y_u...,stab v ..... ":!.LleS seri curlÓS estuaL.t.t: é.. <.OS ves ae 
y_u.iU ÜT0 Ucill vl:j ~l'vÜ.U6ÍX .-..,iU6;::,\,""' ':1.""-U••::::tita t .,.;.ÚÚ.ÍU4Ü J.e ll.vv • 
.iA~ S 1 r.... onseg~6ix pG..~. 1~ 0Lilln~ b tl.~.;.~ ~~v~vJJ.c..l. , i ~v.L i ot ~u.e 

l t _e¡osncia. 11.c ... s....: e 1- è. .1. u.o s" s c .... _....,-.;ie.cs. ( ..::;.1. ... ouj lill. t lc.. J:-... vu.U<;..; ió 
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.c..n j,JUC li"'ut_f;i;) ~.&,Q.!lCS >::> 1 n.:.. ..... crio,_u a ,t.~ .... otiu.l' u.v '-'UUU li
ureS ~ louvv li~reb . ilòwés , cow éb ~uSi:iiult: y_~e ni ~~ v~~~c~ 
riuS ~~ -c....~b.Cat vbv~ Oe~ ~u.iu....., .... ub ~O S 1

ill ~.L.Liu~ ~ ~~Ucou 
.L'~I:Hili, .... t'! L._ .l.U'L1L.Lc.o. ú.8 ..... 1 0iicí ULL vé .Ll::l. ~u.lp ...... . 

l:ti~."uàsci"' .... u.e 1 rÍ.Llue..~. . l.t~èuci .... i u.c l'inSvÜ! . .'t. - ~.u 
els anL.1!:tlS dom~stl.CS lt&. .1.n'tel: . I!ïsoncl<J, enuna no serveix do 
res t com és umb la v~ca lleter~ i ~b els ~orcs · amb uquests 
indl v i dus al contrb.l'i tot lo .1ue sigui exc.1. tar 1• intol . ligèn-
ciè.o d ' ac1uests b..:L..i..ll!ls ha d'ésser proscriv . ?er ò en lt:res b.
niw-::.ls , ço..,. s~n el;;; ~e · r0Ju.l- ~ .;Ls:;...,.c. , couvé à.ese...rotl.lar- los
- .ni 1 ' inuel.ligència; un cavall; un cavall deu s .... ber inter .,...l'e"&ar 
els crits del aue el condueix. ~'intel. li~ènci~ és suscepvib~e 
de desenro(¡llar- se , ~.:.-dgint als animals un- esforç i Ull..., repe-
tició continutx. sense arribar EA.l moment de ld. sens"'ci6 doloroS<.\.· 
Demés l !illstint és ur• .... cosa que té e~ seu o.:tJrenento.tge; .Les 
o~sties y_l.le crien, u lu .tJrLaera. n.riu. no StiDe.c ésser ¡u.._res , perb 
e.n la. se""'Oll .... i successives si; hi ..u;..n eugues I.J.Ue t:.l venir el 
polli li engegt...en un ru.ig de cosses , truges y_ue es rne ... .~.een els 
~è;;¡,l'rin(;IIS· J.J 1 ins~lnt unit amo lc.... intel .iligènci. .• és susce1J"tiole 
à.e denominació ; ~ l ' eu~c.... rebecv. distreure-.1..~ -::~.uo.n el polli s 1 

dCOsta, o un pe1iit c~.suic . ~n lu pri~eru cri .... moltea euaues són 
distretes , s ' obliden que són mares . ~ ' instint es 90~ educar . 
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Lliçó 40f! . 

Teoria clàssica de l'adaptació - (L&marcx) - Consis
'teix en què u10lt poc tt poo els suojectee nan enat o.CO.JOúl...l.t-se 

<-ls nou.s medis en y_u~ hun viscuiJ . Un animal acue.tic ha passat 

~ ésser 'terrestre molt p~ul~tinament . L ' ~daptució eu el crive
rl. l~u.o-.Do.rwi.uiste és eJ. contro.ri d ' .... quest teo1·1t..1.• Si Ui.L animu.L 
corn el t<.;.up se •n v .... ~ viure t. soli~ "Lerltèl. és perquè es trooav .... 

que li m....ncb.V-a l' a.pttrell de la vist~, de mc:.ner .... Y.Ue si Ull WJ.iia 1 
viu a les èil ti tuds , o a les v ... lls, o ¡,.;.l Jnc;.r , o 2 lt~. r.erra ha si

gut pery_uè c~da ~im~l ~ buscqt un wedi ude u~t e;. les seves 

funcions , .ooeint moviments d'ordres in'terns. 

En 1 'ada.p Lació {pri Jera teorL ... ) veiem ~ue t:.quest<;l se
gueix tres fases . L'orgànisme hO s'~düp'L¿ plen~-enr. a ULu nov~ 

funció; ~:;tquesta s.dapt .... ció es fa per f .... ses; primer s'adtt:t>'Lò. 1 1 

~pt1.re.1.l res~ir&tori , desnrés el ~igest~u i fin"lwent el gcnèssio 
1 cad~ un d à~Uests porta la wod1.f1.cacl.Ó dels seus orguens accee 
-saris . Practicament veiem que els poltres ~~e ~rr1.oen de Bre
tanya tenen g~lteres produ~des per un streptococus , i ~quest mi
crobi es desenrotlla qu<Jn hi ha una depressió en l ' upttrell res
oiratori. ~Utin l ' anim~l ha d 1 ~daptar l ' ~~~rell d~ ~eSuiU ~odem 

-v eu.re cu~.u c:1-';1 u.as't es coru.~tort .... a.....,v¿H\i d • un nou tL·u.c'twue.ut ~.L~weu

~i~i ; ~1 principi no el digereix bé, fins que poc u poc s ' hi 
~cost~~· ~n l'ap~rell geniv~l l'~Q~rv~ú~Ó ~b rç~l~ ... ~~= _r~

wer l ' ~nimal t1.rriba a entrar en erecció i després o. produir cè.L . 
lules fecondadores . Tot ~nimal canviat de medi ~l principi d ' 
est&r eu el .u ou ,üedi , les í"e ... ...,.uclttu~o.u.s c; .J.u est èrils . ..ii b.b.n 

ben pous anii.uèi.LS que s' ... a.6.pten ü!liiledic:..vetment -1 nou •uedi, i 

woltes vegades no s ' hi ~dapten mai; quan l'aparell ~enital s ' h 
nb. adaptat és senJt~.l que tot 1 ' ~ni.nc..l s ' h ..... adanto.t . 

Teorias cl~ssicb.. de l'udt~.ptu.ci6- Si cc;>nsiderem u.nu 
ra9t~. que hêi.~i viscut .en un medi de ternun t durant centent~.rs d ' 
anys 7 que s'hb~i.re~roduit per ~e+ . lecci~, cue 1~ s~v~ àrea r~o 
gràfl.ca no s ' hag1. u1terú.t (cond~c1.ons cl~rnatolb:_.,'l~uosJ podrOlll 
suposar certament aue L.~u.e.Llu .l'S.ç ... est~ tan enquad:r~dti , tan em-
Llar id<:.dè:l. GllD.b el medi aLlbient, ç_ue e-l. s èill.i.r"als b. _uells en sem
blen UL"1.b. consey_ u:tiència llegi l.iima , i és degut t:t L.. _ ueL va ir ... ~J.u.èn

cit.. que s ' hèin cre(,l.t els clistin"Gs 'tipus , els de les mu.u&unye8 , 
de les Vt:.lls , etc . , i és de¿:ut td.Jloé o.l rnedi umbient e¡ue per 

exewule s ' nun produ11i ouvs.lls peliits ; ; a.questo. propl.e'tau no és 
innere11t u. lu raçu , sinó <:t.l medi d.Inbl.ent , uix:! els cavalls de 

les illes Feel,...nd i els a. e les .Pampes Ar ~entines tenen el .n&.

~eix origen, foren impor~~cs p~ls espanyols ; són c~v~lls wlda
l usos , i no oostèint , men~re els que romangueren (;.. les .Pampes 

han conserv(;,l t les .ne te ixes dimensions , el s de les illes ll1 eel....nd 
n~n disminu.i.1i no~.; .... olemení:i de ta:1.any , coüservan1.. no oobt~n .. e ~ s 

altres caracters rucials . 

:De la manera 1ue <:::.ctua el medi es a.esconeix , perb , 
el i et és que l ' animal que viu a les mUJ1ttiüyes és e u.rt , brevili
ni , i el que viu u les vc:l l s i en e1.s deserts és llurg i esoelt ; 
els peixos que viuen en unc piscina en el rons de la qu~l hi n4-
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gi grava grossa a la peil s ' hi marquen unes rótlles dibui~nt 

com u.a& ';rt...ns \.~u<J.dres ; en c~nvi si hi he:. sorrh s ' ni l.tCI.r uen 

uns punlis , i si hi na gravillo. un enltromig euvre els pun"Ls i 

o.ts ~:tUc...dres . 

Conelxenl , doncs , telis y_ue courim u10 JJ_.L· ... :.lle~ , IJU&n 

jiem que UL.. ~"irul trasllcdati de p(;l.ls co1ti.1ua vivint do lu ma.

to~xa uH:tner-.., és senyt4.l que s'nu udap'L....,L ; c;.questa. adapt.tt.ci6 

po"t ésser ;lob,.l o pL~.rcJ. .... l , Jc. c,.ut: l ' tl-d8.:p'tè.l.oió no es f~ d ' uno. 

munerú s~multtneu , Sln6 p~uL• tlname~t , primer s'aü~nter. les 

funcions de nutrició , de sp rés il. es de relac.i6 ~ :rïnc;A,lrn\:nt les de 

reproa..ucci6t 

Si m;;..noa lè:t primeru o segonr:.. ada:p ~ac ió , la te1·cerú jz:. 

no po{; .t)Or'ta.r- se a cap , ju que mt.i és la prL:ter ... en manifEH:s te.r 

ot! Se . 

~li han , do •• cs , t.ni::u:tls ruo s'a.daY)ten complettt.'Dent , al

'tres com els "simis" que <.tddptt:n les funcions de .autrició 1 nou 

H!eò.i , perb , es moren d ' enyorament, trobt.nt ti mancar e¡ poa..er 

ssl Gt.r i orinca.r , i al tros que tr .... sllttd ts u un .11ou medi lllOren 

de ss o ·suidtt • 

.Les funcions ~.- ue costen .. .aés d ' "' daott:Lr-se són les de 

reproducció , els animals salvatges posats en captivitat difícil

ment es reorodueixen. 

Respecte ~ l'~dupttici6 de l ' aparell digestiu , u un ve~ 
terin~ri li succeí ol següent c&s : cowpra 4 porcs, i els sot

ruet ~un rb.cion~.:;-"!; ie rcla.c'6 .aut.Lil.ivb. e>,')treta. , o si5ui . .l.ue 

la re laci 6 u e .Ja ~èr i....., u. :e: o t.:.t.d .. ~ < .... mb l 'l no .... z o ~uda. oro. de 1 : 4 , i 

po.ssuren 4 mesos sense que eL;; t'úJ. e; s augme11 w .;:;,sL. sens i ;loLwnt 

de pes ; aquest ïet era de0 ut b. u..., oas de i1tt .• daptt.ci6 del tuo 

diges-cilt , per':{uè anetli 1i~ant el cas , es sa11ir-ué que unteriormcut 

t:tquells porcs es ta.ven sotwesos tt un racionu.:nent de relació llU

¡,ritivu. molc euLlp.lia , de 1 : ¡ u, els al~:uen.ts cmb .1oresc i p .... t~

líes ; t..IIlb el canvi so ut GIt els porc s no s ' d.da pt~ron al nou regiu1 

..... limenvici . 

Un el tre cas de lnè;l.d.aptació :tou o.L del G'rtm fisibleg 

rra.ncès 1.1.r . Col~n c.:;,ue sostenl.uvu. ~ue lL. carn cost...,v ..... ülés de pa

fr, i .conoeqüent111ent el re:rim ca.rnivor és el !.lés doleht dc tou;:, ; 

perb • ... ..r . Oolin les de ve 8 O.::t..'""Pariències le>:. i' eia Uillb ro.ce~ , i na

t.uralr:.enl. osse.L.t UllS ....ni::1uls no ucostUllla.ts a menj~r ce.r.u. , la 

p¿ . .feü uuüè:1ment . 

~ ' ~d~pé~ció és un esforç que l ' c~irr.al s ' u~ de ~~Enycr 

1JO és un~ uosa de Íranc , ltt naturalesa ho f~ ~~~~r tot , tOúns 

d ' entr~r e11 plen:.~. wlc....:p:.. ..... c.i.ó precist. un sacr.::.icl , 'iue borà Lèillt 

menys cruent com més pb.u.lutiuaa.ent el fe.:n , deixaut- J.o ~l'es

~orç indivJdual . Ji comprem un u..U.i.:ml _t....; v .... t .. v ç¡.COU1ituü(,l,'t o. 

l.a p~stura i nosaltres el volem tenir eu ostabuloció , al COllien

)$ ....rnent. li J.onb.rCiu un~ <:tlimenl.ú.ció ~S'Ut.o.l b. lu 1 ue t-er:.~~ eu el seu 

estb.t d.n~erior , i lentament ¡'~nireill ~climat~t ul nou re~lm. 
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-liments i oli1nen tació - .u~ Broma.tologliu~. és 1..,. c~~,U.cita. de l' alilúentta.ci 6. .Js una. ciència de c-çran i,.,~ por tàncic;.~. , pu~x 
que es1iudia to~ all6 que po'<: re"-ccionar un animal . 

¿¡nb el llO!!l d' o.liment es COl::~rèn to o--. Su.tso t.ància C~pt:~.Ç de deYenir protoplu.sma. normal o matèria. orgúllizc~.dèi , i demés 
tumbé 1:t ue.tles matèries que u. l ' ensems de poder transforme:.r- sll en Latèria viv~ són sasce~tiules de produir calor ~im~~ . 

=:ls animç,.lS poden proveir-se d ' ulinwnts de qualsevol dels tres re-nes de la natur~les& : unL~Ll , vegetal i mineral ~ 

l'es~uditU~ l'alimentà.ció s 1 han de tenir en con11:>te dos asoectes diferents : L ' alimentdció en lu cue afecta a Ïa fi siologi~ de l'animal , i el se:-on en lo !Ue :ta~reÏerbücia ... la part ~imal propiwment ditb. • 

.Q. la ve ;l.!.da , en l'e s tudi de lu :ta se fi sioH>"'1Ctt es uistingeixen tres SUO- luses : diges~iÓ , aDSOrció i ~oSimil~:tCió . 

Fase digestiva: des del momen~ que l 1 a.lü.ent s ' h .... introduí li e !.I. 1& CG1.vi ta 1:. ouco.l , q_ueJ.. sotmès a llit& sèrie de trans
formacions , E::. fi a.e prep~rci.r-lo per.:;.¡. l ' aosoro~6 • .u. \1 ..... ~:H.:tcs u.o
diiic~cions consisteixen d ' unn par~ en la diVibiÓ illOCUlllCU de.Lb 1iroços més grossers dels ali meL ts . D 1 a.l.:.!Ite .u..vs n ' t .. i ht.n 1ue sóu 
digerioles en tot~l , altres sols no sóu ert p~r~; ~~ p~~' ~~b 
.u.O és d.Lger.LO ..... d l:$ r SX.lJJ. U~ ........ .L r 9X"Perior OOW:lt:.L tuint J. 

1 e:xcre·c .. • 

F~se Q' uusorcio : ..... ~part aigeriu.Le és ~usoru~a~, ~s 
xuolua~ ~er ~es vellositats de l ' intestí, i pels vasos ~uili
~ers, p~ssant al torrent circulatori . 

F~se d ' ~:tssimil~ci6 : De 1~ part que entra en el torrent circulatori , una determinada qu.~·ti tat ~s constlillida d.irecthment en la mc teixa s&ng per~ fornir el c~lor anim~l , ~ e.t resta serveix per a renovar els te~xit s vius , formant - ne de nous 
o ewmaga"tzemant- ne pe r quan fassi ft...lta . L 1 us simil~ci6 consisteix doncs en cmnvertir les m~tèrios absoroides :ue ov~Jueix la scng tLrterial en substtncia vivl;l. . Les cbl . lulas vives de l 1 organi sme continuen produint productes d ' exòre ta de dasorgani tzt.:.ci6 que són substitui~s pels elements nous ~uo ~orba 1~ ~ang ar~ lierial . .o.:a.questa pl:4rt d ' exorotê;l. és elii-.~inuda pel.. ronyons, oons-



- 15'7 .... 

tiuint l ' orina. 

Eodr~m organitzar una ~limontació econbmica portant 
una estret~ comptabilitat de l'entrada i sortida .d ' alihlents, u 
f1 de saber escollir ~quella que són millor utilitzats pals ani
m~ls ; i a l'ensems utilicz&nt aque~ls dliments 4 ue en propor-
01Ó ~ 1~ sevQ p~rt digesGiole siguin els més o~r~tos~ 

~~ consGitució dels aliments - L' estudi de l'alimen
tèició és un proolem .... zoot?;onic important:!.ssim; el rwn&.der que 
s~p Qlimentar bé el seu bestiar segurament j~ui perder¿ diners . 

~ls ~im~ls poden considerar-se teoric~nent igual que 
mà,:tuines transformadores dels alimen·ts (gr(A. , pc..ll. .... , tu~J~r-=.vL . • 
etc .) l' o ...:n , .lle ... , ~rebc.:.ll , et.c . oi l ' unirnul és unam.\quin 
el problema deve_ t[ffibé industrialitzar-lo , cosa sumament difi
cil en la pr~ctica per la resistència passiv ..... de lc gent del 
c~p . 

Un&. mal ramader procura engreixar els animals ~b l' 
aire del cel , gener~lment cerca animals ~ue no siguin gaire ~e~
J~dors, al contr~ri del bon ramader que ~vol Ïorç~ menjadors , 
i que ....,ssimilin 611Cafe millor (race s precoces ). De d.ues .w~qui
nes d ' igual v~lor ser~ millor sempre ~~ ~ue íassi l~ hl~teix Ïei
u~ més r~pidament i amb menys mat~ri~ prim~, 

Els ~liments tan si són d ' origen ~nimal, veget~l o mi
neral teneH sempre unu composició molt complexa. 

Entre a~s d 1 origen animal o vaget~l difícilment se'u 
troba un t~ sols quo no s'ni pug~in avidencibr ~1 menys trent~ 
o t1uarattt-.· const.J.~uients diferents . .illn aquesta ~=: condicions, bi 
volem 11enir. w'l..! J..U.\;j8 general de la sev~ ouns":p;ució es tom o oli 
gats ~ reunlr-lo~ en grans gr~ps , que presentln unu certu un~-
.togiu ja per les seves propietats o per les soveG accions nutiri
t .... v~s . 

:!;.4-.J 9I'lllCif.,.lS grups s6n: Suo s t~.u<.;iOd u.lou..niuoides 
o proteiques; suos~ ncias ezotades no albuminoides; grassa ce
l • .lu~o s~ , m~tèries extr~ctives no ¿zotudes, i minerals. 

Suost~ncies ~lbuminoidas - Les suost ~ncies albuminQi~ 
des o prot,eiques més cJue~ ..... ues eó~ ~ .1.. - cl<~r~ d ' ou , la cassei'nc:. 
de 1~ llc" • 1_ .1..i. ... r Cl.t:' la carn, i el gluten del blat. 

'La seva. composició l:!.uimica encare no na pogut ~sse.r 
aen determiJ.udc , per ésser el seu d.Llàlisis qui mic molt difícil 
de-:u.li la variabilitat dels components se~ons el seu origen. 
la seva composició a.proxiwada és 
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~z ot •• •••• • • .• •• • ..••••• • • 
Co..rbó •• •• • •••• • •••••• ••• •• 
Hi d1 ... ogen . .. . . .. . .. ... . . . . . . 
Oxigen . . .. . . ....... .... ... , . 
::>o:fre ;. . .. ..... .. ........ .. .. .. . 

J.5 . o - lè3 . 4 
cJO . b - ob.t.. 

b . v .- 7 • .) 
4Ü•v - ¿3¡..o 
0.6 - ¡.., , ,:) 

DeJués hi han i.u.dici~ de ferro i fOS.J..Or . DeLJés les 
molècules c.lbumiiloideB originàries del r0::;lle vegot 1 són un 
poc més r1<.Uec eu tsZOt~ ._ue l.es origin~rJ.es de.J.. regne a.nimul ; 
de.~és les albUiniO.tlOiu~s vege vJs ~)o den ésser més variades , en 
canvi les d ' oli~on unir.itil. són més uniforr..es . 

Les proteines vegetals s ' han ol~ssificat en: 

Pro~eines siwples 
2ro~eines compostes 
~oteines deriv~des 

Proteines simples: Com~renen les albumines , ~lobuli~ 
ne::;, protQ!Ilines , L...lbUlllinoides , .t-rota.'Ilines. 

Proteïnes compo~tes: Nucli- proteines , glico- protei
J..Les , f osfo- pro v:ines , beno ... proteines, le ci to- proteïnes. 

Protei.aes derivades : a) .c'rimàries : Protea.ries , metu .... 
proteines , proteïnes coagulades . 

b) Secundàries : ~roteoses , pepGones i pèptics . 

Les subst~cies protei~ues s6n els principie plàsvics 
de l ' alimentació , destinoot- se a la f orro. ció dals lieixits I:I.O.i
mals (muscalin~ , nervi~ , osseina, condrina , etc . ) 

Les proteïnes no serveixen com u combustibles més 
que quan no hi han .a.l tres subs tàncie ::; . 

Substàncie s azot~des no albuminoides - Les suost~
cies uzotades no aloumonoides són anomenades tawbé amides o 
combinacions b.L..tidtl.des . ::>6n de coillposició molt v!lriadb. , i de 
propietats t~b~ molt distintes. 

El seu caructe r comú ~s el compendre l ' azot en ~Ub.l
scvol forma exceptuant la Qe elbumina. 

~n tiquest grup s ' hi classifica l ' ~oniac ordin&ri 
que es troba en d~bils q_uuntituts en els fur~tges ensitjats ; 
l ' asparr agi na troo~dú en els e~pàrrecs i en totes les plan
tes ver des ; la glutaruina trobada en les bledurr~ves ; lu leci
tina que e s troba en els productes unimals , etc . 

Gr asses - 1:.ID.b el nom de mat ~ria grassa s ' hi reunei
xen to t s els pri ncipis so l ub le s en l ' eter. Les grasses o 
olie s ón combin~cions de l a glicerina amb diversos àcids 



grassos (es~earic , g~lmític , oleic) 

La mut~riu grassa constitueix alimen~s respirutoris 
wuo lta particularitat que són cremdtS solament 1uan wu.nquen 
els sucre1;3 . 

Demés del seu paper calorífic , és la mat~riu prima 
de totes les ma tèr1es grti.SO:leS de l ' organü:une (llet, ous , tei
xi~ nerviós , suint de lu llan~) 

Cel. lulos~ ~ La cel . lulosu és la parü fioro~~ o lL~
nyos~ de les .Jl~.: .... nes . ..... ai es ÍJrOL>è!. dll eld <.lolL1autt.. t' )!:'in·en 
ci.U.Ïíllq-,~1. -!ls UI. producte que pr o11é de la e ondensació de lt.. dex
trosa . La cel . lulosa està constitu~d~ per un~ barrejt de 
cel . lulosa propiament dita, de pentosanes , de lignina i de cu~ 
tina. 

~a cel.lulosa propiament pert4ny al grupDdels hi
drats ie carbó , a l ' igual que e ls midons , perb la lignina i 
la cutina porten nil.:1jor quant itat de co.rbono don8Ilt-li una ma-
JOr consis tèncil:l , i 'luan mc j or és la proporció de lignina i cu
~ina que entr m en la cel.lulosa més s ' aproxima a la fusta . 

La sev~:.t valor nutritiva és esoasst:.:.. ~uHn més vella 
és una planta més rica és en cel . lulosa. Les palles , bolls , 
i taoelles són les que contenen més cel . lulosa. 

Latèries axtructives no <J.ZOtb.des - ..,uiwicament es
~an formades per Cúrbono , oxigen i hidrogen. Les principals 
substàncies qae es comprenen en ~quest ~ruu són les fècules 
i midons , els sucres , les gomes , etc . ~a f~rmul~ general d'à~ 
~uests cusos és : Cn n Gn On~ 

Els sucres que s ' hi troben són els solubles o mono~ 
sacarits (glucosa i levulosa), els disacarits (digluco~a , mal
tosa , lactosa ) i els polisacarits . 1Üs sucres són d ' una alLtt 
valor nutritiva , perb de~ut a diverses c~uses (b~ut èries del 
tub digestiu ) no donen el rendiment corresponent • 

.]1 midó , l ' inulina , les .nalièries pecti~ues i les 
pentosanes formeh un sub gru~ ben diieren$i~~ dels sucres , 
perb, d 'i den ties efectes. Els .aidons cons lli tueixen les 
suosttncie s de reserva del s vegetuls . El midó deve~ades és 
~ubstituitper .t.u i.üull.ú..., com succeeix en els topinamours ( 
( ny~w.ares ) la dolçor dels quals és deguda a n ' a.y_uest fet. • 
.Sn quen .a l es penLOSünes , gomes i cossos pàctics a l ' i gual 
que en la cel . lulosa , tenen escàs v~lor nutritiu. 

~ner~ls ~ L ' &liment més senzill de coLs és 1'\i~u~ , 
i no obs:;ant t m:ü r eoé seL..vre té u.ns. composició uí. 1ica 1.110.!." 
v~riad~. ~i h~ ii~ues d~sproveides ue culç (no convenen del 
toL c..ls Wlimals) . ~es &.i :;ues millors ser;;..n aquelles la con.-
po si ció 1.nineral de les ... tual s es 111 ~ui o en re_pèll'tidu, que porti 
forces elemeuts , perb cap en excés . ~i l d QU~titat de calç 
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aS OÀCOSSiV~ es produeixen cèlouls ~mb obstruccions en l ' aparell 
urinari .. 

.J.¡a. c .... :ç és llLi clement molt necessari. "Els ossos sols 
j~ es.;un consvituits , al ::1e1~YS pel 50 ,; de ca1ç . La cassefna 
t~ubé er por ua una bona dosis . Els ¿,liu1cnts d ' origen u.nimal 
que porten ol l ç s6n la lle~ , els ous , i cap altre pruduuto 
(exÇ!eplíuant .les cloSL!ues) . En els< liJLGJ .• vs d ' o:J:ige.u vegetal 
1(... oc..lç està ubsenr..a e~L les pu..Lles , -.~belles, Noo..:..l , i o.u les 
P'ro.nes de1.d oere .. ls i lleguminosJs . Els fa.r·rútges verts par-
tien cdç , perb uua. vegada :f:e~i~l.c~ts ja 1 ' .llu .. reduid<A. 

Un ül tre ... üuel\3.1 essuJJ.oial és el fve..t..bric , per eL.trar 
en la formació de l t..t rr~olècul~. t..lbuminoide . i'otes les grt.nes 
de gra. • .Í.(Hites .i. lla..:-wnlbüoses són riques en ro&fbrio . ] ls fencs , 
');;.lles , bolls , te..uelles , en po rue .... escas~t. uar-ci "tat . En els 
ftl.rr a theo verts ja 6 s ~<.és abundal- v. .Sn la llet; B ' Li -.ro o e. 
forman"t ~art de la leoivina. 

Bl clorur sodi és un minor~l i 1prescindible , eble
cialment pels nerbivors. Els animtls nerbivors teneL un rran 
desfici per la sul , puix que generalment els f rr tges es~illl 
e~ rregu~s de ootass~ , i aquesta a l ' rribar als diversos Dei
xi ts de l ' or~a:Lisma expulsa al sodi , produint- se un ciese~..~tlili
ori org~~io . ~ls c~nivors en virtud de 1~ sev~ ali~entr.~~6 
diferent no nece ssiten el clorur sbdic . bi a anl~&Ls herbi~ors 
els te.niiJ dur~t o-7 mesos seBSe consumi:t· suJ. , veure·u e ue 
s ' entristeixen , a o(usa de funcionar tot l ' or ~.nisme dintre 
un estat gener~l de peres~ -

. .ui nCt.!l altres winer~ls neoe~st...ris , per~. 1ue p;a~r~oé ma1 es troneu a líli..;li.COI _:Jer trob r - se Jêl. en Us.IH.Lttt!t suf~o1er:"t 
en els ~liments ordin~ris , com són el fe rre lue Jntra en la 
co~posicló dels glbbuls rojos dl la s~g , el iodo que diri
geix l es glàndules de so 2reP;ac ió interna, el JO tu.ssi que ac-
1ïivo. l ' assimilac ió del:.:. ueixi tl:J , l ' alumini , etc . 

o ' na vist quo to~s els r liments ebtttifi constituits 
se .upre per les wn.teixes suosG ' noie& , íe:c:· ... - se 1 seva classi"fi
c(;¡.ció se¿ons sigui la dorninaJJ.t • 

• iixi el s al.uuen ts ric s en ma tJèritt. .:tZO t~t1u. sp ou ~Jo tes 
les graaes de lleguminoses , els residus d 'eBco~xadors , els re
sidus d.é les ·midoneries (gluten), resi dus de indús[ir ..... ed ~t;; 
ierme:¡}tt..\!iÓ , i molts "turtós • 

.Els ric& en matèries nidrocarbonb.des són els resi
dus de sucrerieo , ;ranes de cerc~s , tots els tub~rculs i ~r
rels , les gtlrrodes , etc . 

Rics en ~r~ssu són els r~sidus d ' oliaries , residus 
J. 'es:morxa.dor (gr t..sses) , ~ranes de grà:-.J.ínee~ (wuresc) residus 
de miJoneries , i de indústries de Ï0r mentcci6 . 



- 1 61 .... 

.rtes")ecte els farra1íges Jirern y_ue els de les J.legurui
liOses són rics en matèri~ ~zot~da , en c~nvi ols p~ocodents de 
~r~~ineos s6u rics en mat~ries hidrocarbonades . 

Les palles , oolls , tbballes , etc . dón rics en cel~-
luJ.osa. . 

Al fer l ' anàlisis d ' un alitttent les abreviatures usa-
des s 6n: 

M: . s. - .da vèri ..... seca.. 
li; t. G. - grassu 
M. .. l.. . - H azota.d .... 
M. .a. -· 11 hidroc~roonada 

c. - Cel ~·]!ulos~ 
.M· lvl. .. - l~·a. tèria mineral 
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.Les classes d' alir..ents - El s u.nimsls me11gen els ali
meJ.lts ~ l'estttole o pDs[¡urant . Si pusturen en terrenys on 
I' herb~:.t neix erpor.1 t;¿:ne~mcn t i a ue no reben cup cuida do de 1 ' ho
we , tenim le8 pastures , pa.sGuratgel::3 i uwntanyes , ~!UO poden 
cL.tssifica~~-se uixi , segons lti s1tuac.L6 ; 

.Pastures Pire.L .. ang_ues , a més de J.000 m. S/ ~1 mar 
Pr¿_td nutur...-..L.S 
~as~ura en els boscos 

'' en les Yurcs ae.1. rill 
11 e.1.J. els ro s tolls 
n en els &lfals~r s 

~ ~C)..s.l-...-...1~ S·-
es pirenenqlles són ~y_uelles en que 1& IDb de l'home 

no hi intervé per a res . 3ls ~oimalò les ~proiicen tcniliü 
en COl4pte so.Lo.::l&n t el .., e:... ps, u eE: del u1~i~ ::i ns e 1 s etc~ bre 
¡>.J r S~-L.t 11i\"!_Ue.L a l ' "'ivern és co!!l..,letarnent LH.,t~O~sible en~ 
viar-hi el besti~r pe r asta r tot cooert de neu i l ' nero~ és 
cremad~ . ~a sev~ ca:r "'c !ierí stictt 6 s una .uer ou our't~ pe1· b 11101 t 
sabrosG~., aromàtic(;~. 1 nutritivt..; lJu¿p·¡ els pz:..stural;~es són bons 
el oestiar ç:ue hi vu fi~c torna en1reiXaG . ..t.erb tuun els 
1rets s6fl t ~ rdans no s ' hi podén dLVi~r el bestiar fins ~l juny , 
i si els frets s ' u.vencon s'nt... Cie t.Orab.r .... o~ns de dant Mi uel • 
•. 1olts r~maders dur-.~..r:.t 1 'hivern tenen el best;L .... r eet~bulu"t i 
l.. l ' is"tiu l( enge[Ue.Li ~;¡.ll 1 [.quests _pasturèl.t ges . ~ls ~ue són oen 
~profit~ts ~rimer u 1 ~1 fa puss~r el oesLi&r boví, després el 
cav~;¡.llí i finelmcll~ :'oví o si:ui per ordre de facili~~~ de 
p~scurar . Los plcntes ~ue s ' ni nasturer són molt di vrib~es . 
~1 ~efecte d'aquestes pastures és que les bèsties han de pas 
sur la nit a 1' in te 1perie . 
'I.L.~--''»'t~ ''S'"'''' <lo.\~ -- ~n a~uestes mateixes comqrques pireaenques on les 
fondalades s ' h1 trauen els prats naturu..Ls, c....ue s 6.Ll uyuells 
en que l ' nome hi intervé pe r d~lltir-los 1 re9ar-los. Es donen 
dues dallades , una pel juliol , i l ' ultre a 1 agoBt , consti~uint 
el menjar de reservb. pe r l ' hivern. 1·uests pra.ts nuuurals 
difereixen molt uns ~~b ~tres en ~unn ü la seva ooud~t . Es 
oo.~.1eix si un pralï és bo en que quan més oonio és ..... lt... vista 
més dolent és ; el millor és ~queli en J.Ue no hi híUl flors . ~ 
lo llarg del ~ireneu n ' hi han molt pocs que siguin cuid~ts , 
lo que constitueix una deixadesa. Els prats n~tur~ls s ' han 
do refer al menys C-Hdti 20 anys. En els prats de Su:i!ss~ mai 
s ' hi trob~ cap de les plantes no digeribles que s ' hi troben 
en els nos~res. Dem~ s en els no6tres prats es re &ucn ~aJoê , 
t..dolin t del ~.tefe~te de massa ài~ua.. Jn aquests prats nt:.. tu
ral& el bes»i~r no lli pastur~ fins que s'ha don~t el se~on 
d<:-.11 , qU!:ll 1 ' hero~ ja torn& a tenir mig p~.m d'al tur a , ... uan el 
bestiar baixa de ~untanya , quedant- s'hi fins ~ la prim~ver~ . 
De prats naturals només n ' hi nan ul s ..t?ireneus i ~l~un ct_Ue al
tre a 1 ' Am:pordà (.torroella de Mont grí) cap al mill' , 
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L~ pastura en els boscos: a Catalun~a hi han molts 
boscos , i l'herba que s ' hi fu és curt~ , i m~s o menys ~profi
table pels ani .. 1a..Ls ; a 1' engegar els a.r:.Lnti.lS al bosc els hi 
serveix més que res d'esb~ rjo i una micu d ' 4qui i . ua~ mica 
d ' allà fè:l.!l feix , Jn conjunt el bestiar no v~ euire ben ali
mentat , urribant fins a consumir fulles d ' alsin~ . ~1 bestiar 
gros pot pasturar en el bosc sense fer- hi m~l , perb los cabres 
causen m~s dany que ~rofit se ' n treu. 

Les pas~es de les vores del riu i de les m rgene
re s: ~~ les vo1·es a.~ ls :r ..1. u. s .L.l ..1 ..n .fL .... s ¡;ur e s e 0::. L..:! ;.:s de valor 
entremig ~ la dels boscos i la dels prats n~turals . 

La pastura de ls rostolls : .d. Oat.:..lunyu hi nan e OIIJo.r._ 
ques que fan el goret i u.n cop se~ut el cereet-1 , les nerbes 
que creixen són pasturades pel besti~r de ll~na especibbnenG . 
Si~els rostolls són secs fan mo.lbé el morro dels animals , po
den~ ~sser el vehicle d 'enfermetats microbianes . 

uli\.,ls~rs: ...,uan a l 1 Urgell s ' ha dom .. t l'últimb. da~ 
llada, l'alfals va creixent, constituint un prat gras , i s ' 
utiliGzen per a engreixar besti~r de llana, QOnant al besti~ 
dos ~pets complementaris , un de lleguminoses i un de fulles 
d 'oliveres , pasturant el reste del dia en l'úlfalsar. 

Farrat es i fencs de ra~s artificials - Farra~ge és 
tota pl tintb. que sega~ abans e a madurac~ es destina u l ' 
alimentació del bes~i~r , i fenc a~uest farratge dessecat . 

Els :errutges dels prats Lrtifici~..~.s (prats con
reats per a :r.er- hi :::>1.-.. nuas -c.rr ... .;-eres) puc..e1. ésser de lle
~wninoses o de cereals o una b~reja. ~ ' extersi6 de pru~s 
més gran està destinada a llegwninoses , despr~s a grumínees , 
i fïnc.lment a la barreja . La oar.:ceja de llep-umlflnoses i ,.r•t
minees és un conreu pr~1erenc , ~ixi civ~d~ i veces , &è~ol i 
veces , ordi i pedrerol , etc ¡ · &1 m• ig es d~llen i es .lt.o; un 
conreu d ' istiu. P.. uest farrc.tge és el .1ue ve ,ru~b primerenc 
i és un bon aliwe~t essent molt preferit per tots els ~Li
mals .. 

1~ls pr~ts de :sràmínees són de ci Vt..da, sorgo , ray
grtts, moresc . La civad..., i herba 5r'-r.ada es dalla al moment 
que v._ a ..,.rw.tct.r ; e.t IOu:t'ag.:>-11 o rb.y- grè.S és m~s fulla1i l cons-
titueix twnoé un bon i&rr& tge . ...n more sc és rma. plan lit:. y_ue 
creix depress~ i constitueix un f~rrutge d ' istiu i de primer 
ordre • .-~n HlOresc és un .t·arrò.tge pobre en mutèri~ ~zot,pdc, 10 
Kg . u.'uu cJ.els J. ~.L::c._tges :..:...teriors són molt, raillors que lO J:..g . 
de moresc . Jl sorgo o rneu.c. és un 1 ...... rrs. tge de t&rdor . r~o s ' hu 
de dallar Iu(..Sé ..... ... vi .... t per'iu.è oou COIJ.teú.ir ~cid ci""'.nb.idric . 

E.t.ltre les lleauminoscs tenJ.' Il ; r'3u.C o nerba Ié (tre
I.le incurn(AL) és e.t m..;;s ,t>r~~Cl~::nc ue tots ; ;e.~. llit..rç o ~o1~ 
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jtJ. floreix. En a.Lg Wles co.:.J.cr . .._u.es s ' uliili'tzen com a edob col
gant-lo . ~1 trefle rois es les cotu~rques frescals, done. bons 
re sul t._ts . :!:s fu entremig CJ.elo3 oe:ceals i .. ill.lll a y_ucs1;us:.;, 'han 
segut , el tre11e j& és úrre1at i per l'oc~abce j~ ~on~tituoix 
.u1u. bOnt2. pastur<;.~. , i h 1 ' any se¿ttent :f>Ol 1~1t. ig i ug ost es donen 
unes bones d~lltt:ies • .üu trep<o~dell .... , f·.:rro.tge cle secL:., dont.t. 
bons resül-c&ts s1 és ben cuidb.l ... , .,erb, re-:ïé molt poc la :fu
lld, un cop S8Cu tiiu i full~ .uc~en seJ~r&ts. La sull~ de 
les . .ud.teixes :)rop~e ets que les unceriors. ~'t~lfals que és 
el rei dels farratges , amb l ' ~ventatre de poder-se daller 
més sovint i la full_ s ' aguanta molt bé . 

Tots u~uests Ïarratges es ~oden conserv• r . ~ ' è >Oca 
de èiullar- lo s és molt i1npox te..nt . ÜÀÍ on unes dalla. de s de tre
fle es ferdn les oe~uents experi~ncies : 

Es de terlllinu 1 ' anu.tisis 1.1.uíulic dels tres dulls i 
veirem Y.ue: 

.t ... ipu ... • ' ••• • t •••• • ••••••• 

alb Ullli .ru;¡. orutt: . . ~ . . . . . . . 
~;rrt..ss"" bruta . . . . . . . . . . . . 
Cc l.lu.Losa brutt:t. ........ 
Suostancies extractiv es 

no ~zocadel::3 . ... ....... 
I dem minerals . . . . . . . . . . . 
.c:..mides . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.L-telució nutritiva . . . . . . -

~eroa ü'un ru~Geix pret dullQda ~1 
~4 de w~ig ~ de juny Gb de juny 

lb lo lb 

lG . l 9 . 5 r¡ . _; 
¿ .. 9 G• 3 Go.3 

t::l . ::!o t:.9 . o .,¿ . 4 

57 • .:> 66 . 8 ,:Jb . ~ 

7 . l 6 .8 o • .::: 
5 ., 1) 1 .. 5 t) . ,J 

1 . 6 1 . 3 . 5 1 . t) . . . 
L(.;, conbervucio y prep~r .... ci6 dels aliments: .r;lo nos

~;r'eS .,&~eaos no volen dallar ïins que e~s prats són ben flo
rit s :perb, ~lesnores d ' ç,.J..bumina n ' hi nè:.l. molt poeu , 0u Cl::.nvi 
t¡, uüdu q_ae la ul.....nt.è.:o enve.tlei.x: lc:. ce:.. • .J..ulos<i< ..:.u.rmen v... . Jones u 
oé és Precis L•.,¡e lef::i .Ic..l-ades es re&li'tzin a.ixi ue l·_ 1wt~ 
flora~ ~~e és ,u~ con~é ~és suòst~c~e~ ~z~t~~~s. Unc altre 
qUe s t~ó éB lue _Uc.L e::: O.c.ollè::. un ,)l'& 1i ¿_.r ~~1~CJ.....,.L Ja u:;n er I n<....ver-
hi non s ~e orats , j~ .!.Ut; si no n ' .ai hWl e s produeix un gran re
tort en poJer fer el següent dè;:.11 . 

Per e conservar aquests f .. ::rr .... t~es hi hau molts pro~ 
e cdimun ts . 1'.. :b\c<:.nQu. i .Anglaterrd no no poden fer e~. 1 1 ~i re 
i al sol fe .. !.lt- ho ;,m s itges , i tots els l.<!:irr~tg:es qvc ven.}n 
en tet1ps p l ujosos s ' e.·si"t}eTI. !..lu.i .... c~ta.lunJt&. no .;:, ' ui .... ~.n m~;...i . 
L~ sitja. no és el procediment més ecoi.btJic , -solament la seva 
construcció , je és una gr~n des~es~ , ~ des~rés el col . lo~~-lo 
i t r eure ' l , i doméS Oel' lt.. S~rie de ..L..;rtLenliL-CiOns nue C.3 ¡JrO 

a.ueixe.u ni ht.. ~ ....... 1 de p~n-<1ues do principis nutr~ liius • . u.-

qu.i ..., Catial unya se n ' ni han construl ti tlgunes per o0. dessecar 
a l gunes p.L~tes ( bü .. t de moro ) que si ho Ïe ssin <-1 so¡ es 
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tor~arien massQ coriàcees . 

aqui la maner~ gener~l de eondorva0ió és l~ desse
c~ci6 G l'àire lliure; 6s 14 més econbmica de ~otes . Un cop 
e~ fsrr~tge sec es poseú a l ' àire lliure o a sot~ cobert . 
En pt..llers degud<...;...-.::r:.t b.COndiconats van perf'ectumcn't bé ; os
t~lvien la construcció de costoses obres . Un cop ar.¿,; cltzcmat 
sols s'ha de cuidar -!Ue no es produeL~i cap ferment.t..o~6 anor
mal . 

~ots ~~~ests fencs i farratges n ' ni hQn un , el de 1~ 
civadtt .1ue no s ' ha de dallLr massa tnrt perquè si el era s ' ini
cia les rate s es mengen el gra , i dmnés s ' ha de consumir prdnnp
te . ~ dallar les lleguminoses tampoc s ' ha üe ivr guan esti
guin mass~ secs , perquè aleshores lè:.l. fullu cau . De.ué s els far
ratges que es mullen fermenten , ennegrint-se el farratge , i 
vtrianb el seu gust , per~s$í ~leshores se li fa soirir und 
novti fermentt..ció tenim el f~rratge tïorrut , 1 ue es acceptat 
oé pel bestib.r . 

L~ composició mitja dels diversos farratges és : 

Farratges de gr~mínees 
-A 

ai gu.... ••••••••• • •• ~ • • • • . • • • • • • • • • • . • • u o 1o 
.w.a lièr iu c.i.ZOtadè.. di ges ui ble • • •.. . • • • • .::J 11 

11 no .r '' i ~ri;.SSeS • 10 n 

Farr tges de lleguminoses 

... i.i gua. .......................... .•. .• 
katèri a ~zotada ••••••••••••••••••• • • 
lV•a tèr i e s no uz otude s ••.•••••••• •• • ~ . 

t¡Q % 
4 li 

tl 11 

Convertits en fenc les herbes de prats naturuls contenen : 

Mat~ria seca •••••••• •• •••••• •• •••••• bu ~ 
m~t.ò•·i ..... _zot...,d:.¡. digestiolo •.. ••. .••• o 

n o azotada digest ible ••••••• 35 " 

:ta cor.'l¡;>Osic i 6 dels Ïenc s de lle~umino ses : \ 

1\let.lièria sec ... ....................... e o5 ?'-? \ 
Met~èria ...a.zotada. digestib.Le ••••••• •. ~ 10 "' 
1.4at~.ria nu azotada a.i~es11ii.üe .••.••. "'o n 
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Les ~&lles , oolls i taòelles - La seva caracterlsti
c~ és la d 'ésser els cLiwe:ts més cel .lulbrics . Són tant més 
o i.rats quan més fullosos són , i quan menys s ' han deixat a.sse
Ci.tr cr1 el caro:>. li 1.a.11 J?..;.lles qu.e tenen Uil~ lll, :z. fina i ul~ 
tres groix1ld.bo , Ib tOU~s"Les ¡;orteñ mol tb. lignJ.n • Les pl).lles 
de cerecl s do ..:J.d.lltver-.. són millors qu3 les de 1 'ni ver.ri. Les 
palles Q ' wlS ~errenys són ~~res , i ~tres ~ulles sóil dolces . 
~es do secb són les m's dolces, i les de r~~udiu m6s arres ; 
hi ~u. una bona qu~lit-t que depen de la b~tud~ ; 1~ b~ Lud~ 
meo&.nl.Ci:A. f~. 1 .... jull..;, t....n ou.r~ ... <.:Oru su vol 1 ~:U.J.ll més curta 
millor .. Lo. bbtUdGi. b.illb bous é s millor yue ia b.c;tud~ t...u.!b oav:.lls 

l
·ouiX uUe Jl6 UOUS là trituren, l 1 ~1X~~en , en c~nvi els ~~vall& 

è;l. tallen .. 

JJOS pvJ.l el::! d ' ordi semblen d 1 infar:il.or y_Uu.lit.ut ~ les 
de blu. L 1 e spc ciu..Lment per las v .... yue~ .Lle llf>res l ~er "Lrt:z.smetre 
mal gusv ~ 1~ llet, 2erò ~ixò sols és ~ropi d u.Lgunes comur
quea . 

L~ "t)f:4lli. més ordinarit:. és lc. de soble . Les palles 
de ileguminosas són millors que les de cereals . Les palles de 
lle.,.mninoses són uer exe ... ple les d ' s ..._f,ls qu_n es cull des
prés de gr:n&r . ~es 9~~les són de bon conserv~r en ptllers , 
P<.~.llices i eh.-oa.i.b.d ..... , ev-itant se.npre l ' nUwità.t , puix que ¿;.g
f~ mul gus t , ~ és reoutjdda pel bestiLr• 

Les pulles de lleguminoses tenen una tij& més 0roi-
xuda. . 

BolL- ~er ooll s ' eLten la closca que recoorui~ 1~ ;r~na . Dl 
ooll és un~:~. clos e~ corièlrcea e ou1 lt. pa.llu. , pcrb d runa m<;~.j o.t· r i
quesú- . 21 bo .ll de lleguminoses té unu. vt.lor pels pagesos sem
blant al se·-56 . .~.n boll de cereals~ caus~ do lt!~ t.i.restos nue 
conté el f u impropi oel s solípede , per tc11ir unc;;. mucosa b uc.ul 
molt fina , perb els re.,mgan ts 1 ' accepten bé puix que tenen 
la. mucos~ buc~l mé s ~roixud~ . ~l boll per si sol no é s ~pe
tit ós , i s ' nu de prep~rar barrej~nt-lo umb ~rrels o ~uoercols , 
pos""nt u.n.a. c ..... y~ de boll o tabelles i unti o""'pu. de bled<.:..rra.ve . 
~1 cup de ~4 hores la oledarrave ha 1ermentut i el ooll s ' hb 
impregn~t del suc de le bledtir~ve . 

~~s uu.l.ls poden presen~.~~ el perll.L de portar ~ 
p ... r~ss¡"' el .-i.C ~.~L.wlllices oòvids , '-iuu uroJ.ue.1.:: i..u.t tüillor OL ... a 
O...,ú.'u t..J.lOI.Jei.i...o. "ti lc...ctinOillÍCO Sl. S • 

~eB t~belles de lleguminoses són lo que recobreiA l es gruues 
de les lleguuinoses . 

J.Jes f.1lles de les pl.u.ntes .or dcolcs tonen u.ne v .... -
v ... lor co,ü e.l::;¡ ú. r r<:..;.tges verds ; ::i ' ni desLin~n los cols ~esan1is, 
les l"u.lleb Je oroquils, encü:.rn. eSCi.:rolr_.\. , e"tc . i rnoltisSi.i..ilS 
hor tic tli:bors tenen vedell s o er a pro i i tur uy_uosts residus d ' nor
tc...~. . ,qu.ei::ltS resi dus per l es explot~ions sèries .üo lienen im-
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portància. 

Pul.le s d I arbres - l.JeS fulles d I ( r-LJ .• :e s venen Ul!c:. Vt.

lor aliruent1 c1.a molt dos1.~~1. . ...!]n els 1'.>aïsob cecs lr. fn.1.la d 1 

&lsina i roure es do.t:L. a .1. 1 llive1n , ouu.n lt. p üla manctt . La. de 
de llb.do....ter és de les més l.U!portttn:;s , donant- se a1.s herb:ívors 
i bullides ~.ls orcs . ..,.u.an les :rulles s6n tendres tenelL una 
ri :ueso. La.nt o méB oon.1 ue els fencs . l!:conbmicament leE' Úlll
y_u.es re c!Dmuna.bles són les de o.tivcrt~. . .Les fu..Llas i:r.e!;)qu.o.s lla

nen una valor semblilll t t~.l de la.np~ llu. . L~ cOt:lpO¡;¡ici 6 <~ UÍnti ca 
d'~lgun~ d ' aquestes fulles és : 

Fulles de s~lzer 

Humi tbt • • • • • • • • . • . • . . • l Os 9 
2rote! nd ••.•••.••••.•• 15 . 6 
1.1 . grasses • • • • • • • • • • • .. 5. 3v 
~drocaroonuts ••.•• ••• ¡~t~ 

Cel . lulosa ••••••••.•. • 40 . 1. 
Cendres • • •.••••••• •••• u.J4 

I!'ü.lles d 'oJ.iver~ (d.el Sr - l~o vcl.las) 

(Céomoosicio dio e stl.b.Le) 

r.:o. t èri a se c..... • •••••••••• ~4 .. 6Q)) 
hl~tèries minerLls ••••• 4.u0) 
~osfor ••• •••••.••••• •• O. l.o) 
J:'Ot&SSt.. • • • ••• • • •. •. • • • (.¡ ,. 65) 
l~tèrie 0 russa •••••• , . ~ -40~ 

~ tèrio azot~da ••..••. l2 . G7) 
Lutèria amil~ce~ •••••• ¿Q.30) 
Glu-.; oso. • • • • • • • • • • • • • • • o . lC ) i grf;:.SS"" 
Cel .lulos¿., •••••••••••• 4b .. ~.S ) 

1 0 . 50 

31. s 
l4 .c:! 

.!...eo ~ulles d ' olivera són i1e1 jadus pol bestit...r u.wlJ 
wO.L~~ ¡r~issi6 i ~e ri u.~s~ od Julcxt ~J. ~enc. 

U.n ·tltre t.nàlisis cle ~·ulles d ' oliveres és el segc.te.ut 

del ~r . ~~~en~ós: 

Hum i tE:. t . . . . . . . • . • . • . . . 9 • o 
Cendres •••••.•.•.•..•• t...v.l 

.t>rote.i!nu o.cut u ••.••••• ~z~ . oo 

Matèri a grassa •••••••• 6 • .L9 

Cel.luJ.osa. •••.•..••••• 14. ¿ 

~xtrectius no azo~~v s . ul . c~ 

IJ . ~ 

5. ~ 
8 . o 
4 . o 

16 . b 
ou. l5 

Lu fulls de vinyt:. és molt poc us adtt i si s ' usu. s ' na 
de rent...,¡X ben bÓ i té una composició semblant ~ls fencs do 
mitjana quUlit~t . ~u~nt als OrtiU U1llons j ~ no venen c~p ve
ler si~ui _uin~ sigui la sev~ procedència . 

Les fulles de roura perjudiquen els bmvlns ; sembl-
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que els provoca un pixament de sang , a causa dels seus efectes 
restri ngents , de ~ut ~1 tru. i ~ue porten. 
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Tubercols i arrels - ¡::ls tubercols i l:l.rrels en l ' a... 
liment ... ci6 del bes biar :Denen una iwpor~ncü .. molt etí ts.; la. 
seva valor ali~en~ici& és g~irebé nul . lu. L' us ~els tubbrculs 
i arrels est& supeditat al seu preu. La valor nutr1tivs .dels 
tubèrculs i arrels ós gaireoé nul . la en qu~nt a proternu &Ssi
miltible , i molt poc~~nidrats de carbó . Els termes mitjos de 
composició són: 

Proter~ • •• ••••••••••••.• O. ~ - O . ~% 
Extractius no azotats •••• "o _ 10 %( tendres ) 

~ón doncs úliments pobres. 
un§. valor nutritiv~ m~jor . 

Una veguda secs tenen 

En ~u~t a les p~tates lé sev~ cornp osíció és: 

Pro,;e:fllL.. • . • . . . • . . • . • • • . • 1.. 5 ~o 

Hidrat de carDó ••••••• • • oo . ~ patates ~ssec~des 
GrQ.sses • • • • . • . • • • • • • • • • • O • .L ¡o 

La quantit~t de w~~èr~~ ~ ~r~sse~ és ~niiwa . D ' ~:r&l s 
i tubèrculs ni nan les patates, bledar raves , p~st~n-54 , naps , 
xeriòies , ny~re s , moniatos , etc ., 

.Les patates com al iment del bes ti1:1.L' resulten ~1. un 
nreu molt elevo.. t . Les uatates s ' .lan de donar cuites. Si fos
s i n le s pa tat es e acollides e ê poa.....-ien uo.aar ~rues ' T),n·b ' corn 
1 ... c :lor:.em 1 3;;3 b~.r~ t0s , aqueste s ja Jla.tl gr illat , per judic~ll en 
aquest c~s e~s a nimals . 

Un dels perills LJ.és -,. rs de ler p uc. tes 1..:~ qae ~i 
lo~" .. a llel' t.. rvçus es a.esenrotlla la sol~nint. , producte tbxiu 
que produeix gr eus transtorns . 

hitrbgen •••••••••••• .. . . 1 . % ) 
pa"tates tendres Hidrat de carooni • •• •• •• lb-- 20 fo) 

De bledarraves n ' hi han de f&rrétgeres i do sucreres . 
El seu us de1)en de quina mena si,'·ui ; - uu cavall o tL un o ou no 
se n ' hi poden don~ màs ~ue 40 kg . de la f~rratger~ , i lUO kg. 
de la. sucrerêl. t de;;u1. a les &.ls potàssiy_ues porten. 

Bledar rava fèl.rratger~ 

.l:"r o"tieflil.u • . . • . • • • • • • • . . o. 8 
Hi drats de carbo ••••.. 8 ~ 
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Bled~rrava sucrera 

Prote:i!ne. • • • • • • . • . • • • • . . . O. t .~ 
Hidrats de carbó •••••••• GL . O :~ 

En el cas d ' una explocació Ioroina s'ha d ' ~L-r amo 
comnte amb les bledarraves perquè produeixen irritacions ~olt 
for~es especialment si les donem.crues ~ 

~es ~..crels i tubèrculs s ' haa ue do~~r a talls petits , 
perquè pod:tie J. ennuegttr-se ,. i tar:1b~ es recomfó.nable ronL""rlos 
abèl.ns t...mb ~iP"ua ... 

.làé S y_u.e per la. seva valor nu tri i,jv~ as done11 pels seu.s 
electes fisics , (refrescants ) i demés amb ols tubèrculs i ar
rels sfhi pode.u bè.!.rrejó.r altres ~limen:ffs que d'altrb maners.. ~dl 
menjarien els a .... lima.ts . 

La conservació de les ~rels es fa all~ on les gel~
des són I.O:ctes (Pl&.na de 7:..on) , i no _poa.ell gu~rdar-se e1.1. el l!l<:..

teix cwnp , precisant ensi t jç.r-les per ú p..ce servar-.Les d0l :t'ret. 
-quest ensitjêt.lle.!'.it es fc construiut UJa exp lètllb.C..I.Ó <:- i.ln .ijj.vell 
Ulle... 1nicc..- su.J:)e..cl.o..c ..... .L de.L voluò.nt, i ü.a :rorua rec~.~en1ular i ......mo 
des~igües latw..cò.lS; sobre l'eAplè.!.nàdu s'ni col.lo~uen les ~r
rels :t'ant-ne ur:c: I.IUilll~ a,;reta i ..Lln.:;:.lmenu e>;¡ cuoraL ....... n totalme.rit 
de terra. . ( Cèoi.Sta. Iser.u de la. ?lanr- de /ien) . Un "'ltre proce
~imenL ~ue àleULs ~utors aconsellen es I.er les orrc.Ls ~ traços , 
i dessecar-les (pr e .11san"c- les) , i ... balls de don... r - .Lo s t..ls animals 
es remullen ; a q_ ue'=' ¡; procedL1ent resul l.a antieconòlllic . 

gn els pufsos frets , le& bledarnvcs , naps , et~c . que 
ju sabelll porten mol té.. aigua , a uesta a 1 'hiver11 es pot~to u lu 
tempe:ro.. t,ur& i e 1 ' ambient podent OCt. bll..>nt.r (~reus tras t orr s tisio
l bgics , ço yut:: oot evit .... r - se entru.nt-les a 1 'estable dos dies 
ubans d ' ésser consumides . 

Les truites i frui~s - La frui~~ és un aliment mol~ 
a.pro:r.i. ~.~~ole per ¿¡ls remugunt-s i els porcions. .&ls reJliU.gants 
se ' ls na de donar t~llada i als uo..ccs oulliü~. S ' na de don~r 
~traços per o.. que els obvi ds no-s ' ennue~uin. ~.!uest accident 
es mira de curar .Lent esmicolar a cops de fust(!. 1~ oolb. ~ue nc::. 
~uedat a l ' esòf&g , o si nó també operunt , cosint després sol~
lllent la pell i .üels muscles • 

..dals porcs se 1 ls ha de donar cuita perquè u• ucscs , 
.::.pro fi ten ntol" ma.L~.ment la cel . lulosa cruu i molt oé cui tè... . 
La ~ruita verda té una val or igual ~la dc lb f~nc~ i madura , 
dob l e val or . La closce. d ' alguns frui es , com la d ' a..netlla , nous 
et c ., s ' ha barrejat amb algunes substàncies alimcnticies . 

La pela d ' ametlla verdc.t OOL...tê : 
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Rruni t~ t ................• 
Cendr(.. •••.•..•••••••••• 
.?rotafna, ............... . 
Grusses •••••••.•••••••• 

lo .. ü 
4 . 9 
¿ . 91 
0 . 92 

Cel . lulosa ••.•••••••••• 1o . 6o 
Extractius no úZOt~ts •• o~ . b~ 

Closca d 1 ameli1la dur~ : 

.ffumi tat . . . . . . . . . . . . . . ... • 11 . b3 
Cendra . . . . . . . . . . . . . . . • . 0 . 83 
Erotef nu nrutu •••.•••• • 0 . 7b 
Gr&ss&. • • • • • • • • • • . . . . . . . v. o7 
Ce1 . lulos~ ......... ... . . . 4ts ~.::>.:> 

Extractius no tiZOtats •• 3o . o~ 

C1ose!Z d ' ~ve.tl....nc. neRre" .... : ... 
Hlllili T,t:;t, t. ••••••••• •••• ••• 

e en dra. ••.... .•.. ....... 
i>r o te f na • • • • • • . • • • • • ~ • • 
Grt-SSh ••.•••.•.•.••...• 

Cel . lulosa ••••••••.•.•• 
3xtr~ctiu~ no azo~avb •. 

Cloclcs. de nou : 

H 1l11li ti ~ ~~~ • • • • • • • • • • • • • • • -

e end.r &. ••••••••••••••••• 

Protefn~ . ••••• ...•...•. 
u-r _s~ •.•.. . . . ... .• .••. 
ue~ . luloa~ •......•...•. 
.J......¡;rt;.ct-ius no ;...zo-tcts 

9 . 10 
1.11 
¿ . bG 
o.a 

74 . l.O 

9 . :::> 
1 . 40 
0~6~ 

v .tso 
bl. lO 
.;u . 1 > 

.-l.questes subs ÍJàncies co¡·H·cees éi.ures tenen una vulor 

..... liwent.iícia poLiiia , equ.ivcclent., c... J.t;¡. :!'t..lJ. .... 1 sl redufèles u 1.,..

J.'ln~ les .)._.~..-r~..,d d, ..... uo c.· ..I.. 1,r0 s oliments molL e oncentra es vun 06 .. 

3ntre l es fr-e.~ ves 1l..i h~ les fi "'UeS JUe sóiJ aliment 
u10l1i 1.·ic en sucre . :a sucre 011 1 1 e .l.i.ne~ ~.~~ ció d.t: ls ~1ero1 •.rors 
té l ' IÍLnconvenienli que la Ilort... microoiana. in'teSt-ina.L d..e l s re~ 

u.;U'?"tillts , si t.é per o.tucar suore no digereix el midó i si Ili .h.u.. 

rnidm no ataca c. lt.. cel. lulosa • .3s per ...:.~aest ... causa 'tue d 'EN

LtLtest es maGèries t~u su.oroses no .nés se n 1 fllJrofiGa el 50 1o. 

Dewés .Les fi •ueb aestin~des ~ l ' enrreix de porcs són les de 

.tü tïjo.cs l.,i..l<..:.li 1-t-..GS ':>erq_u.ès les nüllors es destiiLen a la :fabrica

ció d'alcohol . 

Figues procedents d ' u...'la. fubric~oi6 d 1 tlcouols : 

.Jwnit...,L ....... . ....... oo . 7o 
Cendra •• ••••••••••••• l . Oo 
Protefu~ •••.....••.•. ~ . 75 

O. t:...7 
6.37 
·t .o~ 



Fi~JUE~S sequ.es : 

l'.lu.tèrit- seca t • • • • • • • • • • • • • • 

.tiro te :i!n_. o rut& .•. • •••••••.. 
Extr ... ctius no ~zo¡,.;.¡.·ts (.>0 de 

suc!"' e ) .................... - 60 . - 11 

md L?:rio ; rèt.::;Sèi •••••••••••. • 
Cel . lulost..A.. •....•...... . .... 

O. :v '' 
2 . 5 11 

En els p&isoe sec~ners hi va oé la figuera de ~oro , i 
d r aquesta vt..ricta.t n ' lli ne. sense espines , i la part millor són 
les Penques , la composició de les quals és ; 

Pe~ques de figues Qe moro : 

lfitrogen ................ . 
.... b.tèrifo.. seca •••••• . ••• • •• 
I.'lstèriu. !Sr ¿.. ss~ ••••••••... 
Hid~Oótrbonat~da ••••• • ••• 

O;c3 
'l · b~ 
0 ;.4 
l. o6 

Anà:isis de les articu¡ acions ·oienals : 

a i gllê:t. • ••••••••••.• ••••••• 
t1utòr ma seca •••••••••••.• 
Glucosa ....... t •••• •••••• • 

Dextrina • • •w··· .......••. 
l;lÍ dó .. • . . . . . • . . . . . • . ...•• 
A~tèria gr~ssa ••.•..••••. 
. ~·¡,èric;o &ZOt.z.d~ • •,. • • • • • . 

B9 . -
0 . 0l 
v .82 
0 .3 
v• 63 
~..o - 43 
c. e2 

~louminoides •••••••••••... ~ ¡ 58 

~CJ..Ldres • • • • • • • . . . . . • • . • • • ¿ .ll 

Lt.. se\T .... vta.lor és g....irebé irua.J.. u lu do lr tlla . La 
figè4 a.e moro set-sons l.ll· .Ll.Ol.lso t:;é 1._ t:~e~úenr. co.wposicJ..Ó : 

.... iP Uu. •••••••••••••••••••• 
Coudrt1 s • •• ••• • ••. . ....... 
tlidroe~roon~d- •..••••.•.• 
l.~ vèl'ib. ,..TaSS.... - • · • •.• • • •• 
1.1~ tèr L .. .:zo ta.dtt ••..• • ..•. 

4? . 4cJ 'íb 
b ·~ l 11 

.3b . o4 11 

o. o~ 
Ot '73 '' 

Un .;;.ltre frui t és l 1 up-l-' , de co~.)OSlci6 t.dmica illOl~~~ 
rica ; 3 t•uilos d 1 bO:lt.J.lS e'iuiv~lc.a a dos de more~::>c • .ued tru6 es 
e1. .1.11Pllo rca s 1 engegue11 èl.lS b oscos junt ....mb un verro , i t:.l cup de 
6 è;l. 4 me s os torn~ L ... truja a4tb Ulla porcellada ; tot e 1 temps s ' 
ll.un al i ueu tu. li d ' "'el t.: ns. 

La 3~rrof& és i~ o~se de l ' alimentaoi6 ~els animals 
equins lh. en 3ensr a:t dels ~nima.ls de treball • ....,uw una ~a:ro.r'c:. 
és çrass~ , pl enb. , h en cucos a , vé un~ uo .l::;>osició del 4 ,i) u.e mo.-
t.èrü ... ~zotL.da i uo- vo v de m._tèrlU lliiroc.;..roon.:..da. . Lt. i3CVa V.;.-
lor ... lLnentic~a és >;.t;;.uwlru .. u; c... 1.: .... del mor esc . .._¡a -urrof<;¡. té els 
Cè:!..PS qu_e els ani m ... ls n o o.or o:fiten , i 1u. l l avor o ';.u~r oií ~u.e és 
unu 3rt..11~ mol t durè:t. , que ol caixul dels anü J&.ls no la vreuc a . 
T!JJ.. gurro:r :r :_J O o~ t en remull '7 o d dies i barr e jat a1ub ultres a li -
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ments és acceptat pel bestiar . 

~ les v~ques lle~eres es diu que els fa recular 1~ 
ilet , cos~ no cow~rovú~~ -

Un, ~;..l.\,.!'9 J...Cu.J..v és 1 .... c...:.ro"""s¡__, <.l.l ... JJ:ent w.O.Lt. c.:...uós, 
el ~4 j: ~b ;o d' àiguè:., el reste é s mt.Ltèria :-rr.;..sGa , mat ària 
hidrocarbon~d~ , -m~tèriu ~zotada. ~~1o 1~ o~ro~s~u ni han co~r-

~ues ~ue n1 vol~n engreix~r porcs , oDtenint porcs de c ~rn wolt 
fo~~ i ~~uos~. Hi nan uns porcs rossos i de poc p~l procedents 
de Hallorca o .~..ndalusia. , engreixats u. Valbnoiu. , i que aquest 
color ~s defut a l a pigmentació de l a carbassa. 

Gr~ns i rarines ~ Les granes es poden dividir en: 

Granes de lleguminoses 
Granes de cereals 

Les lle~uminoses són leB faves , favons , veces , etc. 
Les ft1.ves i favons s ón les de més anomenada. Un se:üent<;.l fad1h.
ga ~, ~u a dir d ' estút fri gi, alime~tu~ amb f~ves s'~viv~ . Les 
famelle s d'estat caldós retardat t-..mbé s 'animen ali meL t'9ll t - les 
SJ.Ub fuves . .~:.ixb és degut a la gran ue.r.titat. d ' azo17 digesti
ble que port en, el 82 %• 

Els llobins són:.2.una gr ana que por ta una toxina y_ue è;l, 

alguns ~nimals els mata , com en el porc , perb pels remU?ants 
no ~s perjudicial . 14 uesta t oxina és soluole en àiG'ua , IItl:l.Cerant 
dur~t ~4 nores els llobins amb àigua calentu es f~ desè:.pareixer 
i ttlesnores es poden J.onar. ...::1. Caldes de MOJ.1tbuy treuen aquestè1. 
toxint~- reroullt..nt els llobins ar.ub 1 ' àigu termal de .1ue di sp o sen. 
Si no es disposa d'~igua dalenta es necessiten al menys set set
manes , i oanvimJ..t l ' àigua cada dos dies ; si es disposa d ' à i gu .. 
corre.ut solument es nece ss i ten 8 dies . ( ~ixb segons Ro~soll) 
Si. es clonen sense treure aquestu t oxinb., els porcs deve:ne.n com 
borrutxos . 

Veces - Soore l 1 us d ' aquesta gran~ e c~t~luny~ ril nan 
~lguns pre j uU1cis ; G 1 ' 11npordà no els volen doner ~er a r es ~s 
porcs. 

Pèsols - ~ munt·ny~ i en les com~rques fredes i ~~s
"vses , es I._ u-.- .... ':Lu.esta ¿-ru.L.- , i el duJ.J.e.u. Ju..u.v .....L.. ... e-1. seg .ta ::. 
~ ' ordi , l T~ uou~ c~~J.~• ~S UL~ gr~~ mOJ.t r4~~ e~ ~zov . ~eS 

wou.-.::e1:es tc.o..a...Oé és ..Wu 00...1<- ~r~.u..... , }er0 se .Jf>re v .... c (,;._r._ ; sola
ment unt.. veg-è.o.d~ que s'o.verü~ un e r!?:ElLe~.J.-v J.e ~on~eli3S , aquestes 
es ven~ueren b. un baix preu , i c. ua r.:..ii d~ bO .o.~.. . l.le Barcelon~ 
l:iOt.rnow. o_uereixt...v~ .:~orcs w.10 mongetes . 

&.Ltres gr unes recom.~~les són les de sojb. , pedrerol , 
erps , guixos , etc . 

Gr~~s de 0r~nineè~+ 
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Blat de moro - 3s lc rein~ de les grunes . Té bG uni
tats digestibles , l ' ordí en té 74 , i el segle i lu civ~n~ 
òO - ov• El ble~ no es dona mui ~el seu elevat preu. 

Si les granes les fem moldre amb pallofa , tenim les 
Ïarines ~arratgeres . El bestiar ~profitP molt mé~ el gru en 
forma de furina que no 1o.s donct sencv~ , ~erquè en uqucst cas 
munteo Vègades la pollofb ~r~va d ' ésser ~ uacat el gr~ pela 
sucs &rd~ Gricb , sortint le8 5 ranos sence·rcs juntamcn.t u.mb la 
felllttl. • .Lt"" Pò.J.lofa estt; constituida pe..r <.:el . J.ulosa , i c.ti.:,Uesta 
~a de c~pa protec~or~ • 

.nrú. bé , la fa.rin~ .n(.A. d ' ésser grolle .1.· .... o Iin<.1 ? Sehlolt:a. 
CJ.US grollert.. , _D.erquè íïna em.p ... txa eLlS i.Dillla.l.S VOlúfres , i l ' e 
feci.;e que nosQ.ltres ·cer(!uem al moldre el rrb. , tunb l ' olJtenim 
timb lc farina ~rolleru , com amb 1~ furina fina , o 8igui 1~ tri
t~raci6 de lb e-Po protector~ de c e~. lulos~ . 

Les f~ines t les granes deuen conservar- se en lloc s 
socs i frescos , ja que són illO l& ni~ros0b?ics . 
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Lliçó 45.:. . 

indus~r~als - Abans la producció ramader~ es 
t~v~ Limit:~, U 1~ prod~cc~ Ó da la terru , °C~idu indUSvrl~l 0~ 
la l>S.rt secundtria que c_ue.i .... d rurJ. )lOductt. 1.1.01 qucl ¡je u rn.:.,. ex
tret Ull& J.:..T t -orinordial Jer 1 r inJ.ústrü .. du uile ez tir._{! lli . - - . - . 

..t..•;.; S farineres o J..uoli ns - Tene.a per ob je0te L. ... reduc
ció de fu.ri.aa ; del. s gri..ns e::;:tre-c._ la I r ina. queden unE~. sàrie 
de ~utèries quo es l.l.ívide~xe~ ea: Jr~es fallades , tiC OLes , 
~erceros i quartes • 

.. oans d e ïer lz.. feri.uQ. es tr~en les _;rúllCS obtetinl.i 
de 1. uetçjt;¡. de.L ,;rà. ( pedres , 9rtLns _¡:~e.,iliB , gvo.;;:~sos , etc . ) les 
t riudures , "'ue es des¡;l.LLen s. 1 &.riro....L . Des rés ni .J.U..ll les 'SrUileS 
f¿_.llc....des y_U.e són les '"""ue no .haL. arribat ,1 se11. uowplet de sen
rotllwn.J:at . .. .. ltortos ...... a 1 r¿.rroç li t;reuell lu. CÜ.:::ic<...ru. ( closcet) 
i trett.. lt... cJ.osca l_u.ea._ el grà. , ~ue si é~ f•_ll e no ued~ res, 
i c.a a1_ues"L" cowa.rc~ és L.~por .;o.nt 1 .... 1 rolucc:i ó üe grana s :t't:..J.la
des . ~ s e·;-¿_ e o 1pos.i.c .... ó és : 

fU...lli ta. t • • • • • • • • • • • • • • • • • 10. -D 
\.,enures ..... . . . . _. .. . ... . o , o 
Er o te fn"" • • • • • • • • • • • • • • • • 7 • .:>8 
Gress a ..... ...... .. . .. . .. ._ ,.J . SO 
Cel .llLI.oSL. •••• • .•• • •. •... b . 66 
~xtractius no nitrogenats oD . b6 

Tenen 1llla. -~-c:lor nul.ritiv&. i gu.ul t. l ' ordi, i el seu 
preu. ós b ...... b;,ant inferior. -r1.0t.lesi.,~ :;rb.ll f,lL .... t.., , dels .wolins t..r.,. 
rossers bÓll r.1011s, però en !es f ..... rines els gran.s ítt.llt..ts 7ci.D. 
junt ""rab els ; rans esca.pso.~s , constivu.i.nt el guroillo • . ,.uê:.n es 
trt~-ct¡j, do c....roillos b....i.lO gr t..nes exòti r¡u.ns , i g-r~neb .í:c;¡.llt..des i 
e sct..pE:H .... des , 1-ó ur4 .... co~n-JJosic ió mol t.. ve;..r i a ble . .... ol tes ve ~des el 
conver"Leixeu en l.;....r'inc¡, ~ cOSè:. no convenient l>er..,uè si hi nan gra
ues exòtiyues , n rni pouen .ht..ve r de per judic1o.ls pel bestiar . 

LJl seg6 «:!ros resul t(;j. de les partícules més externes 
de 1~ clo~c~ del bl~t , i com ~ue 1~ clasc~ és ric~ au ~rotefna 
e.L segó gros és un bon <..liment, pe::cò •. Nuí di~ les iarineres amb 
màquines per fecc ionades la pel. l1cul~ que íormu el segó gros és 
gai rebé cle cel • ..Lulosa • .Je lea .. -:;.ua tes , terce:r..; s i scòones , .tes 
millor s són les se -ones . Respecte equests sot; on s hi nu¡ ~ol tes 
l&lsificacions . cie-blu dist ingir- se els verit~ules dels ~-lsi 
J..ic(;¡. ts li cant l¿.. 111~ a dins del s& e i si surt ble:.nca és :::e.;.Iyal 
que és oó , _però tirant guix <.- 1 sac queda solv-enta.t el defec"te . 

Sucreries - Les sucreres o=ereixen els se¿ uents re
sidus : ¡_nelussu. , p ulpa fresca , pulpa dessec~.-da. , i pu.l p..._ prems-.:.da. . 
La malasst. té un& ri.luesu grossa en s ucre , i és susceptible de 
fermentar i ay_uos t.u. ChU s~ na impedí t el se u us . Solb.:nent és 
utilitzable eu ~1 cus d f estu~· u.prop d ' una sucrerie.. Lu pulpa 
resulta de 1~ bled~rave~fet~ a talls i extret el sucr e , t~l 

com surt és amo unD. iuuntita.t enorme d f àie-ua el ':10 ;:, , i e.u 
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- w~esr:; e s soh .... '!':lL.C l:'utiJ.itzen els estables prbxims L. 1. .. su
creria. Si és premsada l ' àigua es r edueix al 85 ~ i es conservu 
emsitjGd~ . ~ssec~~~ 1~ m~tèri sec~ és del o~ ~' ~~b me~os ~4-
gu.t... Y. ue Jn 1 e s _:l¿¡. te i xe s ':'r ..illes. n.q ue s tt.. oul p.:. e s do nu po 04-1 t -1 ..... 
u.b....l..DS eu 111-..cerc..ci6 i barrejant- 1& ..;mb un producte farinós . Lb 
sevti riqueS4 ~rrib~ a les oO unitu~s nutritives . La pulpa ab~ 
sor beix .u10l ~a à.igus. i no es ¡)Ot donLX ïmb Lmssa quen ti tat , pe
rb UJ.u.SS.e. ài~u ..... dilueix e..Le s"'-c~ di ·es !;l us i al ter a 1 .... di -e sti6; 
si JS don& sec~ proven~ ~a ¿ran set i ~dins de l ' estbn ..... c 
s 'imfla amb l ' uigua que ~u. el bestit.r provoodllt inò..i-;e:;,tions . 
De•"':.és és un t..lirnent pobre en sa1s minerals i en <.Nlbuuinoli..les 
produint la osteotl~l~ciOI-. M~ çu<..-.ti~.o.t ~ue es ;ot ionar és: 
Fresca , lO Kg . per cadu 500 Kg . de pes viu i dessoc~d~ de l a 1 . 5 Kg . 

Oliaries- s6 4 e:b residab nés ~mportants , ~~major 
parc d ' ~qaes~s res~dus es fan mtilbó; pinyoLnda, suns~, roil; 
l.u pinyolo.dtl. com tots els residus c...rreguils de grassa l.encn 
ten<lènci-e.. a e:::lrt.ncier- se , i per .... conservar-la s ' ni::L de ,tJrem
s~r fort~en~ , o guaru~ fora del cont~cte de l 1 ~ ire ~ ~~ Pi
nyolada ~s un excel . lent ~i.1ent 1jer ~0"11 el besth .. r , els _.~orc s 
se la meaeeu. tul qual su.~ct , perb l ' b.ltre oe¡:¡¡;,iur bolwnenli menju ltt. pul pa. , no el pinyoL . J..o es pot donar en (1 Ua.nti tuii s excessi
ves a:: o e s tittr lleter , oe r'l_u~ la llet sent e:t oli , i le:t mM. teg"" 
no pren. ~n el oeGti~r de c~rn, e~ greix ~ren un color J~o
gueuc i de no gaire consi~~ènoma. L~ cans~l~da del~ 2oros no 
és testa , no és ferm& • 

.La co .... posieió de les 9inyolb.des és : 

i.l.!.Ue Sl. residu es pot ú.Onar : ler . ell ter Lnl qu: 1 ; 
GO!t. sep'""'rant eJ. ~ lnyol; i 3er . desfrè s "' ' êss.Jr t;ractut 1el 
sul.i ur . 

.t>inyolad:::. sense pin¡ol 
se ~on s ?uccni 

F~ .r.·ino. dc pí.a.¡olb.du (és 
més soca) 

Pinyolad~ p~ssuda ~el 
sulfur 

( ... i rll.Q • • • • • • • • • • • • • • • • l eerl.dre8 ............ .. . 
(~~tèria -rassc •... . .. 
( ... v l . L u1 o ~t.. • • • • • • . • .. • • 
( 1.... . no azot ada •. • •.••. 

¡ .... i ~ua. .. . . .. ....... .. . . 
C.Jlldres ...... ... . .... . 
.t.t~ tèri.:.. grassú. ••• • •• . 

( C c.l. ~Ul O S u. • • • • • • • • • • • 
(~ . ~1dro~uioonad~ ·~·· 

( i ~·a.a ..... .. • • • • • · · · · • (M. ~r~ssu •.•• .•• ••. . . 
( .1~ • v..Z O t d..:. • • • • • • • · • · · 
(uenQres ··· · ~-· .. • •. .. 

87 . 4 
.:J.48 

15 .. " 
G<.> . t:.7 
Gl. Ob 

~ . 14 
s: ... ~5 

14. 1.; 
35. -
3t.,e . 3tj 

o -1 
11 . 48 

S . -
5 . ... 



.t'i.l.lyoladc;. sense .Pinyol 
segons .Ru.ventós 
(de l ' lb~rs a ' Urzell) 

~nyolada ~b pinyol i 
"tOt , se~ons Rt..ve.a&ós 

- 177 ~ 

( ...... runi ta:t ••.••.••.... 
(Ct..Lldres ..... ..... .. . 
( ~roteihu oruta •••• . 
(.¡ul.~ r t,c• . . . .. .. .... . . 
( Cel . lulosc... • ••. ... .. 
(~a~èrioe extractivou 

no uzotades • . ... 

ll .o3 
.:.> - 40 
~ . & 

lJ.~ti 
,;..4 . 16 

J l . l5 
(tlumitat •.••.•••. •• . 10. ~ 
(cendres • • • • . • • • • . . . . ~ 
(~otetnu br~t~ ••.• • b - 1~ 
(.... . grllssa • • . . • • . • • . 10 • .)0 
(Ce.:l..lulosa ••. . ... . . 39 . ~0 
( l!lxtra.c"Lius no r..zott;..tS ~:.b . b7 

0oruposició diges~iole de lu pinyolud~ : 

(M~1ièriu u.zoteda . . . . . 5 • .3 , 

-inyo~~d~ sor~id~ u la 
preu.~ so. 

Pinyolada sul!urade 

(~at~rlu uraSSd •••••· 11 . 4 
(! ... a. ~èria nidro~ruonè;t< 

Ci-t;;¡¡, • ••••••••••• • • ~ ..L'iJ . 4 

(Ce~ . lulosu · · ·· ~ ····· l~:J. o~ 

( ). . t el 7 • 6 .~ ..:.ü ... 1.ur lC uzo -- a • • • • • ...., 
(JtJ.eo. .,è:ci~ ';r-.-ssa • • . . • . ,... . 8 
( .L.i.t.. vèr io. niJ.rocs.rbO.llï.· du " 0 • vb 
(üel . lulose. •.•. • •.•.. lu-r 

_,.1 ~res re sid. .Is són el s tur ~.ós , .u.e no són res més 
que les grane o de e o tJ6 , ca.c~uet , ric i , lli.L.osc , tU e deguda
ment preJllsade s se n ' e~. &ret .L ' oli , i la pr e s sió ~.;.. )\ue hun es
tut sotmeses és ~an .iorta aue ..... eu. .. unt. m(..sf... ~u. ~ornul ü.a -:ca
joles . LOlts l ' utilitzen COfi adObS rtUÍTlliC B, i ultre s eB des
t~Íll8ll u l ' ê:..lil.teut:..ci6 del besuic...r , 1 ~erb ,: 1- . ..J.¡a quantitat a. 
d onar no ha de J?èiSSc r de..L O. v ¡o d.el pèb de l ' niL'lal . ... on. r o 
es dO.ut..r8.11 l!lhl d3siets SL:D ài~Ua Ce;.,~t;~ vEi. ... eruu.è .les OS&..,.LlC..:ieS - ~ -
ei::i vül ... e, ili t.zeil . ~s t.indr& e11 com.pte el $ust ~u e _ro d. e~ o.Ollé::l.r 
~ la c~=n i a l ú llet. Jls turvós ue JOrt~en ~dlloi~ s6L colo
rejt~.ts i e.ts ò.lvres no . 2n les nc:.lloïès hi n6.n le¡;j substàncies 
t b~iques eom e.l ciu!lhidric . l .. o s6n ut i li 'tzables el turt6 de 
l;J.Our- h , col za , de llu.vor de :f~ig , el de co~6 E..mo l)allofs., eJ. 
d..: ct.cauot am·b pallofu, el d 1 uruetl'.i.e::¡ amargants , rioi , belladon<... , 
crotu , cumami lla , pinyons d 'Indi a . 

f ots els tur tós s ón poc o molt perjudiciclls. ~6n QnS 

aliments mol t r ics en gr assa i nu. .. ttèrias b.t-Ot...,_~s . ~1 tur t~ 6 de 
cotó i el de C4c,.u.\!t tenen doole u.tt. vèri e ni~ro~enadb. y_ll.e no 
pà.S les lleguminoses i el seu preu é s se~pre més baix. En ul 
merc~t s ( oferei:>.. colli t:. f....rino. de c...,c~;¡.aet , de cotó , o ~ ltres , 
que no é s altr a cos .... (_.. ue far i na de tur GÓ d.J lt.. ;r .... n.:. correspo
nent . J s fals i f i quen runb guix, i el de coco es f~lsi1ica amb 
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granets de s~rr~ . S ' hi pOòu sorr~ perqu~ aquesta ón la pre~s~ 
1ié uno gr:..n .. ~,;ció u1ec~.i.c mol!: imoortant . Es "Teu s ' hi ja sor-
ra o no disolv~~t-no ~o &ig~~ · • 

Industries de fermentació ~ ~questes industries són : 
les cervesscries , els residus de leo qna.ls es -poden consumir 
frescos o GSSeca~s . Frescos en els estables pròxima a la f~brioa • 
.-quest. s ;:e s il.dus SÓH força limen ti ci s . 

Els :t'tJSidus de blat de rnoro del qual d é n 1 l1n fet al-
coho ,ftv • • i d.l·· no ::>e 1n Ïç¡ p--üre d 1 t.lconol de ble... t O.t,; moro , i el 
~cs1uu que so n ' ooteDih era molt ric e, &~ot l grnSSb· ~1 resi 
du de les .L~.brique s d ' c;..lJ:ÍS . .I) ' ..... ui s és un bon rosi du , perb és una 
.uatèri. ..... d ' e ssèüciu i per això s 1 l1~1 de donar a t~.nimu.ls de "'re-
o ~ll , no ~1~ productors de l l et o ct~.rn ... 

Residus de micloneria o feculeries - 21 1Ós i1 ~J.'o.:cliant 
és el v:luten de o.J.~.t . El midú s ' outé sep~ralll t l~ 1ècuJ.a. de la 
grans.~ Es ven asi.lec,.:t ... 1 sol i consti tu.eix tm diwE.:nt de -,ri 
mer orare ~ 4 veb~Jes Q 1 aquests rebidus se n ' ex~reu C.J. gluten 
que té un preu mcss..:. elevt:-1. pe:r _ de;;,tlu&.r- lo a.l oeêvi. .. c . ün 
altre rab.1.dt~ 6::.. e.~.. de .les 1~-~..~ri""J.ileê de midó d 1 aJ.·::ós , ~;ambé a.e 
gr~ iw vr~~c1~ · 

Ell resum to1:s e.!.s residu3 industrmaJ.s re¿:ra~enten une. 
eoonomiu. i són slillle.~üs. conca::J.'tr<..t¡;; de pri·.acr ordre . 



- 17~ -

-~lime:nts d 1 o.rig:en anil:l&l - Durant la lactació els 
animals s 1 alitnenten <;...lliO llet , ~ ~~lj és el princip&l n.Limen"C d 1 

origen animal i deoés hi h.Jl a::Limals que mengen nls sogtte:r..ts 
residus . 

Sang- La sang dels escorx~dors es dossecu a 1 1 ~1re 
.Lliure i al sol ; j~ dessec&Qa f~ uns grbnc~~ , ~ue donats tblS 
qU 1 , .. üguns ~ .. nl.I, .. .l.s la reu u.tzen per això s 1 lli ha de ti.an: t!IIt:. 
essèucL.' ::ortt c:om el c·w.1~ , _ue exvi"ti ._ .meajt..ï.·-1l:a .. ,.l¡;_ SbDB flOr
t .. 7·r /l> de .!la wèric... ni urogena.da digestible . 

:rc..IIlb é hi han peladures de budells , liroços de s'7n.g , 
tendons , e te . y_ue ct.as.~r~s de ¡,:n.üli:bs es somet~n u ~rel::l!;>i o ïJt 
constituei.A el 'Ju de fif~ La seva compot- ic~ó , ::JOBOnB R~veu ... ós 
és : 

11atè:t'io. seca. ••••••. • • •.... 
" gro tel! ca • . .. .••• •• 
lt gr~ss~ •...•...•.•. 

'J l . - 7o 
62 . 78 •• 
1~-2.:.!1 n 

Ludeter m.inades • • • . 5 . ?G u 

Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . .. " . 

1:.1n el comerç se 1 n ven un sense ossos n i tendons Jer 
l ' a virb.lll , l 1 ' b .L .. re a..no ossos i te:1dons pels porcs . ..... mb le~ ;..,_
lline& dona molc bons resalt ts , i surt ~ un oon ¿ reü . 

Un ~l~re residu ~s el ~roceden" de les i~oriqucs de 
conserves de e .rn lle porc ; en a.e:_u..esLes f~bri :ues b.i .uc.n 2"reJ.
:A.OS Ot;..rrejGo..uS '--b mm:scles i ~enu..ons -ue Ull cou :;,ot,esos u. 3r c¡ns 
.J:>reb~O.rld consti vu.eiJ..e.a els ll~rdon& , c.¡ue so,Jolo. quu .uu.Ll de d.o-
n~x oone result~ts . 

Farinc de pe ix. J!ó l u segtl.en'L COH1.f>O-.:. ... ci6 : 

Lroterna ••.• ..•• •••• •. 
~osf_t de calç ••. • ••• .• 
Jli ... . . ... . .. .. .. . . . .. 
....,_1 ••••••••••••••••••• 

Bv ~ 
lo ., 

b i 

4 n 

Js de :s>eix olanc sense ... ue hi e .... trin ni barats ni al
tres pciAOS similars . ~s J~s~ ~ un ~reu tuOlt alt . Proce~0Lx 
ae .Les Iioriques de conserves: caps , ~rioe~ , surdinas esc~p
:::r;.éies , e1.c • 

. :truests t.:.l.i.u.e::...ts donc....ts en quanti tats c.ound"' __ ts -¡;rar ... s
mete:a c....ls "~roduc~es les seves olors. d les gallines se 'ls ni 
donu un 3ID ~ de c-rn de fit~ de l~ ~ ~ci6 , i el gust dels OüS 
no en surt ~erjudic~t. L~ fhrin~ de peix en e~s porcs fa iue 
la cuns""ladèi no si~ui t...n testa , i 1~ ci;L!"n n ' u.gaftA. també el 
gust . 

J.J·· lle" - .L·-> .u.e1 -cé dlve.csc::; com_pOS.tciu.LlS see,o.u.s .Les 
d.t.teren~s esp~cies~ 
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I 
M. ttzo La c Gras- Cen ?o tas ~~- }..Cid 

~igu.e. í\43Í.a -tada - to sp. sa -dres -sa Sodi 0$!1C.i fosf. 

Dona ••• t33~3 1.6 6~4 3.4 0.3 o.oa 0.03 0.04 o.ooó o•o4 
Euga ••• 90.6 ¿.o 5.8 l.t:: 0 .. 4 o.1o 0.02 0.12 o.olí: 0.13 
Vaca ••• 87.7 3.4 4.8 3.4 o.? o. 1~ 0.04 o. l'/ O .. v1.7 U•-~ 
Cabra •• 86. 8 3.7 4.6 4.1 O. b 0 .15 0.06 o.l9 o.oz o.~~ 
Ovella • 78.9 6.2 5.0 8.9 1.0 Ow .... O o. os o.¿4 o.o¿ 0.64 
Truja •• 82.;:; 6.9 2.2 'l.'l 1.0 0.19 o.oa o.~Jo o.oló 0.;34 
Gossa ·~ 80.1 7.3 ~.8 8.5 1.3 0.14 o.o8 o.45 o.oz o.51 
Conill~ . 69.5 15.5 2.- 10.5 2.5 0.25 0.19 o.ag o.o5 Q.Çt9 
Somera • 91.4 1.23 6.93 3.10 

La llet donada als animals, a alguns els hi és suficient 
i Q. altres se'ls hi ha de complementar la r aci6 . 

Com a llet de residus, hi ha la llet desnatada, o si
gui llet sense grassa, amb la cassefna, lactosa i mat~ries mine
r~ls. Es donada. als vedells en les comaraues on s 1 industriali t
za la llet. Després hi han ·els residus dê les formatgeries, a
quests residus encara s6n menys alimenticis perqu~ en traiem 
la cassefna, i part de la grassa. 

Els aliments de composici6 secreta - A~uests aliments 
que el comer9 ofereix amb noms diversos, no s6n mai, perb mai 
acceptables. El bestiar no es pot alimentar que d'altres subs
tàncies que exposarem, i per tant tots els aliments secrets han 
d~estar ommpoetos pels aliments que nosaltres tenim a mA, L'in
dustràal si va de bona f' hi pass~rA aliments que ell ja paga 
a un preu, i ell ha de carregar-hi, per a obtenir un guany. El 
ramader ha de saber sempre lo que dona als ~nimals. S'ha de S4-
ber la naturalesa dels aliments que donem i la sevà composició 
química. 

Preparaci6 dels aliments - La preparaci6 dels aliments 
t' tanta importància en zoot~cnia., com en l'esp~cie humantl la. 
cuina. Els al imants abans de di>nar.lo s al ba s ti& dsuen sofrir 
una neteja; els fencs i les palles es procurarà que siguin sen
se pols ni terra, les granes es garbellaran per a separar la 
pols i al tres substàncies estranyes a la naturalesa d 's.questes 
granes, la companyia d 1 0mnibus de Earís tenia una mà de gent 
dedicada en fer aquesta tria i els resultaiB que s'obtingu~ 
de pendre aquesta resoluci6 ii pagaren les despeses conseqftents 
amb escreix, degut a la baixa en les malalties que inmediatament 
es notà, i en la major assimila.oi6 dels aliments, puix que abans 
de fer la tria en la femta s'hi trobaven sempre grane~. degut 
a les pedretes que es trobaven barrejades amb l a r ac i6, ja que 
les pedres amb les granes vefnes :fonna un conglomerant, no so
frint cap altaraci6 assent expulsat tal qual. 

El boll despr~s de netejar-lo és convenient sotmetre '1 
a una altre operaoi6, o sigui al moldre '1, essent baix aquesta 
forma molt méà digerible. 
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Els tubercols s'han de dona» nets de terra. Després, 
els aliments havem de preparar-los ja sigui per pro cediments 
mecànics, ~isics quimics. 

La palla, com i gualment tots els ~arratges i Iencs 
de tija massa allargada, h~vem de far-la ~ troços de lO ~ 20 
om. de llargàrid, lo que es fa per mitjà d ' una màquina talla
palles. Els ~uoercols i arrels tamb' s'hau de t~oseejar, o ~erw 
ne peles com els ta~etans, lo que es fa igualment amb una sen
cilla màquina ~d hoo. Despr~s es necessita una ultra màquin~ 
per ~ esmicolar les granos , i per bixux~r 1~ gurro. ~ i tr~ur~' n 

les cues i caps. Tots a~uests treoalla ~~~ noa~tr~a po~en fer 
mecanicament es fe i na que estalviem a 1 aniwal, i dem's hi han 
causes d • ordre (!UÍmio qu.e també lli coadjuven a haver de fer a-
questes operacions , com és el fet que la cutícula de moltes 
granes resisteix el s sucs digestius, i ' s expulsada l a gr ana 
tal qual ha entrat, L' esmicolament de les granes s'ha discutit 
molt, respecta si aquests treball suplementari er a pagat par 
augment de digestibilitat de les granos , perb , segons experiln
cias s 'ha vist que realmant sortia a compte. 

La praparacid física m's interessant 's la macareoid , 
la pulpa de bledarave seca, si no es pos~ previament en remull 
xu.pax. tots els liquida digestius de l'estomac; altres alir_ents 
~ecs o durs ( guixes1 .erps~ veçes, favons,) s i es donen a.Qestiar 
JOVe o de dentat de ~ca~ &ambé deuen posar-ee en mhcerac10 . 

En quant a preparacid d 'ordre quí mic hi ha el meltat
ge , que eonsi steix en humitejar l' aliment a fi que es desenrot
llin els ferments fixadors de nitrogen. 

Altres operacions tals com l'afegir sal en molta ali
ments que no pendrien, o barrejar-hi arrel de genc iana , s6n 
igualment remomanables. 

Ea diU_ !.f.u.e els animals estan so~masos ~ r~gim seo, 
vert, mixta, de llivertat o de estabulació, segons quin sigú.i 
el sistema elegit. El regim 6s vert quan preuominen el s farrat
ges verts, l' ani1Lal que no estant-hi acostumat de repent se • 1 
sotmet a aquest r~gim ve una gran diarrea, que va disminuint ~ 
mida ~ue e l tub digestiu s'adapta al nou r~gi~, i al principi 
entren en una gran sudacid. Ela que estan en periode de laota~
oia produeixen m6s llet. Als animal s que han passat un&. malal
tia e l r~gim ver~ els hi retorna l'~legria. 

Els animals alioentats per farratges secs , per la pri
mavert~. desitgen el vert, anant de mala gana al treball. El r~gim 
sec 's bó pels animals de treball. 

El r~gim de llivertat 6s el ~ue segueix durant una tem
porada de l'any uns gran part del best~ar de Catalunya el lla
ner principalment. Aquest règi m és més o menys favorab le segons 
la quantitat de aliment de que es disposa, puix que hi han anys 
que el bestiar torna de muntanya gras, i altres que torna tal 
qual hi ha anat. Amb aquest r~gim el bestiar generalment dis-
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fruta de bona salut. 

El r~gim mixta és uquell en que els animals es passea 
una part del dia al camp i l ' altre en l'estable, podem dir que 
els nostres ramats ~ue baixen dels Jireneae segueixen a 1uest 
r~gim, puix qua a 1 hivern per la nit els tanquen a l 1 estable 
donant-los-hi un o dos àpats. Aquest és el procediment segui~ 
en les comarques que tenen prats insuficients per alimentar el 
bestiar, servint aquests com a esbarjo dels snima~s. 

El r~gim en estabulació és el preferentment seguit 
per les vaques lleteres, els cabrits, i els animals de treba ll. 
Pels animals de treball és un r~gim b6, puix que almsortir ja 
fan ~imnàstia perb pels animals ~e no es mouen en tot el dia 
de l<festable &a detestable, els animals deuen sortir a fora 
per à cobrar sa1ut i energia. 

Pels dem's animals es sol fer m~s aviat un r~gim mix
te, de manera que el r~gim de estabulació permanent és un cas 
eaoepcional en el cas del bestiar porqui, llaner i caprí. 
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La di~esti6 dals animals ~ Els animals segons la fer
m~ en qua reali zen la digestió els classifiquew en quatre ti
pus: 

Herbivors •••• 

Omnivors 

(Solipeds i conills 
(Remugants 

(Porc 
(Aviram 

Cada grup t~ un aparell digestiu diferent. perb, s6n 
iguals en quant a les glàndules anexes, perb , per lo demés pre
senten difer~nci ·es remarcables. Tots els animals comencen per 
un r~gim carnivor, ~s el règim lacti. 

quan l'animal neix_ en el tub intestinal hi t6 una ma
têria dita meconi. i passades algunes hores, si no é s expulsat 
es petrifica i produeix una inflamacid en el budell prim, pro-
vovant la mor~ de l'animal, perb si a les poques hores mema, 
rep la llet catastral, de composic~6 ben d~ferent de la normal, 
en la catastral hi ha més proporció de matèria ~zot~da i moltes 
més substàncies minerals, que actuen com una purga, que fa ex
pulsar el maconi. ~uan la llet arriba a l'estbmac per les ope
racions de succid i de d~gluci6, es coagula o agleva i disminueix 
de volum degut a la presència del H CL. produit per les glàn-
dules de la capa m~cosa de l'e9tbmac; !quest coagul està format 
per cassefna i hidrocarbona ts (la.cto~a • En l'est~mac comenya 
un treball ~ecànic produit per una sèr e de contraccions. 1 es
tbmac que té la seva meitat de la seva superf!cie recoberta de 
glànduies secreto~os empapa el coagul de la llet dels sucs esto
macals la p~rt liquida de la llet passa als budells prims, la 
part s6lida ( ot~.ssefna., g;ct.ssa , etc.J hi queda . L' estbmac en 1~ 
digesti6 làotea interv6 solament com a coadjuvant de l'assimila
ció. El ooagul passa als budells on ~ep tres menes de suos, suc 
intestinal, suo pancreatic i suc b•liar. Entre a quests sucs hi 
han glàndules que donen liquida per atacar les grasses (biliar), 
els hidrooarbonats (panoreatic) i els intestin~ls que a taquen 
els albuminoides i a tots els altres. Tots aquesta suos i les 
subst~oies estan en movi111ent, merc~s e.ls movilllents peri~tàl
tics i antiperistàl~ice dels budells marxant els aliments en 
direccicS cap a 1 1 ano. L'aliment hi està molt temps en els bu
dells, verificant-se durant a~uest temps 1 1absorci6, que és l' 
operaci6 primordial. L'opersci6 final 6s la excreci6 de subst~
cies semi-sOlides, que estan compostes dels restes dels aliments 
digerits i dels que no han pogut 6sser digerits, i els que no 
han estat absorvits, i demés teixit epitelial dels budells. 

amb la digestió de l a llet ela remugants tenen una 
part de l'aparell digestiu que no funciona: el remugador o 
panxa, el bonet i el llib~e~. La~let passa directament a l' 
estbmac. La llet durunt el periode làctic no penetra en oap 
d'aquestes tres parts. Passat aquest .periode l'animal es va 
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~daptant al nou r~gim. 

L'aparell digestiu del s equids es caracteritza per 
la poc~ capacitat estomacal i la gran capacitat intestinal. 
Lu digestio comença a la boca a caus~ de 1~ segregaci6 de les 
glàndules salivara que transforma el midó (ptyaliu~); continua 
l;a. l'estomac on són digerits els principie immediats azotats i 
les grasses; l'est~mac sagrega vàries menes de sucs, el que a
taca les mat~ries azotades i el de les grasses. Hi ha una subs
~ància que no és atur~da a l'estbmao; ~a cel.lulo~u, aquesta 
no més hi és de pas . La oel.lulosa no té cap suo digestiu que 
la modifiqui la seva absorció és deguda a la baot~ria amilo
bactea. Aquesta bacthria té el seu origen en els mateixos ali
ments, i un altre origen propiament intestinal ; si en un tub 
d'assaig hi posem un tro9 de budell intestinal i de fenc, la 
cel.lulosa és atacada . La flora micro·bie.na intestinal ademés 
a taca el sucre i el midó. si en una ra~ió hi ha molt sucre i 
midó es produeix una. indigestió perquà les baot~ries ataquen 
preferentment el sucre i el midó, quedant per digerir la oel. 
lulosa. 

Els animals de tub digestiu curt (omnívors, porcs i 
gallines) verifiquen la digestió en 84 o 30 hores, en els her
bívors dura de 4 ~ B dies; en els remugants la masticació i la 
ensalivaci6 és repetida, ja que el~ alir!ients primer es posen 
en macel'[ci6 en el. remugador que té unt: gran capacitat (la ter-
cera part del seu pes en litres) despr' s del remu~&dor tornen 
altra volta a la boca essent un altre cop mastega~s d'on pas
sen al bonet i després al llibret i finelment van a parar al 
paidor. 

Degut a n ' ~ questa doble masticaci¿ els remugants po
den consumir aliments més grollers que els equids , conills, 
etc . Els bous poden consumir alim~ts grossers i_ric~ e~ oel .
lulosa. Aquests animal s poligastr1cs tenen una d1ferOnc1a en 
la forma de l'alimentació amb els altres l:.nillll:tls . 

En les aus la masticació es fa a l'estbm~c (padr~) 
que és de parets molt groixudes i dem~s les aus mengen pedre
tes per ajudar a l'esmicolament. 

La capacitat del tub digestiu de l~s diferents es
p~cies ' s la segHent: 

Espàoies Estomto.c Budells Total 

Cavall lb 1. 194 1. 212 ~. 

Ase 10 n 94 n 104 " 
Bou 250 n 106 " 365 u 

hlult6 i oa.brb. 30 ll 15 11 45 n 

.Porc 8 1l 19 n 
'""~ " 

Gos B .~ lf 2 . ò " 4.S u 

Gat 0.34 n o.c.4 " 0.58 n 
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L~ secreció de 
ent : 

les glàndules digestives és la segtt-

Un cavall segrega 

42 litres de saliva 
2 n de suc gastrio 
6 " de bilis 
0.6 li de suc pancreati c 

28 " de suc intestinal 

Total 78.5 " 

Entre els omnívors la d1gesti6 ~s tant intestinal com 
estomacal 1 en els he rb:!vors és m~a intestinal que estomacal. 

La digestió t~ per objecte transfo rmar en tot o en 
part els aliments que l'animal menja, absorvint- ne una part i 
exaretant-ne una altra. 

Tenim, doncs , que l' animal ha absorbit part dels ali
ments que passen al torrent criculatori per medi del sistema 
li~atic i els vasos anilifers. Aquests ttli.nents convertí ts en 
sang i tran sformats pel fetge i ademés tenint en compte que ~ 
la sang hi van a parar les secrecions de les glàndules de secre-
ci6 interna, la sang en aquestes anar a alimentar els teixits 
passant pels tubs capilars cap a les o~l.lules. Els aliments 
arriben, doncs, per successives trans~ormacions a formür part 
de la matària viva, 1 aquesttl última operació es coneix aUlb el 
nom el nom d'assimilació. El lloc d'excreció de les oper~cions 
de nutrició adn els ronyons que produeixen l a orina. La diges
tió és la primera f~se de la alimentació, i la nutrició ~s la 
segona i última fase. 
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Lti digestibilitat - Dels alLments que entren en el tub 
digestiu la part ~bsorb ida constitueix ela excrements . ~uin~ 

part alíquota dels aliments passa a la sang? No tots els ali
ments produeixen els mateixos efectes; el gra és més eproditat 
que la palla perquè les granes tenen major digestibilitata, o 
sigui, és menor la diferència entre el pes d'aliments cons~ita 
i ela excremente. 

Per a avaluar quina fracció d'un aliment determinat 
és digerida i absorbida, es fan assaigs amb diversos animals. 
Es determina la quantitat i la composició de l a ració consumida 
per un costat, i la quantitat i composició dels excrements per 
un altre. Sempre deu deixar-se passar un cert temps, en tots 
als animals domèstics , a fi qua hi hagi temps d'ésser expulsats 
del tub dige stiu tots els reste s dels aliments conswiits ante
riorment. En general es fa men.jar l'aliment a estudiar durant 
8 dies segui ts en el cavall i els remugants , i 4 o 6 dies al porc. 
La quanti tat d'excrements emesos diariament és molt variable, 

encare que l a raci6 diària sigui completament regular, 90 que fa 
que l'estudi hagi de fer- se durant, al menys, 8 dies pels equids 
i remugants, i 6 dies pel porc. Cada dia deuen separar- se el 
dècim o el quint dels excrements ban barrejats, es dessequen, ea 
pesen i s'analitzen immediatament i as fa l o mateix amb la ració. 
Durant t ot al temps qua dur~ l'operació, els animals no han de 
tenir jas, 1 els excrements deuen recollir-se sense que es oar
regin amb els orina, lo que pot conseguir-se per medi d'un saquet 

de cautxú. S'obté la fracció d 'aliments digerida restant els 
elements constitutius dels excrements a6lids, fels elemenGs de 
la ració. 

Exemple: Un bou oonSQID diariament 9 quilos de fenc 
de prat, contenint 81.32 % de matèria sec~ i ha emès cada diQ 
{terme mig ) durant els 15 dies que dura ~a provu 18 ,008 quilos 
d'eKcrementa solida ~ue porten el 1 7.43 %de matèria seca. L' 
anàlisis qu!mio del fenc i dels excrementa ha donat l a compo
sició oen~essimal segUent, r especte la matèria aeo~: 

Mat~ries 
Protefn¿ extractives Grassa Cel.lulosa 
bruta no azotades brut~ bruta Cendres 

-------- ------------ ------ ---------- -------

Fenc de prat 9 . 36 62.05 ~.10 G~.8l b . u8 

Excr ementa 10.89 46.28 2.75 29.01 11.07 

cul~ en: 
Segons aquestes dades la valor de la digestió ea cal-
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------- -------- ----------- ------ ---------- -------
Met~ries 

Matèria Protefna extratives Grassa Cel.lulosa Cendres 
seca bruta no azotades bruta o ruta 

------- -------- ----------- ... _____ ---------- --------
~r:tUilos 

Fenc prat r/ .303 0.684 3.801 0.153 2.177 0.4b7 
Excrements 3 .139 0 . 342 1.453 O.Obó 0.~11 0.647 

4.164 04~42 2.348 0.067 1.}.!66 0.140 
%digerit 57 % 50 % 61.8 % 43.8 % 58.2 % 28 % 

~a digestibilitat d'un aliment pot variar segons la 
forma en qu~ es dongui, puix per exemple les glàndules que se
greguen els sucs digestius ho fan per la exitació dels mateixos 
Gliments, 1 ai donem un aliment concentrat aquest no exita tant 
b6 les glàndules secretores com si fos un aliment voluminós i 
per aixb s'ha de barrejar amb aquesta i si volem trobar la aev~ 
digestibilitat ho farem barrejant-lo amb un altre aliment el co
eficient del qual t~ digestibilitat que coneixem. La difer~ncia 
entre el total de principis nutritius i la part digestibles d' 
alguns alir.1enta és: 

Composició del fenc de lleguminosa: 

Protefña bruta •••••••••••• 11.1% 
Digestible ••••••••.••••••• b.7% (Veure lea taules 

de Kellner) 
Les palles de cereals d'hi~ern porten el 

% protefna brut~ •••••• o.~ de 
"grassa bruta • ••••.•• 0.4 

digestibilit~t 

" 
" 
" 

" ma t~ria hidrocarborwdal3 .. l 
" cel~lulosa brQta ~2.0 

Com es pot veure, la palla ~s un aliment d'un coefi
cient petit de digestibilitat. 

( 9.9 Protefna bruta ••••••• i 7.7 de digestibilitat 
( 4.4 Grassa " ••••••• i 3.9 de " 

Moresc (69. G Mat~ria hidrocarbonada i 65.7 de " 
( 2.2 Cel.lulosa ••••• • •••• i 1.03 " 

El moresc t6 un alt coeficient de digestibilitat. 

Influ~ncia de l'esp~cie ra9a, edat, sexe, ofici, 
guantitat, qualitat i barreja_i 1afiments - ~digestibilitat 
sofreix vari~c1ons se~ons las esp~oics ~o quw es tiacti dife
r~noies degudes a l'aparell digestiu, els remurtb.IliiS pel.s ali
ments voluwinosos 1.6.Lll:)n Ull ~1 u c o ~.!.i.clen ~~ tLe digestibilitat, u 
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continuació venen els ~quids (ase, muls, cavalls) i despr~s ve
nen els porcs. Així la digestibilitat de la p~1la de bl~t ~s 
del 42 % pels remugants i el 21 % pels ~quidsi cinc quilos de 
palla a un bou fan els mateixos efectes 1ue lo Kg. de palla a 
un cavall. Pels aliments concentra·ts el porc és 1 ' anima¡ que 
t~ major coeficient de digestibilitat . El coeficient pel moresc 
~s de 91 pel porci i o~ pel o~v~ ~l~ ~ oivada t~ el ói pel ~oro 
i el 61 pel caval • -

Veiem, doncs , ~ue els aliments grossers els donarem 

als animals de tub digestiu llarg i els concentrats ~ls de tub 
curt. 

La ra~a no influeix en la diges tibilitat, perb, in
flueix en les ajtituts ; a ix! en els Pirineus es compren pol
tres a Fran9a, es recrien i es tornen a vendre . Si aquests pol
tres són de tir pesat i per tota alimentació mengen fenc o herba 
de prat l ' animal es desenrotlla b~ , en canvi un poltre ~rab o un 
mitja-sang posat en a~uelles condicions s ' aprimaria perquè neoea 
sita una alimentació poc vuluminosa, de gut a les uptitus ~d{ui
rides . 

La individualitat en l a digestibilitat hi p rodueix va

ri~oions del 6 - 4 %, segons Kelner i del 10 - 12 % segona Ros
sell . Tcthoo ja Sl4J? q""a els aliiúEHltS :r~ uiieren~.~:, el.e(; v0s, 
que un animal menja ruol~ i un altre pcc i tot s dos estan grassos 
Es de gut al fet de variar el coeficient de digestibilitat d'un 
animal a 1 'altre , tant en els animals de treball com en els d'en
greix o a les varues lleteres. 

L ' edat influeix generalment en què els joc;os tenen una. 

major d1gestiuilitat; un &41~~1 vell no aprofita guire , aixi 
mentre un vede~L úDb 10 quilos d'~lf~ls ~~ 1 ~· ~~ ~eb diari, 
un bou ja vell en necessita 18 o 20 kg . d'a~fals. 

El sexe té un u influènci& no u1ol t maraada ; ge.nerulwe.u. 1; 
l a femella a. pro fi !la millor els aliments que el mascle . 

L ' ofici de l ' animal també influe ix , '.t.u.t.n major és la 

fadiga d ' un animal, menor ~s el coeficient de digestibilitat , 
perb , un treoçll ~oder~~ -~5~~üt& aquest coeficient. 

Respecte la •luanti tat tenim 4.ue la cel . lulosa en el s 
animals ben alimentat el coeficien t pot ~sser del 47 $, i en 
el s w~l alimentats ~s de l 30 ~. En el s animals d ' engreix, 
quan major ~ s la pr ecocitat m~s augmenta el coeficient de di ges
tibilitat. 

La quantitat a barrejar d ' aliments influeix en la di
gest ibilitat dels aliments . 

Les matèries feculents donades a un porc tenen sempre 
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el mateix coeficient de di~estibilitat, ~erb, ell el s narbivors, 
si augmuntem les mu~~riea Laculenv~ d i b 1~~a 1. 1- ~i5ustibili-

t at 1 de la cel . lulosa, 'lo que s •anuncia. wnb la. llei da Hena.eberg . 

"C:.o ..1..U... I: -U .... ó '"" i v.'"' l.td J.... ~ (;¡ ..l v l .. .. ..\... ~ "J:d ..1. miuó 
augmenta, l a diges ti bili·tat de '""la oel . lulo &l di srninueix" 
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Lliçó )49:. . 

Analogies de composició guí mica entre vegetals i ani 

mals. - La missió dels aliments éw provoca r el creixement dels 
teixits animals i emmagatzemar grassa ; i nat~almont els ali-

ments tenen de tenir certc ún~log~a amb els teixits. de lo con
trari no podrg.n arriba!' a formar-los . 

mediats : 
Els aliments estan formats per quat re principis i m-

lVLa tèri es 
11 

" 
" 

albuminoides 
hidrooa.rbonades 
grasses 
oel.lul~siq_ues 

.. ...questa ~s l a composició general dels a l iments en

trant-hi demés algunsminerals . 

Respecte l a composició dels albuminoides, havem de 
dir que é s molt inestable , i és per aquesta causa qua els quí
mics no han pogut donar mai la seva composició exacta. 

La seva composició aproximada és: 

.a.zot • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • del 16 ~1 lt$.4 jo 

Carbono • • • • • • • • • • • • • • • • • del 50. 6 11 55.L 11 

Hidrogen del " r " 7. 3 " • • • • • • • • • • • • • • • • o.n 

Oxigen • • • • • • • • • • • • • • • • • • del 20. 8 " G3.6 11 

Sofre • • • • • • • • • • • • • • • • • • • del 0 .3 n 2 . 3 " 

Com ~ alim~nts nitrogenats al costat de les albumi
noides hi podem posar-Ai les amides que es t~oben en els far

ratges ensitjats, l'amoníac ordinari de l ' esparr,gui~, en 
plantes en vert. En els amides i les altres substàncies nitro
genades, que no siguin els a lbuminoides, el nitrogen no s'hi 
troba en tanta proporció com en aquells, i és per aixh que la 
seva valor aliment!oia és molt més baixa. 

Els albumionides sóru~prinoipis quaternaris, per en
tr&r-hi O N H i e, i en la pr~otioa es coneixen amb e l nom de 
protefna, m~tèric... ui &rogen&d .. , o ic.l • .rl'Ote ic ... . _ 

En el grup de principis ternaris es comprenen les ma
t~ries extractives, les grasses, i la cel . lulosa. 

La grassa pot trobar-se en l'es tat líquid , o sblid 
(greix, llart, etc .). Els ext r actius no azotats o matèries hi
drooarbonades es presenten baix l a forma de f~cules , midons i 
sucres . 

La cel.lulosa ~s l a substància fibrosa de les plan-
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tes, i segons que estigui lignifi cada o no t~ una valor diferent, 
així per exemple l ' eseor~a d ' un arbre i l a pela d ' un fruib són 
dos substàncies cel . lulbsiques perb d ' una valor nutritiva molt 
distint, puix que mentre l'una la té gairebé nul . la, l'altre 
es pot apro~i~ar en l ' al~entaci6 . 

Dels minerals els més i mportants són el sofre, fos
fbric, cal9, sal com~ , etc . 

Sabem, ja doncs la composició dels aliments vegetals, 
i ei la comparem amb la dels teixits animals veiem que ambdós 
estan formats pels mateixos elements constitutius, així l a com
posició d ' alguns teixits ani mals ~s la següent : 

Carbono H Azot o Sofre Ferro - -
~bumina • • 53. ê ? .. (ÇJ 15. 5 22. 4 1 . 7 -. ...... 
Fibrina • • • 52. o 7 .~ 17. 4 21. 8 1 "' .... -·-Ossefna ••• 49. 2 7. 8 17 . 9 -·- -·- -·-1íiossi na • • 52 . 5 ? ... 16 .. ? 22. 3 1. 5 -·-
C'"'ssefn~ •• 63 . 4 7. 1 15.3 21. ~ 1.1 -·-Hemoglobina 53. 8 ? . 3 16 . 1 2l . d 0. 4 0. 4 
.Pels •• •• • • • 50.6 6. 3 17 . 1 c.O. tl o.5 -·-

Àsaimilació i escreci6 - Assimilació és la fixació 
dels aliments absorv~ts durant l a digestió. A~uesta fixació es 
f~ per intermig de la sang i del sis~ema linfatic , ja que aquea-
tos s 6n els que porten els elemen~s absorvita a l a teixi t s per a 
regenerar-los o construir-los . Aquestes wutacions qua es fan ta. 
di ns del cos de l ' animal, o sigui el pas de les substànci es ve-
getals absor vides a formar part i ntegran de la mat~ria viva s6n 
de fàcil estudi . 

Un m~tode per a fer aquests estudis és el degut t.. 

Lawes i Gilber t , que és el més clàssic de tots. Aquests autors 
angl esos durant una s~rie l l arguí ssima d ' anys varen dedicar- se 
a estuclü r la composic i ó quí mi ca dels ~ nimt. ls , en elar..1 seus di s
tint s estaès ; aix! ell s agafaven dos lnimals que oferissin les 
més grans semblances i un d ' ells el sacrificaven immediatament 
i l 'al tre al cap d ' un mes , dos, etc. i determinaven la composi
ció , uí mica de tots els teixits del s dos animals . L' augment de 
grassa, mat~ries azotades , etc. obtinguts per exemple en dos 
mesos, s'havia tingut de produi r forçosament a expenses dels 
climents vegetals proporcionats a l ' an~al. Ells en feren ~olts 
d ' aquests experi ments i obtinguer en uns promitjos de la compo
sici6 dels teixits en e l s diversos estats, com es pot veure en el 
segtient quadre : 

Composició química dels moltons en Qiferents estats d ' en~reixe
ment 
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Elements Magr e En bon estat Gras Molt gras 
Ai gua. •••••••••••• 37 • .:> 50 .2 43.4 3ó.~ 
Mat~1·i a gres so. • • • lfj.7 t::3.5 35.o 45. o 

" azotada • • • 14.d 14. 0 14.~ lO. ~ n mineral •• 6 .4 3 ..... G e O ¿ . ~ Com tingut in testi ... 
n.., l • a. • ••••••••• (.) .... 9 . 1 6.- 6 . 2 

El sistema de L~wes i Gilbert és llt r g i engorrós, 
i &s per a ixb que Foskler ideà un altre m~tode que en podriem dir indi recte. 

Per a usar aquest m~tode havem de saber que el azot entra a formar part dels teixits ani mal s en forma de protefn~ o altres mat~ries azotades, i que en totes aquestes l 'element 
¿zot hi entra en l a proporci6 d'un lo %, a ixí doncs tenim que, 

Ma.t~ria azotada. = ... zot x t:> .25 

Respect e a les gras ses sabem que poden estar fo rmades per tres glicerits: t ripalmitina , triestearina, triolina, l a composici6 química de les quals és la segdent : 

TriPalmitina 
i'ri e s te arina 
Triolina 

75.9 de c. 
76.o de c. 
76.4 de c. 

12.2 de H. 
1~.4 de H. 
12.8 de H. 

11. 9 de o. 
lO. & de o. 
10.8 de o. 

Com podem veure encare oue variin les proporcions dels tresglivQrits la composici6 tota~ de la gr a ssa no variarà gaire, aixi tenim que la composicio de la gr a ssa de l es 
segftents _ esp~cies és: 

Grassa Carbono Hidrogen Oxigen 
Grassa de moltó • • • • • • • • • 76.6 1~.1 11.4 
Grassa de bou • • • • • • • • • • • 76.5 11.~ l l. o 
Grassa de cava ll •••••••• 76.5 11.~ ll.b 
Composici6 mitja •••••••• 76. 5 ll.9 11. 6 

La gr a s sa animal té doncs l a mateixa composició que 
la grassa vegetal. 

Ara ja podem descriure la experi~cia de en Foskler. 
Bclan9 dels principis i mmediats retinguts en l ' orga

nisme - S'agafa un vedell de tres setmanes que pesa 50 Kg. i que ~ngereix 8.093 Kg. de llet; ara b~ , la composici6 de le lle t 
és la segtf.ent: 

I ngesta 39.~ gr. de X, 448 de C, i 64 de mat~ries 
minerals. 

Dem~s tenim de coneixer l o que ~e 'n v~ a ±ors en for-
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ma de excrements, lo que obteni.n recollint- los, tant elè sb
lids com els líquids, de les excretes les més importants s6n 
1~ int~stinal i la ~rica perb dem6s ni han la de la pell que 
gairebé tota es vapor d ' àigua,. i tambè cal comptar l'excrettt 
de les glàndules sebàcees , perbi practiuament ningú. les té 
en compte; i per última hl. ha e carbó que cremen en la res-
piració que s ' ha pogut determinar per mitjà de dispositi us 
especials. 

Azot Carbono M. mineral s 

Ingesta ..................• 
(Excrements •••••••• 

Egesta (Orina ••••••••••••• 
(respiració •••••••• 

488 
9 

11.6 
~5.7 

El total de l'egesta és de: 12.4 gr. de azot, 278JO 
de ca rbono i ~9 gl' t de w_.:ïê.L•i oS winere. .LII:J: que tenen un bCLlanÇ 
li:e, 

12 4 B78 
~ de azot; de C; 
~6.8 ¿09. 8 

29 
33 

de M. M. 

Les quantitats f ixades s6n tàcils de determinar, així 
26. 8 x 6~25 • 167.5 grums de mat~ria azotada. 

matèria az~~;d¡~Ï0~~b~~xq~e~f ~~~ae~~rÏaap~g~~~iBaay~e la 
53.6 )b o.iXÍ doucs le. quantitat de carbono que haur à entrat s. 
formar part de l a matèria azotada serà: 

lb7.5 x 53.6 
100 

= 6~.7b gr . de carbono 

DeJJ168 hi .na el caroono f ixat per les matèries e;ras
ses, que serà: 

G09. 8 - 89.7ti = 1~0 gr. 

La quun~itat de mat~ria grassa que~ea formarà cor-
responent a aquesta qUhntitat .de carbono ser~ de. . 

1~0 x 100 • 156.8~ gr. 
7b.5 

~ss~ec~a les m~tèries minerals fixade s no havem de 
fer s inó que copiar, puix que no hi haurà variacions. per tant 
serà de 33 grums . 

La quantitat d'àigua fixada l a trobarem per difer~n
cia enjre l'augment de p~s del vedell i el p~s de les mat~ries 
fixades. 

167.5 - l56.~8 - 33 e 357.38 grams. 

~uro1titat d 'à gua f ixada: (L ' augment de p~s del ve-
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dell és de 9¿5 grams ) 

925 ~ 35? . 6~ = 56?.3 gr~ns. 

titat de 
En resum poden dir que hem trobat per và l cul la quan

principis nutritius que han arribat a ésser assimilats . 

Vitamines i .t. Vitamines - Un autor, en Funk, v .. veure 
que els tbrtols i colol1line alirnentttnt- ae d ' arres solament p re
s entaven caruoters morbosos nerviosos, en l d pell i alGres or
guens . 

l'lles tart a ixb var rel ac iom~_r- se cl.Dlb 1 ' escarbut, mal al 
tia d ç oent sotmesu a un règi m pobre . Des~fes d ' h~ver fet a
n~lisis quí mics es troba que en la closca ñe les gr anes exis
t¡en uns ferments i cossos cristaloides que tenen l a propietat 
de suprimir a~uests efectes patològi cs de l s individus sotmesos 
a una ali mentac i ó com l ' arres sense closca. Un individu múlalt 
se li donen aquestes peles o closques i es regenera. Posat 
aixb en evidència i demost r at , es cercà l' extensió d ' aquests 
fenbmens , la qual cosa comport~ investigacions difioilissimes. 

Es mirà si en altres clim~ts també hi h~vien eques
tes substàncies , .comprovant que si . Per b en alguns aliments 
l'anàl i s i s era impossible, i es sor meté a animals a un règim 
de granes pelades , i quan presentaven els simtomes de la ma
laltia en lloc de donar les closauas de les granes es donav~ 
un altre &liment com alfals , pas~enagues , llet, etc . i l'~imal 
curava. Una altre fase era averiguar la naturalesa i efectes 
concrets d ' aquestes substàncies. S' ha arribat a la conclusió 
de que .hi han substàncies d ' aquestes que són factors de desen
rorllament de creixement , i unes al t res de nutrici 6 i conser
vac i 6·•t dues menes de vitamines. En les substb.ncies vegetals e s 
trob~ qu~ quan més pigme~tada és en gr oc més rica és en vitami
na , (past anagues , moresc } al costat ñi havien unes a ltres subs-
tàncies que farien el procés d ' imbihici6 . ~ormalment no devem 
preocupar-nos del dosatge da les vitami nes . Però els porcs i 
galli nes en casos determi nats podrien estar- ne mancats. La úUl
pa de r emolatxa ' s un aliment que ~panes porta vitamines , i les 
vaques sa ' n resenten. Així ma:teix si sotmetem 1 ' aviram a un 
règi m uniforme es nota una baixa en la producci6 i una para.d<..~. 
en e l creixe~ent . Si don em una alim~taci6 variada es corre
gei xen aquests defectes i especialment si donem aliments verts 
qua en ganer~1 s6n r i cs en vitamines . Les vit~inesno es des
trueixen nom~s que pel calor a una temper~tura d ' uns 80- 1002 . 

Composici6 de l a Vi tamina : 

C17 H2o N2 o? 

Cristal. litza en al alcohol i fon a 2352 . 

A.oids ami nu.ts 

no 
Gl iooo olla o gli cina (la seva abs~ncia en l ' alimentació 

no es nota ) ! Necessaris i mutuals 
..al amina 
Valintt. 
Leooinú 
I sol enci na 
Norl anoi na 
Cerina 
Acid aspàrtic 
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aci d glut~'ltdc 
.b.rginina 
Lizina ) 
Cisti!Ul. ) L .prescindible pels joves 

l!'enilaoaninti 
Tirosin'-
Prolillli. 
Oxiprolina 
Tri~toï~~- Imprescindible pels adulta 
Iat1nina. 

La Zeina del moresc manca de triptofa~ i lisina • 

.Ell bestiar porquí alimentat exclusivament amb moresc 
tarda en desenrotlla r-se. 

En totes les granes hi ha manca de creixement. Les 
fulles verdes completen l ' absència dels àcids aminats de les 
~ranes. Per aix~ els animals joves són tan ~vids del vert. 
~uan vanviem el règim d'un animal de herbivor a granívor no 
deu saprimir-le mai complesament el vert . 

Bibliografia: Revue Cientifique 
La Revista de Biologia 
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Lliçó 5o;: . 

Funcions de la mat~ria tlZOtada en l ' animaJ. adult , 
jove , en els r eproductors , en la ~estació i en la laotàñcia -
S~bem el quantum deM. A. que un animal ~dult necessita per a 
viure, si no n ' hi donen gens d ' azot l ' animal for9osament mort . 

L' animal necessita azot , perb , els a liments azotats 
són els més cars , i la quantitat d ' azot que necessiten variu 
de O. b a 1 gr. d ' azot per Kg. de p~s viu per les grans esp~cies 
un animal de oOO Kg. ne cessita an total de 300 gr . de mat~ria 
azotad~ digestible . El pprc en necess i ta 0 . 7 gr . o/oo, la ca
bra o. e, i l ' ovella 1 gr. La matèria azotada que neoessit~ que 
l ' adul t s ' ha de tenir en compte que és un animal ja format , i 
la M. a. entra en la formació dels teixits, i com que ja no 
se 'n formen de nous sol ament en necessita l es quantitats di
tes . 

L • animal adult si augmente. de p~s és degut a la gras
sa, l ' animal jove augmenta depès degut a la M. A. que fix~ en 
l' or ganisme , el s indJ.vidus a l neixer són mol t r ics en àigu.a el 
ti6% i an l'animal vell és del 60 ~ aixb és degut n la major 
pr oporció de matèr ia albumin~ide . L'individu jove e•tà subjec
t e a una proliferació enorme , l o que es fa a despenses de la 
matèria azotada . L ' individu ha de menester tanta més ~. A. 
quan més jove és . 

amb ~ . 2 Kg. de matèria seca en que la M. azotada hi 
entrava respecte els altr es principis alimenticis en l a propor
ció de 1 ~s a 4, abans d'arri bar a~s 4 mesos, o~uestu quanti
tat de M. s. donava un augment de 1 Kg. de p~o viu, i passada 
aque sta edbt se 'n necessitava el doble . 

Aixb es pot r epresentar grafioament. 

.Al nei xer 

Dur ant l ' alletament 

Fi ns t1 12 mesos 

Fi ns a 30 mesos 

2 . 5 a.nys a 5 anys 

Adult 

Una altre qüestió són les 
necessitats de la M. A. pels re
nroductor s . Nosaltres coneixem 
Ïa quantitat deM. a . necessàri~ 
per a fabricar un litre de llet , 
perb , i gnorem la quantitat de 
M. A· per ~ que les femelles fa
briquin els ous, ni sabem le 
quantitat de hi • À • que les fe
melles necessitaran durant la 
gestació . 

En els mascles no és conve-
nient ~ue durant el període de 
cubric16 el m~scle faci més de dos 
salts al dia , i que per u q_ue el 
r eproductor os porti bé de carns 
no faci més da 50 dies de cubtt
ció , o si~uin de 100 coi ts . En 
el coit s ' eAtreu el semen, que 
s6n espermatozoos que neden en 
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um medi se~regat , per les glàndules ~ue concorren en l ~orua
ci6 da l'ap~rell genital . Generalment hinh~ una equivalànci~ 
t~rmic~ entre als ~liments i els treb~lls Iets , perb, si del 
semen poguessim medir el seu poder c·1lor .tfic no hi hauria cor-
respond~noi~ entro el traball r eal itzat per form~r el semen, 
i l ' energia que aquest porti emmagatzemada. El treball que f~ 
el semental l'atueixt el fadiga enormement. Els sem3ntals &ctual
ment s ' alimenten imp~ricament , falten experi~ncies por a regl~-
mentar l'alimentació. . 

Les vaques dubant la lactància necessiten oO gr . de 
protefna digestible per litre de l let, i en 1 litre de llet hi 
han uns 35 gr . de cassef na (M. a . ) , se ' n perden doncs 25 gr . 
per litre de protef ma que serveixen per a fer el treball de 
transformac id. 

Els alemanys s ' havien esfor9ut en trobar el quantum 
de M. ~· <J.Ue e ls mol tons necessiten per a la forwa.ció de la 
llana. 
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Lliçó 51~ . 

gètios 

~es mat~ries azotades són les úniques que entren a 
formar part de la mat~ria viva; perb, hi han industries pecuà
ries l ' objecte de les quals ~~fabricar Breix i enodre quo a~ 

quest no sigui matèria viva, és mat~ria orgànica, la gr~ssa 
propiement ~s doncs un ~liment plàstic . Tots els principis nu
tritius no azotats poden convertir-se en grassa, o en ~lucosa 
(el fetge emmagatzema la glucosa en forma de glucogen Ïliurant
lo a l'org~nisme segons les necessitats musculars ). Dem~s tenim 
pels pr i ncipis no azotats i per la mat~riu azotada una funció 
comd1 la funció t~rmica . Tots els individus sostenen el cos a 
una ~emperatura constant , m~s alta quan s 6n joves , disminuint 
a mesura aue envellei xen. aquesta temperttura es ~redueix a 
eÀpenses dels aliments per la seva combustió . L ' ~l~ment aotua 
en l 1 organisne i gual que un combustible. De tots els aliments 
l ' ~gu~ i els minerals (ja estan oxidats), s6n els únics que 
no .produei xen calor a l ' organisme . L' aní al lo primer que pro
cura ~s proporcionar regularment per mi~j~ dels centres ner
viosos calor a l'organiene, si la tempera1iura puja l ' a.rllinul 
està enfebrat i més enllà d ' un cert augment de temperatura el 
cor es para, lo que es produeix 1U8n la fibra muscular del cor 
no es pot contraure, per coagular-se l' albumina a 452 i oonse
q~entment si sobrevpe aquesta temperatura el oor es para. La 
màxima temperb..tura del cos ~s produeix a la oaigudè:i. de la tar
da 1 la m1ni ma a la una de l a ni t amb una oscil.l~ció mitja dià-
ria de mig grau. 

Termogeni&. dels principis imme· .. iats. Càlcul de 1' ener

gi a potencial dels ~::~.lirnants - 1 ' energia pocencial dills aliments 

està en funci6 del calor d~ combustió dels principis i~nedjats . 

La calor de combustió d ' un cos ~s la quantitats de calor pro
dufda per la combusti' de 1 gram d'aquest cos . Els m~todes oa
lorimetr.ias han permés determinar pe~ calor de combustió dels 
principis i mmediats els valors segtlents : 

Matèria albuminoide seca •••••• 
Grassa de cavall ••••• •••• •••• • 

11 de porc •••••• • •••• • •• • • 
" de moltd ······~·····••• 

Oli d ' oli va •••••• • •••••••••••• 
i.:Ullidó ••• •• ••••••••• •••• ••••• • • 
Sacarosa •••••••••••••••••• •• •• 
Glucosa • • •••••••••• •• ••••••••• 
Cel.lulosa •••••••••••••••••••• 
Urtt.... .. ...... . ..... • • • • ... :t' e fi . ... • • • • 

5.754 calories 
9 . 385 } 
9.423 ) 9.4 (pramedi ) 
9 .406 ) 
9.3l:::o 
4.116) 
3.tib4) 
~.b92 ) 3 . 94 (promedi) 
4 .126 ) 
¿.6~3) 

El calor de combustió de l'albumina (5.?54 o.) no ens 
representa la quantitat de calor produfda realment en l'orga
nisme , ja que l a combustió orgànica no ~s completa, es deté ~ 
l 'urea. Hi ha lloc doncs, a deduir-ne del calor total de com-
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bustió la quantitat produfda per l'urea derivada de 1 gram d'al
mumin~ , o siguin 0.355 gr. que donen 0.355 x 2 . 5~3 = o.e94 grams 
calories, o sigui que del calor total de l' albumin~ tant sols 
se n'aprofita: o.754- O.S94 = 4 . d6 c~lories. 

Rubner, determinant comparativament la calor de com
bustió d ' una ració de carn i la de les excretes provinents d '~

questa ra~ió, a reduit a 4 . 017 calories 1~ quantit~t de calor 
de'bque pot disposar l'organisme despr~s de la. combustió d'un 
gram d'albumina. ~er les correooione establertest es veu que 
la guantitat d ' energia oferta per l'albumina, no nifereix sen
siblement de la del mid6 , S' atmet per a tots dos, la valor 
de 4 .1 graus calories. La de la grassa ~s sànsiblement m~s ele
v~da i se la valora 2.4 vegades més gran. 

Teoria isod~nàmica - al cercar la pot~noma calorífica 
d ' un aliment havem de cercar el poder calorífic de la mut~ria 
digest ible, no del total de lu composició química bruta. (aques
ta és la teoria isodinàmica) 

La teoria isogluc~sica ~s una teoria de Chaveau, que 
inten~à modificar la ~Uêsti6 basant-se en treballs fets en I~ 
sang, i partint de la base que el muscle solament consumeix 
~lucosa. Així ell donava a Ia matària hidrocarbonada una valor 
de 1, a la grassa de l.o, i a la m~t~ria azotada de 0.75 puix 
que al transformar-se en glucosa experimentava una gran pbrdua 
d ' enregia. 

Treballs de la digestió i de la nutrició - Chaveau i 
Kamn~ han mesurat el treball del muscle de la galta , i fora 
d?a~uesta experiència no se n'hi ha fet cap més que ens digui 
ej. treball necessari per a fer la digestió . l~o sabem la magni
tud d 'aquest treball. ~uina quantitat ed 1 energia es necessita 
per a segregar 1 om. de sali~u? O el treball necessari pels 
moviments perist~ltics? A~uestes qtteBtions s6n molt delicades 

i no s'han intent~t de fer experimentalment. Ro tenim cap ex
periànci. que digui la p~rdua dels aliments nutritius per u 
portar a cap aquestes :funcions. Tot unimal neces~ita. certa 
t" us.nti tat de calor per a mantenir el se u cos a le. temperE..turl:l 
habitual, i quan menor és lat temperatura exterior més calor 
necessita fins a la temperatura de 202 de l'exterior, i passant 

d ' a~uesta temper qtura l'aniaal ha de contrarrestar els seus e

fectes (suor). 

Un bou de 500 Kg . per mantenir la tenperatura del seu 
cos , segons la del medi ambent necessita els segttents princi
pis immedtats. (Crevat) 

2empe ra tura 
02 
52 

102 
1 52 
~02 

Hidr ats de carbó 
o .o Kg. 
5.7 " 
4 . 8 n 

4.0 lt 

~ . .; n 

.Prote:1!na 
0 .418 Kg. 
0(360 " 
0 . 304 IJ 

o . ¿53 11 

0 • ..:.0~ 11 



:tsor1ce.mex:.1i 1.e di ~er~!:Cie. en~~e e i GO~ 6s ge~
reu§ ol ~ot~l.B , J$G a dix, que un e-ri a- a os. :::..ece_o:..:. ~ e: :o'hle 

de .nenjc..r 1.1e r.,d. qtte estl. >.::. GO~. Per c.ix~ e: tenir els <.ollin::.els 
a la intanperie dia 1 nit é~ un g~oa p6rjudici . 

..... L&. ,UBnti ;;..c:..t d 'en..:r,gia que ti!1 enimsl oi:!..sposa en 
~otQl 1 la seva re?~rtic~ó pot ve~re 'e en el segfient e~ple 
(Zellnozt) 

Es t.;. ooe:~ un o ou de o3o Kg. abundantment nuj;r1t i la 
ració d.el qual conté b~. :;1¿ç, cu ori es. 

Les sev¿e despeses s&n: 

Ezcre~nts •• • •••••••••• 
D-'r in..a •• ••• ••••••••• •• •• 
G~sos inteetinels •••••• 

Total •• •• ••• • 

~5.:116 calories 
l.o8o n 
3 . 583 .. 

,;.;0.:1o5 ce.~oties 

L&. pot~~cia ter~bgena. dels excre:nents i de l'orina 
es ml deix nos&n t - ne une. e UEL t i t&.t conexuda sn ls. ·o on o&. de l~eler. 

Els gusoe lntestillG:lS produits e6n ó..eríva"ts d.el nitrogen i es 
recullen col . lQeant a l ' sni~wl un anarell es~acial qus ~deíx 
els gasos intestinals que l'animal êv~cua, valorant- ne el seu 
poder taorícament; igqelment es fa amò els ~~sos respiratoríes. 
"'-quest &.:!Jerell ~s caríssi:::: (50000 d.uros) '""" 

Resul~a 1oncs c.ue oneden: 59 . 929 - G0. 9b5 = 31.944 
c~loríes o sigui qnentit¿t drenergia u~ilitzaole. 

Per a 1~ co~servació del cos dell 'animal ~la seva 
te~peratura normal ja l ' jhem di~, necessita 17 .3~0 calories. 

Si d'aqüest~a ~~-~44 c~loriss en restem la quentitat 
necess~ri~ per ~ mEateilir la tenpera~re (17 . 320 ) ens u~den 
14.624 c~ories . ~' aquestes trooem aue ~4o calorias s6n fixa-

- des en 1~ cern 
i 6 9 1::13 calories an la gras

as. 

o sigui un total de ••••••• 8 ,439 calories 

En últim terme ~ued~an 14. o~4 - o.43~ = o.lo5 par 
la producci6 de treball, o per la conversió en gr~ssu, o si
-s-ui el 57. 7 % de la quantitat de calories d.is~o!libles ;ib per 
la producció de t=eoall, o que ucumu1ar~ en =orma de glucogen, 
que més tart passar~ a fo:rr;:¡ar greix. 
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Lliç6 52! . 

. Super-aliweu~.~ ..... ció intc0 r._l - .:5i uosal tres donem o. 

l'au1mal urrexcés d 1àlimentac1o, fent-li consumir tant oom ell 
pugui engolir i digerir en el mínimum de temps obtindrem el 
màxim de pes per desenrotllar-se completmnent tots els or~uens 
i a la llargs es dett>rminarà. la formaci ó de di pb sits de grassta. 
a sota la pell i en la cavitat abdominal . .aquests dipbsits 
constitueixen la reserva de 1' orgt ....... ..:i.:le aixi quan es fa una 
c~laverada es fan ulleres per efecte uel consum de la ~rass~ 
sub-cutànea del globul,ocular. ¿uan hi ha m&nca de nutrició 
la grassa. 6s lo prL 1er que desapareix, en les poblacions sal
vatges de l'Africa i Australia que passen temporades de fam i 
altres d ' abundància, se'ls hi observa la esteatopí gia o sigui 
la formació de grans diphsits de grassa en l es anques (cul 
enerm') durant el pariode d'~bundànci~ . Les poblacions ovi-
nes d aquestes reglons tenen i gualment d ' una magnitud enorme la 
cu~. També els animals 

1
Ue passen llargues temporades aletar

gats (serps) fan i gualment. Conseqüentment una supar-alimen
taci6 comporta la form~ió de grassa amb el corresponent ~~re
doni ment del cos, i major temperanQa en el oaracter . Les Lès
ties que van ben &litnentades no s 6n 'tbn irri tctbles com les qulf 
pateixen gana. ~ la ll~rga la super-alimentaci6 també modifi
ca la seva morfologia, les formes a l tes i estretes es conver
teixen en formes amples . 

La super- al i llientaci6 i ntegral té una i nfluència deais
siva. Perh, si l a EUper-alimentaci6 es fa tan sols 3arcialment 
donant els aliments en una proporciÓ que no corresp n a les se
ves necessitats sobrevindrà immediatament un deseauilibri en 
la seva nutrició. · 

Relació nutritiva - L ' animal en el transcurs de la 
vida necessita difer cnt s proporollons de :M. A . i M. hidroo orbo
nades, hi ha una relació nutritiva entre ambd ós menes de prin-
cipis immediats. 

E~ l a composició ~uíwicu de la llet vegerem que l'eu
g& porta ¿ "fo de M. A., 5. o 'JO de sucre i 1 . t:.. % de grassa• Lra 
bé sabem CJUe la mat~ria grassa se li dona una valor 2. 4 vega ... 
des major ·o s i gui que l a ~rassa equival ~ 1.2 x 2 . 4 a ~ . bti 
grams de sucre o de oasse~ñu. ~umant la valor de 1~ gr~ssa 
SJJlb el sucre 2. 88- b . ~!:: cJ.o t.. l dividint aquest r esultat per 
la hl. À• és tindrà la relació nutritiva (R. N.) 

_ M~terèries no ~zotades 
Relació nutritiva -

Ma"tèries azotades 

Lt relació nutritiva ha d ' ésser tan més estreta. quan 
més jove sigui 1 1 animal. (R . N. es-tre~ qudl'l lé relució és més 
netita que de 1 a 5 i ampl e quan és superior de 1 a 5) . Tots 
els 8nimals joves s'h~n de racionar amb una relació nutritiva 
estret._ ; P.t.d.X ~~e ye.r _ orei::l!..cr r ~ce s::> i "Lòi:. ò ~ ... - .. ' 4 s ... t 
es pod~ comprobar en l ' Escmla Superior d'Bàrioultur~ amb l ' ex-

peri-ment d'engreixar 3 lots de porcs t racionats un lOt; lt ..;n..,. 
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R· N. de 1 e 4t el n2 G de 1 a 6; i el n2 3 de 1 ~ 8, i els re
sultats s í gueren que els dos pri illers mesos el lot n2 1 augmen
tà molt dels 4 Gls b illesos , els ~àe creixeren illÓS Ïo~eà e_s ~e ~ 
lot n2 . ~ • i eis dos u~tius ~~sos el lot que ~~mentà més f ou 
el nS! 3 . 

.ülls o.nimals que necessiten moltes cal ories (animals 
de t reba ll) els hi va oé els hidrocarbona ts, i els que s ' han 
d ' engreixar t ambé els hi vo~vé una R. N. ample perb els ani 
ma l s joves i els de producció de llet, a llavors una R· N. es
treta. . 

L~ R- ~- se expressa de diferents formes: 

R. N. = mat~ria azotada 
M. H. - (M. Q. x 2. 4 - C 

o també R. N. ~ M. Albuminoi de 
M. H. - (Y G x ~.4) -

c. - amides 

Les amides que ja sabem aue s6n cossos ni t rogenats 
no a lbuminoides i d ' una valor tambè més petita, molts autors 
les sumen a mb les màt~ries hidrocarbonades. 

La fbrmula que nosaltres utilitzarem és la segttents : 

R. N. = 
M. H. - (M. G. x G.4) - 1/3 Ol 

De la cel.lulosa solament un ter9 perquà és tul ali
ll1en-z;s de di gestibilitat distinta, disminuint a mesura que aug
menta l a. quantitat deM. H. que CLOnem als onima ls. 
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La fam. Fam g1.oòel i fam parcial - La fam ~s un pro
cés fisiolbgic determinair per la manca de nutrició , no per la 
m~nca d'aliments, perquè ja saban que hi han animals que poden 
estar ll~~g te~s sense pendre cap mena d ' aliments, i no patei
xen fam, com són l a xe~p els os sos , i multitud d ' animals d ' or
dre inferiort com també ies poblacions ovines que v iuen durant 
les èpo ues na ~ures~i~ dv ies seves reserves greixoses. L~ 
fam sobrevé quan les cel. lules es troben mancades de nutrició 
des de temps . i9t l ' o~ganisma , i totes les cel.lules lo que 
sempre reclamen ~s menJar. 

Com a conseqffència de l a fam global sobrevé la mort 
per inanició 1 que pot produir- se segons dos proce~sos pur-~ . lels: 
lar. _ ..,.:u.C?.:. d .llg~ per ~ poder portar a cap el transport dels 
elements vitals de les cel.lulesi dels elements que continua
ment entren i surten de les cel . ules. Es uroduefx un procés 
de toxicació, perouè les substància~ que dêurien ésser eli,.ui
nades dels d1versòs teixits no ho són. La inocul~l c.i6 d 1 fiX-

cre-ent~ o ~ · orina en un animal li provoo_ graus trastorns . 
Es produeix una autointoxic~ció , GOll • L'anímal per a poder 
viure necessitó ~Uú el se~ coa ~stiR~ ~ 1~ ve~~er~ &~u nor-
m~l · Tots els ~mals estan subjectes al procés tèrmic, i fal
tant les reserves nutritives, baixa l a t~peratura, i l ' ani-
mal es mort no de fum sin6 de fre i . L' aniJ ... al famèlic fa esfor
ços desesperats per a mantenir lu temperatura del seu cos . Es 
provoca uaQ oxit~ció ~~rmica a caus~ d 'una i rritació de les 
cel. lules afamades , posant les cel.lules aptes per a repro
duir- se s proliferar abondantment , elevant-se la temperatura. 

L' animal que mort par inanici6 part el 0. 4 del seu 
pas ( 40 %) i nicial . 'Sl teixit .adipós pert el 95 ,; del seu pes. 
L' encefal i la m~dula el ~ . G ~. el cor 2. D %• Un gos de 40 
quilos al c~p de 3 dies de no menjar ha perdut 165 gc~d da ca r n 
i 95 grams de grassa. 

L~ a~ruai6 de~ per~oda de x~1 està sotmés u les re
serves nutritives, i a 1~ privació de l'àigua. 

Fam parcial - "'uan en l a ració d ' un éonima.l .ni manc&. 
qualsevol pri ncipi nutrit i u , es produeix la fbm p~cial. 
N'obstant tots e~s principis n~~ri~ius mutuament poden subs
tituir- se , menys la M• ~· 

Maj~ndi al i mentà un gos solament amb mantega i a.ls 
70 dies aquest morí , en un estat de completa obesitat . Morí 
grtiS i dè t'éalll , J~ v. o ols a l b L.Jllj,noides són els que renoven el 
protoplasma i asseguren el procés de reproducció cel.lular. 
I gualment passu si n o més els donem sucres i fècules . 

Kellner en un gos experit.tent~ y_ue la pàrdu.:t de carn 
eru de 10 grams diari s , i 1& de greix de oO g.r~I~ · ..¿U&- .L 1~ 

esti gué en un estat de inanició, li donA 200 grams diaris de 
..t..l. ul:d; el gos no augmentà gens en .M. a . , per~ la grassa augmen
tà en 12ti grams . Si a un animal sols li donem protefna (carn) 
l ' animal tatUbé pert de pas, perb, a la més petita quantitat de 
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hidrocar~onatuts~ue_~i afegim la pèrdU& es converteix en guany. 
~ ma~~r1~ a loum1no1ne necessita un mínim de hidrocarbonat , lo 
que s ' usa per a desengr4SSar els ani mals . 

Practicament, moltes voltes veiem enRreix~nt porcs 
que tots s'adoloreixen , deO'ut a unu manca. d ' alimentació ruine
r ;,l . Donant- los- hi reaparefx l a. gana , i desapareix el dolor . 
~s un cas de f am parcial. 

Herling feu la segrtent experiència: ~11mentà un lot 
de porcs t an sols amb moresc (poca cnl9 1 mol t fosfor) i un al
tre lot amb moresc i farina d ' ossos ; els re&lltats obtinguts 
foren els següents: 2er a obtenir un augment de 1 Kg . de pes 
viu li ca l gueren b • .36 Kg. de blat de moro pels porcs del priL1eJ.~ 
lot, i pels del segon lot, tant sols calien 4. 9 Kg. ; l a difer~n
cia és not<:i.ble. 

Bulger provà que un conill al neixer t~ per quilo de 
pes lb ~ili;4~s db xarro , i uom .~a t ~t sols s · ~~iment~ de 
llet i aquesta no porta ferro, a mida que l ' anima~ va creixent 
e~ percentatge le ferro v~ d~~minuinv , així als 4 dies j a tan 
sols ~n_porta 5 mgrs., als 8 dies 3 . 5 miligrams, i als 13 dies 
l.G m1l1gr ams. 

La llet ~s un aliment comple t, perb en que hi manca 
el ferro; la falta ferro en l'organisme , dona~ la pell un co
lor bl anquí ssim per aixb els rni mals mame¡lons tenen l a carn 
blanca , pero deês~guida que comencen a menJar els brots ten-
dres, posen la carn vermella , perqu~ aquests s6n molts rics en 
ferro . 

Ltt calç també influeix d'una mt.nera i mportant; si la 
llet ~s pobre de calç , és molt natural que el petit no podrà 
formar bé el seu esquelet . Lu llet sempre en porta b mna quan
titat ~erb , si a la mare no li donem gens de oalQ sofreix una 
descaic~fioaci ó, que a la llar~a produeix una "osteomal acia", 
oue comporta una disn. inuci6 creixent de llet l ~ins ti. fer- l a 
desapareixer, que~ant 1~ mare completBfuent a.xuta. 

~arn parcial - La cal~ entra en 1 ' orgwlisme en u:no. 
proporció grandiosa , an els ossos hi enLra en la prouorci6 de 
un 50 %, perb u m~ a més es trob~ en tots els humors or"ànics . 
Si a un animal el urivem totalment de cal9 , cosa f~cil Cie lo
grar, els efectes s6n els següents : à Fran9à la comare¿ de 
Rochefort pobre en calç, dona tantes fractures d 'osoo s com tot 
el reste de l c nació , i els seus cavalls s6n els més petits i 

tarats . A l a Vall d ' Aran per la muteixa causa tenen un bestiar 
de cuta talle. La manca de calç demés produeix la osteomalació 
o raquitisme, que 6s una influmaci6 dels ossos , no podent 1 ' ~

nimal bellugar-se ni alçar- se . El dolor ~ue moltes vegades pa
teixen els porcs de les nostres comarques es cura adicionaut ~ 
la ració ·farina d ' ossos o sulfat orgànic de c"lç . 

~cid fosf brio : Aquest element gairebé no hauriem de 

~enir-lo en compte , puig que sempre acompanya ~ls ~lbuminoides 
i s i donem aquests (c osa imprescindible ) també c onem el fos-
fbrio . El fosfbric es troba en mol ta. abundància en la ma·t~ria 

nerviosa (cervell) i en el licor seminal . 
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Clorur sbdic - Es la sal imprescindible pels herbí

vors. ~uan a un animal li manca clorur sbdic, primer poo a 

poc va perdent la gana , el seu caracter es V6 dulcificant , perd 

energia, i el pel ~ 1 cap de 8 - 9 mesos és deslluscrat~ i natu

ralment l ' animal s ' ha ana~ amagrint , arribant per morir- se . 

La sal t~ un pape r molt complexa , intervé en la for

mació del suc gàstric, en l a composició humaral de tots e¡s l i 

Quids orgànics, i també entra com a estimulant en l'acci6 nu
tritiva, pel que es refereix a l f corrent protoplasnàtic~ . Els 
he rbívors necessiten ~és sal que els çltres animals r causa de 
conswmir aliments vegetals , i aquests s6n rics en potassa, i 

aques ta produeix una acci6 eliminatbria de la sal; d ' aquí que 

els herbívors si guin tan àvids de sal . 

En les e:Lplotacions animals és f reqtf.ent l a fam par
cia l per manca de calç o de ferro . 

La millora de les races en to ts els peisos s ' obté 
sometent- les a una bona alimentuoi6 , que ~ls mètodes de repro
ducci6 . On els animals ha.n anat ben alimentats les r a ces h8.n 

estat potentes i fo~tes, i viceversa. A anglaterra és on te
nen els animals més precoces, havent ja arribat a l ' Últim ex
trem de perfecoion~ent; ~n t ingut en compte , en nrimer ter-
me , l' al1ment~oi6 . -
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R~gi~ ~imentici . Ració , àpet o repàs, pinso - El rè
gim d'alimenta~iÓ a que poden estar sotmesos ols animals, pot 
ésser molt distint . :Poden e star sotmesos primerament a un r è
~im vert o ~ un r~gim sec. Dem6s ~odeL afe~ir-hi un r~gtm in-
1iermig entre el vert dl el sec, el r~gh1 mixt e . 

El transit del r~gim vert al sec dou fer- se poc a poc , 
de lo contrari es provoquen una s~rie de trastorns en l ' ap~rell 

digestiu, com són diàrrees o estrenyiments. 

Un animal està so tmés a un regim vert quan en l.o. seva. 
ali menta.c:ió hi predominen els farratges verts , els efectes d ' a 
quest r~gim són de que els anin,als que no hi es tan ttoostumats 
són p resos d ' una for~~ diarrea , que va disminuint, a mesura 
que el tub digestiu s ' hi va e.duptant , demés els animals entren 
en un període de sudació abondant , s~ són animals que estt.n en 
període de l actació produeixen m6s llet. Aquest r~~im va molt 

bé als ani mals joves. a aquells t-nimals que han sofert un~ 
llarga malaltia~ el r~gim vert els ajuda a recobrar l'ale~ria , 

ée a dir que ac1ïua com a t onificant . · 

Els animvls alimentats amb farratges secs , per la 
primavera desitgen en gran manera el vert, puix que si no 
se ' ls en dona fins van de mala gana al treball. El r~gim sec 
és exce.l. le.1t pels animals de treball , i per aquells qua es
t un en estauulació, excepte pels animals productor s de llet. 

un~ altre concepció del r~gim és el sistema de pastu
res i el d ' estabulació . 

Jl r~gim de pastures o també anomenat de llivertat, 
és el que segue~en durant una temp orada de l ' any molt bestiar 
de Catalunyà, especialment el llaner , i aquest sistema és mé s 
o menys favorable, segons la quantitat dfalimen~ de que es dis
posi, puix 1ue hi han anys que els anir..tal s tornen do les pas
tures ~b un gran augment de p~s , i altres anys que tornen de 
la. mate i xa maner~ que hi anaren; els animuls sotmesos u ~quest 
r~gim disfruten tots d ' una bona salut, encuxe que ooltes voga
des no tinguin l' ali ment massu abundant . 

El ràgi m mixta ~s quan elli animals passen una pb.rt 
del di~ estabulats, i una ~ltre en llivertat ; és el règim que 
segueixen els nostres ramats que bvixen dels Pir~nous z puix 
que e la nit els entren a l' estable don.nt-los-h~ un a.pet o dos 
i de dies els enge~uen per algun prut on hi passen el dia , pe
rb, en el que no hi troben l ' ~limenl:iaci6 sufioient. 

En règim en e sta.bul.aci6 rigurOStl. és el qua es fa a..ab 

les vaques lleteres, i animals de treball . Per l ' animal de 
treball aquest r~gim va b6, ja que treballant cada dia fen 
g1mnàs1a, perb per les vaques lleteres que es passen el dia 
en l'estable, ~ s detestable , puix que si cada dia sortisoin, 
l 'energia que g~stessin la suplirien amb un ouv,menu de s~lut 
1 ener~i~, i no estarien sempre tan delicades. 
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Ració - Es la q~ntitat d'~lime~c consumit en 24 ho
res. ApeD ~s una part de la ració , ~s la quantitat de menjar 
que es dona a l ' animal en un plegat . 

Es convenient tenir present, que quants m~s àpats 
tingu~ la ració, més s ' ~nroiitarà aques&a. 

Pinso és sinbnim d ' àpat. 

Taules de com osició uimica i di estible dels ani
mal s - De ~o es ~s ta. u es a. e c;omposici (.~.u Illl.Ca t.li1nen t s 
res-més extenses l. completes són les de ' n hollner. Kellner 
feu un treóall enorme, de cad(.. ali.neüt. l 1 

.... nà.l~Sil::S di:'.L.ts 1u.Js 
cons~a en les seves taules ; en premia 20 mostres de distint 
proced~ncia , anotant de cada aliment les qutntitats m~imes, 
mi nimes i mitges dels seus distints elements. Anàlisis fets 
aqui doneren diferències petites , amb els de ' n Kellner, de ma
nera que no val ls pena de fer- ne de nous . 

Demés Kellnar e.l o o stat de lu composi ci6 uru\i ..... do .ls 
aliments hi posa la composició digestible . 

Els tractats d ' aliwentac·i6 demés donen les normes 
de ra.cüoname:nt , donant les, quantitats de principis immediats 
necessàries a oada individu segons l ' espècie, l ' edat, el tre
oall, etc. 

Abans de 'n Kellner el que tenia les taules més com
pletes era en Wol ff . !Jnb les normes de racionament de ' n Ros
sell les taul es de ~'/olff queden e.u desús , eu Cl;.llVi la e d.e ' n 
Kellner tenen una gran valor , puix que ens ofereixen la co~po
s i ció químic~ i digestible dels al i ment s ; d ' aqnest~ manera 
veiem que f~limeut~ ric{:! en com_t>osiu i611.bruta , 110 són upr o.J. i ¡,~:;:.

ble s , ~el seu ~etit coeficient de di~estibilita~, com sóu ~e~ 
~~e-~l~ els all.ments cel .lulbsics . Al.XÍ un ~iw~l wenj~~ ~vr
radures de fusta g~sta m~s en~r~ies en el treball de la sova 
digestió que nÇ> pa~ n'aprofita . Aixi doncs sempre ens fixarem 
en la composic~6 dJ.gest~ble . 

Si es tracta d'un aliment que no es troba en les 
taules de Kellner , farem fer el seu anàlisis 4_u:!ruic , i per 
coeficient de cligestibilitat adopt~relll e• de 1 1 nl lments de 
composició quimica i física més semblants . 

Les normes de racionamant han de seguir- se , cenyint
se lo màxim possible a les seves-condicions , perb tenint en 
compte que hi han ani mals que no s ' adauten a les normes per 
eÏecte de l 'indivi dualitat , o ~daptaci3 . Les normes tan sols 
són ru1a gui a pel r~nader , el racionament ha d 'a~r-se corre
gint se~ons les condicions intrí nseques de l ' &ni ~ . ja aue 
en les qtiestions biolbgiques no hi poden uo.ver cr ivar is ~,.usoluto. 
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. La comfecció de r acions - Trgctats que p~rlin ie 1& 
confeec~ó de rac~ons no n • n~ ~u, ~er~~~ j ~s suuosa ~ue es 
desprén de lo ant.erionnent tractat, lo que en la -pr~t~o· oom
òortr uua paro~~ ds l'~u~or. 

~ tota ració hi deuen entrar e¡s següents e~u~e~t~ : 

t. ) - Humi t~t - l~o ui 111:1. o .... ,e t..li .uOJ.J.'- que estigui absoluta.
men t format tan sols. ue1· M.. s. l!lls ..J..l..ues.1 úS més secs porten 
no m~à del 85 - 90 % de mat~u:· , seca.. La mat~ria. seca que ontra 
en els distints alimenti:J és utOJ.t Vè:il'i....ulll, per a..1.xò c-.1. co.ü..L·ao
cion~r les rucions, s ' ha de teuir sampre en co mpte . La quan ti
tat de matària sec~ no pot evaluar-se sols pel pes, puix que 
tindríem molts errors, ja que hi han espàoies i funcions quími
ques que porten àigua dw constituci6. 

SS""Ous de •.!Ui.aes espèci¡;¡s d • •.• rü..¡a j_S es tracti, o el 

treball a que se'ls destini, la quantitat d ' àigua que necessi
ten en la ració ~s molt vQriable. a ixí la vaoa lletera, neces
sita queden les seves r~oiona l'~iguc hi entri on la proporció 
d'un 50 p • En canvi el bestiar de llana , porquí i cavallar de 
treball e~ neoassi~en ~oc~ , i pa~ aiAb l'humitat no es té en 
compte eA rer els rucio~~to. 

Així doncs resumint, tots els unim&ls necessiten un 
mini .• um de matària. seca, i b <- ixant d'aquest mínim no ~s possi
ble fer un bo~ r~ioÚòiDe~t , paix ~~e als ~niw~ls aleshores pa
teixen gana . 

L' ài~ua en general ~s per judi oi al al s animal s d ' engreix 
i als de trebaJ.l. 

fuat~rid. azottlda. - Es l ' element mé i mportant de tots, 
tant pel paper aue desempenya en la constitució dels teixits, 
com per la fabricació da llet , etc . ~e s vuaues ja sab~m que 
n ' han de menester el doble de la qu:.mtitat normul , j .... 't "'b n ' "li
minen molta en forma de c~ssefnb. Demés s ' ha da tenir en comp
t~ per 1~ -proporció que deuen ~u' rdar ols aliwents uzot~ts amb 
els no azotats, a sigui en vir~ut de l a relació nutritiva. 

Matàris. no azotada - Compr~n tots els princi~is ali
mentiois essencia~uent destinats a proporcionar la calor del 
cos. En fer w1a ració deuen t ."l ir-se en compte a fi de no mal
versar protefnèi. en la combusti~ .L'~;; Sr" ra~~ri¿¡, . 

Volum de l' al imentació - Si .. una b~stia ne cessi ta po.c 
exemple 10 Kg. de wu~àr~~ s~oa , i els hi donem concentrats , 
tindrem que l t.. rac ió farà poo volum. Si a un bou li donem els 
aliments necessaris perbr concentrats l'animQl no funcionarà 

b~ , perquè ' s precís que els aliruents faocin cert volum , de 

manera que eAti~i els moviments peri stàltics i antiperistàl
tics, de lo contrari aquests es farien en el buit, produint- se 
una indigest~ 6. -

No obstant el volum no deu ésser massa excessiu. ~ixi 
la palla 1 les bledarr aves ocupen molt volum , per la matària 
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seca que contenen, i 1 'animal es cansarà de menjar i no queda
rà s~tisfet , perquè les cèl-1~•~ no estaran satisfetes de 
principis nutritius . 

~1 ~inim de voluu n~ 1~ roc~6 , sols ds interessant 

es~diar-lo en els herbívors, aixi savem que en la raci6 els 
ul1ments grossers han d'equivaldre al 1% del pès de l ' aniwal . 
Si una b~stia pesb 500 Kg . el mínim d ' ¿.liments grossers (palla, 
feno, e~o.) que entraran en la raci6 serà de 5 Kg. 

Diversi tat d ' ¿liments ~Una ració tan més ben feta 

ser~, quantes m' s classes df aliments entrin en la seva compo
sici6, així una raci6 composta per 6 menes d'aliments serà mi
llor que una composta tan sols de 3 . 

El compondre les racions de vàries classes d ' aliments 
comporta les següents ventatges¡ 

~> - Exita l'apetit, ja que hi ha major variabilitat de 
gustos. 

b) - Per efecte de l'individualitat , hi han animals que 
no aprofiten tan bé uns aliments com uns altres , i d ' aquesta 
manera ~ent recions compostes de diversos aliments , l'aprofi
tament és m~s segur. 

Tota raci6 composta tant sols d'una mena d' aliments , 
's sempre una ració pobre; al menys deu estar formada per tres 
¿.J.iments distints, no per aixb és prec:ís formar-los d.e 7 o e 
aliments. 

Distribució dels aliments - La di .stribuci6 dels ali
ments és una cosa molt sensllla, perb , en la pràctica es fa 
molt malament. La distriVuvi6 deu fer- se d'acord amb la fisio 
logia i el treball dels animals. En els remugants els aliments 
grossers els hi donarem al començ~r el repàs, o sigui al capves
pre i a.ix:í disposen de tota la nit per a poder remugar . Si els 
hi donguessim al començar a treballar, l ' aniual treballarà mull:i.

ment , ja que ho farà amb la panxa plena. hi h&urà d'anar feine
jant i remugant. a l'hora de dinar lo millor és donar - los-hi 
aliments concentrats als animals de treball, i al vespre els 
aliments grossers . A{uests sempre els donarem sense pols, ni 

amb plru1.tes espinoses, i esmicolats amb el talla-palles. i si 

~s po ssible se'l~ donarà poc a poo; aixi en una comp anyia de 

tranSports un establer es cuidava da ~O - 30 anL.als , i distri
bufa al s alime.a ts de manera que .a. 1 1 omplir la menjadora de 1 'ul

tim el primer e.ni..:nel ja s'havia ac~bat el .nenjar , i aleshores 
tornava a començer, i aix! 1 1 [. nin1tü estava les hores de desc~s 
menj~t contínuament i lentame~ . En altres quadres barregen 

malament els aliments i els donen a l ' animal tot de QOp, i d ' a

questa. manera., l'¿;ni mal el s aprofita molt malament , fent-los 
malbé . 

Hi h&n esp~cias que tenen m~s ganu dur<nt certes ho
res del di_, tl.iXÍ si sl s -po.L~oa sa' 1 s ni don.:.. 1 .... r!;:..O ió e_ dos 

àpats iguals, a l ' tpet del mat í sempre deixaran menjar, en 
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canvi si se'ls hi reparteix donant-los-hi al mat! 1/3 de lu 
ració i a la tard·~ els ~/3 restants, s ' ac~ben tota la raci6 . 

En les ve.queries, en lloc de doner- los aliments ~~ro
llers per a que s ' entretinguin rn~s val fer com en aquella com
panyi a de transports; d ' aqu~sta manera l ' augment de treball 
que comporta quedu compensat de sobres pel millor ~profit~ment 
dels al iments. 

Distribució de l ' àigua - ~b l'àiguu succeeix lo ma
teix que amb els aliments, as millor que els hi donguom l ' ~i
gua en 4 vegades que no pas en 2, i lo millor seria que sem
pre els animals l a tinguessin a la seva disposició, i d ' aquest~ 

manera l ' aprofitament dels aliments seria molt major • 

.així una vaca lletera sotmesa a un règim ¿;, limentici 
un poc sec , necessita per dia de 60 a 70 litres d ' àigua i si 
els hi donmn, com s'acostuma a fer , en dues abeurades , tindrem 
que cada vegada posarà 30 litres a l'estbmag, lo que suposa 
~a gran dilució dels sucs digestius , i adem~s l ' ~cci6 mecàni
ca de l'~i~ua arrastrar~ els aliments, no tenint aquests temps 
d '~sser ben digerits . 

En una vaqueria de Barcel~na, abans donaven l ' àigua 
a les vaques en dues Ebeurades i les indigestions eren ïre
qHents; vanviaren el sistema d \abeuració, posant l'àigua a la 
seva disposiúi6 continua , i desaparegueren les indi 3estions , 
i ademés la quantitat de llet augmentà en 2 litres per vac~. 

Lo que era degut a un mf. jor aprofitament del s aliments . 

Es una equivocació donar primer el pinso i despr~s 

abeurar l'animal . Perquè l'estbmag .t~ una ?apao~tat ~· i la . 
grana menjada queda empapada de sucs gàstr~cs; ~ ocuparia ga~
reb~ tota la cavitat estomacal , i si aleshores abeurem l'animal, 
li omplim l'estbmag d ' Aigua, i aquesta al passar ol tub dipes
tiu arrastrarà part dels alim~ts no acabats de diferir, ~ro

duint-se per consegtlen t una pèrdua, per no fer- se la digos'ti6 
completa. 

a l'istiu quan els tni.1als venen cançats del t reball 
i estan ussedafSats, va molt .bé donar- los àiguai una g(;,. lledai 
amb un polsiru ue sal , que exita la secreció de a ronyons. a 

cap d 'uha mica els donarem una peti ta part del pinso , 1 quilo 
pe r exemple, i un cop se ' ls hagin menjat els deixarem oeure 
fins que apaguin la sed, i allavors els donorem un pinso abun

dant . 

L ' èigua d ' abeurç r no ha d ' ésser , ni a l ' istiu ni a 
l ' hivorn, wassa fred~ , perquè els pot produir ca~a»DO habitual 
o diarre ..... 

Si l'àigua ~s m~ssa calenta, que estigui a 14 o 1~2, 
1 ' a.nimal no 1 'accepta, perquè és massa fa.dt • L~ millor telJlpe
ratura ~s la de l~ç. Dem6s si és massa fred ~ pot produir una 
i ndlgestió èi c.os'- t:~rovoc -~.da J.er l a pur:.:.lisis dels moviments 
peristàltics. 
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Tots els recipients de contenció de l 'Aigua, coru són 
piques , galledes, eto. , han d'est~r sempre ben neta. 

Exe~le d ' una r ació : 

Un cavall de 6 anys i de 500 Kg . de pes , sotmés a 

un treball moderat necessita: i ~b % m:e .M. b ; l.bO %o do MA; 
10.6 o/oo de M H. Eer consegUent necessita 

500 x G•5 = 1G. 5 Kg. de M s. 
100 

0.950 Kg. de Ma. i 

5.25 11 M. no azotades . 

Les matemàtiques en biologia no són absolutes . La 
raci6 es fa per tanteix, tenint en compte dels aliments de 
que disposam, així podem oomp osúr la següent r a ció. 

M. Seca. M:. .azo- M • grossa M. . ni- Cel.lulosa 
ta da drooa.rb . _. _____ ... ------- -'-"""------ ... ------'-

_________ ... 

o K. fenc oserda 5. 010 o~5a~ 0. 072 l.Ott6 o . 7ts~ 
¿ li de palla 1.714 0.004 o. ooa o.c.o2 0. 440 • 
3 11 de garrofa 2.b50 0.120 O.Oc;l 1. 965 0. 111 
3 fl d'ordi ; ... 2 . 571 0 .. 198 0~-057 1.872 0. 039 

:tot~s •••••••• ll. ó45 0.904 0.158 5.lt;5 1.;3b~ 

Ara b~, de M. s. en tenim poca , de 1.{ • .a. en tenim 
uns (150 grs.) Les altres tres su.bstàncies les tenim d ' equl
pGrar , s~bent que l a grassa va l i.4 vegad~s m~s que la M. R· 
o si~ui 0.15v x 2. 4 = 0.:179, i de la cel . lulosa solamdit se'n 
cons1dera ~a 1/3 part o sigui 1.6ts4 : 3 • 0.460 grs . o si~ui 
un t~~~~ d~ m• no .zu~~~a de o . l~5 - 0 ,379 - o.4o0 = 6 . 0~4 K. 
o sigui també un excés de M. no ~zotadh· Es doncs, una raciÓ 
massa rica en principis nutritius. 

Altrament aquesta r ació .. 1té suficient volum j a que 
porta aliments voluminosos {QserQ~, poll_) ¡ conoan~r~ts. 
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Lliç& 561l . 

Raci6 de manteniment - Raci6 ins~icient - Raci6 de 
producció 

als animals se ' ls poD donar una raoi6 insuficient, 
una de manteniment i una de producció . bi nosaltres als acme
tem a unu ruci6 insuficient, l 'animal haurà. de pagi.!X tlDlb els 
dip~sits de grei x l ' insufici~nCJiQ de l 1 alime.ntaci6 . Si ols a
limentem donant- los el que n~cvssi ten p~.i.· . -i \oie no perdin ni 
guanyin en pes que hi hagi equilibri entre la quant1tut ~bsor-
bida i el consum , tenim la ració de manteniment . Si la ració 
cant~ m~s principis nutritius que els necessaris , aquests poden 
convertir-se en carn, greix, llet, llana, etc. 

Si els animals representen un capital, amb la r ació 
i nsúficient per dem de dues maneres: en el capital , u-i~ l~o .:.oJ:
iliu il.e ,PÓ.r:·d 1 de p~s , perb tenint en compte e u e encare q_ue 1 f a
nimal morí s de gana encare faria cert pes , per conseqttent a-
quest&. pbrdua. és proporcional a. la valor de l ' animal i la di
fer~ncia. entre el pes winim ~ue por arrib~T ~ tenir el seu pes 
normal. La segona p~rdua és amb el cost dels aliments , si ali 
mentem insuficientment es perd la valor dels aliments que do
nem. 

~quest sistema de racionament es fa aquí a Catalunya 
Hi han ~Poques de 1 1 anys en mol tes comar qua s qu-e 1 r animal perd 
en pes , en el Pireneu en el mes de març f abr~l l ' unimal expe
rimenta una p~rdua de pes considerable . Hi ha doncs, p~rdu~ 
de capital (pes) i pèrdua del cos+ dels aliments . Es se~pre, 
doncs, una r aci6 antieconbmica , e.,;..gí per exemple, l.!i n""vi .... un 
ramader del Pireneu que tenia ~O vaques de cria i ~ue se les 
volia vendre perquè hi perdia dinars , 1 estudiat el cas pel 
senyor Rossell ~ Vi là , aquest li digué que canviés el règim 
al i mentici de les vaques , ja que les tenia a pasturar 4 mesos 
i el s b mesos restants els hi donava 2 àpats diaris compostos 
meitat d ' herba i meitat de palla, vonmn~-li ~ costar l a raci6 
unes o. ~o ptes. pei cap i dia , o sigui un total de 5 ptes. di~
ries , qua són a 1 f anil· lti~5 pte s. i com a producte treia 1.4 ve
dells oa.da any venuts a r~ó d 1 uns ¿4 duros o~da un , o sigui en 
total 120 x 14 • 1680 ptes. El br . Rossell doncs , l i digué que 
~liülent6s millor les vaques i que s i no disposava de me.j or quan
t i tat de menjar, que reduís el nombre de vaques a la meitat • 
.. .1.quest r amader seguí el consell a Ini tges, puix que reduí solament 
el nombre de va~ues ~ 14, demés el Sr . Rossell també li digué 
que millor6s ~ls product es utilitzant un toro suif, i aixi ho 
feu, parb així i ~ot , al cap de 3 o 4 anys , el negoci que f i ns 
aleshores li havi a reportat solament p~rdues, li donà guanys , 

PUi XL1que obtingué i gualment 14 vede l ls cada any , ja que les va
ques no quedaven f olles ni ~bortaven, dem6s com que anaven ben 
~ li.nentades , cada 4 anys podien avançar una cria , lo 1ue com
pensava si hi hav i a al guna fall a . Dem&s, la vaca anant ben ali
mentada , produf a un excel .lent vedall que es podia vendre a un 



- c...l3 -

preu superior a 36 duros, obtenint doncs, un ingrés de 14 x 
1&0 :: f-5~0 ptes. i reali·tzant un negoci de 4b;¡:W - l(jG5 ço u95 

ptes. Demés les mateixes va~ues augmenten de valor, de seques 
que eren han devingu~ grasses. 

Resulta doncs, que el capital amb a~uest r~gim és el 
mateix, perb el tenim entretingut un llarg temps. 

En ramaderia la única maner~ de guany~r diners és 
alimentant el bestiar el màxim, i la manera de perdre- n ' ni és 

alimentant- lo deficientment. 

La ració de manteniment vol dir que la quantitat de 
principis nutritius que rep l ' animal és equivalent a les seves 

despeses . Es una ració sempre necessària. En l ' engreix d ' ani
mals la part de racionament d ' entreteniment és una p~rdu~ ja 

que és temps que es perd, perb , no ho és en el cas d ' animals 

de trebl ll , de reproductors , etc.; la femella que no queda pre
nyada i es vol conservar per la reproduoci6 en té prou amb la 

raci6 d ' entreteniment, En aquests casos a~uasta raci6 és la 
més econbmica. 

La raci6 de ~producci ó: La major part dels produc-
tes que rondeixen els animals poden valorar-se calorioament o 

en principis i ruruediats . .aix:! podem dir que una b~stia de 500 

Kg . ha de menester en ració de manteniment 7.5 grams de prin
c1pis nutritius digestibles per quilo de pes viu o sip-ui 3 .75 

Kg . Demés quan més grossa és una b~stia , menys quantitat de 
principis immediats necessita proporcio~lment ~1 seu pes , i 

quan menys pes més quantitat de principi s i mmedièj,t.s necessita 

proporcionalment, degut a que tots els éssers vivents irradien 
calor, i hi he.. una desproporció entre l a superfície de eve.portt
ció i el pes dc l ' .. nin,al , per aixb que quan més petit és l'll:.limal 

més grans són les p~rdues do c~or . Per cadu 100 K~. d ' augment 
dc pes dis.ill.nueiz 1/t:. enter l b. .... Ui;;.Uti tat J.e princi pis i u1odiu 11 S 

per quilo de pes viu • 

.n.i:x:í una bèsti~ de 500 Kg . necossi ta 3 . •75 quilos de 
prinèipis nutritius d±~es~iul~s . 

Una vaca lletera te 500 Kg . de pss fa ~1 litre de llov , 

Necessitarà doncs, 3 .75 Kg . de pri ncipi s nutritius , i demés c~

da litre de llet necessita 300 un i ta Lo s nu tri ui ves J.lel' .... J:-OC1ar-

se fabricar, o s i gui b,300 grams de principis nutritius, que 
és en to t al 3.750 - 6.300 = 10.050 quilos i ca ~_uest ~imul se 
li a.011en 19b6 - 5 . ~tJ ... - 1~39 = ~~14 d'unitats nutritives (tret 

del valor de l a ració que li donen); la dife~hoib entre el 
càlcul tebrio i e~ prèotic _~ón pe~ites. àquaata raoió ~d ' ~ques

ta vaca està composta de 1~ ~g. ~ó fenc de prat b6. a GO p~es. 

%, són 3.6 p~es ., demés hi entra 15 quilos de r~ola~ farrat

gera , a 0.06 ptes. quilo, són 0.75 ptes. i ". 5 ~uilos QQ Lur wó 

de c~cauet, ~ 30 ptes. % són 0 .75 ptes . o sigui en total un 
1alvr de 5.05 ptes. D1 ~~ues~~~~ uesseuJS n ' hi h~ un~ part fix~ 

que serveix p9r al sosteniment de l'animal, i si la llet val , 

pos~ pe~ c~s d pessetes , i l~ p~rt das~inada pel sosteniment 

de la vact\ val G pessetes, ln. lle't en.b llüurà. co st .. .li D pt.os. 
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~unb l ' engreix de poros ma ~e~x hi u~ ' ulwQò comar
ques que els tenen 4 o u mesos sense que ~u~yin ni perdin 
res en pes. Una comparaci6 molt gros~er~ es ~9 ~i a un porc 
de 100 ~~los li donem 100 quilos de ~r~ l ' :ugment que pot 
obtenir- se pot variar de O ~ ~~ Xg. Si oadu dia li donem 1.5 
K~ · de gr~ el porc els consumir~ en 66 dies i l ' augment de pes 
d1àri serà de O Kg . Si n ' hi donem dos quilos diaris estarà 50 
dies i l' ¡ u.8~ó.J.il s~.s:& d ' u.us 01 ~:s.O.ilos .. .:>i .li do.tlelú ":r""tS l).uilos 
estar~ 33 dies i augmentarà 1 8 quilos , i finalment , si n ' hi 
donem . .3 l/ 2 qui los diaris 1 ' augment serà de 22 LlUilos, cas 
màxi111. 
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Lliç;o 57~& . 

Els mètodes de r acionament - Fins ara solamen~ solu
ment s ' ha estud1at un mètode de rac ionamen~. 1ue és el que es 
funda en la ¡uan.ti tut tebrioa d ' elements nutritius gue c&da 
animal neoessit~. 

¡,_èttoU.e d.~ls dy .rl Vê:::tlO ... T.B nutritius - Es~ent abans 
tras- huma.ns , els ani mals 1 Blimenta.tJ.t-~;~e d~ fa.rrt..tges i fenc s 
e l nombre d an i uals havia d' a justar-se & l a quant1tat fe feuo 
da ~ue ee disposuva i altres aliments , lu valor dels quals 
es desconeixia. ~er~ empíricament s'havia arribat a fer un r a
cionament racional especialment en els animals de treball. Pe
rb no en els productors de llet i de carn. Per aix~ Dombasle 
i Pabst escrigueren una taula d'equival~ncia dels aliments res
pecte als joves. El fenc segons terrenys i climes t~ composició 
distinta, i abans 150 anys anrera. es desconeixia el destí dels 
elements constituti~s del feuc, huven t - se de fer l'equivalènciu 
per t anteig , p er aixb les taules de Dombasle foren una gran jro
~all~. Aix! deien que 100 Kg . de fenc de prat ordinari equivalen: 

100 Kg . de fenc ordinari - 90 ~· de fenc de prat su:parior 
u n H 100 de trefle roig 
tr 11 1f 90 " trepadella 
" 11 u - 100 11 alfals ,, lt H ~60 lJ de palla de blat 
" " il 300 " de pa lla d'ordi 
li 11 11 53 n de civadb 
" n u - 45 n de moresc 
u u u - ~50 11 de pastanagues 

.~quest sistema encara ~s usat ~ vui dia , especialment 
u Escandinava, on ha sofert una modificació perb, com a tñpus 
de comparan9a s'ha escollit 100 Kg . d'ordi. Perb , aquest mbto
de no m~s pot usar-se benint en compte les valors calorífiques, 
perb no com aliments de composició quimica determinada les fun
cions de la qual són distints segons aquesta composició, jü. 
que hi h~ aliments rics en M. A. i altres no, i en oonjun~ 
la suma de les unitats nutritives és la mateixa . Es a dir ~Qe 
tenim en compte la suma de les unitats nutritives perb, no la 
ració nutritiva dels aliments. 

Factors de racionament - \/ekerlin fou el primer que 
va gener~li~zar l a quantitat d'aliments que tanen de necessi
tar-se pen lUla. producció determinada. Despr~s d'una sèrie d ' ex
peri~ncies donà unes xifres: 

lar. - La r ació d' entreteni . ..~ent equival a l 1 .6 % del pes 
de l'animal {el l.o % és en fenc o els seus e

2on. - La. 

3er. Una 

qui valents). 
ració de producció igual al 1 . 6 1h del pes viu. 

r~ci6 tota~ per un~ producció i ntensiva i gual ~1 
3.33 ~ del pes viu. 
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4rt. - ¡oo kg . de fenc en raoí6 de proauccló donen 100 
litres de llet en les vaques lleteres, lO ~ 1~ 
Kg . de pes viu en els animals en període de 
creixement i fetus b ~ 10 Kg . de pes viu en le~ 
b~sties adultes ; 6 a b Kg . de pes vl~ en les 
bàsties velles oA ~ ~reixeruent . 

El Sr. Rossellmha tractat de comprovt..r al.~unes d ' a-
1uestes xifres , i (,.¡.lgunes .ao s ' '"-:. da~ten , 1~ r ...... litat. . t1cstes 
errades s6n degudes a aue sí nowéc don~ fenc outindrem t ques-
ves quantiatst, perb avui dia s'haL de fer , donant fenc i ali~ents 

eguivalents que tinguin major digestibilitat i aleshores el ren
dunent és maJor. 

\'to ol ff en lloc de donar els equí valents nutritius va 
assenyt1-lsx els principi s i mmediat s per a c.u.da olasse d ' a11i.wal 
i l'ofici que desempenyava, establint unes taules de r~ciona
ment • .b.demés dels pr incip1 s 1lllllied.ic. ts fix~1vs. 1(..: quantitat de 
.l1t1• ti • o sig.ü el volum de 1<... r~.ció . . ixo v .. . és.•er un perfeccio
n~ent ja que es tenia en compte la quantitat de mut~ria diges
tible i nc els ~:t.u.iloa d'-=..1~"--ts. Aquest m~tode es generu1itz~ 
aviat. Les grans companyies n. 'v.cwi~uQ fore.a. lJs aue acceptaren 
"".rlues·t; mètode, en 1 1 exercí t, etc..!.; és a dir en totes les gr.;;.ns 
col.leotivitata en front de les quals hi bavi~ un t~cnic. 

Les taules de factors de r~cionam.ent d ' En Wolf 1 tro
bades a partir de les dades de racions recone~udes :pract~crunent 
com a excel.lents , i da les ~we pro~orcioaen ~es eÀ:peri~noies 
científiques , s6n les següen~s: 

.Per 1000 guilos de ues viu i ~er dia 
~J.U. "tê Su:::u,.. 

Matè !v~a tè- ries de :prin Rel<.: -
riu ri ea .~..~.iu..co - ci~ifl. o t ó 

seca Pro- grd.se CtU"bO nu ri . nutri-
E s E ~ o i e s tiotal te f na ses nades dig:est . tivu 

fEn repbs tt l' 1/11 . 8 
Bous de estable ltj O. 'I 0. 1 é:l . O b.~ 

treball (Treball moderat 25 z.o Q. b ll . b 14. 'i 1/b.b 

(Treball fort 2ti 2. b o. o 13. 0 17. 7 1/b. D 

(lr. per iode 30 ~ . ::> 0.5 15. 0 18 . r¡ l/u. · 
Bous en (2n. " 30 3 . 0 O. 'I 14. b 19 . ¡;.. l/b.4 

engreix 
(3r. 11 GU c..? 0. 7 15.0 19.4 1/o.2 

Va~ues de (lO quilo t llet ~9 ~ . 5 1:1.0 16.7 16 . '7 l/o. '7 
let { 5 " " .G5 l.o G). 3 lO. u 12.3 l/o . 7 

Moltons (¡¡, (lr. periode 30 3 . 0 o. ~) 15.0 19.2 l/b.4 

l'engreix(ï::n. període 25 3. 5 o.o 14. 5 19 . 4 1/4.5 

.Porcs b. (lr . periode 3o 4.5 o. 'l 25.0 31 . 2 1/. 5.~ 

l' engreix{2n. .f:.leriode 3c. 4 . 0 0.5 24 . 0 ~9.~ 1/6.3 
(3r. per iode ~b G•7 0. 4 18.0 G2 • 0 1/'7 . 0 



.... 217 -

jaètode angl~s - En la gran Bretanya els ramaders ~dap
turen un altre sistema. allí es concebí l ' idea de posar els ali
ments separats , en un cost~G de 1~ ~euJc ~vra ~osar l'alioent 
ric en matbria azotada, en un altre costat l'aliment ric en~. H. 
i en m1 altre costat l ' a liment grosser . L'animal escollia 1 ' ~
liment segons llurs necessitats, re~ulades ~~1 sou aparell tii-
3es \til.t .. 

Mè~ode de s~nson- Va preconitzar l'~liment~oió màxi
ma i malgrttt la costum d 1 alLn.entar po\lreruent. el bestiar , el vO.C.
s~;ll de .., .clt:h.>n va d.nar imposant-se i les races fra.nceses anaren 
millorant . Científicament aquest sistema és un error , perb sim
biolbgicament en un país que alimentaven el bestiar pobrament 
era una gr<. n trobt.:tlla. Si a una vaca de gran profucció de 11~ t; 
de sob~e l i dianiuui m l a r~ci~ . 1~ yroducci6 de llet anirà dis
minuint fins a regular- se amb la quantitat d ' aliment . Si .al re-
vés a una vaca l ' alimentem ....mb ex.cós , co a y_u.e 1 ... CtL,LJ,_Ol1.&1. l!ro-
d. ... <Jl..i:a lle 11~ ~~ no ~s~~ar~ a.esenro~llt11.da , l ' excés d ' alilllent en 
lloc de fabricar llet Ïd.bri.ce.rà greix, funció &.ntu.gbnica u lo. 
producci6 de llet . Igualment succeeix ~b els animal s de treb~ll . 

Malgrat tots aquests defectes és recoman~ble l ' alimen
tació al màxim. 

M~tode de Crevat - Cap a l ' any 8b o 90 va apareixeD 
en l a liter atura f r ancesa un volum que fou premi~t per 1~ Socie-
t~t d ' alimentaci6, de Fran9~ , fet per~. Crevbt . Crev¿t dei~ 
que ~1 racionar als animals en conformitat aruò el seu pes viu 
és un error puix que quan més pes menys quantiGa~ d'aliment ne
c.essit a l ' a.nimal proporcionalment a.l seu pes ; un animal de 700 
kg. ha de menjar menys que dos de 350 kg . ~questa idea es fona
ment~ en la següent llei: 

La superficie del cos d 1un anü ... al està en raó inversa 
del seu vol um. ~ix~ es comprova per la taula de Debugé : 

Un bou de 800 kg. ha d. e menester n k"' · :lc f anc t:.. G ..... . 
Un cavall de 700 kg . " ~l " n " 
Una vaca de 600 kg. rr 20 11 " 11 

Un poney de 200 kg . " B 11 " l1 

Un vedell de 60 kg . " 4 " 11 " 
Un porcell de 14 kg . " 1 . 4 " lf n 

lll'n any el de 3 kg . 11 0 . 520" " " 
Un cobay de 700 gr . " o. OtJ4n 11 " 
Una gallina de 1 . 700 n O. GbO" 1l n 

Un oarda.l de 52 gr. " 34 grams 11 

Una o uca de seda de 7 gr . " 13 " 11 

a i xí 1 0 vedel ls de 60 quilos que fan oOO kg. neGessi
tun 400 qui l os de feno i una vaca de oOO quilos solament en ne
cessita. 20 kg.; l' elefant que pesa 1000 kg. amb 40 kg . de f enc 
en té prou per viure. "ixb é~ de~ub ~ l ' a~~ment proporcionbl 
de superficie cutàne~ ~ Qx s.i nu~~ ul ~es , i per tant l ' rradi~ 
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ció de calox ~s r.tea. jor~ 

.t'er aixb Crévat deia. que els animals devien ti.limen~ 
t a .t·- ... e "e.u~n~ o_. compte ttqu.estes condiciol).s. Crevea.t va donar la 
segtlent fórmulu general de racionament: 

R : 02 x 5 C = P~rilp.etre toràcic 

Un cavall de 500 kg. tindrà un perimetre de 1 . ~4 m. 

R 1 . ~ 1 = . e4 x 5 ~ 6 . 900 quilos de feno 

Per lbgic que sembli a~uest sistema no ha urrelat, per 
la seva complicaci6. 

Mètode do Kellner ... Kellner es va passar la vida dedi
cat a estudi s d ' alimentació. En primer lloc ha donat tota. l' 
importàncic;4 que requeria a la digestibilitat dels ali1.1ents , i 
respecte la seva composici6 qu1mica bruta. No ~s lo mateix do
nar serradures de fusta que donar l'equivalent nutritiu de les 
serradures en forma d'un aliment que porti els mateixos elements 
de composició bruta de les serradures . Dem~s ua dit que era ne
cessari reduir tots els aliments al valor mid6; si 100 grams 
produeixen cert treball, s ' ha de determinar-eis ~quivalents dels 
altres principis immedi ats en midó~ Tots els ali lents es valo
ren en midó . Àquesta valor es troba: 

Una part d ' albumina digestible equival a ••••• 0.~4 de midó 
Una part de 1.:. G. dels farratges 11 11 •••••• o. 91 n n 

Uns part de k . G. de les gr~nes no oleaginoses 
equival e4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • G .12 " " Una part de M. G. de les granes oleaginoses 

. l ~ ~ . 41 " eq1l.lva Q •••••• .- ••••••••••••••••••••••••• ~ " 
Una part de hl. H. i cel.lulosa digestible equi 

-val • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.oo " 11 

Una part de sucre de canya, equival a. •••••••• 0. 78 rr " 
~uan es vol reduir un aliment a l a seva valor 

ha de multiplicar per ~cuests coeficients. Així l'ordi 
midó , s' 
tó la 

següent composici6 ~u!mica : 

Albumina digestible •••• o.lO que x 0 . ~4 = 
M&.t~ria gres.sss. ••••••••• 1.90 11 x ~ . 12 = 
ruat~ria hidrocarbonade. . bG . 4 " x 1 . 00 • 
Cel.lulosa digestible •• 1.3 " x 1 . 00 -

5.73 
~ . 9(! 

6B. 4 
'll3 

en midó 

73.35 

1f 

tf 

Tl 

Dem~s s'ha de tenir en compte el coeficient de diges
tibil itat que és de 99; fetes les operacions és de 72 unitats 
nutritives al valor en midó . 

Kellner fou un ~utor que especitlment es dedicA~ l ' 
engreixament i @a~ fet treball acurad!ssim, perb a l'alim&n
tQX els animals solament tenint en compte la valor midó , no te
nint en compte la relació nutritiva, ue ja sabem que ~s impor-
tant! ssilua puix que els animals segons les seves ~poques neces
siten m6s o wanys M. &• 

" 
" 
" 
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wètode ~scandin~u - ara està en boga aquest mètode, 
que retorn~ ~1 m~tode dels equlvele~!t~ nutritius. Els escandi
llaus com a unitat nutritiva prenen l'ordi . 

Turt6 de cacauet •• • • • • o.a 
n I~%6 . ~?~~.:?~~~~?~. O. b 

Fenc de prat ••• • ••• •• 2 . 5 
.. Pa.llt.. de oeru&ls • • . . . 4 . O 

11 de llinosa o de 
cols~ • • • • • • • • . • . • • O. v Ptt-1.. do et) .L'v ·"' d • h i -

Moresc seÏle, blet , p&. v~ ... ~1 •• • • • • • • • • • • • • 5.0 1 1 1 1 Farratges ver~s (tre-so s, avons •••• •• u • 
flo, e.lfcls ) • • • • • • ti . O 

Civada • ••••• •• •• •••••• 1 . 1 , 1.3 110resc farratp:er •• •. lO · v 
~egó de blat •• ••• • • ••• 1 . ~ Bledarruva ••••• • •• • • 10. 0 

Nttps • • • • • • • • • • • • • • • • 12. o 

Lu detenninaci6 de la raci6 es fa : Una b~stia de 400 
kg . necessita 3 . b unitats Iarra.tgeres, unt:t de 500 ke:.; un~ de 
600 kg . en necessita 4; una de oOO kg. 4 . ó; i un~ de 700 kg . 
n ....... i u.;¡. i> S Íèl..J."'ru.., :>- e..t:•et;. Demés cada lmt re de ll.cli ueoossi tl!. una 
unitat nutritiva: 



- 226 .... 

Lliçó 58 .. . 

Les maneres de trobar aliments barats - Es ld pràcti
ca de les explotacions ani .!lals, és la manera de poder alimentar 
econbmioament el besti~r. 

u~ de las Llla.:.rJe:cea de ~rvU\. L' ulim~tlt t:~ barats ha e sta. t 
1~ ~ue ~Qpodit~va ~ la~ t~~e~ uels e~ulv~lu~tti nutritiu~ , ~~b
nent cow ..... U.Hl.uaii el ~J.t';nl. liel 1e.u.o , el. èl .Lt:HW ..... nuv_ ..... 10 pte~. 
fo t i naveat uu aliilleu~ que anés ú GO ptes. eu les tauleo ~o le~ 
equivalències es ce-:cttv ...... la '{t.4l.Or do l. ~é;l.lime.~.n:. _en q_ucs ¡jl6 , .... i.x.í 
oi uUXv~ <Le ca.cahu.ot OY,L..l.Vt.t.ll.c. u. 9u urn11avs 1. 1.ent WlU ..~.eglè.-
aritm.ètiou sabrem si resu.lta a u..a p.ccu. més b¿¡,ix. o úH~s alt .. l?e.cb 
aquest si~tema té l'inconvenleuu de que qUGa el fenc ~nav~ 0~· 
~0\IS eli3 ulimeuuS l'e~U.llli:1V9ll C<:tJ.S i Si el fe..üu ú.u<:t.Va Ou..L .... Ii vOl.tS 
els willle.iluS e.cen b .... l èi.\#o • 

.b'.l.è liOde a.e \/olff' - re .e .... ixb a.vu.i s •ut:J¿¡. el si~ t. dm(.;. d. e 
.r ..... c:Lon~e.a.u .u i.iili 1iziillt. les taules a.e wiol f l.; ~1\.... suma d.. e l.el:> u.ai
~ats nuv.ci~ives de~erminen el preu a que ~esu.l~a l'uuita~ ~Qtri~ 
tivu. , b.iX:Í el moresc vé 8~ 1lliltèò(JS nuliritivaa (lt!. t"ór.ú.lulu u.e les 
U,. U ... ~S (ld. • .lu ( 1< U. • (% . X 2 . 4) + m. .d.. - l/ .3 O.) i art~. Cl::i pa.g .... 
~ ~l pv~s. ~i es preu un Gl~re ~liweut es ~~ igualw~n~ i es ~o~
.J:l<...ra el preu de la unitat nutritiva dels dos t~-liments , així 1~ 
civada té b3 unitats nutritives i es paga a 35 ptes . % el preu 
de la u. N~ és 35 : 63 = 0.5o ptes. Hi ha una gran difer~ncia 
entre el moresc i l a civada, a favor del moresc . Aixb és degut 
u que els preus estan en relació amb la llei de l'ofexta o de lu 
demanda i no del seu ~alor alimentici . D ' aix~ nosaltres havem 
d'aprofitar- nos-en , ja que b3 unitats nutritives del mo r esc va
len menys que 63 unitats nutritives de civDda. Aquest és ol mb-
1iode de Wolff. 

Kàtode de S=nson - En les masies, els aliments hidro
oarbonats 1 cel.lul~s1cs son abondants, el pagàs sempre ha de 
comprar aliments azota~s, i Sanson diu q~e els preus dels ali
wents~laoió respecte la seva riquesa en I.l· .a,. 
(Jían a~~ 

Un aliment for tement azotat i un que no ho si gui t é 
diferàncies enormes. El moresc té el 7.1 de M • .8.. • digestible, 
el preu de la unitat de ru. A. sarA 31 : 7.1 = 4 . 3b ptee. i els 
fabons, grana molt rica en k . a . ja ue porten el 22 % de M. A. 
i valen ~8 ptes. %, o sigui el preu de la unitat azotada 48 : 
22 = 2.lb ptes. Iii ha, doncs , una diferànoia enorme . Aquest 
sistema ens faria comprar a liments fortament azotats. 

eer ~àtode de la relació nutritiva de Jules Khün - S ' 
hauri a de cons i der ar la valor dels aliments segons les necessi
tats dels aniru~ls, si la relació ~s de 1 a 5 , tenim de do~-r uma 
valor de 5 a la 11. .;;. . i la de 1 a la 1¿:. H. .així el more sc, ma-
tà ria azotad~ equival a 7.1 x 5 = 3b . 5 i de .M . lf. en porta 76 . 6 
o .sigui en total 35. b i ?o.3 = lll.d . Els fabons tenen 22 de 
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là; A •. x b ::.. 110 '+ 51 _.:...~~ta de !al. no .... zct ..... t~..c- = lbl . _i...ú pal 
¡poresc 31 : 11. 8 • 0 . ;::.7 pte&. e.1. .f>.L'tm <la l 1 units11 del .JO.Les;.; , i 
1~ dels fubons 4d : 161 • 0 . 29 ptes. ~e~ ~~~e~v ill~tode les Ji
~e.L~Ucies <lo cost Je les unit~ts nu~ .L i~ivcs ao 6b gbiLe eutrc 
el ~orudC i uls 1~oons. ~com totw e~~ -u~o~s ~on~ r~solt 
COW!Jló ~o~o...u6.LLv e.l U.Cfd~tc • 

.Mè Lou.e Ju~..U. è~.to Kellne.L· - ..,u e u o .ui.) i sue iÀ. en c .... ru......r 
lys!uuitsts.liuvr~vlVe~ ~iò.Ó i.ü~L~~r e~ ~r~~ do ltwliu~L W.L~ó; 
~lX ol illOrvSC ~d ~ V~~or ~dÓ du 8l. O QU1~uvo , d~ ~.L~~ U.~ 
1 1 uuiv~t SO.Là 61 : ul.b ~ O. ò7 ptes . i elb ~~úOllb uull~ll bo . u 
WJ.iliau~ .... lO.Ór 0 Sigui ':i:b : 6o . b .,. 0.7,_. pt<.fH el. .f>Lt::ll J..ò J.rllllÍ
tat mi~ó del ~~oo • 

. M.èuode o .... t ...... là - ~quasl.es .ii.J.urè.acief:l qu.e es ~, .~.ooeu ~e-
gons els u.isvint~;:; ~·è7l..odes no ens diuen .cos , j~,. q_u.o J.epene.n del 
diavint criteri dolb ~utors puix que uonsidercln elL ~~iilieuts se~ 
gona l ' eieulie ti-¡,il que pode.u. repO.L'II<>r ea. l 1 orga.uiSUle i o6.L..LòEI te
nir en ~ompte el p.ceu. dQli;;l mercGt. vl3, J!8r .... ix.b p~.1.· "' J!Ua.ur tro h--r 
~liwe11to o~rutb eu oous•a~ciG ~wb 1~ re~lit~t , el seAYor rtos~ 
sell ~ ide~u el ~ètode ~lOwena~ c~t~~. 

Els w.J.Lué.u ts q_a.e es ne ce ss i ta..il ooeeill..en ..._ uaccs.:li
tatb positiVuS ~~ç Qd~Gúòll delS a4Í~CutS ~~ ~k~ o~ Q.LS~oS i 
ue 1.~ ... QUi... ò. 1 ex~lot.t~-~i6 , si és de vreball , <1.e 0riv. o llt;,~..drL. . 

Hi ~ u.oncs , unes necessi~~~~s ~ o~~is~~L i ~s p~eus 
re~ls u.els worc~Ís . No Qeu WGi d&SpLe~ÍGt..L-Se c~p vl0~euv uucri
ti:u. 

4iAi , si en l'a~plot~ió a.e ~ue os ~r~üti lalteu x Kg . 
de hl• A • (c~s u.ruu~ inuustri~ dç prod~c~i6 a.e pvrcQllb ), ~ 1 1 

.... dqu.irir ....... 4vS"- ...J. • •• • no he...a a. 1 aJ...I4..r~lv. ... cc.LC<::Lr ell alt$ c;;.l.ime.L..LtS 
pobres eu~· A • (~~~~tes , cereals, e~c . ) ili on el~ ~li~Çúts.~zo
tQts ~~St sl~nir~ ~ ~acüar-1¿, ~~r oxe~ple e~ u~b reSlu.QS lll
lu.l:!i..ritils , ~l ~u.:ci~.6 Cie o ..... cauet , per exc~ple qu.c ~O.L't.a ols 4v ¡o 
de .oo. .. A· i el o& ¡o de 1>1. _no azota.clct • ~ra bó , u 1 ea.d\lt.li.Clr-se 
a.qtJ.eSi turliÓ pe~ leS 46 1o u.ai tê:l.ui3 ~O .Lil. • b.• V'-Jllt::lll va.t.uúÓ l"' lllv.-

tè..tiç. .a.o ... zott...d.Lt.• Don0s~ o~, se5on~ St~.ubon no mó·s l.i.ud.L·ia J. ' .... -
p~ecie~.r-se la J.'I.L· A• pero les .38 U1nt .... "s U.e UJ.. H. itt;t.u..c.~. .. un .... vr_-
lÇ>r , quo ,poJ.çà ós sar ili01 t ~eti ta on ..... í.J..dm J.c pretL , p~.cò pe:.c pe-
t~t que ~lgU~.o~w~.ce és una v~lor , pvr VAò~plo , r 0 - 40 Ftes . l~. 
u..ai t-...'- :uu."ri 1,í v~ no t..~o1i .... L , o sigui !JO.C L ... s 6o de : 6b .A. o. "' ~ 
7 . 6 ptes. AI'~ Ob~ el tu~~ó ~e ~~~~~et ~s P~&~ a ~v ptbs~_ ~.lo 
100 i Ql aqueSu0c vv ptes. se 1n deQueix dl ~reu uo lc u . H. o 
~it>ai qu.v leo ':z:v u.aita.11;;; éi.e .h.~.a ..c.. . v .... lJ..ra ..... 00 - 7 . D ~ "'5 . ~0 puS .. 
~iií v~ ~~e~ <le 1~ uuit~t nutriciv~ Qd~ ~~r~6 de 0~c~uet se:! 
de "'b . 4 : 4b • O. b5 ptes. , 

&Ou !lo~~~-se kll c~ò inv~.Ls, ~~ du ~iOv ~e ~. -~ es 
L.IJOeS.oit.i. .14 • tl• (klu.Lw ~~J.iOd.e Q t U.U. eug:re.i..s:e.:-(;;ut Je ,t)O.LC~) i en 
._.J......_,>->c ca.s .LJ.c,.;~.u..C~ d.e ~dl'úa.. .... - se el s d.~u.envb d 1 e~ioà~itt. positiva 
~vx ~ 1~ .J.~OLi~~i6 a.v grei¿ (gr~o~es i ~~uule~) uOlli ~6n les 
0 .CWluS u e ce..L·c;:;:.~s , .cesi (L.Lo cic: l:3UvJ. &~·ieo , i ll. 1 ino.6.o r..~ i e f:> .... e J..er
weú1i~vi6 . ~u ~~u~SL c~s, pot ~~llüar-so el. di~~e~~ ie luo uni~ 
tt.~.s rül.t.~l Li v""s o 1.LÍ~~o ... u.u.CtJ.I'.;... Cunir e .... c.;O~pt e y_u.o .;;;uóO.t:.Lr.;; l"" 
Ç¡_U.euJ.tÍ ~~~~~ do grel.À. Çiú.u ~u.uriqUEhll J:).LÜuc.;.L \'c:W.t::l.L..L le;..; 

0
r.;..l;;if;)òfj , u.e&

~rés lc)~ .:tè~ul .. H; , ld• .:. • sv..cre~::~ • 

.Óewés el.:; i~ ... s ~O<l~.L..L teuir lllit... \iè:IJ.O.C ...,unseCi_deHt.wen~ , 
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els idillb ~~o6 ~rnau ~e colliptar i ~~~queb~ lo ~iv ~ ~uus~uer-X 
as ~ ' ~zot , i p0r ~Lb , deL prau de l~ 1~~à~i~ ~bO~~~ ~0Q ~es~ 
ut;~..C ... S0 1l.l. .l.u v:.::.l.o.r U.o .k q.....:...u.r.itc,;¡.., u. 1 u.~o~~ 'il.le l 1<:UJ.11ú: .... l .u.O ._s;;;;iuli-
lt... • .ui.AÍ ó-.. ~::>-'- .. u.ruÓ de 0.:....C~ .... Uell ni .llt.o...u. 4.o : 6.25 (fu.cl..Ol. pro-
~o~u~ ) ~ 7-G Kg . d 1 ~zo~ , i eu ~~s ~em~~ v~ ~ p~ra_ l~s ducs 
11..;L e;o.r~s pt...J. ts , o .... i 5 w.i UL.s o qui lo~ u.0 en eJ. w\;Lc ..... t Go P-gt.Lu .. 
(eJ. ..... i ... .c<....t l.l.ul,l5 1a d t azot , e~ J:"·"g"" <- 43 ptes.) b...) .~~tes . Kg . o 
oLg~i pols~ ~6 · Qr~zot ~~e es per~c~ os P~&ao~ 1~ ~ .. es . ~Hrv
Aiwc ~~ut. ~lAi , u.oncs , Je los ~b - ~ ptes . o 1~ v~lor u.el u~

.... 6 u.ú útv ..... oJ.~;;il .il .... v(;..U d..., :Cc:;S......, .... -::u .l.vo .J..v J:luC.., ... 11 . 4 ptvS• .r~~..A.b 
0..3 .J..<...o. ,P<;;..L"V..Ilu. u.e.Le UvS llerços d. ( azo 1J ' J.lO wé~ SU.Cú~dl~ UJ..l el.., C......&.·.J.. 
~als ~U~l~s , ~n :e~ v~q~cs ll~~~d~çb l_ p e~~u~ o~ wo~ .. ~0llOL 
Uil llarÇ SOl~uut vOill igual~eut ~e~~ ~Llill416 que ~J.u~Auü• 

]1 ~)l·.u.li . .W.tH:::> i C06..t..Ít;..t..Q...,¡, uo ,PeJ': a t .L O,Jw.' 1<... y!.L;....ut..i Lt..t.. ~() ~~ ......... q\46 

P10dUGÍA~ú l~s ~isuiucó ab~~~ies ~~iw~lb ; 

::. ) - "u.ti.ati ts:t u..e .Lc.~& p. oduid.u. .fJ6J: loO Kg . U. u L uae; v c:d.. se u. 
uY. .... ivcW..;.L...t . 

v~1~0& ll~tvr~s • •••••••••• • •••· 
veQel lvS preLVS •••••••••••••••• 
~5re~Aa~c:; .u.u de uous ~~ecOyOS •• 
~ereiAew~~t de ~g ~reco ~os ••• 
E.u.or 0 iA ...... ~r.. e d J ¿::;J.¡, s •••••••••• 
eorcs (recria ) _ ••••• _ ••••••••••• 
r orus ~recoços •••••• •• ••••••••• 

" wi g .e~ecoçoa •••••••••..•• 
~~~éiAci-eut de ~vl~o~s •• • ••••• 

~4tl ., 
~ov . O 1 

~66 n 

11 

O) - Úii bl tr e .f¡.;. Ot;o~i.:r.~ •• :.:t CC.US .:.e ..C ÍA ;;;I! Q.J:'.l i<;"'.L l<.s. é~éUSú t ..t..b.C

::nula 

x ( e;:. - o) o 

1~uti ~~~~ Q6 ~ems 
rr de J. o.r:c .,..tge 

e 
b ~ humit~c ~el f~rr~tge 

~~~~dor qu~ va¿i~ a~ lti. ~O.L..u.8. 

ú a~y.lla.x 
DOV1 ........ se;le 

segtl.ç..u.v ; 

" fe-1clla. 
pO.! ':l...Ú 
.• Üa...lC::C 

- l • ..;O 
1 . 5 
~ - .3 
2. 5 
1 . 2 
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L ~ L r o d u e e i 6 

Lt.. c~ia. - SolípeJ.s : La. J.euowl.a....o16 que ó' OubOl'VU en 
ols è~~ids 3s .1.u segü~t: 

Re~~oauoto~~ de l 1 es~~uie u~v~lin~ : scweuL~l i euga 
o tuwo6 ~ú~~ll i eug~. 

ROJ:'L·oductors J..e l 1 eSJ:Jèuie &.Silli...l : gu..c..rC.. i some~u.. 

~~oduct~s de 1 1 esp~cié cuv~linu : poll! , ppl tre i oav~ll 

.r.c·odLWvoS de 1 1 esp~kie ..... sinu.l : pollí i pollina . 
, 

ilibrid - .... 1 LleiA.er fie 1 L ~iue.u. nc...lO!l.S , i lle lj0llS y_u.....n 
&c~oeu Q 1 éosd~ úes~~~ts , ~ 1'~-Y c~~ler~ 80ur~o~ , i -ls 
~ l/ ~ ~~s ue:C90ns • 

..cúl ul.éu.ues ~;O~él..Cy_.....as ca. .. <:;.la.deS (M.tt..d.v.ru ... , rl.iu .... c,u-' ~i2) 
dS ai~uih5o~¿all vlS wulS S~e.rind ~ O~S ~alb u~~illw • \ ~ 
\ · ..¡o\ .......... c..:....o ~e. \¡,. ~o~ l\~t..\ ~t..\~ ~ et."' 
.t.\~ ~~.~,,~~~- -J.Oto a .... ., "'.-...im(O...Lo uu.Gúl llè.i.AeA ;;~ .u ú.~a~rú rucs e es 

: :;,.¡.. ' 

l .l.~..c~~es i i,;Ob p~~it , i són cvnve~ili~i~ ; l 1 0..c0 ue .q~v ~ell¡S 
evoluc~o~ és ~ 1 ull; e.1.s tes uicQls e~c~rti ebv~ ua 1 .... c~vi u~~ 
~u~o~iu~l , no u~L~òti Iins e~s ò ~~sos. ~ wi~~ ~ue ~s ~eSvuroC
lle.t1 Vç..ll co.o.xu...1t aw.J::ILdes i les a.cuiüü.lu.~,lona qu." e.c.cn w.olt d.cs
prvJ:)Ol.'ü~on ..... de s os re.:iueixen, als 2 . b anys el s • .._s~,les .t're senten 
j"" UL&.a. di..t er~ .. 1ci~ u e ..... agni tud e:utre ~1 d~vWJ.t i (.,J. dc.a.r .rer~;:;. i ols 
vt...J.'...,~.,; ter· a Se:lt:uu.lS je:-. e S~ illéou:!-fe aten ~Jlar uJ11QUt ~ .cll~ ültii.'Xa:u.t ~ per 
a 1~ nonu prose~tt...~lÓ e~s ~ lligQcU 1 .... cu~ ~ ~~Ai s~lliblú ~Qe 
tinguin uns d.c.o...creres mê.s a; •• ples ; U.Ll .....ui..tl.(...l gr;..s oOillbl<... ~~nir 
vai!lt>é .nés a .... plc.o.d.a ; llt;4 ..... _l)l{..du no dell uou.i:ond..Cü 1 1::l UoJ.JI.) el g.ca1.x. 
Les ~ ••• pla.d.o s Vb.l ..... és \.-O.w..üd ~..~r"'.s.·~les p-.;..c 1 1 C:;t.....p1i tu~ U.o 1 es ~.e ti .... 
úUl.._cionB • ..,uu.u te.u.eu tres a...IYS jo. lít:::ncn ler. .lo.c ........ d-:dl nilriVt , 
les p.eupur<.,l.un.s jo. són .les .w.;:..tei.l..e::s y_~.&.t:: vu.u .. 1:w <.~..l.l::l L>l.Uú dll.Yb · 

.u..wo 1 ' dSp~-.ie u.sinul .1'6S_tn::L>vcl .J..cJu ~oL·J.àeb les c .. o.l.u!-1""
\l.OS uv~l.e.u i.le U.6bi::).U.:Z:u~l.Lci.r- se i l 1 C:~-.plit.u.U. .... pc.o.reiJ.t. <ie leo ... rti~ 
~.;t..l. .... ~,io.at. é s ..... "'ls<...; u..D.<:o. ç.,;.;,·tic....J. ..... ..,i6 ov~a..uc;;.u.l.. o~::> uoL.;.::Ll... s.:. é::s 
'-"' .. J:ile o L.O ..... u o~ t..:-ú u e . .J.í., J:.iC.L...,t 0 ·o pJ. i..u~ ¡,~u. ..JJ.'~ un ,t~6.1.è. vge ros 
<..., ... b w1 ..... .Ct.. .. lle. .... .l l eoyi.u ..... da , i trec o Y. as.1..re .Cttulles eL. ei. 0 u..r
r 6 i WJ...,.. u..~.. tr... eu .L r ..J.l. 

~~b ~c~tges dels e~~ids podeu é~~er sen~ills o coru
posvos . El pa~~tge ~~~ d 1arri oac ul volor ~inul J:)~~~u per 
iJOl tes e vol uc .... o.ns ; geue.L·d.J.me.L.t ..ueiA.en. l:lill.D u:u p~l de color wés 
fosc ':lue el quo tin\.lr.....u. .1.4dS tar t . al lltdxe.c no .n1 ni n.<.J. ~.;.,..p d.~ 
bl~c. molts úl neixe..c ~ón uegres ~o ~u p~l~ oluuco aill"'ts , 
qu.e vw.. :t'eul. l'o1:.llo i este.ueut - se l0~ vu'l ..... eb • .Lu;:; vt:.\(úeb olè:;U.I.y_u.r;;:~::> 
~e.J.. cap de illol·ts ~;~v~ls pr~tivourentï ~re11 w.Ol\; •ués pel.ites .. 
J.iJl.olt.e;:; Vt}get.des es po .. p:ceveu.ca 0.1 J::>Glt;>.llt_Ça de.Liru~.~iu u.e l 1 B..UL.ua~ 



eAuwill~L t el color dç les v~iles de l 1 ~iw~L · El ~r~l,se~~re 
éi;) curt , O.llc;epte e.u lo::s C.L'ins i e.u. e.L tu..l)Ó. J.Jes 0.l'l.J1S os ... .cvue ...... 
en la. pt~-rt su.p~::..,·l.o:r:- de:.. coll íi.us .... t.cobt....L' les vèJ. I.oebres ü.orsE..lc .. 
T~ué ni nan pèlu ll~.cgs en 1~ va~ i eu l~s uA~rawl~~vS• 

~ ~(es~èuie ~sinal i eu ~.LB úiu.ciQ~ ~ls ~~ls b6n ~~o 
t..lL.L't s , wé:.;, .c - ibia..:ó .1 w~b sedos os. .i:Jl p~.1. t:?Uo...L'<!-t. rel t..~ ió w..u 
lus ~O.Llu...l.taons u.e 1 1 tW.l.l.fu.ol , wl uuv..J.l d~ pe.t .i.~ J¡.j Uil u.uima.l 
u.e curs~ 1 1i. »eméú ni n& lu p~rt a.e.1. pèl .woixí c.u el ventre 
i ~J..b pèls 5.1oixu~b c.s.ue u.úVOllie.u el wo.cro a.e l t aniu.e..l i a. r es
tru.cllura 111ult Cvillp.l.icad.-.. , ja. y_ue .... ón ore:;uerc de t~t.to . 

Ctol.u.u pela:tge té Ulle:. ò.e..:.¡:Oillillúció ; Bolw:ue.ut. ni nat1 uos 
capes o .P~~~~ges senzills : bl~ú i ne~re, to~s alió b.l.~res són 
forillutb wuo a.lvarsos colors. 

~1 nl~nc és escassíssilli. Ab~s el co.1.or bl~c era de 
mod~:t i'i.Lls en. el temps de lia:pole6. El color blatlt.; té l 1 inuonve
.Llient que qu.ttu ltanimttl sua es despré.a desoeguidto. · ..51 blanc pot 
ti.Cé.l..tí: t\. bl~venc , a r geJ..Ltat , de porcel~na , et.c.; ~ ..¡ CJ.. J.J.eg.L.'a ni 
ilú t~l .worl.. , l...ÇQ.Dél.t¿e ~1 te.u.yit . aCj_UijB ¡_,~~ Vd.Ciau ... v;;.od J:>Oden és-
ser deguueb ~ uaa ~limentaci6 insULi~ieut , ~ow ~s bl u~gre ~L 
... dnyi t ( ;;¡.uimt1.lb uo.nvè;:.lesue.uts . AlJ.iúlt!..! s e; om .Jle t.wue.u.lt .u~grel=l cón 

..... ~.~ .... ... l. ..... ~íc.~..ls a. 1 ooteu.ir; aÇ¡_U.ei:>t color és ew.~:~lc:t~li pelb co'txeb de 
~nverr~ents . ~n d~c w~rc~~o els ~elat~ub pr~~er1ts ~ón el tor
uillo 0 -'-l...J..,;..tzà i w·-Í el.u~gre • .31. .w~b J:).Cgi6L"l.t éS L 1GI.J...;o.tzà . 
~es ~upe~_cow~Oc~es ~~v~ forw~u~s .~:~or üu~ ~~ls. 4.uec~b pèls 
po...ld.u _,;:¡t:.c..t: b<.o..t:.s.:i;jo.~J S , i.u i:i...>.r u&.l- t.s o si IIU(;...I.o .c:t.u ~oLleS llis llints. 
~ua.u ç ~:.;. ......u.iw~l s .... 6n t~c .... ts <te ulc;;..a.u i .:u.o~.ce b r auou.e H .... ...L .vi o-na
g.1."~ i s~ e.u ~ ~ .~...~..oc de.1. ...:o.Lor ol<;illo ni l.la. t~J.. .ccig 1 1i e!:fi.n el p i¡¡ 
rolg , Sl. .l 1 b.IJ.l.~l és de colo..:· urüfOJ.·ruc o....1b la.::~ e .. n • .L·e .... .ü.~.~..,ts ue-
g ri)S. ile.uiw el v""v ... .Ll cas~.a.n.yi ci e.Ll llvc <1 1 és~~r .uçc5.ces les ex-
1iJ.'t:Hlll.t;;:.~s s6n olco..uq u.es e J.. co o.c és l 1 a~o.1..zà . -....Udll .u1 u .... Ulli;.~. b ..... .c-
.cej~ de pèl .coig , Dl~...Lc i negre te.ai.u.L el ~\>102' RuiJo....Lv o s"'"l i 
vi.a<.. gre . 

..IJ 1 a.l~;;~.t;zc:.~ és e.L uolor que J?l'EH::H~Hr.u. mév V< ... ..ri ... wions u.e 
tOLU.4.li tc:~~ts : alc;;..t.z.à dèo..Ura t t n..lo.tzà viu, .u.l ..... t¿,~ .I. OSc. .De .1.. u .cm~ 
que dlu \;ciVGI..ll~;... t.eue.u ana Vd.I.ÏtA.CJ. Ó da ~olOL'S ·b.rd.rl . 

Les pa.rtiuulu..ci ta t,s <ia uolo.cs co.usit:Stei.Ao.u .fJL"eíarant.
.JJ.e.at clJllb los tc;~.ques de .J..Gi. c;u.ra. i le:::. ~Xuró4!i~è1ltf:> . LlioLu.t.s , e::¡
trulla.ts i qu......n la pè:o.Ct <J..n1ie.rior de 1<.~> uura ês wó s ul.-4.-C\iioo se 1n 
Uill c;are to. . ....,ll.Uti iié tl1lo. C.:t..Cd. IJlo.Ll.Ct.. C....:. el wO.LJ. O ... s QiU g_ue Ot:;U 
wnb e..~.. SUJ:)eL·io.c , i qub.n és al 11 .... \t i inf~.L·ior o ~a è..;.wb 1 1 iillerior. 
~ut...u vé ~ ~~e~ ç.a. u.a ~emore es uiu q~e éb c;ulç~~ a.~ Gc;~.l w~
bre de ld alaa5e O u~lyat Qi~Oúa.lmeuv • D9lli~S J:)Ov pLese~~c:C 
~J..OC...> , ot.c 

.de¡.:,lt:Jb sugu...ce s 1 e J..~we.u i.ïo.l& t'ar .:... J..l eua. .. e.a. 1 1 e:::>.t'à-
cie 09 u.inu 

.Lcl)du.t e ..... c.ls eq ..... ids es u.l.S"vin0 t:h o re~.;Ou~ix .l:ie:..t.s 
inci s~ us i cb..i.xuls . ,ri;ls -=> .V.L·iwe.c.o ut\i::.W.li;) i.;)6.n u.l.t:. u.v ~.leu o sigui 
els que ~s wuden. 

~ls a.o¡;¡ incJ..sius de.L ....t.i0 ;;;'ci.J.lu.uenvu pincee .. ~1:;: .:-lt.ru~ 

CLOS ;;:¡egtl~ ..... ~. b shu..Lomene.a. .nit jans i els u.Ob Úlliifus e ' wlome.ueu a.A
L..CtiiliS. Dewé~ ui .Ll .... el o ullb;lu qu.t: .uo u.6s •::n.>lCtJ. u.J:)a.rohe r er~ -=:ls 
u•¿...SQ~I.)S . 
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4~S ~o uiúb d'6s~er ~~to el~ ui ~urva~ leb ~iuvec; 
~s 40 úieb elê ~ b~~au els witj~nb i Qe~ Jer . ~1 1~ . ~es 
úlS ui ~QC~vn ~~o eA~~ems . 

~er ellt~e ~~s lO ~e~os i els S anys 
vels J ~ls LO mesos ~uoe.u leb ~incvs; ~ 1 1 ~Dy raoen 

els ~itjú.ns , i u.e.ls lb vt..ls -.0 I.uOoOo lu..;;O.ü u.l.~ e.A.trems. q ueSt.iJ 
iucisius ~~o ne~ uit. són alb Qe ll~t . 

~eb pinces els ui ühUO~ ~ls ~ auys i l/~ ; e s wit
j.;.ns .:...ls .:> 1/~ , i e~s ex~.oremb ... lL 4 l/"' • .clll tu.Liuur o. t.J.~U.tJbL<... 
ed~t es ~~u que~l '~im~l j~ és ~~ultu , ~in~ ~ 1~ ~~~1 s ~vi~ 
duomer~t poltre. _ _ 

Le~ dciutb Qò llet es diie~~mcien de l es u~diques ~0r 
tenir u1;1.u.t1lles 1 1 tHIDl~lt mol t mós bl..~.nc i ... 6n I.uós wupl es de~ coll 
l el:l u.e.u.tiS . 

JJelt) o o.LJS S per ~:. •. uül.U.t 

ls u &J..fS r .... sell les pince::; aü.ül'Le::> ; o.ls '7 u.J..I.fla tJ.ls 
..... itJ..J.uJ , i "-..LS b ~Yb els e.l..t:CGutS • ..U.Ob.u.O:Còf! Ub diU qu.e l ' o.üi-
Wul llè,i. clos , i dasp~és u. lt:~.questa. Bò.d.\1 jt... .uo Cb <liu t..é vt..1.uS 
anyd , siuó ~~ eb Qiu ò.e ~t~~s & c~uts an¡s (v . g . ) u.e ll 
1a a.L.Ys , ..;te. 

~.l.S ~1~1s s~ten deks .:> uúYS l 1/w ~ls~ , perb süX
ten ~o ~u espineta qQe e~d v~U GlS v ~nJS · 

~LS J ~ys las ~inces ( supcr~ícic deuv~~e~ o ~e Ï r ec) 
s 1 ~!l~rgueú ~~eu0~'~ deíiui~iv~eliu l~ xor~ OVd~~~· Dels lO 
a.ls 11 ,.,.....ys no .............. ..,J..i;j •JJ.i t jt:..ns i lit::lr. il .... J..s lG u.ú.:fS 110 1an 

el;;;¡ eiLt.ce.w.s . 
~ls lv Qnys (1& SUFerfície· Q~uv~~ea o <le Lrec) preu~n 

lt.r- 10 .L' ... l<... Lric..:..u.f:,Ulur leS pinces. ~lS wi 1,jWlc llO .Lc;~.u U.t:Ü~ lt;:: ul3 
15 ..;..nys i e .Ls C.h. r..r~111e de.l.s l o <.ÜB 17 UU.Y s . 

J.)e l s 17 t.. .LS ld WJ.YS lu S pin~...el:l v6J..l.Ull O .;bO .. CJ.'t.~-.l.J. defilli
i;ÍVUw6.lH 1~;~. C:....t.'vito.L de..auà:ria • .llils illiLj...,..ur;; liv.L::l lu u..ls l!;J J. l;..~~-;. 
extrems u.elb ,..O al ~1 , uJ.le.rgwJ.t-B O ul~ B.UOl'i;; S vW.Ubé l.'""' bU.per ~1-
~o,ÍG e.A.teJ."iO.L de l<.lo de.uti i ~pla.u......ut.- ..... e uqu.es~.~es b..,.ix la ~orme. 
de 'bec . 



. 0o~or~~ió i uv~ituQs- ~es.~p~it~u~ que ~ou~n tuuiL 
~lo eqUlUb ~~peuclli klll0~eu& l ~ACl~~Slv~w~~~ u~ 1~ sev~ =-~o~, 
u.c:l ~uu. voJ.uru , a.e 1-... sev<-- v....lltl., ~s t~. a.J..L' , \.lu 1 .... sev .... -.;u.u.LO.L·~ .... -
\, .... 6 . 

La confO.L'...uQ.v.iÓ q ue J:>Oue~ lielli.t.• pot .. t...rit.o.~. ue;;, u.t:;;l vl 
~us d 1 ~uiillal ue gr~ll ~~s8a .1.ins ~.1.~ ~¿inl~lo dc Bvll~ \ol~ ~olL ~o
"'~ ~úSS~ , en r6l~ui6 ~b le5 seves Qímo~vJ.Oll~ , J:>-~v-ilu J:>er a 
Lots els ~usos iuterwitjos. 

Sogou~ les sev~s ~ytituds clu ~lus~i~ic~· m ~iki : 

~nim~le de t~ lleugcf ( ~bO ~~ilQS ) 
anim~i~ de t1r pesa~ uóu ~UJ.lo~ J 
ani~hlb ~ex a 1~ p.1.0~uu~ió ue cuXn • 

.&à uJ. ti.J:IUS u.e tir lle u.g~r , u~l u.is uillt:SÍJ.' el~:-J <;ollÍl.:luls 
d.e sçll~;;. , ei,;> de utl.S t i e.!~ u.e tir l..le luxe. 

~llt~o eis ~iill¿Lo de se~l~ 1 tiJ.o ~v lilr l~e~e~ h J. h~ 
le;. uiio.L·~.u<..üa e.u '<iu-a , c.l~ primer~ ~eu~::n. 1.A.I!l¿¡. mt..jor ll~rgc-!.l~ de u--
mv ... (à.ee;,"'-1.. e;.¡. 1 ..... gl.uulo.BvlC<;¡. ...t..v..u.vlOua.L) . 

Dew~S ui uaa elc (:¡.uiwGib U.u ...t..Ullu...t..Otl~ WÍÀVU~ , í el du 
;;,~lla l liJ..L ~l~~er~ le~ ~ug ~eti de p~0~S q~o v~ ~vl~t ulL~~ 
de ..1. .r eu'do<.i.b. , i:$ 

1 e.u.tS~e.a a J.o. l;t~.r tè;;..a..., o al u (;¡.I..._ o. 

J!e...CÓ$ i IJ.v~ dútaS - A uaQ.b. VO.Lc;o. 0 u.e.l.a0li6 elS .UÍ_tiblebS 
~u~~~~u ~ se~~l~r-lo~ a-o al uOlli dc l~ J?-L~ ~Àtc~U- ~e~ç..,u~O
Sê;,¡. , 0.68\oo.! iv ÍllY v<..CU... Ul.J.do C1.6 l es ~:e¿;:;_o.ús . fOt. S 6 ..1.S .W.pblegs ,.t~Oó~ 
se~iÀe~ e..1. dc...t..e\,t~ de d~s .... onuiAer 1 .... veii~~u~e uçlJ.os~ ; iguo~~{en 
els Càllons de les p~oporu~ons, pralliea com ~ tipu..b u.e u~llas~ 
lc;.~. ú.6J. vo.\icU.l tt..LUO i CO.U.Seqüe.ntw.eu¡, tO uS eli:i ~l~.I·~s úaVWll;. e.co ..... 
lle~jos .. .cll,';j u.. .... r_ç ..... J.¿; pe.L·fil couc .... u eJ.·e.u. <..J. ... L .. a.l'-' llEJ.:;jos o..-10 
wU...u.D .L~l:l g J:OSSOS i ~OS!JJ.'O.J:iOl.'C.:.oilaiJS j qll..,¡,.u O~ .... _to~0..Clil ~é el Seu.. 
tipus ae uell~;;sa , 0...1. weuyo puu.e.u u.J.d L.i.ugi.!-sò L.L'Ol::1 vipus U.e uu
llasú. , Wl J?d.i.. \,t..d._ perfil : l eute , vOnVG.A. J. uOllCç...U.. 

~4.L8S i d.e ...~..eu.tes qu.e pOdt;ll t.t•ou~-~t;~ eu ul <.:u:p . 
Lu;:s o .. cel.ie s : Ull au.imtü pot és::J<:H' so ri., es uO.u.t~iL p<;;;.c

~I.A.è wb.U.Ct~. d._¡ 1uOViweüts J.i... trorup¿_ ¿,u.ri~.;Ll.L....r' cum ':1"'1:3 uo 11.1 .... vut. 
~b. concú u. w¡ic W..b...L .u. o a s mou. mc....i, i l' orvllu. {,... u onBeqü~.LJ.Ciè;, du 
no ·se"'·vi.L' ¡;) d.ll.1.·o!ia i po¡, <.Ñ.!·riDà..C '- qu.euc....c l'orbllè;. aj~gu..lu , o 
~ ••H~uyo 1<-- .,t)l.Ulv-.:.. de l 1o..cell .... . Bl;:. ru.ls J.U:Ul de ... er ::ü.wev~~ics, 
iguuls eu VOJ.wm , \,~P~vi~~u i eA u~au~~ons, oJ. un i.llJ. és ~Js 
~& ui~ ':i ue 1 r ê:i.l u re beuy <:-'"11.... ll e-?-Í e vèl.I.{.,~G.~. u 1 

Wl u.~~ ~ut J . <? :\ ¡;¡.l t!e • 
~S d~~lull S~bv~ ~~• ev~~ ê:i. ~=Pld V1v ~~ ~~ l ull bSCa Oeh 
vQllS"t.L'ü.i.t. ¡;s ,POl. uOJ.lvi.X.e.L·_ (.;,.iXe<....~1i el i..tlp a..e ..L 1 t...L.i.U..<...~ i Se 
~l ulu.V'- u..!.i.'-" UOJ:.e vt...da ~..1 tU. wÜJ..L' O l (i.;;:.S.J:I..i. ~S lu..l.a u o_ e vc...a.._ v. C....r 
u ..... uOdvü,l.. i .... d.LL:.:id ..1.e.L' ve ........ , SÍ J.. 1 o. ..... l~.L ~ 1 éi.,Pa!' ua és ;;,l.ó.u.,J Y..~~ ..li 
V~U• ~S uúJ.l3ÍX ;;,Í és u~· u dc Vio~~ e~ q~e ~i ~lo Ullo .;>Óà l::>~l
.-OllS b Ón w.iop¡, , aB posa ..ula. uo.c<u.. e ...... d.L. -............! 4 l ' wJ.Í.uU.- se '~ 
~(..¡, bO.CLIÍI ""w.iuj .... llu...n , ¡;:,:¡_ :hi V~ I.L .no ~ ... ú)O!ÍOo .... :c à. . Elb a.u.il..l..l.tl.lo 
porucs , d~ 6 òu<;;;..La..L oÓU ü~~l~ u~"ts ue viSw-• 

L .... l. J..IDs..iÓ periòdice. és Wlc... ... ul...,..L L1"" Y.ile puL iou.iC....._..¡~,.o.u.u 
ve6u 1 1 ~imal J~auv tr<;;;S Sd~lli~S. ~O ~e p0oS..LDlO UOllç~~er ~
qu~b ut;¡. .wu.L...J. Li .... , db u..u v ici reu . .aibi u(....L. i . 
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En les narius s~ n~ raja moc o une altre substància, 
és que pdteix una fecci6. Es convenient 1or catordunar l ' EJ¿i
mal , ~pretunt- li la glotis; l' esternut té ~er objeute desembros
sar els oostacles de la vi a respiratbria, 1 si en les narius hi 
té una lla- ga és signe del morm, nte.lal tia mortal. Hi ha unc.. al
tre maleltia que t &mb é s ' anomena morm , de Oàr~cter benigne . 

El morm veritable és una malaltia crbnica , infecciosà 
i mortal . 

Despré ~ s'examinar la boca, les dents i els caixals . 
Els caixals poden édser corcats o poden teni r defectes de cons
titució. Els de caíxals corcats pateixen gene ralment neuralgies. 
Abans de comprt:~.r- lo va bé veure ' 1 menjt. ri així hom pot fer- se 
càrrec del funcionament dels caixals , d~ s ll~ vis ~de la degla
s ió. Es passa la 1nà per entremig de leo b~ ] s i per l a nou del 
coll per veure si hi han tumors, demés si en la ROtera de lan 
iugular hi na alguna cicatriu, signe e~ident d ' al guna sungri~· 
Un cap molt g~os amb relació &mb el coll és un defecte . Un cap 
gros ~s un animal que sempre cau, i vol dir que pe r tanj a un 
tipus degenerat . 

L' espLtlla carnuda és signe d ' un~ gran potencialitat 
del ter9 anterior; l a pell deu éss~r flexible domés si el pit 
presentE~. cic t:~ tri us o s1 en l a regió del costeilt m darrera del 
oolze presenta vestigis d 'haver-s'hi uplicat manxiules 90 que 
es cone i x perqu~ 1~ pell és més b&sta, significa que l ' tni mal 
ha patit una oulmonia, i és un t.nimal y_ue deu rebutjar-se. 

De l cl cavitat toràcica deu tenir- se en compte la ca
pacitat total, t ant en el sentit longitudinal com en el trans
versal. 

Els ani mals molt panxuts són Wl.i mals <¡ue han nat i t 
molta gana ; si el ventre és moll és signe que 1 tnimal es 
fal.lat, és a dir aue ~ vsgadas orina pel llombrigoi aixb va 
del temps en que ltLnimal ellcare estava en l ' est~t Ietal, du
rant e l qual l' ani mal oriha pel llombrigo , i si al neixer e l 
cPr. vi no es fa normalment 1 ' s.ni m&l continua or i m nt- se de 9:ota 
er.:. ¿o.,¡,;o pel llombrigo. ri 

Després s'ha do mirar si s6n enters o capons ; després 
hi han aniillals que no més tenen un ou s6n els cav~lls xisclons . 
Els cavalls que no els hi ba ixen els testiculs s6n aquells en 
els quals els testiculs han quedat en la cavitat ~bdominal son
se desenrotllar-se quedant del t.amany d ' una fava. h l g:rb.t aixb 
l' aní ~1 conserv~ tots els instints gen~ssics, perb no és fe
cond. 

Demés les bosses testicult. r s no han de tenir fics . 
Després se 'ls ~ ixeca l a e~, tenint en compte de mi

r ar si tenen morenes , que és una pigment.aci6 que s ' estan per tots 
els orguens , devenint impropis per a.l crebti.ll . Després jnirarem 
l ' anus , si ~s ben tancat demostra anèrgia , si és ~g obert de-
mos lir a un tillL.al de temperament linf~ tic, vall o molal -c. Si là. 
cua és ~allada exàffiinar atentament l a cicatriu. 

La linea dorso lumbar del cav¿ll es conBidora oels an
rios hipblegs que t ingui les condicions da l'arap. Perb els ruïi
mals de perfil concau han de tenir espinadc planada i.ance-
partit, i si és convex, espinada tallt..nt 1 creu ülta. El tor9 
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POB1ïerior si és ample ós indici. do ~ran forç~ d ' impulsiót i ~ 
l' ensems si ~s una femella , signa de bona sortida del fe~us . 
Demés ha d ' ésser si1 .• ètrio 

1 
que unq anca no aip,ui més o-roixud&. 

q~e ~ ' ~ltra, defecte degu~ a la compressió d ' alg~~ nervi (el 
c~àt~cJ• 

.]ls rae,ubres de l ' &.nimnl s 6n UlOlt a i:z:amplats o molt 
junts , o .nirats de costat són encorvats o rdctes, i pels dièt
metres transversals són estrets o amples . ~ls membres ante riors 
han d ' este r de manera 'iue l a punta no estigui dirigida cap en
fo ra (esquerrà) ni oap endins , parquè es toc¿_.rien els d:bs mem
bres. bi el s dos membre s di vereeixen l'est bili 1ïe:t é& muj or , 
~erb la velocitat ós menor i v~ceversa . ~ls ruembres an1ïeriors, 
l ' avant- oraç ha d '~ sser ll~rg i ample (cubito i radi) genoll 
ample, canyella curta i tendó mestre beu separu1ï, quua m6s se
l•ara1i sigui de la cacy .... 1 ' articulació del genoll serà més am
ple i fondu, la primera fal~ge (os del trebad6) no ha d 'ésser 
curta perquè l'anilliül caminaria de punta , i sl és lltrga són 
els peus d 'oca. 

Els cascos han d 'ésser sblids , senbe esquerdes ~ls 
costats ~n els membres ~nteriors . El defecte més com~ són les 
sobrecanyes o tumors ossis, s6n.uns tumors 1ue es denuncien 
pel tacte i de les dimen8ions d 'un grà de moresc , i t lgunes 
vegades d'una ametlla. Si estan en contacto amb bl gun tendó 
tensor o ox~ensor priven el seu ~uncion~ent . 

3n el trebad6 hi han els iguerols , tumors aquosos, 
quests defectes són deguts a mala ~limentaci6 , o ~ massa tre
o~ll ~ ~n l a corona. en~~~ e~~ i ~la hi h~ unQa exostossis 
que dificulten la marxa de l'anDnal . La p!ulla pot ser molt 
buida de dins, peu estret o peulla molt ample ( ~n imt ls ,mples 
i ll&rgs de palma} en el qual cas la renilla els hi pou arribar 
a tocar a terra. Si la forma és d'un mul o d ' un ase, és que és 
estret de peu, que els ossos est<n en via d ' utrofia. Com ~ma
lalties de les peulles hi ha el g~lbped i el c~cerbcranc. 

En els posteriors el femur ha d'ésser llt rg, el da 
la cama ha d'és~er llarg i amPle . L ' articul&ció del ~· lTÓ ha 
d'ésser tmple :dl ~rofl.lnda , té importància per l ' impulsió -per 
avant . Poden te~r-s 'hi alifafes tumors tous aquosos , que es 
posen en las vafnes sinovials. Demés hi han els espcrvQ~ones, 
tumors de l ' os. L' animal vist de darrera el tumor rosurt a 
donant un perfil diferent al perfil normai . ffinalment, pel 
reste és igual que els membres anteriors . 

Defect~s - .Primer, el tiro d ' apoi amb deglució d 1tü
re , _Ud cousls ~~~~A e. ~~oiar-be O- els inci~iQS del mixil~r 
superior a lu menjadora i fent a~í la deRluci6 d ' Aire eu lloc 
ae m~nj~ . Es co~s¡Qa~v vici r~~~itor i Cés ~Leè~l 1- venv ). 

~o0~n . e~ tiro d ' os, el ~ ual consisteix en posar una 
pota endavant i fer l'incencer cmb el cap e l qua l enoare ue 
sen-se empassar-se àire , pressuposa un gas-lïo d ' energies J.ncgm
pa1il.ples amb el treball nor~l do l 1 t..nimal. Js considorb. tam
bé o~m a t~u coberta o vici rad~itori. 

u .. H ~.~ra- la&.' e"'. - S 1 u.uv .eD.;.. ;..ix! e.L raúf ix._r les dents 
umb la llim~ per ~ simulb.l.' un,_ ea. .. t n..$s jov13 ~\À.u l' • nimal no 
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té. Per o.quest casos, pel coneixement de 1 'edat, s ' htJ. de fixar 
mês amo lu àortida de~s ull~ls , 1- c~igud~ dels caixals, ~mo 
la greixaria de la bora posterior da la mundíbula inferior 
(quan ós molt prim senyal de vellosa , i quan és p.roixuq~ se
í.JYl:.Ll de jovantuli ) )i amb la profundita:t Qa.e ¡ee con.Que~ (boss ..... 
de sobre els ulls ~ue 1uan més fond~ és mós vullS s n . 

En fer la compr~ s '~a de tenir en compte que els mar
xants atab Jlan els e ompr<:.dors, i aquests influi ts per la xer
rameca del venedor arriben a comprar un i,;¡.nimal contra lu seva. 
voluntat. L'eÀamen ha de fer - se metodicament, i ~ple,~ 11~, 
i -~ur~t , an ~ur~ al pas i al trot. vuan l ' ~nimal quo va al 
trot es veu u ~e nv v~ cvix, ~~ò ~~spl~- ué , ~lesnores hem d ' axa
min~r-lo si pateix d'asma , que és una malaltia en ¡ue les vesí
cul es pulmonars queden rígides, i no podent fer l'animal el mo
viment respiratori es cansa; aixè és coneix quan després d ' haver-
lo fet trotar b minuts. es pos~ la mà a les narius i si els mo
viments dels flancs corresponen a l ' expulsió de l ' àire, és a 
dir , si la respiraci6nés rítmi ca , l ' ònimal estt uó . Là~ coi
xeres es coneixen si són del davant o del darrera fent - lo ca
minar ~er una pendent , u l a pujad~ l ' &nimal es o~rrega del dar
rera, ~ ~ la b~ix~da del davant . Després as coneix de ~uin costat 
és la coixer~ fent-lo voltar en cercle. 

La resseny~ és un document en oua es trac~a de des
criure l ' exterior de l 1 animal i altres detalls específica. En 
aquest document primer s ' hi fa constar : 

Naturalesa de l ' anL.1al (cavall, ase) 
Si 6s mLscle , femella o capó 
Edat, raça , ~ ofici que ha dedàaempenyar 

Si té o no carta geneal~gic_ , 1 a~l~vors es comen-
Qê:i. la ressenya propiament dita. , en que s ' hi fa constur la mi ... 
d~ des del taló fins a la creu, l ' ai9ud~ a la meitat del dors , 
i u l es anques . Després e s pren l ' umpladu del pit , de les an
ques ( en els il . lions) Després es pren el perimotre toràcic , 
que passi pel mateix lloo que passaria lu cingla de la cella• 
Un altre peri metre a pendre és el de lu cuny~, 1~ relació de 
1~ ~u~l entre els dos perímetr es és donar idea de l ' harmoni~ 
de l ' animal. Una altra mi da ~s la de terra al colze . Unu altre 
de l ' estar nion tt terr .... 

Després hi const~ el pelatge, amb ses particulari
tats , i fin~lment les tares i defectes . 

Born del comprador i venedor , loculitat de venta , i 
la de dest:! . 
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Lliçó ol~h 

Elecció de re~roductors ~ S' han d'escollir de confor
mi tut a l'ofici que .h~ de desewren,;; ... r . Un semental haurà de te
nir tots els atribucs de l 1 espècie ben manifestos, 1 els curse
ters secundaris ben mercats (cap for~ , clatell robustJ espatlles 
amples , pit profond , coll gros, Mdi un semental deu ~enir ca
racters efeminats , dem~ s ha d ' esser un anin.al que responl""ui bé 
als productes ·lUe es vul~uin treure . a vep-ados els productes han 
d'esser de major volum o menor volum, i per úi~b ~1 elegir-lo 
s ' ha de tenir en compte aquestes necessitats d'ordre pr~ctic , 
així aquí a Cacalunya en els Concursos s ' e igeixen semenu~ls de 
550 quilos, i quant als productes es vol ~ue fagin 500 quilos , 
degut a .ue les eugues actu~ls són molt fines d ' uns 450 quilos 
de pes) . 

Els orguens geni tal"' que siguin normals , amb el pene 
intacte i ben conformat, els testículs regulars i ben situats 
en les bosses sansa penjar , i ue no presentin el més lleu sín~ 
toma de frigidés . 

Ha de tenir bona vista , l'apurell pulmonar en bon es
tat sense existir ron~uera o enfisema pulmon~r . Les femelles 
deuen tenir un cap més petit, coll aprimat , espatlles no p,~ire 

molsudes i un bon perí~o~re ~o~ dcic . i ~erç pos~erior u~n desen
rotllat . 

Com a _ua¡itat c~muns a ambdós reproductors, mascle i 
femella s6n: Bona conformació , bon estat de salut, sense defec
tes hereditaris de caracter i potència hereditària. 

En quina edat un animal és apte per a la reproducció -
L 1 edat del reproductor està en relació amb el seu desenrotllamen~, 
en l 1 esp~cie cavallina. abans es prohibia que una euga eb don
gués a un semental ~ue no tingués al uenys 4 anys . Les eugues 
es donen als 3 anys i 2 1/2, i fent-les cri~r cada any , no com 
abans ~ue criaven any per altre . .avui s'usen ja com a sementals 
poltres de 1 . 5 é1llys, aix~ són abusos . Al menys han de('tenir ~ 
anys , i ~er-los ~er un s~lt cada setmana, i dls tres anys ~ s~lts 

per setmana , i dos~r6B di~ per a~tra. 

En l 1 espàcie asinal , al 3uarè als 2.5 anys ja se li 
dona una somera cada dia puix que el guarà desseguida es c~rre
ga de defectes i dem~s l ' ~so està en plena potencia als e anys. 
En parades particulars se'ls ~an fer a vegades lO o 1~ s~lts , 

un verit~ble abús , ja cue l'animal no t~ temps de fabricar l•es
permatozis i els salts resulten estèrils. ~ls sementals de 1 1 

Est~t tenen el defecte d'anar m~l alimentats i s'a~oten avi~t . 

~uan es tr~cta de fer híbrids , el reproductor sent 
certa r epugnància en ~cceptar la remoll~ da diferent esp~cie; 
en els guarans els _ue o~ereixen menys resist~ncia a cobrir• les 

eugues són els c .... 1ialans, perb , pero no deixu.nt- los cobrir cap 
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somera abans , lo que es fc quo al principi de la tempor&db no 
m6s cubreixen que eugues , i ~1 final someres. 

Els sement~ls ~ccepten m~s voluntariamen~ a les some-
res . 

~scalfors o calders - Són les pr~eres senyals de vi
talitat genèsica que apareixen. ~n les femelles la vulva es tor
na rosada, fa contraccions i hi raja un suc . Los c1.ldors en eu
gues i someres corresponen en el momo~t de la post de l'ovul , 
quan de l'ovari se'n desprèn l 'ovul . En los espècies uniperes 
sols hi ha la posta d'un ovul , que si no és fecondat és ~bsoroit 
altrd vegada; aquest període v~ria de 24 hores a 5 dies , i du
ran~ aJuests dies es tornen irritaoles i repelosos i no volen 
treballar (cada ~ es repeteix el fenbmon si no queden 
prenys) . ~ 

Durant aquest per:!ode de zel ~s que.n solament l es eu
gues i someres es deixen cobrir , no ~coaptant el mascle no més 
que en aquests casos . 'En el mt..scle la pubertat es manifeste pel 
renillement\ estan ~gitats i inquiets, la verga es posa en erec
ció, ~uan 1 animal sent aquest instint el testícul ja fabrica 
espermatozoos fecondants , pero, s ' esper~ a utilitzar-los Q que 
l ' animal acabi d ' estar format . 

La c~ldor i l a pubertat ap~reix en 6po ues relaciona
des Gmb la nutrició. Si v~ molt ben nutrits i molt mal nutrits 
~~ues~es funcions es retrassen , i en els ue van mitjana~enu nu
trits ~ ues ts instints són ?recoços . 

ImpreÏn~ci6~ ar tific i&! - Consisteix en introduir es
pex:matozoos ena cav1.tat genital de la femella, sense interven
ció del mascle . D' a • uesta manera podria efectuar- se una cubri
oió a distància i dem~s en cada co1.t podria fecundar-so 50 feme
lles i un bon semental podria cubrir una gran quantitut de feme
lles. 

En la literatura uraba es menciona ol oaA d ' un semen
tal de molta fama., i el propieta.ri del qual no mó s li dei.xava 
remontar l es seves eugues , i un ram~der veÍ desitj&nJ tonir pro
ductes del o~lebre semental va. agafar un troç de co ... ó impregnuu 
del suc de la vulva de la femella i ~ la nit el nosà ~ les nd
rius del samonLal , i l'anifual rellinà, en posà en erecció i es 
v~ operar l a iaculaci6 seminul i ~b el cotó en v~ captar unu 
mica i se 'l va emportar, i va introduir immediatament el cot6 ~ 
dintre de la V&~ina de ~es seves eugues i el0~1e~ qued-:en ple
nes . Actualmen ~ a Russ1.a el professor Yvanoii , l. altra~ de 
:.!ohecoslovaquit.. , d ' uongrit.. i .L!

1ra.nç ... , .,:;no·l regi stra'lls Wl gran 
nomore de c-Svb a~o un ;ru~g do xecou~~oió superior &l normal 
i uns produc11os i8uc.c.l.Le.r..~.~ nor.mels ~ 

posant la bès tit;j, en presènci.. .. 
el semen en un rcsclpien~ i 
una so:.de inj cc ton ;~ cm:1 de 

~vui es recull el semen 
de la femell~ i procuren recollir 
despr~s per mitjà d 1 .ma. xeringa i 
semea en la vagin~ de 1~ Iomcll- · 
broses aventbt~es ~uo renart~ ~ 1 u te feaondaria a un·nombre de 4 - 5 
de femelles 

Nv cQl pas enumerar ~ès uom
,.lG ~;oda; u.u :;:.,mental d ' -91 i 

V0tiUdes sup~rior a l'acu~l 
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Un procediment per a recollir el semen, c on~i stitia 

en utilitzar una femella linfoman~ o si~ui de desig continu ~v 
reore el ma~ole, o provocant calQors artificials~ i fer-los l' 
obturació del coll de le. matriu, ja per medi do Ieridos i al 
venir la oioatri~zaci6 es solidari& al coll de la matriu i d ' 
aquesta manera el semen podria recollir-lo a dins de 1~ vaojinu 
de la femella . .3ls esuerruauozoos as :poden con~;;orvar dur~nt b 
o 7 dies, i d'aquestt.. llle.nora un semental oodria fecondar feme
lles a 500 Km· de di~tàucia. 
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Lliç6 o2a. 

Feconda.ció - L'esterilit-at \.. maner: de comb&tre- 1&.. -
l!1~condaci6 és sinbni1. d' engenJ.r~nent i censi s teix en la penetra
c~6 del espermatozoo a dins de 1 'uter i 16. seva fusió wnb l ' 
ovul . ~uan ~ ' animal està. en erecc~ó i l a femella an e~ ldors pot 
fer-se el co~t, g_ue és l'~ntroducc~ ó de lt~. vergt~. a dh1s de lt1 
vulva. 

Les eugues i someres s'han de lligar, perguà umb un 
raig de cosses no pu~uin ferir el m~scle, puix que ni han feme
lles que repugneu el mascle . 

ni han femelles que oposen unb resistencia t~ gran 
que primer se'ls hi pose un cavall vell al davant , ( Ue té per 
objecte comprovar si la femella acceptarà runb mansuêtud el mas
cle aixb es fa pels mascles de va lor i en els dipbsits de se
mentals i mpo rtants aquest cavall rep el nom de rociLaire, que 
acericia la femella, l'ensum~ del darrera i si l'euga no ofereix 
resist~ncia es retira .... . u.est, i s'tt.condueix im.:nediatameLt el se
mental .que desseguida es posa en erecció, i quan està completa
ment erect~ se'l deix~ ~coster a lc femell~ i 1ue ensumi la vul
va ; a la Xomella previaruent se li ha lligat lR cua, i l a vulva 
s ' unta wmb oli~ i un individu ucompanya l a v~rga a l a vulva i 
el coit dura un minut escàç, i ~leshores es retira el mu.sole &Wb 
cuidado puix ue n ' hi hhn que Gl retiràr- se de la femell~ 11 ti
ren un raig de cosses. La porció tennitlhl del pene dol cavall 
no és com la del toro o del gos que termipa amb una espècie d' 
aglà. En els cavalls termina amo una espècie de bolet, que s ' 
adapta perfectament wmb la flor radiada de 1~ femella, la punt
del pene i la flor radiada de la matriu són rics en terminacions 
nerviosa~ i per aixb el coit es fa ràpid . Si e l coll de la ma
triu està obert gran p~rt del semen hi entr~ ~ dins , i el ~ue 
queda en la vulva nlb serveix de res , i molts rs..maders aleshores 
tiren una galleda d'aigutt. s. l'euRa o li fan fer contraccions wnb 
l a cua a fi que no espolsi el semen; aixb no serveix no repor
ta cap utilitat , si hi ha fec ondaéió el coll de la matriu os 
tanca i no s ' obri ra j~ m's fins el moment dol p~rt, i un tdn 
sols dels espermatozoos ser à el que fecondarà l'ovul . 

L ' esperillutozoo és molt delicat, i en un medi àcid es 
mor, en una solució àcid~ de 1/000 paralitza les seves funcione , 
i un medi massa alc~li igualment , l ' ímmovilitza demé s la Lempe-
re.tura óptiiiU:t. és de 3~2 . En la vagina hi ha un moc i a conse
qtL~ncia de germens portats per l ' orina o pel contacte amb l 'e:A. ... 
terior hi pupulen per '-"Y._.os ~. .... o~ t • .u ... J.lox_ ~"""' li l.l ... .!. una reac
ci ó àcidd que paral itza la funció del semen t o t~bé pot l evenir 
mass~ alcali i aquestb és tamoé una c~uSf d esteri litat • 

.t1.ltres causes s6n l ' oclusió del coll de 1<- matriu, o 
la. matriu a causa- d'un part anterior ha •Ued1.·t rnnlalta i no és 
possible la fecondació • 

.i!n el mascle l ' esterilJtat és rr..r:!s ... ima., i sempre ho 
BS per fal~a d ' espermatozoo en el licor seminal , i ée constan~ 
aquesta manca en tots els individus que han sofert una orquitis , 
puix que els cb.D.:Ículs testicultl.rb f:s. Ueden sold~n.s .uan ha.n sofert 
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una inflill!lt~.ció . També pot sar nul el coit per culpa de ceuses 
extranyes , unu femella rue quads prenys amb el sementtl A i no 
pel semenb. 1 B; aquesteb cuuses avui dia eb desconoixen-(pot
ser són de~des a manca de força d'atracció enLre l ' ovul 1 l ' 
espermatozoo , c.a.l irrual 'ue el cas de reproducció per consangui
ni ta li) . 

Totes les malalties genit(ls poden produir l ' esteri
litct. ~ les ~emelles el 85 fo dels casos d ' esterilitat és de
gut a unti híper - acidés del suc vaginal , devent- se a.lechoretJ neu
tralitzar amb carbonat sbdic al 5 0/00. En 7 o 8 litres d ' airrue 
al 5 - 10 o/oo de curbona.t sbdic amb una f!'Omo introdufda ..... dins 
de la. V?gina es renta a uesttt amb l ' u.jud<- de la mà 1 o.ixb es re 
peteix 2 o J n5,s obans de port~r la femella a 1~ cubrició . Si 
es·pr~c&iqué& i~ iecondació artificial , amb la sondà podria in
troduir-se el licor seminal a dins mateix de lo. matriu. L'es
torili tat en les poblacions cavallt.rs fines és d ' un 50 % i per 
les poblaci O!ls comuns d ' un L5 1~ d ' eugues es tàrils . 

L ' esterilitat t~bé pot ésser dezuda en la femella 
per efecte d ' un ~al part o si hi ha~ ut precioió d ' haver fet 
intervenir el bisturf o altres eines tallants , puix si es pro-
dueixen ferides en el coll de la me.triu èll cicatritzar- se tan
quen el col l de la matriu, i conseqüentment no pot haver- hi ~e
condació. 

Altres causes poden ésser , tenir el coll indur~t o 
una exantema coit~l , la vaginiti s granulo sa , etc . 

El tenne esterilitali no deu confondr e ' s amD l' iwpot~n

cia i la frigid~s ; impot~ncia vol dir iilipossibilit~t material 
per part del mascle d ' introduir el pene en 1~ ctvitc G de la fe
mella ; frigidés vol dir .ue el mascle dav~n~ de la fouell& per
manei:x: i ndi ferent , 1 esteri litat vol dir cue malgrat haver- hi 
coit no hi ha focondaoi6 . 

Si gnes de gestació - N' hi ha d ' rparen~s i d ' rltres 
solament observables per mitjà da reactius dc lPborLtori . En
tre els primers hi ha l a falta de c~ldors ; durant uquostu la 
vesí cula de Graaf es congestiona! omplint- sa de s1 ng 1 roven
tant- se , saltant l ' ovul , pel qua la manifestar.'ó de c~ldors 
s 'evidencia pel rajament de sang . .b.l tre seny"" -:~. : desenrot
llament de l es mames , per a preparar- se per la J..O.Lll!aci6 del ca
lostre ; si l' anim~ 1 est~ criant , als 5 o 6 mesos d'ester prenys 
quedt. t~. j,xut i desprds venen les segrecions d ' humors . alt/re 
seny~l és ei descens dels hipooardr~s , un altre signe és el re-
ootament del fetus ao~re les p_re~s d~dowinsls1 puix cue el fe
tus neda din~ro del líluid he~ibtic , contiuuanv en les bosses 
d ' aigua . Després hi ha l ' auscultacl.Ó del moviment ~el cor del 

fetus , el t axis o tacte recJal, posant el braç~~~ cap din
tre el recte s ' arriba a trobar el fetus , i com a s~~ne psioolb
gic és el canvi de car~c·t;er de la femella. . Com ' ,.; gnes h.: lu.
borE..tor i hi }11'< , analitzar extracte de placent.a , o ailt!.litztnt 
l a sang i les or i nes , en una feme l la preny l ' ~nàlJ.sis d ' aquests 
productes i ndica difer~ncies . 

Dur ació del prenyat - En les eu~ues dura dc 11 a 12 



mesos i en les someres 12 - 13 mesos ; aixb en els c~sos nor~s • 

• tencions a les femelles mentre estan prenya i abans 
del part - En les femelles prenys el perill més gran 6s el de 
la ~ndigesti6; und indigestió grossu provoc~ un aboru~ per aixb 
els mehJarB h~ d ' ésser bons i í~cilment di~eribles , nuraut to
ta la gestació no els hi farem fer treballs pesats , ni lel:J en
&anxarew en arades ni en carro~_ oerau~ els cops del~ Orúcos 
poden fer-les abor t ar. En els úl.t il.n.s temps se les "líé)on lloc 
separat dels altres animals , amb un bon j~ç i ben sec , sobretot 
en el moment de parir . 

rlacionamcn~ dels reoroductors - En lòs femelles s ' ha 
de tenir en compte gue al nrincipi del prenyat -t~reballen i ..
l ' ensems ali.1enten un cos nou , s ' ha doncs d ' aue;mentar 1;;. rc...ci6 
nitrogenada , com igu~ lment en el "líemps de la lactació . Un ~ltre 
element és proporcionar-los-hi fosfat de oal9 puix ~ue ols po
llins han de formar els seus ossos . 

En els reproductors mascles en l ' ~poca dels s~lts se 
' ls hi h& d ' augmentar tazpoé la rt..ei6 ni trogenl:J.Clo. , com i $ual meut 
el fosfat , jto. que el seinen és ric en fosfamina. 
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Lliçó 63~ . 

Pnrt o pollinament - El part en els soli~eds s'anome
na pollinament , i és el ~oment de ~ortid~ del fetus del ventre 
de la femell~ en ~uin instant rep el nom de nadó . 
~~--.. <\''t e\ )'"•t.c..~'""'!:,:tx:: 

'El pollih~ment el precedeix f enomens que l ' indiquen: 
a la fo;nellè:o 1~ sobrevé un mal estar , si l'animal està en ramat 
se ' n sep~rt.. CE,rcant un lloc soli tari , les mamelles cstt-l molt 
dese~trotllades i si s ' apreèen els mugrons 1·aja une gota de llet , 
la mucos~ da la vulva inflamada i sovintmont hmaidu. El ~art co
menç.;¡t des del moment que s ' inicia el prilller dolor , c;,ue s origina. 
per les contraccions de la matf iu puix que la femell~:~. ja fa .es
forços per ~ pollinar , que la m~triu mentre el fetus estigué en 
l ' uter, prolifera d ' una manera grandiosa i per aixb l ' uter té 
prou forç t~. per a mantenir el fetus , i els seus envolcalls, que 
en una b~stia grossa fan uns oO qui los de pes . ..l.viat l ' animal 
t~ ja força per ~ expulsar a fora el fetus, 1 quan s 'inicien 
aquestes e on trac e ions començ~ el dolor i el pt.at , propiwuent 
dit, sortint al primer lloo la bossa de les àigues o ~mnios 
quina primera mbllifestació ~s el sou revent.ajnent , podent- se 
provocar amb el dit i el líquid amnibtic a l passar per la vul-

v~ la lubrific~ 1~cilitant el pas del fetus . 

Si el fetliles es presente en bona posició , Jt ire.:lé seJl.
pre primer surten les potes del davant i dospr ti s el ,norro , i en 
aquest moment 6s au~ comencen els veritàbleG treballs i esfor
ços. ~1 coll de la n_ tri u està tancat des de la :tecondació , i 
ho està molt fortamant i per a que hi pugui pussar el pollí deu 
dilater- se enonnement , lo ':Lue vió;. fent- se & .• 1idc. que el fetus va. 
avençar .. t , aquo s te oper&ció es va fent molt leJ. tf 1.1ent , podeL.t du
rar de S4 a 30 hores , El coll de le IIU:..triu l ' home no pot aju
dar- lo a obrir si no és t~llant-lo amb un cop de oisturí , lo 
que no deu fer- se sinó en Últims exurems . 

El màxim dolor 1~ p_rtera el sofreix qu8n os desolda 
la. sinfi ssis is •uio- pelviema, ja aue sinó el ~etus no pass&ria 
pel O<J.nal pelvià , aquest desoldaJ·l.eTJii es uroduol.x peJ.' cïec ""' do 
lu. oo.u1iroeció dels musculs de la grop!i. .,.urn el canal pelvià 
es d :sold&. é s oull!l es passa el moment algit del part , venint 
i mmed1e.tam ent una contracció i surten les po t,es i cap del fe -
1ius que gener~ment acaba de sortir rúpida~-t . 

En els púrts , hom mai deu atolondrar- se, és una ope
rució se Jpre lenta , arribant- se sempre a ~:.emps a ajudar-lo l o 
m~"\:im po ssi ol e . 

l'art d.t.stbcic - El part dis"bcic és la preseü"ació 
c.normal del fetu.s ; el .,Pw-t distbcic pot dependre ja de la :tc..ro 
o dèl fetus !IL teix. DeQèn de la mare el. ell:~ CE:.sos de falta de 
forces , o o~ por espc..sru~ del coll de lt.. ..!.:.triu ; el coll de la 
matriu en el 1nomo:; del coit s ' ni poden ,.,roduir 1:erides que al 
tornt~-r &l coll de lo. w triu a la seva posició norülal o sigui 



~1 tancar- se , les ferides es cicatritzen i no pot sortir el Ïe
tus . Dap~n dol fetus en rotes les mLles posicions que aquest 
pugui present' r - se; sempre primer han de sorti r dues potes , les 
de 1 · davan·t o les de 1 d 3.:rrar~. . De s pr" s lo s malalties del fetus; 
o per la sev~mdnca de forces . En els casos devenfisem& dels 
re!ius o sigui peroi.l~os ' hu fGt na.ssa. $ros , s ' ha. de desquartitzar 
el fetus. I fincl_¡.lent Si el fetus l-=1ià ulOrt . 

Atencions que es deuen a la parteru - Es deu cuidar 
molt bé i immedi~~~ent desprf.s del part com que ~uod ~udtuda 

deu reaccionar - se amb massat€es ; deu )roc~~r- se el deslliuru
me.nt no.CL.c..l de les despulles i to~ segui 1i rent::.r bé la vaginc. 
i la vulv~;~. amb àigua oorica..dto. c~lenta • .3 ' na d ' e!Illna.T!to.r bé l ' t;.ni
l.ilal, i don ... r - li ·qu~lsevol beguda anti espa.smbdic&.; en ol nostr e 
.1:·e.. f s a les eugua s els hi <ionen vi, i com ulineüta.c ió o 1 11rimer 
dia sols un~ f~illtidà clYI~ c~lenn~ i un~ abeurada c~l~n~~ de 
farina ~lor . Als ~ies Qegüents vert vendre fins ~co~uu~~r-~es 
al rè~iw normal. 
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31 ~dó o oollí - Així que neix, lo primer que es fa 
ét. e>..(-}ina.r si le& obertures na.tL,Xals estan o no obertes; si no 
ho són a..'lio un cop de tisores ja n ' hi hu prou per a corro-ir-les . 
Algur.~s va· .ucs el n~Jó no resnira i aleshores deu prao~icúr- se 
la. res1'ir,..ci6 e.rtific..i..E..l , amb maf:l.;:;atcoo i movüer.~~s j)itmi oó . 
~1 n, d6 j& normalitzat, lo ~ue deu ~roourar-sc és quo la feme
llt.. s'b.cOsliumi al petit, puix que SJ. és lu priuer vegada que 
són mares no el_ saben • .Lo primer l,llle s ' hu de fur és \..\.lC l<:1. ma.1.·e 
lle1i el fill, ~ue es~à untat de lí' uid ñ~11bt1c, i així 11 fa
cilit~ 1& transp1raci6, i li reSCúolei~ 1~ circulcci6 porif.ri
ca.. Si l ' eugt~. o somert.. no vol llepar el petit , es tira seW. , su
cre o seg6 en lt.. pell del nad6 i aleshores ja llepa; si malgrat 
tot no ho volgués fer, s 1 h~n de fer fregues ,.1 petit amb draps 
absorvents • . s.l cap d ' unes hores sf acosta el petit a lu mamellèi. 
de mallerE:. que umb els lle.vis toqui el mu~r6 . L''3rb a les eugues 
primiperos el petit els hi fa pessi~olles i el rebutgen. bi han 
també petits qae no saben ~mar, en el ~uel c~u , sobre el mor
ro del petit s ' hi deixen caure UL.es gotes d. llot de lu. mamella. 
i el petit jb bg~fa el mugró . ~pagès hi hs la cosvum de doner 
a 1 ' ni.wal rescent nas:; ut Ull ou , o vi, o ricino, cosa qu.e mc;.;.i 
deu fer- se ; pri' or s ' n~ de doner l a llet c~tosvr~l, que é~ ~olt 
carep-ada de sals i fa de purgE.nt í així el .e-reducte intes~.~ina.L 
dllOmenat el meconi que te~en els nadons , unü as2àcie de pega 
11ue es petri fica , i si no s ' ex!:>uls&. pot produir una. i:ndiges:i6 
i la. seva mort . 

L' eug& durunt els pri~ers dies ~ E ~illor que no surtí 
de l ' est~ble . En el ~teix dia del p~rt se li dona un~ be~udu 
est i mulant , t~ de f~na umb segó. A 1 ' endemu ja so li pot 8onar 
un~ alimentaci ó verda , i si é s a l'hivern se li don& tub~rcols 
i arrels , és a dir, una al imentèJ,ció que no SiP'Ui pesúdt:o., pulx 
que 1)er efecte del part el tub digest iu es restreny. 

Laot~.ncia 

L' euga quan està lf?.otant se li dona ll4Q..~.ilimentè:lci6 
prop o rei onal a la llet prodru..da. Com qu~ ' s dif~c ~1 1pesurar :J_a 
lle"t 1ue produe i x una euga , perquè 1 ' an~ual no es de~ xa. munylr , 
el rG..cionaHlent deu fer -se ten~nt ~n compte de que no. di~i:~rl;lei
xi de pes. Durant lc.- lLctànc~a h~ pot Ile.ver una pet~ta ~na.~~es-
ci 6 là.e; tea , i weshores el petit se li continua d.o.u...-.a t 1~ llet 
de 1~ seva ~re i res mes . ~ 1uestcs indisestions s ' rcostumon 
a produir en elo casos ~ue l'euga ~reball, . 

~esprés del part l ' euga o lc somera uot mmrir, i ~

l~suor~s o s 1 h~ de ot~car una did~ pel petit , o 1cr 1~ lactàn
cia urtifici~l; e l buscar una didu és dificil . Si es fa la lac
tància urtif1o ial se li dona 1 <:... llet alilb oiberon, 1 no que l'a
nin~l se 1• prengui ell ~teix , perquè no ea ~&Den , i se lu 
beuen deprossu i s•e.1..:1pa.txen• Derrés no se 'l s hi pot donar llet 
d 'eugu , perquè &questes no es deixen UUJ:lyir, i se ' ls ha de d.o
nar llet de vuo~. xer dixb la llet es dilueix &,fu ài~u~ d' or di 



als primers dies, i ~1 cap de 8 dies ja pura i Lugmentant pau
l~tinament les dosis . 

De slle tement 

~uan les eugues segueixen un règim lliure l ' ho~e no 
intervé per a res en el deslle~~ent , el pollí tot sol ja va a
~e..~.ant. moç~des d ' "i1e~ba. , . til pr inc~pi com guc no sap fer ni la. 
uegluc~6 n1 la mast1cac16 cada ve~da ha d'anar a for un trago 
de llet per a e1.1;¡assc.r- se els brins d ' herba; d ' aquesta manera 
paulatinamen t auoden els peti~s desmamats i gairebé mai sobre
vé cap accident . r.¿uan es ~r&..ct&. d ' eugues estabulades , !riuera
ment es van reduint el nombre de ~~Gdes i a la menjadora b ' hl 
posa un grapadet de farratge ben tendre , i així os vu augmen
t.ant progressivament fins a donar- li sol¿Jllent una mwu..1da per l<oJ. 
nit , complementant- se la raai6 amb una foXinada , o ordi ben es
mi e ol .:::t. 

,;usn ten,ps ha de durar lG.. ls.c taci6? La. mi tad dolL te:nps 
que dur~uel pre~v.t , més aviat més quo mouys , o mesos en les 
eugues . Hi h· 1 ... pollins que ea doser...rotllen més que ~ltres . Ds 
pot complement~r l ' tille tament amb la següeü~ llet artifici~l . 

50 grams de farina flor 
50 " !le fari na feta¿;., mitges de cereals i lle~u

r..ünoses . 

~s fa bullir amb 1 l i tre d ' àigua durant t res quarts 
d ' hor a. . D ' ç..~uestu llet artificial se ' ls n ' hi uot donar tante. 
com vulguin , i a.ixi el seu de s enrotllallle.at no· estarà subjecte 
a la 1u~titat de l let que se~regui la t~re . 3n casos de diar
rea es sospen aquest complement de raci6 . 3ls resc i piellts que 
serveixen per aquesta operac.ió s 1 han de tenir molt nets , escal
nant- los Cüda ve0adu• 

Hi giene 
Els polli ns .uiill de fer un exercici muscular , ai:xí à 

l ' Urgel l no hi ha cap poltre ben con.~.·ormat decu1i o. q u.e els ve
neh en e s-r;abul ac·i6 compl eta. El s pol tres s ~ han do criar umb lli
ber tut que l ' ani mal pugui cor rer i s. lt r, i així l ' ~parell 
locomotor est~ ben desenrotllat , perqu~ si les oxtrewit~ts n o 
són ben dese:u.rotllt des els aniiJ.<;a.lS s ón bons per a 1 ' escorxador 
i no pe l t r e oall. 

L 1 e.l i ment"ci6 de l es someres i eugues popant , s ' ha 
de r egul a r pel p~ s viu de l ' :ni mal , de maner~ quo lf animLl n i 
perdi n i guanyi, i ~ue l a raci6 porti al :nenys el 50. í~ d ' humi
t dt , ~er tant contindrà farratge s verts o tubercols 1 crrels , 
de~é s en lu llet hi entr a l a calç en proporció bas~nt elevada, 
i per aix~ se ' ls ha de donar fosfat de calç o ferina d ' o~so~. 
A una euga de bOO Kg . se l i poden donar de 70 a 80 gr . d1ar1s 
de fhrina d ' ossos , i l a mi tat a una somera. Hi n. n molces subs 
tàr.ci es &~Xit_ues que s ' elimi n en per la mamella, com l a estric
ni na , podent ol t erar la salut del petit . tii l ' uní .~1 cri a i 
treba lla s ' hWl de t~:n.d.r en c ompte o.quests dos fac'tors . 
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.Jbvids 

Evolució de l a forma del cos , do~ pelatge i de le cor
namer.ttt - :2ls bovins presenten al ca¡. de poc temps d ' haver n~s
e;ut unb. :rort.lu ja m6s diferenciadtl evollcionl;..ut rn~s r apidamont 
que els à~uids; molt prompte ja es distin )01xen e~s mascles de 
la femella . El pelatge dels aniu.~als infants és sempre d ' un tó 
més clar que el que t1ndran quan seran adults , i quLn es fan 
vells el color ~ltra volta es torna a aclarir . Jls bbvids gas
cons quan s6n adults són grisos i en envellir-se prenen un t ó 
clar , d ' un color mantega. Tots els anilllals joves es distingei 
xen per les cames llargues. 

3n els bbvids les diferències entre mascle i femollu, 
a vegades són tan pronunciades que semblu que pertanyin a una 
raça diferent . Les banyes creixen r~pidament , als 2 anys ja te
nen la forma i dimensions definitives, e l noixer solament es
tan iniciades. 

~,. - ... v:.."~~~~ - \, 0'\¡ ..: "'{\ ~ Q.&~.s 
\' 11..~ !\,.'\. - Durant el temus que dura la lactaci6 reben el nom de 
vedells , entre aquests ês distingeixen el vedell do llet i el 
de despop~t . ~uan tenen més d ' un &ny s'~nomen~n anolls · en ar
ribar aquest~ ed~t , si es des~inen a la reJroducció , eis mas
cles s'~nomenen bravatells , i ~uan aquests tenen de ~ a 3 anys 
braus , i toros pels renroduetors adults quan ja estun defini
tivament formats (als 5 anys) . Les femelles reben la denomina
ció d ' anoll es o braves de 1 ó.lS 2 anys , i '-. uan ja es donen a l 
mascle , desseguidu que vedellen s ' anomenen vaques . 

a suests animals es poden cestrur i aleshores de 1 a 
2 anys s ' anomenen pujants primals i da B u 4 anys puj • nts . 

Cronbmetre dentari 

illls bbvids solament tenun incisius en la mandibula 
inferior, i en nombre de 8 , amb 8 p&rells dc mitjanes ; els mo
lar~ són e• nombre de 1~ a c~d~ m~ndibula; i els canins man
quen en ambd6s mandí bules. 

La fbrruula dentàrea ~s: 

i o 
4 

e _Q_ m ~ 
o 6 

El tewps uti litzable dels bbvids és m6s cur~ que el 
dels è1uids, especialment baix eJ. punt de :nira d ' éillimals d ' es
corxador. Per aquest motiu e1 seu crortbmetre don tari tis molt 
més senzill qua el dels qquids. 

Per a llegir el c~onbmetre dentari d ' un bbvid , es 
subj actarà 1 ' ani. 1al apretant-li el tapi9 nassal amb una mà, i 
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amb l ' altr a mà s ' abaixa el llavi inferior. 

Els b~vids acostumen a neixer amb les pinces i les 
primeres mitjanes . ... uan solament té aquestes quatre det.ts de 
llot , 1 ' anL.1u.l té menys de 10 dies . J ... ls lv dies jc surten les 
se~onos mit janes, i als 20 dies les pales i ols 1~ molars de 
llet (6 ~ ca~ ruandibula} . La de~tici6 de llot completa indi
e~ una edat compres~ entre 3 setmanes i un ~o5 o o mesOo • Du
ra.üt aquest ttoups aquestes dents su:freixen po,¡ues modificacions 
Si d~rrera d ' un~ tercera molar de llet apareix un~ Inolar per
manent indica dl menys ñ mesos . ~uan ju han sor~it 4 molars 
caduques (un a cada rengle) té a l menys de b a 14 mesos . Amb 
un altre molar caduc a cada rengle té 15 mesos • .rln aquest temps 
els incisius estan ja gairebé gastats del tot . wuan la pr imeru 
molar de llet ja ha estat canviada en tots quatre rengles, in
d ica que l' animal ja té 18 mesos . 

La sortid~ de la cinquenQ i de la sisena molars i la 
substitució de les molars de llet indiq_uen de 36 mesos a 4 anys. 
En rquest temps la dentició ja està fetu, l ' E..nimal ja és adult. 
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Lliçó 66a. 

~leoció de renroductors 

En l a elecció d ' un reproductor ~'uu a~ ~euir sempre 
en compte ~ l ' us a què se ' l des~in~. A quina edat deuon des~i
~ r - o" ... .1.- rol:'.r:uv..~coJ.j r :no;;) mürnal s 'Pr coços porlieu Ull r ()tard 
en ol s .t ... .:;bmcns dJ nubertail i fins 'hi han cêisos d.' animals í·rl

g1i1.ds, br vn.tell¡;;¡ à.e 1 è-ny i .aig t <.;Omplot.:.t:"ct:t indiferents él.&
v..,.nt d ' una vaco.; aquests ne.turs..lment no serveixen.. ,;:;1 tempe
rament j¿;¡, sigui 41rdent o fred .,.._.,irebé uem-oro ()Orrespon 'als oa
ccracters sexuals secunu~ris . Un animal fri,..i<l no és mai un 
b?n mctscle . Un bo~Lrcproducto~ hu a~ tenir un c~p gros , mirada 
Vl. va, coll gros, pi .. &.ii!ple , to~tículs ;rosBos • 

..!-¡.1 dont;:,r les femelles al m&scle, deu tonir-s:e eu 
compte que e_uestes no siguin massa joves ~uiA quo l ' animal no 
esteri~ encara prou ben ío:~~ . i l 'alimcn~ació que reben du
.c~nt el prenyat es veuen ob¡ iQ'adeE:> b. ren¿,.,.rliir-1 onGro ell. i 
el fc t-us , i com ~.:~. ue correntment 1 ' al Lnentació és insuf1:cient , 
no pot subvenir a les dues neccssit~vs, i la v e~ queda dosgra
ci'- du. -pe::- se:rapre .I!és , ~ueda lv U(.; s'a ... oruena vr e: aturida. .L. 
fe11ell' no deu donar- se mai 11.1 :ns.scle fins -ue tingui al Itenys 
14 mesos, millor als lo niesor:, i teninL ~Jn cêmptte que c_uan més 
ben alimentada vagi més ~viat es podrà donar al toro . 

A 1 ' escollir un toro dau t.eni~· - se en compta la. funció 
que s ' espera del seu producte ; la majoria de les vaqueries no 
vol en un toro gras , ~refereixen un ~ni~al raauític, petit , per
I}_Uè a i xí hi h2n més probabilitats que ol part; sip-ui més senzill ; 
un par~ di stbcic os pr9senta més difícilment . Js de n~t~r que 
en·tre les vaaues e ue viuen en l li ver ta-r, rarament os presenti;... 
un mal par t , -mentre que quan el besti&r viu completameLu o~t~
oulat , hi han molts pe~.rts que van malament . .aquest s mals parts 
els v~quers de Barcelona els han cregut deguts a obtenir ve
dells massa vol uminosos . 

Es de notar :ue le~ vac;.ues Schwytz, en ol seu ~<:J.ÍS 

són prenyades per un toro no~1al de l a seva raça i ols purts 
es verifiquen cor~entment amb 1;ota normt:Uitat , degut a ésser 
un bestiar .nol t rústic que colJtinuau3nt vi u en els pr~ t. s . 

Sembla, done~ , que si les v~ ues de b~rcelonu que 
vi uen comple vament e b vabulades poguessin disí"ru·tar d ' un pttrell 
d' hores diàries d ' o~orcici, el nomb r e de mals purGs ~uedariu 
norablemont reduf t . 

~n escollir ur~ üoro s ' ha de tanir en compte ¡a seva 
geneol oei a , dau com:probar- se si descendeix o r..o d ' una familia 
l l etera. , punt sumament it -,or tant . Demés , c;_m1n s ' han de trièir 
els reproductOrs , d ' en~re mols ani~~lG • lo millor és anar fent 

sel. lecci ono ~uccessives , començ~ deE:> del seu ne i xe-tent . 

Un cop finida la l actació el~mins.r el s Í:!.ue no fo..ci ll 
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un cert pes; al mig any es repe~eix , i a l ' any igualment . D1 

aquesta forma es procedeix a una sel . lecci6 ri~uros~ . 

Pel bestiar do treball , els re~,~rod11ctors han de tenir 
el sistem~ OSbi i muscular ben dosenrotll~t . ui e~ volen ~ni
mals per~ l'escorxador, s ' escolliran ail~~~o de cap p~tit i 
de grans amplades . 

Ot .Ldors _ l'~~~~~t. w..Q,., ~~..., ~tJ--rw-2,.. ~r./')~~ ~l~~ 
~'o~,;... 
~uan la veca està en el ~eriode)~~~~enat do caldors, 

~b a dir 1uan els llübis de la vulba es e~ i os fan ro
l."'~~~ld'r~~·' ee port~ u atorir . aquest ~cte en els bovla.s 
e:::: .. / é-s menys apa.rÇi t6s iue en 1 r espècie cavallin ; el toro cubreix 

la vaca molt rapidament . El coit es fa molt facilment , i si 
1~ vaca al cap de 16 dies no torna a prosentt-..r elst sig~o~ d~. ,_ . ) 
les cald or~!\ ~-& sen.Ial de quet. na u..edat prenyada. e..-'"\1- M 1 ~ ... · ~ ~ 
l•\ ~~:--À ~ ~ \ ~~"'Jc- O ~ ,H 'r- ""~'" t' ..JA 1,.....,:.\k,..,Jt. ..,...)\:.~ .:1\ w "'-'*.- V ;)~_,r ~ 

.. ~ .,.,.Jv¡t~ '~~.;;- ~w t- ~ ,'\,.: J~<.-.~. 4--(I~~ ~~L-1~ ~~ ~.,~-~.--.4%1~. 1~ .avor1men ~ v ,- '-

En totes les v~ uerieG , oom a reproiucuor m~scle s ' 
~o o S1jUffiti. a tenir un .mi1ual de dos anys, un brau. Si le:;, ieme
.Lles tamOÓ fOSSin tan joves S'drribLria a ~ degeneraciÓ . Sor
tosament aquests br~ub ~tore1xen vcques adultes . Si un ovn 
orau el maten als dms anys eà perd un bon reproduc~ur molt 
promte , ço oue és 11~ s tim~ ; un o on ¡¡oro s ' ha de gm= rdar fins 
que materialment no serveixi per f_, la montQ.. Es recorda d ' un 
toro de la raça Durhum que s ' uti¡ivz~ fins als 15 anys . u. 
predilecció per -lo toros joves és deguda ~1 prejudici de ue 
si el toro és petit produir& un part més íacil , i també ~1 fet 
que un t oro fins als 2 ~ys ~ mig no produeix cap perjudici a 
les v~ques, en crutvi un animal voluminós les aixafa , leo ensor
r~;:.. , especialment si os tracta d ' una femella jove . 

4-.. I.J.u.GSv u.lt..illi ff;~ 6o -.,erv , J:J..,J.v 1:"' ~ S J.LVCll vu..L- ... e J..:. .:.
posant de dos mascles , un jove i un d ' adult . El prin1or es de
dicaYia ~ euorir les vaques joves , i els ~eus ~roluc te a es das
tin~r~n a l ' u~uorx~Jor , 1 ol ~uro adülu ier- li courir les va-
ueb adul~o& , i aquests prod~ctes guard~r- l ~ s per ~ l a conser-

v~ció i millorsmenG de l ' espècie . 

Un altre medi per a evi ta:c y_ue el toro esllomi les 
vaques , co1~sis cirt en ·¡ tili tzo.r el se:-ffeu~ (:¡; .... .cell : ol.: ... ntar da s 
pals a terra , a una dist~ncia d ' un mètre 1 m1g . ~~ues~s dos 
puls s ' uneixen per una Jt...rra trc.vosserc:~. pos.1.è.a E:..l't..:ç \ ;.•ia dels 
darreres d ' una va~a. Lqueste barra trtvessera es I~ ag~ntar 
sobre dos braços noritzontels ~ue aGuanten els dos pals verti
cals. 

L~ v~c~ es JOSa entremig dels dos pals ulantets u 
t erra , i desbot~ dc 1 · barra travessera . -~uesta-b~rra és con
venient que pugui !-los ... r-se a -alçàries diferents , o. fi <!UO quedí 
a l ' alç~da justa de les an~ues do la vaca. 
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El toro cil cobrir la vac~ apoi~rà les mons sobre la b~r
rr~ travesser~ , i així l a vaca no dou.rt ·~guttntar el toro . 

1 moment de fer el salt, la vaca degut a l'embr.~i
da quo rep pot avençur un :pas, pel qual motiu és uconsellablo 
fer apoiar 1~ b~rre;. travessera sobre dos braços horitzontals , 
~ fi que el t~~vesser es :pugui despl~9-~ junt amb lb v~c~. 

. . 
En els c~sos de toros joves i vaques adultos, s ' ~ju

d ..... la mon-ca font aoaixar el ter9 posterior do la Vt..Oa. posant
la en un desnivell . 

Gestació 
La ~estació dur& 9 mesos i durant a uest temps hi nan 

vQques que convinuen treballant , principalment si es dediquen 
d. feines agr:fcolos, tenint en compte de no fer-les treballttr 
mGtssa uuran~ ols tros ultims mesost i durant els vuit dies ul~ 
tiu .. s es tenen a l ' estable , en re,t)bs b.bsolut . Si són vaques 
lleteres , continuen produint llet enc8re que estiguin preny~
des , part els va~u.ers les eixuguen dos mesos ubans a ii que el 
fato quedi oen nodrit . 

El p~rt consisteix en l'expulsi0 d~~ vedell nue ha 
acomplert la sev~ evolució dintre la matriu. 

Hores abans del part, la natura est à inflamd.da , i 
per aques~ forat hi roj~ un suc groguenc. Les ~amelles estau 
plenes i dures . 

Lt. vaca es tindrà sola. en un bon jet9 ; los vaques 
unes vedellen dretes i al tres agegudos . 

1a primera cosa que surt ~s la bossa de los ~igttes , 
després el morro o l es r otes del vedell; on aquest momont as 
romp la bossa de les a.1gües , i acaba de sori.ir el vedell . 

~1 cap de dues o tres hores d'haver vedellb.t sol 
treure els llits. 3ls llits dels remu;ants són en forma bnO
mend.dG do cotile~ons , unc espècie de bolcs vasculars , unes for 
mes ovoides esca~pades per tota la matriu 1 on v~ a par~r el 
cordó omoilic~l . En les eugues i someres la placant~ ompla 
uniformamenl.. t.ota la mar.riu , constituint una superfície vascu-
losa. 

Zn les eugues i someres l a ~lucentd s ' explus~ dintre 
de les G4 nores després del part . Les vaques poden esperar 
fins a vuit dies a expulsar la placuntu. Lu e} tretcció en les 
eugues i som eres és fl:tci'l--; immedib. tament desprls à. al pèirt , per 
la vulvo. surt algun tro9 de pl aceni.,a i prenent aquest tro9 per 
guia e s fi e el braç di ns de la na tïurv. ano.n t se~,~;uint la gui<=t i 
en lu mat.riu s ' ni troba ...-rrapè;i.dta. lü. plétcento. , i amb cllidado es 
Vè, desprenent . ..:. er o en els ror.rugants deu seguir- se e o tiledó 
per cotiledó , i l ' unió de cad~ cotiledó dillili 1~ m~triu és fortd , 
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fadigant enormement ~questa sep~ració; l ' extracció de la pl~
certe d'una v&c~ pot d r~r 4 o 5 hores . Lo ue eó uo~ fer és 
evit~ ~ue la placenta es podreixi, ço que s ' aconsegueix ~en
tdnt la ma~riu ~mb una solució de permanganat do potassa ~1 
1/ ¡¿ ío() feta. amb aigua 'bulli de. , i un cop la solució !tebi a os va 
rentant la bulba fins t ue l ' uigua sortint tingui ol mateix as
pecte que l'ai~ua entr~t, i al cop de 5 o b dies la placenta 
s'hu després tota sola , i és expilsu.da. En moltes vaqueries, 
si surt una mica de placenta s'hi lligu una espardenya a :fi y_uo 
fassi una mio~ de pressió . 

Un altre accident ~ue pot ocorre és la caiguda de la 
vagina per haver~se prolapsa~. lii pot haver prolarse de vugi
na sola, i prolapse de vagina i matriu; quan és la va~ina so
la en surt un pam a l'exterior 1 quan surt matriu i vagina ur
riba fins a terra ; desseguida deu ~ornar- se a ~ic~r dins , pero 
abans es rent~ amb una solució tàbid de perm~nganat o de solu
ció s~lina . La matriu es fica a dins d ' un cossi , i es neteja 
i ~llavors amb una tovallola o un llençol es renta i es resse
gueix tota la matriu amb aigua desinfec~ada novb, de manera ~ue 
no hi quedi 1& mé E petita brutícia , i _uan est ' oen neta es 
:fica a dins , per~ resulta que la matriu està inf'lamada i deu 
regar-se amo aigua fred~ desinfectant , a fi de descongestio
nar-la i reduir el volum; es v~ desfent el ~iro lentament fins 
~rribar a la vulva , es fica dins i en arribar 1~ m~triu al seu 
lloc es produeixen una série do contraccions i si no es posa 
un obstacle la matriu torna e sortir . 

L'accident de la sortilla de la m~triu pot evi tar- se 
coloc~nt ~ la v~c~ un ap~rell especial , que li deixa orinar i 
defec~r , pero li priva que expulsi la ~triu , apret~nt 1~ vul
va fins que queda la vuca norllialitzadu. 

La ma-triu d ' unt femella verge o la que faci tiornps 
~ue ha expuls~~ el fetus , ~s de la o~paoitat d'un mitjó . En 
la femell~ feconda creix el fetus , i el;;. teixits de lE.. iJl~triu 
proliferen, anant- se la matriu expansionant , fin~ t: crobrir e¡ 
fatus que moltes voltes fa 50 quilos , m6s els líquids amibcics 
ja que a 1uesta fou 1~ diferència de pes d 'una vaca abans del 
~art i vuit di es m~s tard . ~esnrés de vedell~r es redueix la 
.... 
matriu, disolvent- se o absorvint- s e les oèl . lules, ~uenant ~ot 

normal i tztt t al.tre vol tta. . 

Si el par t ha estat forçat , dolorós o llarg , ju que 
n ' hi nan 1uc duren o i ~ hores , produeix una fadiga enorme , 
quedant la vaca lassa , devent- se reLornar , don. ~t-li un repbs 
absolut i estimulants , i una ali~entació ~o pocs ali~ents e 
verds i begudes farinoses , i t~ de fenc , en cseneral a.lii'leiJ. ts 
poc voluminosos i concentrats . 

L~ primerv llet que produeix 1~ v~c~ ~s 1~ llet cc -
i ostral , ~ue neu donar-se al vedell , servint- li do pur~G ' ~i~ 

de facilitar- li l' expuLsió del meconi . 
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Desseguid~ d ' haver nQscut el vedell , si el cordó del 
l lombrigo no s ' ha trencut , se li tallur~ a unB ~res travessos 
de dit , lligant- ¡o ben brran de la panx~ . El fil o beta awb 
què es faci l~ lligada serà assèptic . Jl llowbrigo es rentar~ 
~b una aigu~ assèptic~ . Desseguida es re¿dSS~r~n les overtu
res naturals : orelles , ulls , narius , ooo~ , natura , for~t del 
ses i :forat de lo. verga. Si hi ha un~ obertura tt.~ada , amb 
unes tisores s'hi fbrà un tall . 

El vedell es por tarà sota el cap de sa mare , perquè 
el llepi . oi es tracta d ' una vac~ de primera cria que no el 
vul~i llepar , s ' escamp~rà un poc de sal o farina pel oos del 
vedell i aixi s~ mare el llep~. 
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..;.;¡.lletantEmt del vedell - Els animals de peu rodó :ran 
una 1-c~ància normal, ~er ~ en l'espècie uovinu , per econom1~ 
de les ruces lleteres, ald veo.ells se'ls se )ura immeo.ia.to.m-,nt. 
de la mare; lu separació h~ de fer-se dees~ uida. . del contra
ri el petit mort d'enyorument . La quantitat do llot essent ex~ 
ceasiv~ ~1 vedell uot indigestar-se . Havent-ni lW excàs de 
llut, és I.:lillol voL.diie-1 ... -c:l meres.~ q\te dci::.c~r que es !.'&ci mal
bé . 

La lactància ~rtificial del lJetit ea fa : primen es 
dona al vedell la llet ca~6stral . El vedell segons el s. las
tí necessit~ ~iferents quanti~.~ats de lle~; ai ha d'éss&r un 
re¡roctuc~.~or ha d'anar fol~tamu.~..~.u aliuwntat , J;JUi::x: oue totes les 
bèsties alL. ... en tades defj_cien~.~men·l; se tn ressenten to .-a la vida, 
per aixb 3ls anim~ls reprodQctors neg0ssite~ coJsumir : 

11! . setmana 
i:!!! . " 
3!:'! . li 

..'l.l.mes 

- de 2 a o litres 
- de ¿j (..¡. 10 11 

ll:: ll 

14 ,, 

No sembla prudencial augmentar la quantitat de llet 
al p~ss~r dels 14 litres ; al mes amb els 14 litres ja en 6 su
ficient , ja està desenrotllat . El vedell pot pondre 1~ l~et 
directament d ' una galleda o posant ol dit a la boca ient el 
dit de muP,r6 l o a:ni:> biber~n ; el primer sistema ós ei mé_s aac i 
dent~t en indi gestions. 

~questa escala de consum de llet practi cament no es 
sesueix · mn vedell s'~limentu se~ons lti vent~ de lti llat J con
sumint ia llet sobrant, alimen~an~- se nolt irre~ularment • 

.Els evident qutJ les va.queries que vonon la llet fr~s-
c~ no poden conservér els ved~lls ; quun s ' acaba la llet o~ ias- -· 
tr~l , ~ls 20 dies , han de vendre e~s vede~ls , puix que ol ~e~ 
pr eu de manutenci ó seri~ m~ssa elevat , ja que és també elevat 
el preu de lu llet que venen~ 

~uests vedells que les v~~ucries de Barcelon~ venen 
g,ls .GO dies van a p~rar als recri-;.,dors, que di sp o sen de v ..... ques 
dc petit~ Rroducci ~ de l~et , i en mala si tuNc~ ó topogr~fica , i 

Oc..th .. .ll1<.< o. ~.J.u.~~~~lis sa . ...i ....... lll':".-1 dos vedells , 1. rb.r~ és lb. vacé:. 
que dongui .nés de 1¡:, litres , u00aLv .... "' 1 A _'\,ell o litres dir -

ris. .~~.ltres voltes les vaques es munyeixen i eB reT'ltir!ieix là 
lle't uní I'ormament . _ ... 1 tres vol tes se' .LS ni dona llet dasne;.tr:.da. 

Dn~ ~ltra forma és af~~ir-hi a la llet n~turul aigua bullid& 
runb fti.rina flor , a rb-6 de 50 gr . _per li tro. ~-inalutent hi ha.n 

les v~ques dels J?i:rineus els vedells dc le .... quals mamen directs.
.~.nent de 1· seva m ..... re .• 

~1 deslletament dels vedolls de les vaiucs que pastu

i'en ec fo. sol . l·~n les que s'" lle ~.~eu artificialment es comença 
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per donar-los un i)Oc; de vert ~.~rinx&t . Ran ll.ú .fer 1 'uprcnv t~li-

ge de DtiSt:icaci6 ~ da doglució..! El primer -.~ o.aixu.i per.w<.Jlçnt 
surt f 1>:.- 4 o 5 mesos i 3t> (..; lc::.IJ.Ores que p v-..Lo.i..t < .>L .. e:tç&r ..... do
n_r-los m~ 1jar. Eer~ l'nome s'avenç~ , i així vouroo vedells ~e 
1 a 1 mes i mig que meno-en vert . .o. 1 ' hivern en lloc d 't~lfa.ls 

s ' acostuma. a don~r ~locs de re.Jolàti~ ootin,.,.uts en l mà ün-.~~"'-4-.Jc-.. 

Si es disposadde poca llet, es completa amb l.ie~ ~rti11oiul (fu

l'intt flor oullida amb l:..i ,_sua) . Si el vedell Vf:l re~urdat no es 
desmama fins nls 6 ~esos , en canvi si aa veu v~lent i amb els 

caixuls permanen"ts l-ls 4 mesos , i si venen nonnftlment als 5 me-
sos. 

Els vedells que va.Li a pastura a mmlttwya es desmamen 
tots pel m5.teix ten.ps , per bant .... iquel, tanc els :""ue foren els 

primers en neixer com els últirus , arribant a mamar alguns de '1 

a 8 mesis • 

. u. la vaca no se li donarà res que p~ui donar una. 
llet irritant, ni eò pos~rà ~ la mamella sub~~~cies càustiques 

o tbxiques . d ' na donat el cas de curar un~ malur~ d ' unu mame
lla ~b pom~da mercurial , i al munyir caur e gotes de la pomadd 
en el rescipion~ col . lector de la llet , produint desnrés en l ' 
home greus transtorns . Els vedells que enc~re m&illen són fredo
lics , per conse~ent es tinnran a una temperatura de lb a 17 2 , 

~ rob 'U1 oon j~ç , i re~ul&ritst en el menjar i en els ~ )ets. La 

llet i 0ot.s els linuids que begu i l ' a.ninlal u.euen este..r a un~. 

tem~cratura de 37 u 68 2. Els al iments sblids que nm portin pa
r¿s~ts i que siguin tendr~s i de bon maste~~r , i s ' ex~min. ran 
els excrements comprovant IJi són o no oen l.Ligats o s i són més 
~viat durs ; en ~quest ulti m ces l ' animal es posarà a diet~ o 
~ mitje dietG. C¿ia dos o tres cops per setmana es mirtirà si 
tenen el morro humid , i si ost~ ~legres i si tonen 1~ pell 
net~ , ja que en ella hi viuen tota mena de ~~ràsits , quo l ' t~i -
wal es grate. amb la llenl'>"ua , infectt::.nt- se d ' en1ermatats mor
lis.ls . 

Bn resum deu recordar- se que l o que ea porn dur~nt 
1~ ldct~c ió no es recupera durant to~a la vida. 
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Lliçó o8~ . 

~~~t.."''·o\-\\. '~.c.."...o""""--~"'-o'->, _ 
Ovins i caorins- Reproductors~- .Jls rc.:..!:'rodu0 Ol'e 

ovins s'anomenen m~rrà i ovell~. Els pe~i~d que làcten xais o 
corders (lletons quan popen ). Durant el primor any s ' anomenen 
primals , i ~u el segoü ~~~ s , ~~ :re J~o si~uln animals capona . 
Els ovins nan de reunir les segdents ~uulitats : llet . carn, i 
ll~L~· ~uun ~O anys enrer~ 1~ llan~ er~ el producte princip~ , 
el producte Dàdic d ' aquesta explotaci6 ramuderu, o 1u~n ~n circu 
cumsttt.ncies especie-ls , com succe1 dur~nt 16 t>E:ss ... d(:.¡ guerr~ europet.t. 
peu , 1 ' e;levut preu ·1.ue ~ücan9~ , fc;¡, q_ue ocu-oi ol lloc p:ri.nci ... Jul . 
en aiuosts ct sos , l'e:h.:plotació s'orienliarà e:1 el sentit dc 1~ 
producci6 d0 llana, perb , normt l n:ent el p1~oducte més pagat ~s la 
carn; els ry~ts ovins-~ctua~ent han de tenair a produir çni
mals de for ça pe8 . 

La produoci6 de llet en a uests animals es for çv secun 
dàri~, merccntilment se li dona poca valor . 

Els reproductors s'escolliran d ' ocord amb les nocessi-
tats de 1 'explotaci 6. .,. .... ues ts animals ~ls tres mesos se;; ' ls sot 
me~ ja a una sol .lecci6 , millor dit , t Utte tria , i als cicc me
sms, una (Ütra , dvi:xant t1 les hore& de ca.s~.trúr als destins:~s ¡¡ 
reproà.u.c ~.~ors i als r..ou o onze mesos es í'a .uL última. sel . lccci6 , 
i si de.ués , es té en coiLJtç la geneologis. de 1 ' animal s' a.rribtl
rà a una sel .lecció perfecta • 

.L ' ani~a.l ha. de tenir un cap ma::>(;le , .m~n·1ic , jb. de 
petit , ·nen conio:rmat , si el volem per carn que sigui bBn wnpla , 
si volem llana e ue la llanr no sir;ui amb pèl caní , que les :r:o
gions sense llt~-nt.. no siguin e:x:tenses . Si volom , llot , als mas
cles deuen tenir una untuositat espeoi~l i un eB uolat xi, i 
les femelles que siguin ben femeni:o.cs i umplos del dJ.:t'r·(Jre •. 

~Ç\ C."'" ~,,'t,· ll.. e..\~ 'r~\.;.~~ '('(\.c""'"'""""J:)ê}'\"'".$· -
.t.t.quests aillJltêJ.lS s6n agtes Qor a. la reproducció ~=~ l'r..nyt 

les ovel¡es pode: .. éscer fecondad,çs !:1. 1 ' a.ny; les mB.nifestacions 
dc calders on les ovelles es demos~~en nel fet uue criden al 
marrd, 1 aquest se~?re dS~~ atent , vigil~nt l ' ovell~ que v~ ca-
lent .... 

~i en un ramat hi han v~ris m~rrans d~u voler-se s~ 
oer per ~uin ill~ scle ha est~t fecmnduda cadt ovell~, i reo~:rdant 
que per cada t:rcnt~ ovelles es necessita un ~~rrà. er aixb c~-
da ovella deu !JOrtar un ll0!11bre cum igu=.lillent el .JB.rrl i t.;enir 
els mb.rrans te nc" ts ; un altre sisto;)IDl:l. ós po Sl r al J!larrà. un co 
lorant de maneru que al fer la coorició el murr~ tuqui dol seu 
color les an,ues de l'ovella. Les ovelles es ~osen en c~ldors 
nproximadumon¡, 1.10t.es pe:r la ..ih:tteixa. ~po o~, j, en un sol dit:~. el 
mc;.rr~ a vegades deu fer un nombre ~ros dd cobricio ... ls , per tu.n:t' 
se ' 1 lleu alimentar forta!Jlent . 
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En el nostre país les ovelles s61 amarrides per l' 
agost , i les cries venen per Nad~l ; són iecondaies a muntanyes 
i la cria es fa a la plana. En el re ~.im d' OSLt;.buh:.ció pod.1iem 
obtenir dues cries cad~ any. Jls ID6.rrans be ' ls coü.serv~ w~~iill 
5 anys i les ovelles fins ~ue són nàbil~ per u ~od~I pasvur~r 
ja que les ovelles se (pre pttsturen herbes cm·tes i les do 1ts 
se 'ls hi fan maloé aviat , si el terreny és sorrenc i alb 4 anys 
l ' ovella l:)'ha de ct.nvit-r , per~ , si el terreny és argi.Lós duren 
un çn..y m~s . Perb és molt millor teuir S<hmre on ramaderic. bes
t.ü ... r "JUO 1-rua.nyi i no ... ue !>eròi ; per aixb és millor canviar-les 
més aviat , aix:í :per a reproductors havem do lienir crot.~.a.ors dG 
major riy_ uesb., i no que perdin un~. ovella; una ovell< p2•imal 
val menys l:l.ae una de dos anys , i una de tres més oue una de dos 
anus , i una do quatre més 1ue una de tres alzyO , perquè el seu 
pes va augmentant :fins als \1uatre anys; pasbt...t a.CJ.Ue&(:, IJomps 
ja s'est~cionen no ad 1uirint nou valor . Les ovelles poden por
tar un o dos pe~its; un vint per cent d ' ovelles tenen besso~
da . La qüestió del prenyat en ~~uest üestia1· no inlioress~ , la 
matei~ b~stia es ¿uv rd~; solament s ' ha do tenir on co~pt3 no 
fadi -:;ar-lt. . ]1 ";)art gener<...lment va bé . Les ovelles dels rc.m .... t s 
de Catalunys ~eheralment no van beL nodrides , i quan sar~ bdsso
nada, no se sa·p si matar- ne o no , i per !lO haver de '"la tar- ne 
cap es porten cabres en el ramat i ales~ores si lt ovella no és 
valenta ed don. un petit a la c~bra. L ' ovell~ cue deu ~limen
tar dou lletons es trob& aJb f ati cs , puix que va mal alimentada 
per manca d 1è:l.li1 onts concentrr ts. La lactació iurE de tres me -
sos i 1nig t. cinc, i quan s'ha acabat la h .. ctació l ' ovella ha 
quedat aprim~d .... i aleshores se la deixa reposar fins &. l ' agos1i . 
El deslletamen~ es f~ per si sol; en un moment precís c8 sep<;¡,
ren els petits , i els xais no sof.1·eixen cap trastorn. 

En l ' espècie cabrina per les ue viuen en llibertat 
tot és igual que per la espècie ovina. J:or los r¡ue viuen en es
tabul ació ner la proclucció de llet , es presenten els mateixos 
casos que en la vaca lletera, els cabrits deuen separar-se tot 
se sui t puix llUO e 1 preu de le llet és massa elevat . 

ruinar ; 
aguanta 
ques en 

La producció anyal de les c~bres no s ' ha pogut deter
una cabra q~e fa mol~a lle: de~ réslel part , qi ~ue l ' 
és una bona cabra lletera, paro ~vui es va a les fos
l ' escolliment de les cabres nones ~ldteres. 
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Lliçó o9! . 

Suids - Reproductors - Cro.nb .. 1etre dentari - Cria -
Deslle~amert . ulgiene. 

R<.\')'>' ~ ''"''t.oY ~ ·-
El& reproductors de l'espècie porcina es nomenen ver-

ro i truja , i els recent n~scu~s , fins uls dos mesos , gcrrins, 
quan j c són desmamats porcells ; ~uan tenen quatre o cinc nesos 
nodriços i ja adults o quan ja estQ~ desenrotllats i són cupons 
porcs. 

El verro he d ' ~ss er un anird:i.l ben L1ascle , i essent 
ani,11als d.e~tLJ.a t.s exclusi vaa1ent a 1' escorx~dor deuen és&er ani
mals amples i no lll: rgs i e s trets; perb les .rormes l::.l..1ples tirant 
a rodones van apclrellades amb gran ~uaLtitat de greix (York), i 
el mercLt vol cQrn i no greix; ~a carn t~ lli! preu trigle al del 
gneix . 31s porquetaires volen porcs amb molt poc greix; per 
a 1ue¡;d; mo Iii u els "'Oi.'üS e::: t:rem.enys , andc.lusos , y nè!.llorquins es 
p~en uns O.lb o ú .Sv ptes. menys per qui lo que ' ls d ' aqui . ~ 
Cat~uny~ ni nan el~ vestigis l 'una raça antig~ , lu desaparició 
de la rual d~ta d 'uns trent~ anys ; ~oan~ tothOm t~nia porcs ne
gres , perb , devant 1 'aven-ro.\;ge cle la precocitat de les r .ces es
tr~1eres varen suostituir la raça, i amb poc tempc es f9u 1~ 
dita substit ució i to&a la pobl~ció porcina v& ésser substitui
da per porcs olancs de races angle~es i ce~tics. ~n el Pireneu 
i en lt.. Gè:i.r .cotx._, en recons :feres tecs (L .... puny~lad¡;¡, d' .Jn '!aire
da ) ence re suosisteixen alguns r~~ats de porcs negres , perb j~ 
sense puresa de raçe~., la truja per e:ll.emple neP:re~. , 1. ul l'i"a.sc~e 
pi u negre , paro la coi.forillaci6 enc&re és l' an.";igtl: porcs lla.rgs 
i cama-llargs , amo poc ... grassa i m:a c .. ns. lada wolll 0streta. 
El senyor Rossell vol depurar d.quesli .... ruçc.t. 1 convertir - l a en .:ma 
r~ça jrecoç, i arriber a cre~r a Catalunya dues rac~s ben diBtints 
una per a l'obtenc16 de c~rn i l ' altra pur aobtenir greix, din• 
tro a questes condicions deu cercar-se ronroductors conforme ~ 
les condicions dels nostres concursos de ~orcs ~e raça olanc~ o 
sigui : el ~erro ha de tenir una ~re n ampluda (iudic~ci6 ~v 
gr~ns masses de carn ) el cap i les potes redufdes perb senEe 
excés puix ue un~ gron finura co~~orca una disminució de mus
cula~ur~ en els productes. J~ s'h& dit ~ue el cap ha d 'psser 
red~it o si1ui cur~ ~erb emb UDL mandíbula )Otent ~b les bar-
res oen separades , 6s a dir ~ue sis:ui un ani1."al bèl.rrut , signe 
d'una bons. IJ~S vÍCt:.CÍÓ i e:...&..liba.CÍÓ , i naturalment -U digestiÓ 
ta~bé es fara millor u~itet preierent en animals productors 
de carn. 

D1.ntre el seu sex~ ~ue tingui forces mamelles i oen 
desonrotllé.des a fi (.._ue engendri femelles amb unes bones lllame
lles unL. de les nueli tt..ts pr i _ordials d ' aquestes . 

::u s or~ens ge:r:.i tals lJa .. oé ee reví s~ ran puix que molts 
són illOnor~uiiics o frígids . 31 monorqui~isme és un derecte he 
rodit~ri, i produ0ix mo~ts coits estèrils. L'edat dintre la 
u...l poden de llicar- 3e els .. llttScles a la )..•e_producci6 oscil.la en-
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tre als 8 mesos i els J anys i mig . 

Les . .._ue.li t.:;.ts preferents de los bones femelles ¡;;Ón: 
uns d~rr~~es oon amples , un gran nimòre dc mamelles i bú- de
s.enrotlla~es (com a terme mig 1~ mamelles ) puix , uo la prilne
:.ra co:ndic~ó d ' u.n.a bonB mare és alleté.~r bé els seub iill1:3 · ][i 
ha t r.1oé ::.ui rolaciona ll feco.1di 1.,, t &mb el L"ombre de mamelie s . 

lio cal pas dir q ~:.- .... nt elirrJnar-se totes les m~;;~res 
quo en una o dues garrinades donL;uin un n lb .. 1oro insuficient de 
peti te o bé els alleti malament o adquireixi all?;'Uil vici perniciós . 

Sobre 1~ e~at més ~Jropiada per a cowenç~r a uedicar 
les femelles ~ la reproducció hi ha qui creu avantatjós fer-les 
cobrir be..n joves , i altres que ja siguin adultes, ·~Ue ja siguin fetes . Els pri.ners sostenen que la gestació en un 8-nimal s~ i 
sotm~s a un r~o-iu rt.Cl.onal no obli~a ~ l" m~e o fer us d.e las seves reserves azotades pe r a satisfer les necessitats dels fe -
tus ; la mare i el fetus creixen simult~neament , tot és qtlestió 
de proporcionar una alimentació suficidnt a fi de satisfer los 
dues necessitats i: al mateix temps s'evita amb f. r uest procedi 
me.nt c. ue la femella esmersi inutilment enerq:ies puL·:: qu\3 oue
den sup.ci.:;i ts els neï~ui ts i sufriments deguts e. J.lO SE. liisfer els seus desitjos n&tur~ s . 

En gene ral p ot acceptar- se que una truj~ deguctttrnent 
alimentada pot començar- se a donar al verro als vuit ;accoa. 

L' .... e ta de la c~pult- dur~. al';uns minuts; L"" iaculaoió 
de llesperffia en els verros éb ~Olj lent~. ~a p~rell& d0u uei 
xa.r- se o en traL1quila , i durant un bon ruto. Per t::~.Ssegur~r la fe 
cond~c~6 hi ha qui recomana fer-lc cobrir per segona voltu ~1 
cap de lú o 12 hores , ~tres úCOnsellen espera lo iies a fi de 
comprobar si reap~reixon les c~lors . Dintre el reriode do cal
dors ( aue sol tl.uar f:: - 3 dies } al di~ m6s p.ropioi por u l ' aco:plament és el segon ; sembla '-u e s ' h.~ no k t ur... JQ.j o¡~ perce:a ht-
ge de iecondació , i eo¿dcialmant si el per lode lè caldors coi.a.ci
deix pocs dieB aoans d0l desllatuwent. 

P. .. ~ .. .., L 'acopl:Jnent solament ')Ot verificar-se ~.ua.n l a .,.rujo. 
--està on ctJ.ldors, lo que es manifesta pel seu neguit , vol znómt~r 

eJ.s •ul tres porcs i s ' ni frega , ~~ una mirada brillcnt, ::;?t,~~d la. 
gan~ , ;a bulb~ s~enro~eix i s'inflama, i en pres~noia dal verro 
no fui~. Si u.ura ..... t èa. ues'!:s d:: 1.1& no és coberta d0sa":l~u · :en 
e qua s v u sínto .le::; _"'er à tornar a roap<:...ruixer ;.LlS lb ::. GLJ J.ie s • 

..IJa o·e&'tació dura tel·me mi g uns 120 dies, vulo:srmcnt ~ 
:11-.::. : tx·us mesos, era::- soiJmanes l tre>..! dies. Un part re ;crda-c 
sobrcvS !' .... a 130 - 14ú dies , en canvi els udela.1.ts.ts <:1lS 104 -
J.lO dics . 

Fins úls dos mesos no os coneix wmb tota segurctut que 
la w:-uj~ l).a quedat :prenys , pu.l.x qu..J jè' os poden rot;...r els movi
wenvb 1.1.t;..LS _·etus en els 'fl&.ncs , i les mè:llllclles j~ C;.:>.nencen a po
sar- se turgents . 

Durant el };>ronyut a les trujes l;j.J ' ls hi li.o.u.arb. una ali-



meztuci6 dana , 90c volumino82 i rica en principis azotats . 

·ocs dies ~b-1s del p~rt , lc truja camine lentament , 
el seu co::, .:s volumill6s i amb els fl<.J:cs enfonsats. ~ua.n fal
ten po~ues ho?es pel p~rt les mamelles , ve~bdes j~ ~ot~gen • 

... Ges morue_ts h:.IJ-....:_s i~l p::r~. 1 -';_"Uj& el:3"~ olt inauie
lia , .:;runyeix i ~cumula j~s en un 1'EH .. ó . ..,6., moma .e t.;::. n~ molt ñe
gui t y_u.o r.cquerei:xo.::.~. un ambent ben calma i un lloc ben al' re~a
rat . ~s ~conse ll~ble disJOSar d ' un loct.l apropiat pe1· l'l.l.OJt 
acte; un loc..-1. oen ouiet sense sorolls

1 
sense corren1i {1 •' ira , 

c<: .lcr-t, amb forçb. j~s i rJv~ desinfec'tali . . 

Per a gaxrin&.1' la truja o s ' estira a terra so orc u..J 
costat o l;;) ' encorva en semicercle . ~ls dolors de la partera són 
molt vius , i a mida que surten els fetus lu rurre amb la boc~ 
estripa les membranes fe tals i el cordó ombrilic< 1 , i en a..ç, 
e~ ues·t;s moment~ si no es vigilè! hi han ~ru res _Ut. en un eAu és 
a.c :iuror , en un e::..céo a.~ a.olo1 o per vici con Lret per ht ver 
lls.s~.at sang , que ..J~ven els es rrins i se ' ls mengen. 

En q,guest::. c~sos deuel- protegir- se els g~ r .L·ins Bepa
rant- los cle la mare durant ~quesl, t;emps

1 
s. no ósser gue el fu

ror de 1~ n~re encare e 'exa~ti més , o s1n6 ~e 1 ls hi )OJ unt_r 
l ' espinad~ amb enebro o amb un~ decocció de colonquintida , ~uu 
a.on~ un gust b.l!larg G uo repugnà. e. lè!. mt..re , c..l w'" tei:A tem:)ti és a
consell~ble tirar a l ' orella de 1 truj~ en el oo~e~t del :part 
el segffent preparat : 

Ti ntura d ' opi (1 a 3 p~rts ) •. • . • . • • • ~~rams 
Alc ohol .. lcanfor .... t ( lh< - 20 1)o r t s) • • • lt> 11 

que produeix un ensoJ?L.lent genert..l durWll.. els mome.Llts del p._rt . 

Els fetus són expuls&· ... s u:nb ~ran iorç u i t.. intervals 
de 10 - 15 minuts , o e_0o.re menys , 11erb el ... Úl~.~ims .. és dista.n
cü .. t s , entre l ' úlvis'"' i el :peniltim poder <-l":Cibo.r u o;.oJlar- se 
~ ~ 4 hores . La d~ra~i ó total dul p<-rt éB v.ri~ble , ;om a ter
we mi g poh f i xar- se en dues hores . ~s re~istren force~ casos de 
truees que en una hora donen lO uorcell s. Jl Jes d13l s fetus ul 
neixe r s ' avalua d ' tUlS 900 gr~s . 

Rarb..u.ent el • ., rt és difícil i lo.bor.:.6s. Ordinari :nent 
t.ada. un surt awo la ol~centa, JU..; O.Ll els porcs és de l t.. m. 11t;,i:C~ 
forme que la dels nomes i fmi cos, consi steix en una faixa ue 
cobreix l o. mi tat del cos . Es coneix que el ps.r·t ha finit pel 
c~nvi d ' asnecte de 1(;¡, truja , i per l a c ontrl:lctilitat à.:;ls :nus
eles • .J.Ja vul Vb. es rentarà amb uru.:. soluci 6 1.1..\;u. '!er·ç_w.ent as4~.~rin
gont . Lo mate i : .. es :far~ -<:a!lb el llombri go dels- _petits . 

J<-. s ' h.:... i et no tal.~ que deu cui d .... r - ee 6. ' e vi t·.r les cor
rents d ' ~ ire , o ta~~uratures mr ssa b~ixes , puix ~ue podeu pro-
duir tras~orns en les ma&elles . 

G ' eli~in~ran de la re;roducció totes les truges el 
do l or del p...rt de l es quals sigui .m .... ssè:A. rit;. , com igualment els 
oeus desce11dents . 
!1,\\t.'r é)..""~""'"t- . ~ . 

l msuodi s.t ameht desprès del ptrt e~ col . loc¿ran els a-
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~~bats de neixer a sot~ les mamelles , i per ordre de tamany i 
corpulènci~ , tenint cura de situar els n6& dèbils ~ota les ma
melles .pector~ls ~ue s6n les illés abundtnts on llçt , després ve
hen les del mig i ~1~.~ :i.rosu1ent les posteriors , formb.:: t. un.:1 _,s cala 
graduada de més a ménys des del terç anterior c.l posterior . 

Cada ga::-rí una vegada b.C os1.umat a mamar , ja no abat .do
~- pe~ ~ ~~s 1~ mnmella que li h~ correspost. ~1 nombre de mu
gron~ ,Jot ésser sunerio1· o inferior al no.nbro de garrins . ~,tUS..n 
major és aquest nombre millor puLr ue é~ si"'"'- prolífic • ..li'!uos" 
nombr~ correntment varia eutre 10 i 12 . lli han mamelles que 
produeixen una gran quantitat de llet, i altres molt poc~, re
percutint naturalment ~-,¡ uest fet en el desenrotllo d üs )Orcells 
puix que al mes , uns poden pesar o . 4 ,uilos i altres tan solo 
4 . b ,1uilos . Una. diferència de ~uilo i mig . . 

En el cas d fun excés de porcells respecte el nombre 
s ' h~ de mat~ r els sobrcnts i demés una truja poL arribar a pa
rir de 12 a 16 porcells , i alletar més de e a 10 porcells és un 
nombre excessiu puix que no poden ésser m;...i tan precoços . Si 
1~ truja esb~ en estabulaci6 se li deu donar unt rú~i6 4 ue con
·tingui el 50 JV d ' .numi tat , i tenint en compte que sino ve. ben e.
limelit~da no produirà prou llet pels pe~its , se~ons quina s i 
gui ls. :a.m ül.i tat de llet segregada èil c(..p de 7 bet:nanes hi PO
den ... 1avcr porcells que fo.(,in 7 :.:..uilos i al tres 15 quilos ; cot 
dcpe;: que lè:. ."Lre si sui forç& lletara i vagi o en t limentads. . El 

Elpe.riode d ' alle.';e,¡ ... e..at dura deó s~trL.nes a 2 mesos .. 
.Aque b't te1.1"J:s J,J.o pot escursa.r- se pui .A u e ules .. 10rcs el pe s d 1 UIJ. 

r~,~im n. 1 1 
... .L "'i::C~.- s e ri e ma ss~ sotYtat , i 11 ..L. lJ truju. com el s por

cells se •n raser tiri en. Les mameLLeS si de sobto es dei.Aen J.e 
munyir s 1 influnv::..... i J?Ode!l 1: rribar a su.purE..r ocasionl.lllt ;reus 
trastorns a la truj_ . 

Lt truin ~eneralmen't olleta ala ~etits ageguda. Du
ren(¡ les 3 o 4 pri¡U .... :res setmanes ol& ~Strrins ee tindran continua
ment ~b la mare , i no se ' ls ni donarà ltra co&u ·uc llvt de 
truja . No 6s convenie..at con,..;nç .r d. donar- los gr~ ebmicols.r als 
porcells des de la q_ainte setillb.J.J.&; encare no h<...n viL1guv temps 
d ' a.dú.pta.r l ' ~parell digestiu a la di;es1.i6 de les ~rWles . Es 
començarà per donor- los ::arinc.. ~lor de morai.:)c o d ' ortli bullida 
durant 1/2 hora a.:.ub àigua (50 grar.1s de fc.rin< ïlor per litre 
d ' ài(:(uu. ) o wnb llet d.esnf..tadu. , f~bricant uno espèoie de llet 
Ertl~ici~l , i d ' rques~a illauere no es ÏOrç~r~ ~1 tub di~estiu 
1 paUL~~ln~ment , aLant augme~~c..at gradualment 1~ concentraci6 
d ' aquesta llet nrtifici~l fins als 3UO 3raus ~er li~re, s'arri
oa.rà. al desl:!.e ta.me.~.tt "LOtc.l als dos me::.;os . 

a l' hora de don ... r a.auest comulement els ·drina ei:) se
J)t.ra..rant de &t: mare , dux~t uño. o dues hores , 6-...!.;;ut i~u......llJ.lent. 
<.. ugmentant quest tcu1ps fins arribar dur&.l t Jls últims dies que 
sols es deixt;..rtm amb 1&. truja durant lò. nit . 

Zn lloc de donar r,quest cotJplemellt hi ht::~. també qui 
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aconsell .. deixar menjar ala garrins lo ..:1 ..,eix ue meng-i la mc-
re,puix ~ue si la composició de la llet és Teflexe de l ' ali
ment ..... ci6 que reb, al consumir els ga.rrin& els aliments de la 
marJ , digerei~ lo que ja està acostumat ~ digerir d0 Je~its , 
i els trastorns intestinals no s6n sensibles . 

En l'habitació de la truja , a tot el volt~_t de la 
pared , a una cü s v&ncia de t::5 cm. del sol , i a .30 c .... 1. llc lt.. _Jo..
red , s ' :-..i e o l.loct;. un ferro rod6 c1. fi que l t !il'Ujt.. ~o eixafi 
els petits. El br . Rossell té ima~i~nt per ~quos~ objecte el 
segUent sistema • .L ' hab i t"'ci6 deu colli1, ... u""-o , ues parts ; un pa
ti e.:i..:~eri or , espèti6s i 1~ . e orralina ln verio2, i que on un b.n
gle h~ hagi com un& esp~c1e de replà do l lll ~mb el sol de 
fusta , que servís por ~ra jaure l& truja , i ~~uest replà 
b. l ' úlçadè;t. de GÜ' cm. i aixi quan la truj~ estigués canflada del 
porcells pujari~ a dalt del repl~ i qusn tingués les mamelles 
plenes 1& truja im~elida. per l a necessitat ja btixaria a des
carre~ar-so i l a menjadora dels petits fer-1~ en el mç teix re
pl~ , i la de la truja al seu costat. 

Zl tet~s de lucta~i6 és regulrrment de 7 setm~nes , i 
si han estat alimentats amo f~rina flor, on q~titat ~ropor
cion 1 a les fiecessitavs del tub digebtiu , a les 7 setmanes es 
tindran po~cells de 15 ~ 16 .~s. 

r\'è"(,~$... --
, Els ')Or cells s6n susceptibles de mol tes r.1sle.l ties 

especirlment del tub digestiu , dirrreas anome~des cbler~. Hi 
h& un medic&me4t , els calomelans que eviten aquestes malalties; 
es ooden donar en paperets de 1 gr . per cada 5 caps b~rrejats 
~b el menjcr i donats dia per altre , i aixb ja pot començ~r-se 
a donar als 15 dies - 3 setmanes d'haver nc scut , és u dir tot 
saguit que os comenci a donar qualsevol ali ment complementari 
com la ft.rint.:. flor ; al principi se 'n donb.rà moJI.lYS c.ut:nt i !#ut • 
..,¿us...n ha acabat ltü lact.aci6 j t es poden suprimir ols calome
lans. El desl letament es fa sense dificultat , i demüs ols por
cells ~uw1 teuen 6 o 7 setmanes ja se ' ls hi pot donar una mi
ca d' 1 Ïiment, sblid , vert ben ten lre, gra. esmicolu t cru i aLcí 
el deslletumer.t es fa sense trc .... to:;:-ns . La truju al cap da 15 
dies~ 1 mes d ' haver despopat els porcells li tornen a tp~rei
xer les calders, i pot tornar- se a donar al verro . Coda truja 
pot for dues cries~ l'any, i no hi h~uri~ inconvenient que en 
fes G l/~ • •.• e .... li re els yeti t s e s :.;<..L lacttt..n't es proc e deiA a la 
c~s~r~~io , encer e que lo millor si es volen e8collir els repro
ductors fer-la m6s tart. 
e~O"'-Y'"''''~ ... -'(.. ~~ ....... ...._" ~"'\'' · -

L 1ed¿,t dels porcs no té pas molta impor~dnci~ , lo que 
es pega 6s el pes. L ' oiat es coneix per que quan fl~ixen tenen 
els o(ntons i els uials superiors ; dels ~5 als 6ú dies ap~rei
xen les pales inferiors, als ñO dies les mitjanes inferiors , 
als b5 dies les mitjanes superiors. Als 3 mesos ve l'erupció 
de lel:3 do.uts de llet i totes aquestes de11ts s6n .intactes. Als 

~.o S"-.. mesos erupci ó de le s pales , ols cuntons i els ui als comen
cen a ,3c.. star- se . '_ls 7 mesos acaben els canton;;J inferiors. Als 
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o o j mosu ... Al.oan l.;l.l.S c(J;ntons suno!rior s i els uial s. Als :.;_.._. _,s 
so .... ..,caben .~-o ... pales . Dels 1.:> - J.4 mesos les ~ala¡;) permanm~ts 
són visiol'3c • .A.LS 15 .... w.sos le8 u.i ., jt;¡nes de llet s~.u. wolv gLsu_
des • .als lb L<~sos c. -l.tn. les !!d ~..ij:. ... .ues d:e llet . ... l s ¿o mesos los 
mitjanes són reomplu<;etdes , als ;::4 mesos l e~:> tüi tjetr!eb inferiors 
comencen a us ..... r - se • .a.LS 66 me ~::Sos les pinoes.L.s6n mol gastadds , 
les inÏel. ior s gairebé nun e1x11i un cm. 

Respecte als iuals : dc ts a 9 mesos cauen els de llet 
i s urten els permm1ents ; de i u u 11 mesos oón ben ap-~o~ts en 
el ~Qscle i no tant en la truj~ ; als 12 masos surten ~/ .:... om. de 
.1.~ ~eniv~ ; dels 13 a 14 mesos 1 cm. ; dels 15 mesoo ~1~ i lferi ors 
tenen 1 . 5 c.tllo i alP'unes vegades es mostren e:.-.terio.r 1ent . i els - ...... 
inferi ors mi dei xen G• ¿-, cm.; a ~::4 mesos els iuals el:) posen en 
contacte i es t_?;asten rec í pr ocament ; a 36 mesos tenen de 3 a.. 4 
cm. a 6 anys l ' ui~l i nferior surt de la boca i es contorneje . 
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~ a R e e r i h 

Recria de uoltr~s 

Recrio éL el període que va des del doslletament fins 
que l'animal se'l destina~ un ofici determinat. Els poltres ren
deixen un treball útil, ~lP 3 anys . Aquest pcriode ~ctuelment el 
podem desglosar en dues~rts : des que 1 1 a".imt!.l és lletó fins 
l . b ~y, que es pr~ctica avui a munt~ya , on els ¿ireneus; i 
del l . u ~::.ny u ls 3 , a terra baixtt . ~1 •1.r·iruer 1)eriode es fa d ' una 
maner< col . loc .. iv., . i .... ...... s~gon e"l iorJ. i -.di vidut'\1 . En 'fi4quest 
últim poriode ja es recria tenint en comp&e l'individu~<~itat, 
començant a treure ' n algumuprofit . 

Denorninacion~: 31 primer l)eriod'3 de recria en el Pi
renau es verifica fen~ viare els animals en locJls de capaci
tat in:ferior a la necessària, i sotmesos b. regim a.e fenc de 
prat, (algunRs vegades trefle) solament surten de l'est~ble per 
anar u a:b~urt¡r . Viuen en condicions detestables , el jaç , us re
nova poc , el bbl qued .... conve1·ti t e~l un femer , i demés el pavi
ment acostum~ u ésser desi gual , quedant els orins enxarcats . 

El r~gi .• c..limentici no és pas tampoc .Jnècrtat . :Jia
ri·ament rep únicawent fenc , i suls alo-uns r ecriudors els donen 
1 litre de cive.dc. v c. Joró..i .. ..... questa rec r ia d e unmtanya és de
í 'ectuosa , po1·~ la que es reali t :z:<... .... ·ce.L·r' buixn no élò -pas molt 
millor. -~ ter.ct. bcl.iX~ els tenen ferm(,.:t;;, tJ lc qubdr.:¡, i n ... tur. 1-
.utent els roms d ' c:.y_ll.ests ani~als presb.tlten molts defectes • .rots 
els b..llh1~1s de lc.. plnJJ.~ es carèj.cter i tz en per tenir un 'trebudó 
a.llarga:t , el pou doform&t , i les urticulaci or.ts estro·tu s , amb u.n 
cos més doblo que els animals de mUL1ta.nyu.. Un pugè:;¡ de ll1 plu
n ..t. t¿,..nt recria. un pol-'lire com un vedell , de s tine.t u l ' ef:lcor:.zrudor . 

~a recria de poltres fet& al Pirencu es troba descen
trada , puix ~ue és ru1a regió on no hi ha abund ~ncid de menjar ; 
amb un bri d neroa volen .;.,.l i mente.r un c...n~ml 1 , i hi ha e:4cSs 
d ' animals i no ols poden donar c.liments COJ.1Centrats pero uè cos
ten cars d8 transport , i si són ~ro~uits en la mateixa cowar ca 
tt;.."!'lbé són c~rs per( u~ ven esc._. ss os. Ira recrie deu i' er- se al E 
ou ols aliments ~óu ~bund~ts i b~ats . A terra b~ixa els page
lòOò:i tenen el defecte de no s""'ber lo que d.on.;.;. \Ultt ,¿eQ~ J.e terra. 
destin:.l.da a. lloc d. ' esbt..rj o pels ani..a tls . A 1 'Ur goll ~d. teix si 
els recJ.~iadors .1.ossin als costat de lt. ¡uadra un pati pel seu 
osb~rjo , els : oltres podrien fer ~imr.&ssia de l'ap~rell locomo
tor i d~ 1 ' ò.-;• r..;ll redpiratori , ootindrie11 anin.als d 1 <..U'ticula
cions ~roixudes . Demés l l~ plana els poltres poden con&u~ir 
e.lil.1ehv3 conceutrEts Qu,..,. ,u,,- ~nt- se 1~ .. precocitc t . Jlb ca.vwlls 
4.ue e s pro duien a Ca tc.lunyl. 40 anys enrera er or: ò.-lir11als sen-
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zills que no s ' anro~itaven ~ins als 4 unys. ~vui dia~ l '~y i 
mig ja es co~euç~ ~er-los fer ~einetes a ~i de poder. lOS )Uti
litzar ben 1romote. 

Racione.ment 

El ru:ionament d ' aquestd s....'"li.na.ls ha d ' atendro's a que 
s6n animals Y.ue noces si li en gran quant i tu t do matb1·if1 . zotu.a.a 
per ïi. í'ormur l!l cdrn i sals minerals per a formar l ' e,;:¡ l~lot . 
En comarques po ore s en sul s mineral s , els ~ni mals surten r.vib 
t~res com sobr9p0us, sofrint l ' ani mal un~ deoreci~ci6. ~er ~ixò 
és convcni~nt donar-los una o dos culler~des de furin~ d ' ossos 
Cúd~ di~. L' edat a~uest~ és ql ~ue dur~t la qual l ' animal t& 
més gun't;l. i y_ue lt .potèncib. de la digestibili tiat ós m6s olev .... da· 

::llin.ciSCUlaciÓ 

~uan l ' al~mal deu vendro ' s 8bans deu preparar- ae , i 
si es vol destinar-lo a la reproducció e~ se~a1·en els r.i~lors , 
i els ~ltres als 7 o 8 ~esos es castren. L' eaat de c~str~ci6 
...1és f&vor ... ble , as ~er-ho ~uan cés )rOmpte luillor , des del J.IO
ment que ols testicu.ls nan b;...Lret a les bosses Jl.. deu J;:::'<- ~ 11icar-
- se. Si l ' animal ~s jove sofreix JOC i els ~ccilente són ~er~ ; 
deoés les moii~icacions de~ t1pus són més m~rcades ; Cap ~~3 
lleuger, coll illés prim, crinera no tan~ aspes~ , tor~ posterior 
~és ample , o~c . L~ casvraci6 es pot fer traient els tobtículs 
de les bosses , o dei~~-los-hi; en aquest cas el cordó esper-

. mà t ic es masezt..~. en tè.wl forma q_ue s ' interromp 1. circu1.le.ci6 , 
i.el testicul s 1 atrofi a arribant~ ésser bOsorvit . 3n el ~rimer 
cas WlOmen'""t ab.laci6 es f~ una inci sió , es treuo.1 .Jlb teb dc tls , 
es lliga el cordó espermàtic i es secciona per tota la llig! .. da . 

Higiene i eJucació 

1~·.uests animals deuen acostumar- se des de joves al 
trL..c to de 1 ' home o del contirari no hi ha nin,...ú uo els ,neni • 
..11.quests ani.t.lS s6n criats en uns. ~ran inmuudícia, on una. gran 
brut!cia.;e.ls fems s 'empedreeixen en els pèls formant una capa 
de cros tes JUe no poden ~reure's fins que.mudon el pèl . aquesta 
bruticiu s 'e~cusa d~ent ~ue ~ ls compradors ols hi agraden més 
oruts , per u~ çl8 vdencie.ns els l.i f&. 1 ' ei'ecte que venen de 
mun.vt:.nya i quosvs són més rústics; també així les tares ç_uede!l 
e1~s dessioulades . JJ 1 :.-.Hi:lc;~.l cobert de fems seropre té un ne~it 
i.es.rasca~ si l'anim~l estigu~s not a~~est neg~it des~pareixe
r1a. 1 1 ' a.111mal es desem:· o tlla.rJ.a més . >:>J. cada dJ.a 1 ' an1mal 
se 1 l netegés tü llla"teü .. ~emps s ' acostumaria m~s al tracte de 
l'home. 

f ll..._- ..... ~'t._ ..... uun j& tenen més de l .o .:.:ny s ' han de ferrar; :primera
mont os ferr~ran del davant i desprJs do 3 o 4 mesos del darre-



ra. ~er ferrar l ' ~imal , si tquest és selv~tge & ' h~ da fer ~
torrant- lo , en c'"'l.vi si és dbcilmes deix-..1 ferrt.r E.mo tranquili
tat, i ~ent-ho sompro sense en_uietar-los procur~nt fer- los- ui 
el mep:y.s d<t!ly po ssi ole puix que els .tnimals esct:.rmeut,.~.ts de jo~ 
ves s6,, els rebocs de mes tart. 

~ ... e\, é)...\\.- 4 aquests animals als 14 - .Ló mesos ja se ' ls lJO:b co
n!ençe.r a posar el collar, fent-lo o-hi 1 ~r feina peti tt' 1 com Q 

pas~eig i no com ~ esforç . 
? "1-t.\., ~ ... , é).t..:..ò \"c.'· a.~ vv.. ... "':! d. 

Al preparar l ' anima~ per u la venta, tant si és un 
anim~l de treball com un animal do força lo que s ' hu do tenir 
en compte s6n les seves qualitats in~rinseques , no el b~u ~ès , 
els seus quilos de pès net , tots els pelures tenen una valor 
diferent segons raça , apti tuds , educaci6 , etc. El poltre deu sa
boreal menys caminar , al pas de lfhome , si l ' anim~l enc~ru no 
est~ educa~ és una depreciació ja~que el comprador haurà d ' edu~ 
car- lo , necessitunt un cert temps, temps que val diners . 

4 l'&nim~l , igual ~ue a les cridtures petites , deu en
senyar- se'ls de ca,Jin<.,;..r, i s ' educarà fent-li Sef'uir ol pas de 
l ' home ; a les morralles s'hi posf;,i. el filet , que és un ferro prim 
i drticulat . Demés l ' animal s ' ha de presentar net , que es doi~i 
acariciar i acostar ; s'ha de presentar amb 1~ toilette feta , 
toilette que variu se7ons l a moda i la raça, en uns cavalls 
s ' hi deixen les crins , en ltres ::3ols el tupe 7 t:..ltres comnle
tament pelavs, e~ ll~rga , pelad~ , etc . La to1 let~e dels animals 
que no siguin do luxe ha d ' ésser la ~~e ens dongui opticament 
un bon .. üllor aspe~te . ...... ixi un bllL.al amb la cu..a. .uus.da o sense 
cua ~parenten te~ir un terç posterior més ample ; aiAi t~1oé si 
ols hi deixem ló crin aparenten toLir un coll més )Ouent ; si un 
e~~ és dolicoc~f~l deixant- hi el tup~ semoia brac ~cbfal. L CWN 
nyê). i l ' &.rticu1aoi6 à.el ·i;reoad6 si s ' lli deLren els pblb l ' aiL.LIDd.L 
c.i.parcnterà tenir una oanyu i unes articulacions méJ q-roixudes . 
Si un anL1al té pous d ' oca s ' escureu ol casc i .uoda un~... r.lico.. 
arreglat , s i té peub molt amples es grocur~ tamb6 d ' empe~i~ir
los. 

Zls cavalls davant del client després d'estar 1 .• ::lle1ï 
deu posar- se eL. l..tOVin cnt . b.l pres en tar-lo mai deu fer- se UiJ,.O 
riendes llar~ues , puix rue ab~ixaria el cap , produint un mal 
efecte • .Duj¡ant la presentació deu €/star sempre a:ïe.l~, amb la 
rnirod viva , ue 31S pous esL;i~uin eu la mateixa l:ínoel. , que es 
~lls.dr!L., que clocsui, oue caigui ben a:pl0111at , ni d.jus1iv..nt ni se
pulanv massò. els peub • .t..l fer- lo cuminar els movülontl::J do1an 
Sssor lliures , elegw1ts fàcils . Després se l'he de fer trotar, 
COS~ que aqu.f ninga :::¡t~.p fer ; UL ' .1ma1 m1an trota hb. .te tenir 
el cap viu , umb una actitud gallarda. , treidnt totes les seves 
gràcieS• ~ I S.nimo,l qUO ll0 i3SP tr0t0.r tO ~:..d t CS deSbaratu p0-
S8Tit-ee ~ saltar o a galopar . 

~ls mirt¿ÜS de ~. c> tl.nys que han estat raoriats en el. 
Pireneu t al c~p d run mes d ' haver sortit de la seva comarca es
tan d..c!:Wone~u~s <~f.JO la toilette ja :fe·uu, i responent a la veu 
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de 1 f h0IU9 t éS n air ja edÜ.CatS . AqUOStCS reglO~ d f apli -:uen :tnin
Cipalment pt.lc nimal s de tir lleuger , de carrc;~r .• Pelf:l é.niüla.ls 
pesats, engl~~ts _l carro és ~u~ fan m4s efecue • .1:1. a~'est &
niillals se ' ls acostuma a fer foincrjar des dels 14 mesos . 

La doma dels animals deu reposar en principis d ' ordre 
psicolbgi c . ~ ' animal Jeu es~ar en condicions de tonir confian
v~ t.n 1 ' home 'lU3 1 governi , que no s ' eBveri an pl'es~ncia. de 
l ' home que ol ctüdi , i que conegui les divers es mo<lulitats de 
la sov ~ vau . 

· Els ?-USrniments se' ls hi vun pos-ttnt de mictt. on Jicu, 
primerament se li posu el coll~r , durant l/~ horu el prim~r dia , 
una hora el segon, i cada. di a anar augment<IDt el ternps lillS que 
s ' hi acostumi.. Després se l i posa. el bastet i la retranca , des
prés la cingl a , la qual cosa els mol e13ta molt . Després l ' animal 
se ' .L f .... paséejar amb els guar ni ments i tot sep.ui~ se li posa. el 
bridó i so li ense.~.1ya la vt.tlor ;_ue tenen les riendes ; qu.a.n l ' a
ni~al j~ coneix a~~eBta v&lor i l~ de tot lo demés , se ' l comen
ç~ a en~~ar j~ so l o junt amb al tres , com per e4e tnle fer- lo 
t i rar d ' una bravant rosant-lo ent remi g d ' altres dos , i dur~ti~ 
e.1. 11ri•ne.c d _a 1:' .;~ ... .,wl s , i Ct!.d_ dic deixant- li mée tJ .. ~ns . ~am
oé pot fer- sa engan%~t-lo ~ un cerret ben lle~~er, priwo~ sen
se nin~ú a d~lt i d s~:és pujant-~i al~ú , i umb los o tres l~i
~¡ vL..S j_ l¡-...w da. ..1. ' Wl.L .. t[.;.l ed!lcat • 

._Uó.ll les r epetici ons t:t6n lo més cOl!t inues J!O S.::iioles , 
millocs resulva ~s s ' oo &enen. 

Domar un ~.uimal se li donav~ aoans U.Ik gran iulport~
ciu , uvui di a no pui x que és una cosa sonz i l l a i sense complica
ciOnb; e.l. l 1u.i d e8 " 6. a ... 1 csco.Ll ir tl.Ila .flOr ooll.u tl.n t ~d¡>o.c~e .. " J. i.u
fàtic , d f i que no ·escarmenti a l ' animal en excés . 



Els Tlollins - .u ' espàcia usi:rml cetclcmu 6s 1&. millor 
del món, i~~onse {üa .... t .. t3.U t ¡;¡~mbla quo la seva cri..., i eÀ-.,;üot .... ci6 
deuria ten.tr-se en el mó s tl.l t cuidado . En primer lloc es dedi
quen a l ' e:t~plotC~ció els e.nilnals :nillors , i o.J.s quo no podon vcn
dre ' s són els qa.e queden per a la reprnNncc.:ió , i les cases que 
tenen someres són les m6s pobres de 1 vO tarca. La somer~ és 
1 1 ani mal de l a oc. s~ de pè;gés mi s erable . ~·~an no bi havien car
roteres ja les cases oonas de pagès ja tenien eugues o mt ~~ 

de selle per al seu ús; melgr&t trobar- se aqu~s~a producc -~ .mb 
t·~tes dificul~ats : __ ostr: 9JPècie asinu~ ~s la millor ~e~ 

m6n. Deuria, doncs co~ençar- sc regul&nt la ncstr~ exportació 
-..lirl.;;sinv-..L.a d 1una. L....:e .• :· ... re_:-u ...... ~r i racional • 

..ua. mateix..., demund&. dels .... ercats c...o..1sumidors és molt 
irregular; un any es venen molts o-ua.rans i .. .L tres ]IOC-., , puix 
_ue ei nostre ~roducte com~ ori~incri ~e C~t~luny~ 6s poc co
~egut e l'ebvi-Ug~r, pel qual motiu l e ~~~comvnitat de Catalu
nya n~ public~~ UX1S llibreGs eú ilc~òu- es~ranjerG per & divul
~~r 1~ seva ~am& . 4mb 1 · recri~ d 'ases u~uria de succeir el ma
teix que ~u o:~ ~ orcs , _~G u'~sser patrimoni de les classes 

poores p~ssós Q p ~~i~oni de les ca ses ri~ues , fent una eÀ~lo-
taoió zoo~êcnic~ r~cion~l~ ~ 

J>o\\.;."' .... ~ \..,~,· ;:-..~A Vt;,....~ .. - ~""""'-'"~""' :, . -
• .:.!Is poll1ns . ..1.e no n....n de devenir ~u.a.ranP sofreixen 

el ~r~c~e usual de l'espècie : gan~ i bas~ó . ~o~ò e _ ~~-s que 

j"" dt.sl..u-.:J .... ts Gencn una cart~ alçèida -le. ~a .... iii hat més a:preciada 
del guarà- se'l~ sotmet a un règ im e limentici abondan~ , no eri
g.int-los cup 1ireüall , i se 7 ls don~ fenc d 1 h: ... ::oa fi o de trep~
della~ o f~r~~t-e de treXle , alf~ls a l'~rgell . Si lu ò~st~e 
J.lO G..u,:me ... Ltlo. , se li :.::.te- d-~.Z ~ la r&.ci 6 unu grana (O l'di, i.!!Orasc) 
i així als Z ünys s ro oté Ulla t~l~u i un ~es molt superior ala 
altres animals . ~~uests animels als 2 anys i mig oxereixen ja 
una pila de ~ures, co~ són g~rros ~olt ~rossos, àeguD alles 
uli~~es , aigu~rols,~e~c . mal~l~ieb legudes a l ' artr itisme, 
t(:.¡,Jlbé t3.ue . .n 1~ iruusur o co.a.g-ostió J.e les pelUles ; ·'-l.uestes 
manifestt>.cions artrí1ii1ues ..1.cden :.iissimul~des an les ·o~stieb 

illiGjanamen~ truct-des i que-treoalliu. Totes aquestes tnres 
són gaire oé sempre degudes a 1 ' artri ti SIIie . L ' s.rt.ri ti smo et::t 

"~rodueix per la. J.ificultat que ¡;é l ' E::nilll.-::..1 ... m ...:.ssimilar 1 'tt
cia. úric; en 1 ' orgt:..LÜ>J;.J.e i ' ;;.quec1;S animals ni entra mol ta . l i a • 

~u.e no ar~ibl:. & ésser elL .. inedu oer complet pels ronyons , i 
aleúllores no és per la pell, :P14 oduini; tota s aquestes mt.l..:.l ties . 

~ot rol~í c~r~r~t e~ s~ mercat que se'l sotmeti a una 
ali~3~tac.:i 6 ~zotad~, com ~ue l ' organisme no ve preparet ja per 
ge~dr4cions ~teriors - viure ~intre aquea~ r~5im , no po~ re

si üliir l ' ..::~comesa de 1 ' azot .i no pot eli.._inar- lo. L ' explotació 
deuria ~er-se escollint unes bones someres i u= oon guar~ i 
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a lícentunt bs ~quests nimals , per se~ . lccc16 ~nar esco~lint 
els produc~es i destin~r-los a la reprodQoció~ 

Sí es té en cor.np·ce que aquesta animals a.proii te.u 
molv bb elB aliments llenyossos, podria establir- se a~uest 
producc16 e.u moltes comar~ues riques en aquests aliments , i 
que van a Cúp preu; les someres amb molt· pallu i poo r' 
jt-1 v .n ben alimentades, els peti~ s amh un;~. mica de verL o ... r
rels i tubèrcols i una mica d ' aliments concentrats , esdevenen 
~ons "OrodQctes . A.oll.estt.. e.i:plotaci6 "JOdria establir- se , per 
exemple, ~ L~ Seg~rra. 

Els negoci~ts escolleixen per a guarans els ~ollins 
que tenen uns. oa.ma. lla.rgG:. , puix que ós senyt:d que 1 ' animel 
cre1xer~; un cltre s i gne es ~ue l ' animal na do creizer com el 
doble de la dist&ncia. que ve. del col:ze fins u. te:cr • • !!!ot _nilJlul 
jove ós cwna lL ... re. Demés 1 ' &.ní .... ~l l:'L d ' ésser mol~.; menjeire , 
cyo .ue flS coneix êJilb la m..mU.ibul:. imeríor; l1U~·n L'lés sep .... r~J.es 
siguin les dues Oc;.rres , més menj .i re ser~ 1 ' •. nilwLl · El ne<so-
ci ~t .~e n~ ~düuirit ~nímnls destin~ts ~devenir gu~Lns els 
o.junten de .:> er.. 6 o de 4 en 4 , els sotme ·t~en a un bon r~'""i .. i 
c ... da dit:;. els fan po.ssej ..... r; u.ls o o 9 meso s el ma.A.:íru e-ne v~len 
és de 300 ptes., pesant soiament ~uan són gros~os 300 Kg . i 
podem compt.....r <:i ue en els dos t...n.Yfl 11ue e d JUnraen per terme mig 
P"c:.St~.rà. cad&. un uns O. oO ptes. di~ries , o siRuin t..l s dos .::.nys 
unes ded9eses de 584 ptes. més 300 ntes . de compr~ són ob4 pts. 
i el ~uurà més dolent j~ val ~000 ptes . (si és bo v~l 7 o ~000 
pes se ve s ) 

.$s doncs , unti producció molt descuid . ..-.df!. , lt ,.,os~t-ni 

cur~ és Qn~ eÀplot~ció que podria donar ~r4ns rendiments. 
-r\~~'~"'t. ' .... ¡\.1.'()"""~~<1.. ... -\·.-

' .riln quaat e:. la higiene i r(i.c~ontLI!lent , lo ma. teix 4.ue 
pels animals de l ' espècie cavallina, no h~vont de tenir t~
t~ curu i tunL de treb~ll en lu sev~ aduc~oió i presentúció ~ 
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Lliçó 72!! . 

Els mulats - Els mulats :>ou.ai. éooor produi ts :per eu
gues del po.is o co.1iu iis a França • ...;.J..:.l .J.t:.l. p~ .ís resulten de me
nar les eugues a lc;¡ ,. ..... rad.;.. a.~ i.:)ementals 1 rens i al matalx 
dia don- l'euga al gu<.orà 1 al semental . ignorant- ee quin és el 
que 1 'h' P"! ,.?reny o. t, pe.:. c..i..t..b el 50 ,!J d ' eugues preny.ud.e e dona u 
1:1ula ts u ne:.dons . 

Els nadons es "<TeY-.:11 un co:> desmamats, i os recrien .. 
El centre principal productor J.e mulr.ts QS els PirGneus. La 
recria abc..ns es feia en el Eireneus pkiA que els drets d ' entra
da ereü mol~ elevats i naturalment to~ ol Pir6nou era un~ col~c
ci 6 de con1.r~ bandí s tes , :r.ent-los venir do .l!'raUQè!. , r·ccrüúl+- los 
en ols J:lireueus, i venent- los desp1•é s a. terra b -.i.Kèi• _vu~ tus. 
doss.pu.reixent a11uolles ca. uses , el ce 1.~re -productor s'ha de spla
ç~t , troban~- s6 ~vui dia a Banyoles , i en un altre petit centre 
a .::>olsonu. !U trasll~t a Banyol es ha. es 11a.t degu·l; u posseir o.
questa coraarca terres regables :per l ' tl.igul:l. de 1 1 estany, produint 
farratges a baix preu, lo que determinu u ln formao.:6 a.ol cdntre 
rJcri_dor de mules ; s ' haL tr~no~ur at e~~ farratges cln e :n. 
L(:j. rGcrie. arriba fins a 'l any i wig . .t~.bt~.ns els recriadors coi!lp
t~ven guanyar una unça per cap; ~ _uan els fems an~ven cars , pe 
pel preu de vend~ obtin~ut ~b a·uests . Avul dia ~~b les altes 
i o aixes que so:.:reix aquei x bes ~.~i¿r en els , eus pr·~us , d.' ur ne
goci segur ha p~ssat <:1 insa;ur . AVUi di~ éo millor J.a rocria 
de c~valls que no pas l a•de uuls . ~uan 1~ ròcria pot Ïer - se 
amb el . ..tÍll.i.m do despeses encare 1·e..3ulta un bo¡¡ negoci . El rr~u 
individuè11 de cada c~) , dintre el preu mig del Jercat és poc va
riable . ~n una. mula 110 se li cerquen les ;rào' e s que s ' aprecien 
en els c .. vall s . 'En l es mul e s l es tares no te non impo1· ~~~nc i e .• 

..o.c 11Ua.lment a 1uesta producc.i 6 es11à p~;~ssant una forta 
crisis . 
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.Lliçó ?3~ . 

Bovins - RecrJ..~ de bovins per a devenir oous de tre
ball - ACtuaDnent ~ ~~t~l~~~ hi hu uua barrej~ dc races; s' 
hi troben lee r C.;;d', cata.lt:ill-., m~rinorai ,;:;uiç_, holco..UdJs ..... , i 
mestiços . d ' a ':t. u.obces rc:ces • .2el t1•ebal no J1Ó.., d~n út:tls els 
~L.e:.J.s dc raç catal.snu i marJ..nerc.. , pui:i Ulil "Ó.l úls ue r-eu.
.ueixen mil+ors co.üdiciçm.s , jt1.. que ols boub holr 1a.osos per exotu
ple són gaJ..robÓ 1uscrvJ..bles. El pagès a ctu 1 l;..C OSt lllJl .... u voler 
~ue els ~1~u~l s de treb~ll també li produeix~n llet diAÍ s ' ob
~é una mic~ de tot , lo que s ' aconse~úeix dispo8~nt de vaques 
mesticss o lleteres , i fer- les treb~llar ; ~1 mateix tomps les 
:ftill unl:tr mul ~::üimentades , 1. consey_tl.en~Jment el bestl ..... r se n ' ha 
ressenti·c , 1 on l ' actualitat molt rurament es trob~ un est~ole 
on no hi·hagi lu tuberculosi . di han a l gunes loc lit~ts que 
u~n consorv._.t la sev...._ rê!.Çd. autoctonb. , ja si~'~'ui per trobd.l' - se en 
l ' impossibilitat de poder vendre l _ llet , i s ' ua.n dedicat (;;z. lo. 
producció d ' animals do treball ; així a Vidrà (entro ~ant ~uir
se i la Garrotx~ ) en a uest~ serr~l~d~ que se-~r~ lo pl~na de 
Vich de la Garr01..A.èi. , tot el bestiar és de la raç autocton~ , i 
tots els veJells ue es produeixen devenen bous à~ treo~lls , i 
són el s millors eY.empl~rs de c~talucyu. ~n ~ ~e~t- com~nc~ els 
vedells els deixen bnb la sevè:!. ma.re fins als 1 e d .Lesos ;. en 
aç;ues(,a edat Pè:I.Ssen (;!.ls recriudors _ue els a .. 1owen..Jn pujê;U.olïS , 
fins cllS 6 o 4 anys que ~ s ~u~ comencen a junyir- los . En a
questes con1ar ues solament recrien els vedells jus~os 1er ~ les 
seve~ necossítats , ner a la renovació dels seus caps . Les co
ms.rquos de terr& oal:x;a. fan 1~ recria ; .són coma-F 1ues esse.acial
ment ramador3s , són f:escal s , enge~~n~ el best1ur a les vores 
del riu , i a l ' hivern els donen fulla d ' alsin~ oer no dis~osar 
d ' a l t r e cosa , .. lquests animals pugen l enta.nmnt puix que só11 
~lil.1enta ts molt deficientment ; als 4 u.nys f1.n1 un pe::, de 350 ..1 
400 kg . '(,uant un vedel l a 1 anys i mi g , anant bon alimentat pot 
arribar a fer dit pes . 

_ uesta re cria de bt vins dvsti11ats a ani~als do tre
o&ll esc~ encare feta mol ~ priffil~iv~ent , e. trob~ , podriero 
d i r -na en Ull e&tat verCI'e . Si es compres¡;,i.Ll oov1ns b.ls 'I 111esos 
i s ' c..l i mentosl:)in bé a i any i mi g .j è;4. es podri~;... comen9<.:~.r t.. posar 
el jou, i a l s G anys ja se 'ls podriú f er treballè:l.r uormalment , 
~1 i gual que un de 5 anys . La ració de m~nteniment 6s igual ~ 
la ~ei tat d ' uYll:. ració de forta producció , rer consegüent el p~
gès ~lLJontunb anb un'""' ració de m ..... ntenir.1eüt na de conservLr el 
oestit:.r durt..~.lt 3 o 4 anys , uan ol u.; ho fes rç_cionoL.10nt <:i!!lb 
un an:~ ur ribaria a l matei x ""~ e s . Zs doncs , una operació ue po1i 
fe r- se wnl> menys de la meitat de te.nps . 

4Ctu~lment els b ous de treoalls ue van a p~rar à l ' 
escor:lcador són oous do ¡ 4 tinys , uan haurien d 'é sser , màxim ani
mal s de b &.nys , i se~uint el s i stema d ' t.limentaci6 racional es 
portQ.ri en a l ' escorxador '9rec i samont b~sties de 6 anys , i t:tmb 
m1 rendiment d ' a profi tar.aent .nós el 3Va.t del 45 -;'o al 54 j, , i demés 
quedant el temps reduit a la meit-...t , el mateix capit~l pot pro~ 
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du1r doble rendi ment. 

Un bou do treball s ' .ha do co ... 1servar mon tre vag1 augt
lJlentant de pes , des del moment que no avanci més , ·tuo coma.1ci 
a d.Jclinttr , s'ha de vendre , i orocisament un bou va creixent 
fins als banys , conseqüentment a l'arribaran acues~ temps l' 
animal s'ha de vel.l.dre, i a±x! a. 1 ' -Jstuble solament s ' hi t1ndr~ 
un bestietr que coutinut.ment guanyarà dc Vülor . 

Deu recorde~.r-se aue els romu a11ts teuun un elevat 
coeficiènt do digestibilitat , i per tant es troben en dispos1-
ci6 dc consumir ols alimen·ts més grosbers degud .mon·t preparats 
(c~mots} de moresc i oledarrave ). No se'ls hi hu de don~r ali 
mont.s cars sinó els més barats , no se 'l s hi donarb. ..... l:rals , l>er
y_u~ ~ co.r. Sempre deu partir-se de la base d ' un, alimontac16 
Qen aconbmica , i si a l ' any 1 mi g ja rendeixen un cert treball 
aquesG treball pagurà el menjar d ' aouest ultim mig any , i el do 
l ' any an~erior , el ben3fici que es pot arribar a obtenir ser~ 
la diferència envrc el preu de compra i de ven~e~.. Es de recer
dur que els bous de treball sempre troben compr&dor , puix que 
van força escassos. 
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Recria de joves per a devenir oraus o toros i v(.¡. .• ues 
de llet - La diferència en~re uls vedel ls qus hún de devenir 
braus , i Vo.~fues de llet , està en que els prirJers no ee; poden te
nir Gll ramats, sinó que cad~ uu ha d'eoC~r sol, o bé Junt amb 
un r~at de ~3L3lles en rue no uni h~gi cap dltre mascle; aixb 
en el cas ~:tUe segueixin el règic. de p~s.;ures, puix que als "10-

ros ... dul·ts priven al s petits de cobrir cap va.ca que Vt..gi cale..:l
t~ . ~n el regim d ' estabulació es teuen fermats al costat de les 
va'iues o isolats en un clos espec.Lal. 

¿.Vlli dic:~. els braus encare no es Pè:t?UCn en el seu "tTI'>ri
taole valor, la seva producció no és doncs un cas correnv , sol~
ment es practica com a un cas p~r~ioul~r , per les necesóitats 
del ramader . ~uant a alimentació s ' han de sotmetre a un rbgim 
semblL.nt als J!Ujt.LD.ts . 

Le~ veielles que ha~ de devenir v~ques de lle~ , s ' ~n 

d ' (.¡.l i mentar amb uns r~ció de relació nutritiv~ estreta, a fi 
de preparar ~ uell~ v~c~ al co.usum de ld matèria ~zotad~ , ~ fi 
que quan co~enci a produir lle~ , el seu aparell dige~ciu f~cl 
1l.tlS. fàci l digeot~ó de la 1: • .ts.. ~ per lo te:.ut estntrobi en ci.is..,o
sici6 de fàor~cat forces litres de llet . ~questes ved lles no 
deuen fer- se treb~llur ~ens , engegant- les cada dia 3 - 4 nores 
a f i que l ' apúrel l res~1ratori es desenrotlli , com i;u~lJent 
el s rems . Un bltr e mo t~ ~ per a car reear la r~c~ó de mutària e
zotad~, és e~ fet que h~vent de nutr~r abundantment la vedell~ 
l ' ins~int genèssic s ' adorm una mica ; és un fet compr ovat que les 
vedel les comuns van més avi~t ~ltes ~ue les Durh. m, donant- los
- ni donc s un~ Slimentació azotud~ , la funció genèsica queua ex
cit~dt.. , podc1t- les fecondar mtis aviat . 

L 1 ~poc~ de lQ fecond~ci6 varia segons l 'individuali-
1iat. Les prilílerss oaldors cos tumen a apare i xer per 1 ' t.ny; no 
o o s~~nt les vedelles destinades a devenir vaques de llet , non 
deuen donar- se fu~i al toro ~bans dels lb mesos, i aixb sempre 
y_ue os tr<::.eti de veJelles que han estat ben W.i..en~o.des ; si 
són vod~lles endarrerides val méB es,er&r als ~ anys , de +O 
contrari , un nom s ' e.:. -pOSti a eBpa tllar les vo.1ues per tot ... .j.a 
vi du , i fin~ posar llur vida en perill , ul moment del part . 

-'>.<tui c... Cató.lu.nya la producció dels bbvids d"lStinets 
excl ussivament ~ l ' escorxador , és cowpletament desconogud~. 
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Petits remugants - Recri~ de c~ores i moltons - En 
1~ m~jori~ de les nostres comaraues , com a conse~üèno~b del rè
gim t~. 1_ue està eotmós aquest bestiar , les ovelles no es donen 
al marrà fins ~l ' any i m1g i dos anys , 1uan a l ' ~ny ja haurien 
d ' estar en dispooició n ' ésser cooertes. 2ls xais es deurien 
i guaJ.ment desmamar móó t.viat , cJ.s 4 r.1esos , de m~1nar<- uo a l ' uny 
ja estigués u punt de menar- los a l ' escorxador. En to ramat 
s'ni poden discingir dues menecl d ' ovelles : Los !Ue h~ d'6sser 
fecondades i la.., l asc ives, que propi al!le.l.l.t són les forres . 

El bestiar ll~1er en el nostre país viu en un rè~in 
~e tr~shumànoi~ pel qual motiu no poden ésser ~Limals prec~9os. 
No obstant en dater~inades fin~ues es podria produir el Xt~.i de 
lle~ preco9, puix que en el merc~t de Barceloñu lt carn de Lei 
de llet ~costmnQ a tenir un bon preu. Serie qüestió doncs d 1 1u
tensificar i millorar a~uesta producció, el que s 'aconse3uiri~ 

teinnt en el rumat dues menes do marrans , uns per u produir els 
animal s des tina. ta a removar el ramat , per tant hb.urien d ' ésser 
marr ans de la r~9a del ~t~.is, i marrans d ' una raça precoç per a 
ootenir una major precocitat on els xais destin~ts a l ' e~corxa

dor • .Man·tenir un ramat en è;i.questes condici ans ja és possible 
puix que pot continuar essent trashumant . La recri~ no deu du
rar més de 6- 7 mesos. L ' ani mal deu creixer normalment , i amb 
un r acionameLt compl et. 

Respecte a les cabres , la recria deurü. pr acticar-se 
més acuradament . Actualment qu~n es compr~ una cabrid~ mai se 
sap si serà lletera o no puix que no es tenen en compte c~p de 
les condicious precises. 3ntre els nostr es c~brers no n ' hi ha 
cap ~ue seleccioni els seus productes, en conjunt ~s una explo
tació molt descuidada . Una de les millors races és la muroian&, 
i que deuri a utendre's més , com i~ualment a l gw1es de Pirenen
gues, de l Pallars. La recria de cabrits o cabrites per l ' escor
xador es fa en una proporci 6 molt petita, i són els &nim~ls no
menats crest&ts . 
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Recri~ de porcs i animals de llavor - En aquesta eni
mal s la r ecria 6s importantíssima, Les truges quan es menen a1 
verro úCostumeu t tenir ~ - 10 - 12 mesos , i no fan méa enll~ 
de oO - uO Kg. ; s 6n bèstieB rue encare no esta~ ~ormedes ouen 
~ ~quests moments j~ deuri a est, r molt prbxima al eau oàxim de
senrotllament. La truj~ si es~óe oen dcse~~otll~du podria donar 
m~gni fics anim~ls . El verro t~bó mantes vegades sols fa 80 - 90 
Kg . i naturalment les cries est[Jl ·~n retard <J:: :;1 seu deaonrot
llament, ja que els pares són de desenrotll~~e~ ~ incomplet. Aizí 
que el s ~orcs estan desmamt:<t s , els :pE: ge sos e.;. e_ euen que els 
nan de tenir 5 - b mesos pe r a posar ossos , que adquireixin u~a 
certa (;j.lçada L .tun ce r't desenrotllament !:i"lo-oa.l . Ee molt com11 ·veu
re porcs de 10 mesos que no pesen més cnli~ de 50 - oO Eg. ; e 
quests són els que es venen en el~ wercat~ ~~b el nom de nodri
ços per ~ engreixar- los . 

Un l. ltre siste.w"" de recria és el de règim de lliver
tat o mixta, practica t a munt&nya. En els boscos d '~lsínes s ' a. 
engege m~ ramat de porcs , ~ al cap de 7 - tl =~~~e s ' eeteéulen 
o es venen a l illOrc~t per a en~reiX&.r-los . ':!UÍ a C&t.el'tl!lyc. ele 
porcs Y.Ue es porten ò.l merce."ti per a ei_greixa.r- loe tenen a:: - lO 

wes os , pe ri (;j. .l.lldalusia 1. 3xtremt:dura el s hi :po!"t.sn a1 1 l/?:. any. 
en l a -iUS.l edat els e.wr.rei..t::en t..~b ordi i civad~ . 

La recrie de porcs per a des ti~r-los a l'escorY~~o~ 
és un mal ne goci. La recria és una operació co:igeda yer e tote 
els ~quids (besti~r de peu rodó} perb , tot e: ~ae~e? de peu 
forc~t que s ' h~ de destin~ ~ ~ · escorxedor no ~eu ~ecrier-ee , 

sol ament deuen recriar- se eld rJ_roductora , pui~ que :urant e_ 
temps de recria, s ' ali~oLten deÏl.cientcent , c~s~en mefiYS que~
titat d ' aliments que els nrecieo3 p er a a=riber a conem::::ir ls 
ració de producció, ~ irebé no mes l- eita~ , e sigui P,etant 
sotmesos a unu ració de manteniment; conseoftentcent Ei en~ 

un a.nimal durant un cerli període de 'iiem.pe , -eugme!ltant colt poc 
en relac ió a la quantitat d ' ali~ents con~~s, e~iden~_cnt e~

rà un mal negoci , a no ti sser que l ' a.:n.imal es Jl!:.gn.i , no en r.e:s
ci6 a l seu p~s , sinó per les seves quall'iis:trs. 
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L~ producció de llet 

Vayues - ~nys eLrera el consum de llet era molt ro
dui:v, els principals consumidors , gaire oé quedaven limitatt.> t1.ls 
malalts , i naturalment amb prou feina s hi hr vien v&queries; en 
les poblacions importants el seu nombre era escadsísairn. 

Es d'una vint~.u- d • '"'"1.qs e.i.l e'iue;:;t ..... p .... rt Y..ue les V<.;. 

qu.erios s ' han lnultiplicat d ' un .. manerú extrc....ordi.n~ria . avui 
dia les vaqueries a un volt do 30 Km . de ~crc0lona, es podria 
dir que es toquen. 

a Barcolon~ sol~ent el consum de llet ~e enormo , l~ 
Federació .le Vf't_ ._ rs lel Vallès , ella sola hi porte.. 10, 000 li
tires diaris , i ~du vaques eSlitA.bu.La.d.es dintre el rc...di de lb. ciu
t(;;(.t uns 40 , 0u0 - oO , Oúu lioraf:,~. D' &igu.tr. soluwent j .... se ' u gas't"" 
UílS 10 , 000 litres diaris. 

Els priucipals centres consum~dors de llet són les 
poblacions industri~ls , i a molv~ QiS~1ci~ de les pobl~~ions 
agrícoles. 

~s calcula que la Ce.ta.lunyt... estrie t.t necer:.si t...., ..UJ.S 

100 , 000 li'tres de llet , pels seus ¿, ..,.oo , uoo hb.oi:t¿,n·cs , i rú,; 

~vi~t més oue menys , pu~z quo el oonsrun de llet cud~ di v~ 

~;~.ugmen tèl.nt, . 

~saent doncs aquest~ producció de gren import~ci~ , 

deu estudiar- se igualment u.ïL.b ~ran .-.~tenc ió . 

De')Ut é:i la rapidés èJD'lb que h .. _ progressat r::y_ue;;;tu. pro
ducció , reBultu Y,Ue l ' ofici de v ..... quor s ' na na.gut d ' imp:r::ovisar , 
actuulemtn és un ofic~ sense tradició ramb.dera , es podriu. dir 
que han esdevin~ut vequers per ~ener•eió expontànea . 

J, ' uF5ent productor de llet és la vaca. , el vaquer hau
r i a de tenir un coneixement ab~olut de les seves q¡alitsts i 
dels seus defectes , i dels mil lors illètodes per a produir gran 
~uantit~t dc llet. 

Els vaqaers ebcollcixen les vtques recordant els con

sells que li han don~t m1 altre .v~q~er ~ue hi entén tLUt com 
ell , triar vfques wmo una WL~ella ben grossa i flonj~ i w1a 

bona ven~ mamària . 

Una vaca necesbita estar tot~ ella ben conformada , 
necvssi tà. posseiJJ ru ... bon b.parell digeb .;iu , que marxi , oon con-
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forma~, lo que es coneix amb la gan~ de l ' &limal, i ~ue sigui 
b~rrut o d ~gui que la distàncid entre les dues brauques de ~~ 
mundíoul~ irüer~or si~ui gr~~. 3ls m1i~al~ oc menjaires tenen 
les or~11y_ues acostades, i deum tenir la boca g:ran. Se les ht. de 
veure estabulades i veure com mengen i com femten . ~uan els ex
crements són normals , indi:ucn una bona digestió podent- se te 
nir la seguretat que per aquest u~1tó l ' ~imal funciona b6. 

· Els w.~Íilents abso rvits passen a. la sang i per lt.. Sc.J15 
als -oulmon ... pJr u oxi:en<:r- se , .a':t;.~.ei::S tE. funció ve regul t:dc ~tJr 
la c&.vi ·oat toràcic~. Una. bong. lleten:. ha de te1d r una ca.vi tat 
toràcica. be:l <.l.J.ple , ebn espaies~, beu ~ran. Com es dat.:rr.unca.r~ 
a~ueata grunduri~? Per medir el perí metre toràcic , n ' obstant 
deu novb.r- se quo hi han ~guns animals que semblen de ca vite;:.t 
toràcica. petit~ , perb reulinent no ho és per tenir-la desenrot
llada on llar~ària, per lo ~ue es mideix I~ distànci_ ~ue v& de 
la puntêi de l ' esternon a les últime s costelles . 

Un crescut tant per cent de vaques de llet viuen es
~aou~a~e~, senbe moure ' s ni gens ni gotd.del seu llo?; aq~s~s 
oest~~r íorçOSti.ment deu sentlr la necc s~~tat del mov~ment ; no pot 
fe r res mé s que geure o estar dret~ , i n~~uròlmont les ~rt1cu-
l t.. cions bertl.fl prünes , el si ste!llò. muscular s ' n tro fiar~ , ~ a_p_
re1.A:erW1 les tares i -;Jer ay_uest illOtiu molte"" v- ..... ques detW1l ju
bilar- se perquè les iolors dels mewbres són tan v~us que deu 
estC~.r tot lo di~ agegudt;¡. Tota V<.~.C t:.. deu estar ben çplOul .... dc:. , 
d 1 artic ult%.Cio..as amples , t..l menys to.ixi es tur A en les mill o:- s 
conQici ons por u tenir la màxi~ resistènci~ si deu viure es ta
oulr...do.• 

]u resuw UllQ v~cQ deu posseir : Bon aparell di?esti-, 
nona cuix~ pulillo~r , i oons me~ores , deúlés de tenir unes oones 
mame lle ~ . 

Cu.ro.cters fona:n.entals de una bona vaca lletera - El 
bruguer - Les glàndules màmàrees producte~: d~.· l·J. lle .b, estan 
allotjades dintre el braguer o mamell~ on s ' hi ~rober demé s 
els or~uens ~cc essoris com és , la pell , els mugrons , i les ve
.u.es. 

Jl vo lQw d ' un braguer~es mideix prenoLt l' ru~_plad~ del 
d¡;¡xrerê;¡. , lil. pel nombre d ' ..... rrugues que VWl de l a vulve t. lç mtt"lïei
x~ mamell~ , i que els mugrons esti~uin ben d~stauciats ; mira~ 
de costat deu veure ' s ~uo la mh~ella ava~ci cup a l' ~odomen, 
~n los vaquos clolontes les ...:amolles ve.t.L!l COI!l vallades en un 
pl&., L~ ·)Jll deu ésser fina i 7eixose:. o coberta aiub un poc 
de ·ul> 1 moixi. sis mugrons deuon ésser ... mpla s de l a oc..se; .la. se
v~ l on ¡Q no consciGueix cap indici . Un bon indici és si ni 
nan Qu o ~os mugrons suplerrentaris . Un~ memell~ on lac~~ció , eü 
acabar J. 'é s ser munyida deu te ill.r un veixi t es1_1 o:nj6s , i si es 
t ... :t:..ct;:.¡ d 'U.ilb.. t.Ulit.al de uoc re ... '1-~ iment la r-l~ndu~a :~o.,'1à:r1u serà 
c~nuda. La mamella deuÀ ésser sim~tricu, de lo contrari on un 
dels ~~.rtos es veurà una part dur~ , lnd~c~ d ' un~ congestió . 
Els .nugrons dcu•m ésser tc1mbé situats simetricamcnt. Ll:l ve ..1ca. 
mw:1¿rif.l. o t..nomenada també i mpropiw,¡ent fon~s de la llet , pu~x 
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~ue preoiswnent és la sorti~ de 1~ saug do la mamellQ i no 
la entrudQ, c~rca~uest~ es verific~ per les er~~ries q~o uo 
SÓ~ ViSibles, deu dSSar molt Jr01XUd~ , Signe evident de 1~ 
~uantitht de s~ que na p~ss~t per la mamella. 

Fu.ncionament da léJ, glb.ndu.ltt. murnàric... - Les cbl.lu
les que elaboren la llet són à.~origen ec"todormic o si~uJ. quo 
es trooen en conttt.clle amo e¡ tai.xiv opi telil..l, i prolh .. Dle 1ent 
no són més ~ue cel . lules seb~cee~ trunsfor~~das • • i1! els mar-
supials quo són també m~!fers , la se1Teci6 do la llot es ~w 
per mitj~ d ' una excudució; els petits llep.Jn una suuerfície 
ricèi> en c~l . lules simil&.rs a les de ltt glàndu.lu. mwnàrig. .i sem
blants ~ los gl6ndul es se1àcees. 

Cad~ glàndula est~~~~svituida per unes c~l. lules 
~) en forma. de vesícules l'interior de les . 1.er.ls s ' a 
profita d ' un l :ir: uid , b. porta li en prir..cipi pe lti v <lS OS cap.t.lars, 
puix que aquests porten 1~ sang urGerial ~ue c;~.l pcsdr- se eli 
contacte amb la cèl.lulc;~. es tr<:LllsforlllG4. ipse- factum en llet. 
aquestes c~l.lules es continuen por uns c~uals l~ctífars, els 
quals van a parar a un~ bi sterna o dipbsit , i d ' aqji per uu 
altre cano ?;~lactb fc r s ' arrib~ a.l forèl.t del mue-ró . Un símil amb 
.l~ glàndul~ m~ària pot fer- se ruau un oro~ de r~lli• Els grans 
representarien 1es cel . lules, el tronquet que els aguante;~. ol 
conducte lactífer, i la reunió d ' aquestes tiges, la cisterUu• 
En la porció glandul~r formadb. per 16. cisternti hi dese.nb~rquen 
set o vui~ conductes l~ct!fers (en ÏOrrnb d ' u .. cedaç o garbell 
wmo disposició irregul~r ) les interues tamoé 8 1 uneixen i ~1 
Cè;;l.p de vall de la úl6lllellb. es fortaa un dipbsi t cle llst . .u' n le~ 
cis~ernes i els conduotes lact:!fers estan plens , l t.. CJ·làwiu.lç¿. 
as para da segregar per tugmentar la pressió lntarior, tro-
cant l a sung arterials un~Jresistènci~ b. entrar a dins de les 
cèl.lules 1 1~ sè;;j.ng que lri ha en les ~r~èries queda estaclOUQ-
d ..... , no podent circulb.r , produint .... ltl. Vè.l.Cd. una rens~ci6 .... o
rosa, necessitru1t que se li buidi la mamell~· ~uan 1~ mamell~ 

està ben plena, solament conté al r¡o o oO fo de 1~ lle~ que es 
treur~ on ~~uel.l~ munyida , puix ~ue la glPandula m~nàriú no 
pot contenir-ne jb. més quanti~ .... t , perb des que es començ .... (.... 
munyir les ..,.lt ndu.Le s es posen a ftw.ci onar elaborant immediata
ment més llet. De c~l.lulG a c~l. lula ni ha el teixit conjuntiu, 
qud ~uan més auoni aut ~s , més carnosa es toé ..... 1~ mamell~. 

Signes racionals de la vaca bona lleter~ - Es deu 

començar fix~n~-se amb el seu pslques . Les v~ques oones llete
res solen tenir totes elles unt;;. expressió fewenillb. o afemellê:i.
dta. . Les vay_ues que tenen 1 ' as gec te TL.ò. scru.i ;enerdlment no s6n 
uones lleteres. El Cb.P si no és petit no és en cap ill~nerê:i. de 
u ou ni de toro ; el coll E:.prim~.tt , ols devants un poc estrats 



en comparació dels dt rreres que són amples; el ventre desen
rotllat, i les cames fines . L ' expressió soore tot h~ d ' ósser 
~a d ' una fomell~ : mirada dol ça, tranquil . lti , posa t calmós 
qQen res la torb~ , espantadiss- pe1 qualsevol futesa . 

Les banyes seran primes , el tos no .... 1ro 1ort , une. 
mica afinat , &ix:! el sistema ossí va. bé ho serà , porb , en aquos
te particularitut en 3ossell i Vilè ra obscrv~r , que d~sconeix 
per· y_uines rf 0:1s deu cerca.r- se en la va ca llotera un os qu..,.Le t; 
fi; uu&nli ú 1~ finura de la vac~ lletera on Rossell i Vil~ ni 
veu més ~vi~l ~d~_eoGe ; l ' esquelet sempre deu correspondre 
~1 voluw de 1'~1~~1. 

~~ pell de la vaca deu ésser IOlgad~· en e~ coll deu 
present<;~r u10l tes urrugues , :n.o d0u ost~r ~d.b.orida al teixit con 
juntiu. .illn el bestiar estabul~t ltt pell dou ésser fina . El 
que viu ...... l ' aire lliure té un p~l ..... rruf"""t i untt pell més groJil.
.a.Udi;;l.. Eu 1' in teri or de l a conca e1orticulur lú. ~l~ndtiltt ser os _. 
deu funcion~r intensau1ent puix 1:1.ue o.quest ret ind1c .... que ü. Ve;. 

e~ serà m~nteg~ire. Les p~pil. les obrnies lUO recobreixen 1~ 
mucosa oucul com r.ués grogues i espesses més mancegaire és lc.. 
vao~. La finura de 1~ pell s'apreci~ en la quinta o sexta cos 
te.Lla en la part inferior. 

Des de la oreu a les an~ucs , r¡ua.n illÓò reru~a.r sigui 
lò. l:Ínia. J.uillor ; una vaca ensellada, o d ' espinada cruvadE:.. 
constitueiA un defecte de conformació , ~ue po~ afectar a +es 
qualitats de la v~cQ . 

~rop de la creu, tirant espinada ~vall , hi na un re
..... olí . ~uan aquest remolí és ben lluny de la creu, lb vaca so.L 
ésser oon~ lletera , i ~1 contrari prop do la creu, poc llefur~ . 
~1 mateix temps quan m~s gros sigui aquest remol! millor • 

.nproxLu:tdament a la mai ta~ de 1 ' o sp i nada , en las vér
coores dorsals , les Vèl.ques bones lleteres presenten un o dos 
clo1:s . ..~.,.ques"ts clots reben el nom de c~::~,s:;.ole-cos o i'Onvs supe
riors de la llet; solen ésser profunds, quo hi cabria oen bé 
mitJa nou. 

L ' apofil:);sis d ' w:a vèrtebra en aquests punts forma 
und superficie p¡auu , 1 de naturalesa c&rtilaginosa. i molt tiiD

~lu, i aques~~ superficie po~ resoldre ' s en un~ convavit~1: . ~~ 
totes a.1uestes oones lleteres els cart:Ílegs són molt descnrot.
lla.ts, les mE:.teixes costelles en la bona lletorc en lloc d'és
ser en nombre fe 13 , són en nombre de 14, perb, l'~ltima és 
col!lpletè:illlent cartil~ginOSL sense .... rribur è:i os¡jJ.IJ.car-sc ma1.. 
~~ cut~. si és llargG indica un ~nimal amb el terç posterior a~b 
m1 oon desenrocllo~ment . 

~inalment els as~u~s que són els p~ls situats en~re 
ll:l. vulva i la mamella r1ue es presenten en una direcció diferent 
dels pèls veluns . S ' ha fet una classificació dels escuts, wmb 
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e~ nom corres~onent , segons la formu perb , s ' ha de tenir en 
cohlpte sol~ent que e major ampl~ri~ de l'escut , correspon una 
m~~ella méb voluminosa . 
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C~use s modiíicadores de la oUB-~titat dc llot - La ra.
.2.:::. - Regul~rment cada ruça dona la màxima quE .ti tat de llet, 
solament d1ntre la seva àrea ~eogràfica , sofrint w1a dismunu
ci6 en aqueBta producció al sof'ri:r qualque desplaçament . 

Ho Lots els pafsos , ni molt menys , tenon la sort do 
tenir una r~ça lletera aut~ctona, veinat-se en la precisi6 d' 
(;f.ClLnatar una ')OILL raça lletera; e.a aquestes condicions es 
troba Cataluny~.n 

~ls pa~sos amb races lleteres autbctones , estan si
tut..ts umb preferènciêL en la vessant Atlàntica, des de¡ 1'1ar 0l;Ul
uàbric f1ns a Dinamarca , anant disminuint les r aces lleteres, G 

mida que hom ve endinsant- se cap a l ' interior d'Europa . 

lln escollir la raçe. deu tenir-se en conute la topo
gr~fi~ , el clima, i la extensió de l ' Lrea feOgrà~~~~ de lar~-
9, el e?ida . CatulULya ~s UL país muntai;¡Ós i costerenc i si -
tW:tl a en el l.1.edi:berra.ni 1 per~ el li toral 11ed:icorrà I.LO és tan li 
númid 7 ni de molt com 1 atlàntic. Ca:ïa.~uny .... és de clima sec i 
calenli , i mai na tingut una raça lletera prbpi~. 

Ac~~alment ~ Catçlumyà ni han dues races lleteres que 
lluiten per a impos~r- se . La S~ssa i 1~ aol~ndesu i temps en
rer~ hi havien a ltres racas que prenien parv en aquesta lluit¿ 
(races brecones, normandes , flcimen~ues , ginebroses , de Simmen
t.n<...l , M.oniibel i arde , Bordelaise , Garonese.. , de l 'Arie.~c , etc . ) 
perb avui dit.~. e.l ':Ib ~~ de les vaques lleteres f;;Óll nolcl.ndeses . 
L ' Holalldesa s ' h~ ú. .. vorescut degut ul ~ron nom oro de litre s de 
llet que produeix. La raçi:l. hol~des<! és prbpia d ' un país que 
moltes ve~udes es troba ~ tUl nivell inferior el del mar , el mon
tivul m~s olt d ' llola.nda és de 50 metres sobro ol nivell del. mar . 
Holand~ ~s d ' un climu forçi:l. a~emperut , amb un hivern un poc er~, 
perb atenuat per les boires , el clima ~& molt hum~t , tenint 
mé s pastures d ' herba. ulta , grassa i ee;pcSI:.'lll. · I. uesta r t..ç ... no 
s ' ha mogut m~1 de l ' àrea marc~da ~er a~~aste~ conJiclons cli
matolbgiquaE , (unéi. mica a Rolstein i Bèlgica) 6s Ull<.~. vacs. que 
no ha pogut prosperar en cap altre re z i6 . Janson afirm~ ue 1~ 
r~Çü Durham per~~y al ml teix tipus Bett~vic , ~erb una desDinu
da u produir ca rn i l ' ~l~:ca a ~reduir llet, degut a l a va=i&ció 
del medi . Desse o;uidu que es vrf:l.sl~da s. una al tro comE-. .:e;ú amo 
menys humit~t , seLse les plaLLries de Holanda , i clim~ diferent , 
lu vuc .. ja pert les seves irm::üllorablcs ':luali tüts . Aquí .... C t .... -
luny~ ~~uestes v~~ues trooen a ~~c~r l ' humitu~ i els prbtS 
i detilés estan ooligades a viure estubula:des i en un pe1s .nui
t~ny6s , per conse~üeLt 1~ v~ca nol~ndes~ es troh~ despluçuda 
.... Ce ta.luny~;.~. , i per t...y_ueiÀ motiu no pro~pera, 1 deu~n L .oortar
se e ontinuac.ucnt vay_ uas holandesa s ; les. vao ue ;a noL .. .n~e ~e.:. o o~~ i.u.
gudes aquí ela se~onu o tercera gene.ca<.n6 , U..lb Jrou ie1nes oro-
~uaixen llec pol seu vede~l~ 
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bufss~ és un pLis molt muntanyós i excepcionalmen~ 

lluny de ls. ZO!là mtdlí tiulu. , ha pogut ootenir una bono. Tt; Çlc;;. lle
liert:t , per ésser un pa.is blllb un clili.í8 d ' alt. grau higromètric, 
degut al seu gran nombre de llacs i a les seves neLw per,;>è tues • 
.L ' nerba grassa d ' do ih ..... nd .. no es troba pas a Su~s~a, on és curtt:2.• 
h. wufss~;~. a l ' istiu i.Ot el bes~ic..r Vd. a. peixar ¡,JUnt;c.nya a una 
f.l.lçb.da de 1 , ~00 .:netres i a l ' hiverit viuen estt..òulades o )?astu
re.!.~t algun prat de les valls . L' àrea geogràficb. del tipus Al
pí a 1ue pertany la raçb. surssa és molt exte:1sa : " .. lamanyt:. , "Pt..rli 
d ' austràli èl. , .n'ranç~ , seguint el ri u Rhone , t orn&nt a apareixer 
b. l ' ultra vessant del Pireneu ( ~riège i G~sconya) i fins a 1~ 
vessanJti cu talana tot e. la seva població bovi i:lli del Tor , Fluvi~ , 

Llobre~at i Se~re , portauy al tipus nl pí . 

La raç~ ~uissa al transportar- la a c~talunya es tro
ba desplaçada a casa u ' una parenta seva, perb ~ue l ' un~ s ' na 
esp~cielitzat ~b la cria i el treball i l ' altre umb lr produc
ció de llet . ~~ v~ca sufssa pel !et de ptssar ~olt to~ps esta
oul~da reuneix moltes més condicious per aclim~ ~~r- se e ?e ui . 
La vaca holandesa no sap pasturar el~ pr ts magres , la surssa 
si . La raca su:i!ssa és l ' única l ' era~:.. geogràfica de lu. Ub.l tr-3U 
ol cup cap al Mediterrà, mar que en tot el seu l itore:tl no pos
seei x cap raça lleter~ (Delfin~ , Piamont ). La Sch\tiLz ós doncs 
una vaca. que li prova el clià.e meliter!'à ; a Napola , Roma , Al
ger s ' hi troben nuclis de r~ça sufss~ que hi prospcreL bé . Ea 
quant a alime~t~ció la vaca holondesu és molt llameuca, exi geix 
aliments de primert~- qUb.li t¿.,t , en c(,ònvi le. s u.3! ssu és lo que se ' n 
diu w1t v~cr barrud~ . Vi vi nt les ducs race s en estaoul~ci ó veu
relJ.l que el s membre s de l' hol andesa i tot 1 ' esqual et en conjunt 
és més f i, més delicat que el de l a su:i! ssa; r esult& nones que 
en i gualta t de vendicions , l a vaca holandesa es can:op;a Iltés quo 
l a su:i!ssa i l es tara s abunden més en aguella o ut; tm u _u. e s ta. 
:&:Aamiliant l a composició <,iU:Ímica de la llet holandesa os compro
va que porte menys lillL.titat de mutèri& secu. i menys quantitat 
de mat àrie ~grassa q_ue lE. suf ssa ; a n ' uquesta s ' hi troo&. corren11"' 
ruent e l 4 fo de ~rassa, en aquelJL mu i més del 3 ~· Per a les 
indústries l àctees serà sempre preferibl e l a llet su:i! ssa . De
més la raça hol~ndes~ al s t r es mesos de l ·cta.ció deu dom r - se 
al toro , perqu~ és una vaca que no , ugmenta tant la producció 
de llet . Si ru1a vuc& dur a 5 anys , la hol andesa deurà vedellat 
l o G vegades més ue l a sm!'s su , oper~ci ó que 1eu evi Lbr- se 
tê..n oom sigui possi bl e ~)uix que tot..s el s p~otrts sempre son z:.n-

guniosos . La v~ca holandesa dona tota 1~ l let de cop , en mol ta 
qw...nt i tat , la su:i!SSà la. dona més repúrti da , c.ixí 6000 litres 
de l let l a holandesa els dona en 6 illesos , i la suf ssa en v me
sos . Demés l es va~ues su:i!sses aquí ~ Catalunya no dGgoneren. 
Mú lgrat tots a\1ue sts o. ven te. e ges do 1~ su:i! ssa sobro l ' holandes.,\, 
per quines r t..o:as aquesta. última s ' ha irnposat? Jls ve.quors han 
esta t portç_ts a udu.ptar aquesta. raça per la seva ignorànc i a ; 
el vt quer s r ha hagut de refis r do ls uegocit. n ts , i naturalment 
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disting~ claramaat la vaca holandesa de la del paia, en canvi 
no distingia la sufssa de la dels paia; dem's el preu de la va
ca de llot es fa a ra6 d'un9a per litre i com que la vaca holan
desa dona l a llet m~s sobtadament el negociant en sortia bene
ficiat, perqu' e l vaquer compra la grossa mamella i paga la 
llet que produeix la vaca en el moment de la venia i no tenia 
en compte les qualitats intrinaeques de la vaca i el nombre de 
litres que dona en conjunt. Per altra part, el negociant li 
4s millor compra r vaques holeAdesea pel fet d' anar m&s barates, 
i posades aqu! les ven totes al mateix preu, En resum, la vaca 
holandesa pel comprador no es presta a engany 1 deixa a l ñegooiant un major marge de beneficis. 

Si Catalunya tingu~s una poblaoi6 sufssa aclimatada, 
de importadora que actualment ~a, esdevindria exportadora dels 
paisos t ropicals. 

Les races tenen cada una un tipus mitjà de producció 
de llet, pna bona lletera ~s la que fa de 2,500 a 3,000 litres 
a nyals; una lletera mitjana la que fa de 2,000 a 2,500 litres; 
i menys de 2,000 litres ja no pot considerbr-se com a vaoa pro
ductora de llet. 

Una vaca holandesa produeix termebmig, uns 4,000 li
tres; una sufaaa 3,000, i una bordelesa, de 2,500 a 3,000. Una 
gaaconne 2,000, una tarantaise G,OOO. Els m~todea zoot~cnios 
h&n demostrat en totes aquestes races que pot millorar-ee la 
quantitat de llet anyal mitjan9ant una ael.lecoi6 integral. 

Aix! a .oimàrica hi ha un ramat de vaques holandeses 
que produeix quantitats de llet inversemblants, pertany a la 
raça Holstain- ~risia. Una vaca d'aque st ramat ha produit en 
un any 16,000 litres de llet. Dues vaques 31,000 litres, 3 
vaques 44,000; 5 vaques 70,000; ó vaques 86,000, i 7 vaques 
95,000 litres. I com a promig de les 750 vaques de qua estA 
compost el dit r~t 9,600 litres, una quantitat da llet fa
bulosa. A Holanda les quantitats mhximes han arribat als 9,000 
litres. aquests fets proven que per medi de la sel.lecoi6 es 
pot arribar a obtenir aquestes quantitats, amb la raça su!ssa, 
perquà aix! oom la ra9a holandesa importada aquí desmillora 
tot seguit, la su!ssa al contrari en el nostre pa!e a la se
gona oria ja augmenta la quantitat de llet, perquè la ra9a 
suf•sa a l'estabula r-se aquí ea troba en millora condicions, 
m~s ben alimentada en les nostres vaqueries, que no pas en 
les del pag~e suís, així doncs estem en condiciona de podar 
tbtenir una ·raqa sufsea millorada. 

La família - Dintre de oada ra9a lletera poden ha
ver-hi familias que no ho siguin; si tots els individua fossin 
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convenientment sel.leccionats, la r a 9a estaria formada exclus
sivament per famílies lleteres. Hi han animals ben raQats i 
que no s6n lleters. aAixi aquella vaca de 16,000 litres de 
Mr. Stuard ~s de la mat eixa ra9a que l'Holandesa que en pro
dueix 4,000. La sel.lecció de~s reproductors t~ una gran im
portància. Si es practica una sel.lecci6 consta nt, si les cries 
van ben a limentades, l a peoducció de llet a cada genera ció a
nirà augmentant. Aquí a Catalunya precisament succeeix a l'in
versa, a cada generació disminueix l anquantitat de llet, per~~ 
les vaques les fan cobrir per toros d'un any o d'any i mig; ¡a 
reproducció es pr~otioa utilitzant anima ls joves, obtenint-se 
com a conseqüància una disminució de vitalita t; en les mateixes 
gallines els pollets provinents de gallines adultes pesen m~s 
òel doble que els previnents de polles. Tots els individus que 
surtin dotats d'unes qualita ts superiors a les comuna s'han de 
gucrdar per a l a reproducció. Tot animal que durant el perío
de de leotació no vagi ben alimentat adquirirA defectes perpe
tus, mai serà igual a un animal ben alletat. Un vedell en una 
vaqueria solament di~osa de la llet sobrant, si en queda poca 
menja poo, i si en queda molta menja molt, per~ generalment 
menja poo, per restar-ne una qmantitat exigua; per aixb tots 
els vedells de les vaqueries neixen i creixen amb el p~l fri
sat signe de mis~ria, i naturalment una vedella mal alimenta
da en la lactància comporta un cop adulta una disminuoi6 en la 
quc.nti tat de llet. En una vaqueria deuen portar-se a 1 'escor
xador tots els productes els pares del quals no siguin de fa
mília ban lletera, o que vagin mal alimenta ts. D'aquesta ma
nera en la vaqueria es formarà una fam:!lia fortament lletera, 
arrivant aquella vaqueria a conquistar-se perfectament un me.r
oat, els seus productes s'arribarien a vendre ja a dins del 
ventre de la seva mare. En una comarca tractada zootecnicament 
cada vaqueria deuria constituir una exoel.lent familia lletera. 

La individualitat - Dos animals de l a m~teixa re9a i 
família, consumint els mateixos alimente i en les mateixes con
dicions, l'un produirA com a 2 i l'altre com a 3; degut a les 
difer~noies individuals que poden representdr-se com si en un 
les forces ancestrals convergissin cap a una aptitud, la lle
tera, i en l'altre els factors hereditaris en lloo de convergir 
divergissin es disseminessin de la funcid lletera. A mida que 
augmenta la sel.lecoi6 conscient la individualitat va disminuint; 
aquest factor es nota molt m~s en les races impures que en els 
animals ben ra9ats. 

L 'alimentaci6 de la vaca lletera deu diferir notable
ment de la de l'animal destinat a l'escorxador. En aquesta quan 
m~s menja l'animal m~s quilos de carn produeix. En un de llet, 
ai s'alimenta excessivament lea sobres es convertiran en greiX 
i aquest constitueix un obstavle a 1~ produooi6 lAotea, en can
vi si ea dona poo menjar es t~ una baixa en la producció de llet. 
La raoid deu oaloular-se molt ajustada. Una vaca lletera que 
estigui mal alimentada i sobtadament se l'alimenti fortament, 

' 
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augmentarà momentaneament la quantitat de llet, de lO litres 
passarà a 12 . - 14 litres. Per~ la mamella té una capacitat de
terminada i a questa capacitat no pasa• l a producció encare que 
es continui augmentant l'alimentaeió. En canvi ai una vaca t~ 
una capacitat per a ~roduir 15 litres de llet i se l'alimenta 
solament per 10, si ~s uns axcel.lent vaca lletera, d'aquelles 
qua totes elles se'n van en llet, aquella vaca cedeix una part 
de la seva mat~ria viva per a formar els 15 litres de llet, i 
naturalment la vaca es debilitarà i la tuberculosis l'invadi
rà, si la oan.sa de la desnutrició parsi ata ix vindrà una tisis 
ga lopant. Si no ~s una bona llete~a, tot seguit veurem que dis
minueix l a quantitat de llet, fins a equilibrar la producció 
de llet amb els principis nutritius que se li donguin. 

Variacions meteorol~gigues - Sempre que hi ha un can
vi sobtat de temps repercuteix aques t en la producció de llet. 
Lear races lleteres són prbpies dels paisos humits. Sempre que 
fa un vent sec, dianànueix ·la quantitat de llet, espacialment 
si elnbestiar viu a tramontana. Aquests efectes poden corre
gir-se donant a la vaqueria un embent d'humitat, no orientant
la elli~la direcció dels vents dominants, a dintre establint-hi 
un estat higrom~tric apropiat parva contrarestar les influ~n
oies exteriors. Una vaqueria amb cel ras (doble sostre) que 
es fregui dos cops al dia, pareda groixudes, tindrà una tempe
ratura bastant constant, i que a dins hi hagin 1 o 2 sortidors 
d'àigua, a fi de donar a la vaca Aigua en l'es tat gaseds, que
dant-ne la vaca molt millorada. La vaqueria deu estar sotmesa 
a una temperatura de 12 - l5i. Un bon term~metre no deuria 
f altar m~ti. 

La habitació - Les vaques deuen estar cbmodes, sense 
que s'enquistin les unes amb les altres¡ si les vaques cada dia 
surten un parell d'hores a fora, podrà ésser l'estàòle da me-
nor capacitat. La menjadora deu ésser espaiosa, el subsol i m
permeable i amb pendent. El jas no deu posar-se sinó quan l'a
nimal deu jaure's, en un~ vaqueria no deu haver-hi mai fems, 
parqu~ als vapors que se'n desprenen es fixen en la grassa de 
la llet, donant-li el gust de vaqueria. Deu estar ventilada 
sense que l'Aire toqui a les vaques, finestres ben a ltes. ~ue 
les portes s'obrin de dintre a fora, perqu~ a l'obrir la por-
ta la corrent d'Aire que passarà, congestionarà la mamella de 
la vaca. 

La llum no deu ésser exoessiva. 1~l raig de sol deter
mina als animals una vivacitat, excitant-les, i com que no és 
convenient, deu haver-hi una llum difusa. 

Deixant sortir un parell d'hores l' animal a fora9 ee 
podrà netejar bé la vaqueria i airejar-la, a l'ensems que l'a-
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nimal s'enfortirà. 

Nombre de munyides - El costum ~s de munyir una vega
da al matí i una altre a la tarda. 

La mamella fabrica llet quan t~ els dipbsits buits, 
perb aix! que els dipbsita o cisternes de la mamella s6n pelna 
ja no es fabrica m4s llet. 

Diferents experi~ncies proven que tres munyides fi~
ries donen m~s llet que dues, i quatre m~s que tres, ~s a dir, 
que oom m~s vegades es munyeix m4s quantitat de llet es fabric~. 

En algunes regions d'Alemanya com en el Gran Ducat 
d'Oldenbourg, es t6 la costum da munyir molt m4à sovint en el 
periode que segueix al part; ·durant els dos dies següents es 
munyeix cada dues o tres hores, durant les dues o quatre set
manes segdents unes oinc vegades per dia, pm4s ptart tres oops 
per dia, f finalment dos cops per dia. Per aquest sistema obte
nen una quantitat de llet superior a la que obtinfrien ~mb e~ 
m~tode usual. L'hiperfuncionamwnt obtingut durant el periode 
de sobreactivitat de la glàndula es continua durant els perio
des posteriors. 

Durant onze dies Wolf mesurà la llet produida per una 
vaca, que es munyia tres vegades, la qual donà un total de 161 
litres. Aquesta mateixa vaca munyint-la dues vegades, no en 
produí més que 139, &s a dir, 22 litres menys, que representen 
2 litres diària. 

Ragelund, en una vaca que produfa 3 1/2 litres en 
tres munyides, munyint-la vuit vegades obtenia 10 litres. 

La quantitat de la llet tamb& en surt favoreaouda, el 
tant per cent de mantega tamb& augmenta. · 

Pel~ sol efeote de munyir vegades s'obt4 m4s llet, 
perb la vaoa necessita un llarg repds cada dia, al menys deu 
estar 8 bores sense molestar-la, la munyida 4s llarga i pesa
da, resultant que els vaquers es resisteixen a munyir m4s de 
dues vegades ai dia, amb la mAquina de munyir ea podrien fer 
tres munyides sense que la vaca se'n ressentís, obtenint un 
augment d'un 20 %. 

Hi ha tamb4 difer~noia entrebla munyida lateral i la 
diagonal. La . lateral consisteix en agafar dos mugrons d'un ma
teix costat. En la diagonal ea munyen a l'ensems els mugrons 
diametralment oposats i a'obt4 m&a llet, perq~ la glàndula ma
mAria en queda toia ella m~a impregnada, la pe~iferia de la ma
mella ea troba conJuntament excitada. 

Les causes modificadores de la quantitat de llet, 
unes adn d'ordre de la mAquina de ~er llet i la vaca, 1 altres 
de les condicions exteriors. La converg~noia de tots els fao-
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tors determinen la obtenci6 de les grans quantitats de llet. 
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LliecS 79•. 

Periodes de l actacicS - Les vaques que per la seva 
tradicid solament donen un· vedell cada any, solament estan en 
lactacid durant 6 mesos, aquest deuria ~sser l'estat en que 
deurien trobar-ee primitivament totes les ra oee bovines. El 
periode de lactacicS s'ha allargat molt en les vaques lleteres 
al menys ~s superior a 9 mesos, generalment 1 any. La llet,m 
unes races la produeixen ja en grans quantitats al principi 
del periode de l ac tacicS, baixant aviat, commla raQa holandesa, 
o com altres raoes que durant tot el periode produeixen una 
qu$ntitat bastant constant de llet, com la su!asa. Les vaques 
bones lleteres no s'aixuguen mai per elles mateixes sineS a oau
sa de una mala alimentaeid o per medi d 1 un astringent (blano 
d'Espanya). Hi ha hagut vaoa sufssa que ha donat 20 litres dia
ris l 1/2 any. La vaca holandesa a l'any,~eu donar-se al toro, 
de lo contrari s'aixuga. 

Despr~s d'haver parit la vaoa, la mamella oomen9a a 
funcionar sortint una llet d'una composicicS aquosa al princi
pi i anant-se espessint, durant aquesta transformaoicS 15 dies; 
és la llet oatastral, rica en casse!na 1 mat~riea minerals i 
d'egectes purgants. Als 15 dies la mamella dona el mAxim de 
producci6 que es mant& durant un oert periode i despr4s ea va 
ralentin. Aix! una vaca que produeix uns 2000 litres, es pot 
dividir la seva produccicS en un periode de 30 dies a lO litres 
95 dies a 8nlitres, i un altre periode de 105 dies a 6 litres, 
i un altre periode de 64 dies a 4 litres. Total 1950 litres. 

Ela periodes de lactacid ~amantats no tenen una va
lor absoluta, corresponen a una alimentaoicS m~a o menys uni
forme. Aquests periodee es poden modificar amb el racionament. 
En el primer periode la vaca s'aflaqueix molt, Ja que produeix 
la llet a expenses de les seves reserves alimentíoiee, fina que 
arriba a nivellar la produccicS de llet amb la M. A. que se li 
proporciona. 

G!laotbgena adn àquells productes que fan produir 
m4s llet aa vaoa; hi ha gent que ea pensa que la llet pot 
produir-se amb polvos, perb aquests aliments específics no te
nen oap valor. Eh medicina mateix hi han una sbrie d'especí
fics que ea oreu que donen una acoicS direota sobre la mamella, 
perb aque.sts galactbgens actuen sobre l'aparell digestiu aug
mentant l' assi.milaoicS i na turaJ.ment augmenta la produccicS de 
llet. Tots aquests medicaments com la genciana, la quina, no 
tenen altre missicS que aotivar les funcions digestives. 

Oastraci6 - El problema de la produocicS constant de 
llet potser s'a rribarà a resoldre amb la castraci6. La castra-
aid de la vaca sembla ·per lea experi~noies fetes que ~s una so
luci& al problema, Hi ha hagut vaoa castrada que ha sostingut 
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la llet durant 7 anys, donant la mateixa quantitat de llet que 
donava en el dia de la castració, 1 quan arriba l'ago~ament a
quest es produeix ràpid i la vaca s'engreixa. La llet de la va
ca c~strada ~s m~s ric~ en mat~ria seca, i no està subjecte a 
les variacions de la llet de les vaques enteres que quan van 
o~lentes la llet sofreix una alterboi6, que perjudica als orga~ 
nismes humana delicats. La castració de lea vaques no ~s difi-
cil facilitant-la l'ampleo de l'est rangulador de Chasae8amt, 
practicant-se l'opera ció per la via genital, sense obrir el 
ventre pel :flano; perb deu recordar-se que el peritoneo ~s 
mo1·t delicat i ei no es :fa l' opers.c 16 ben as~ptica el pari to ne o 
s 'infecta, reaul-t;ant mortal. 

S'introdueix la mà a dins de la vul
va i ea fa una inoisi6 per sobre el 
coll de la matriu, per medi d'un bis
tur! de lAmina amagada. .A.<luesta inci-
sió deu ~sser lo suficient per passar
hi els dita index i mitjA de la~ 
a dins de la cavitat peritoneal i 
aleshores amb aquests dits es busquen 
les trompes u»erinee fine arribar a 

trobar els ovaris, s'agafen amb els dos dits, es condueixen 
cap a la vagina s'introdueix l'estrangulador i es magullen len
tament els dos ovaris, l'un despr4s de l'altre, estrangulant-se 
el conducte, les art~ries, i els nervis. El perill m~s gran 
d'aquesta operació &s tallar una de les dues art~ries que pas
sah per sobre de la vulva, per lo qual amb el tacte es cerquen 
les dues art~ries i es fa l'incisió antre les dues art~ries. 

El moment propici per cas·trar una vaca ~s quan aques
ta es troba al màxim de la seva producció, regularment al ter
cer part, qua &s quan està en la seva ptenitud de producció~ 
ja que en el primer part la vaca produeix poca llet, i alesho
res tindriem sempre una producció petita. Ademés solament deuen 
capar-se les vaques que no siguin propenses a engreixar-se. H1 
ha gent que no vol fer la cestracid en el tercer part, sinó en 
el quurt o ouint part. La castruci6 &s tamb~ recomanable en lea 
linfbmanea 1 en les vaques que tenen la costum de despullar, 
d'abortar, totes les vaques qua tinguin parta dificultosos, 
totes lea vaques que siguin molt seques i no s'engreixen mai • 
..Perb no deuen castrar-se mai les vaques que es vegin propen.ses 
a l\engreix, lea que viuen continuament estabulades, els pun
tals no són capa9oe d'aguantar l'enorme quantitat de greix que 
es forma i la vaca s'aJau. Una vaca magn1fica lletera no és 
recomanable de fer-la castrar, perqu~ no hi ha encare proves 
positives dels seus resultats, les experi~ncies actuals han 
donat resultats for9a dissemblants. 

Quantitat de llet - La quantitat de llet que pot pro
duir una vaoa s'ha volgut determinar prenen algunes mides em-
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pfriquea i si b~ són certes per algunes races no són aplica
bles a totes an general . 

Crevat donava la aegftent regla: una bona lletera do
naria un rendiment de 800 vegades igual al quadrat del períme
tre toràcic, ai el perímetre fos de dos metres seria la produo
cid de 3,200 litres. 

OorKevin donava ls segdent regla: Una excal.lent va
ca lletera pot produir 10 vegades el seu pes de llet, una de 
molt bona 8 vegades, una de bona 6 vegades, una de mitjana 5, 
una de mediocre 4, una de dolenta 3, i molt dolenta 2 vegades. 
Oornevin fe~ aquest anoneiat, allA per l' ~ny 1888 i 90, i pot 
comprobar-se que vaques de 10,000 litres de llet n'hi han for
wes i aquestes vaques excel.lents lleteres, segons Oornevin, 
solament podrien fabricar.ne teoricament 6,000 litres. 

Aquestes regles no adn de fiar, la quantitat de llet 
està en relacid amb la cavitat toràcica, ho està tamb' en re
laoid amb la mamella i molts altres faetors. Per a saber lo 
que dona una vaaa deu veure's munyir dues vegades, i ai hi ha 
difer~noia entre les dues munyides i a favor de la primera ~s 
signe que en aquesta hi ha hagut engany. 
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Lli96 eo•. 

Modificacions de la qualitat de la llet - La raQa
La qualitat de la llet ~s susoeptible de sofrir modificacions, 
no tota la llet ~s igual d'una ra9a a l' altra, ni d'animal a 
anirual segona l'a~imentaci6 que cada un rebi, com igualment 
cada eap~cie produeix una llet sui-generis, de qualitat i com
posicid completament distinta. 

Per regla general una ra9a quan m~s petita ~s i pro
dueix poca quantitat de llet, aquesta ~s molt rica en grassa, 
així la raça Sufssa per a fer 1 Kg. de mantega es necessiten 
25 litres en canvi per l'holandesa 30 i pioo de litres, per 1~ 
r a 9a Jerseyeea han arribat a ~eser suficients 12 litres de lla~ 
ç¿ualsevol raQa de talla petita porta un 6 - ó .. 7 % de mantega. 
Una difer~noia que també ~s deguda a la ra9a ~e la diferent es
tructura dels glbbuls de la grassa; hi ha una pseudo membrana 
que cobreix la grassa, les dimensions i morfologia d'aquests 
globuls varien segons la ra9a. També varia la coloració. 

La família - Tot lo referit anteriorment és tamb~ a
plicable a la familia perb en menor escala. Dintre de cada r 
ra9a hi han famílies que produeixen una llet d'una qualitat 
fora dels fins corrents de la raQa• Sempre en una vaqueria hi 
ha una vaca que fa la llet més mantegtsa. Avui dia aixb no s' 
aprecia perqu~ es barregen totes les llets. En moltes vaque
ries el major contingent és de vaques holandeses i tenen algu
nes suisses ~ fi de barrejar la llet i obtenir un tipus de ma
jor qualitat. 

Caldors - Les caldors impregnen a l a llet d'una subs
t~oia que is susceptible de ~rovocar alteracions diges~ives 
en malalts i criatures. Dem~s hi ha una disminució da mat~
ria grassa, ja que l'organisme t' la facultat d'acumular gras
sa, durant els períodes gen~ssios, i quan està en oaldors acu
mula grassa, cedint-ne menys quantitat a la llet. 

Alimente i alimentació - Hi han aliments que donen 
un gust insipid a la llet com 46 l'alfals, la bledarave, el mo
re•c; tots aquests en grans quantitats donen una l;et fada. 
La llet m&s saborosa ~s la produfda per la vaca alimentada amb 
herba de prat. Els aliments pigmentats de groc (moresc, pasta
nagues) donen una ooloracid groguenca a la llet; l'alfals, 
bledarave, 11 donen una color blanca-blavenca. Les fulles d' 
ac~cia donen una dol9or típioat L'escarxofa cedeix el seu gust 
a ~a llet. L'all, la ceba i el fenigreg la fan impr~pia al 
consnm per l'aroma que hi deixen. 

Cada aliment considerat en particular pot modificar 
la qualitat de la llet. Perb el regim alimentioi en conjunt 
la modifica en la quantitat de matària seca. La vao~ que del 
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r~gim aec passa al verd, la llet s'aigualeix, aquest transit 
de• fe~·se paulatinament. Si el canvi ~e a l'inversa succeeix 
naturalment lo contrari. La matària seca tamb~ augmenta al 
completar el racionament, en el cas de tractar-ee d'una vaca 
deficientment alimentada. La matària seca augmenta i fa aug
mentar el tant per cent de mantega. En canvi la quanti t at de 
cassefna ~e invariable en cade animal. Quan la bàstia està 
ben racionada ~s in~til augment~r la ració pe~uà allavore la 
vaca en lloo de donar mantega s'engreixarA. La M. G. t~ una 
gran importAncia per a la llet quan s'industrialitza. Si a 
una vaca se li donen aliments ~ice en grassa, al volguer eep~ 
rar la mantega sofreixen grans dificultats. 

Hi han substàncies que s'eliminen amb la llet, com 
la estricnina, algunes.sols ~uan es dona algun medicament a 
la vao&, dem~s si un quart de la mamella està malalt, i se li 
ha posat una pomada, al munyir deu anar-ee en uinte que no 
uaigui en el pot de la llet, puix ~ue poden produir-se trans
t orns en els clients al consumir la llet. 

Entre la munyida diagonal i la lateral s'han contro
lat difer~noiea sensibles amb augment de M. G. Una v~o~ que 
donava 14.73 ~uilos de llet portava el 3.75 % de M. G. omb la 
munyida dia~onal. La vaca nQ 2 donava 14.73 quilos de llet, 
amb el 2.5 ~ de M. G. fent la munyida lateral. La vao~ n2 1 
produeix 13.630 quilos amb el 3.5 % de grassa; la vaca na 2 
fa 13.430 quilos, amb el 2.4 % de M. G. 

La vaca segona el tractament pot augmentar la produc
ci6 de la qualitat de la llet. 
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Higiane de la vaca, del vaguar i de la vagueria - La 
llet és un medi de cultiu natural dels microbis• tots ells hi 
viuen i com que l'ambient, las mans, i els uten~ilis estan plens 
de microbis, per a que n'hi hagi el menor nombre possible deu 
observar-se una impecable netedat. Merc~s als microbis la lla~ 
s'agreja. 

La vaca deu estrijolar-se, despr4s repallar-se 1 per 
ulttm passar-li un drap de franel.la un poo humit. La pell 
deu netejar-se diariament per allünyar les infeccions epidàr
miques (parAsita de la pell). La transpiració es fa m~a anar
gica. La pell est~ relligada amb als budells i ambdda orguens 
guarden una estreta relació funcional. La majoria dels desor
dres digestius es reflexen a la pell. Una exitaci6 a la pell 
repercuteix als budells. Deu recordar-se tamb~ que la pell és 
un orguen d'absorció, i tota substància aplicada a ella passa 
a la sang; lea vaques brutes empastifades de fems, la part 
olorant dels fems és absorbida per la pell, les mateixes vaques 
dels Pireneus que porten enganxades crostes de fems, la aev~ 
llet sant a va~ueria. Amb la pell neta es tindrà l'animal sen
se neguit i amb una millor funcid digestiva i la llet amb un 
bon gust. 

La vaca deu passar una gran part del temps est•bula
da, perb, no tot el dia; 4s convenient que les vaques, cada 
dia, surtin¡,. airejar-se un parell d'hores. En el nostre país 
no hi ha tradició ramadera, no se sap tractar el bestiar lle
ter; així hi han vaqueries que tenen 1 'estable enfront d'un 
prat i la vaca n'obstant no surt de l'estable per imitació ~ 
la costum for9osa de les vaqueries de Barcelona. En tots els 
est~blee hi ha un aire viciat (metano, ~oniac, carbbnic) i 
moltes vegades la vaqueria t¿ una capacitat atmosf~rlca petita, 
i naturalment l'aire 4s poc oxigenat, per consegUent convindria 
que les vaques sortissin fora de l'estable un parell d'hores, 
com hem dit abans. La vaca lletera no deu caminar, solament 
deu sortir a airejar-se, no a pasturar o sia estirar ~ mica 
les cames, i a l'ensems la vaqueria s'aireja ben bé i neteja. 

Aquest procediment comportti.l!:ta un allargament de dos 
anys almenys del temps d'explotació de la vaca. avui una v~ca 
dura solament 4 o 5 anys. al vol tant de la case. hi han les 
terres que valen m4s, perb, per car que es p~ui l'arrendament 
d'aquell tro9 sempre las ~aquea el pagaran més. 

El vaquer no deu 'sser tuberculós ni tenir cap malal
tia contagiosa. El vaquer quan ha d'anar~ munyir deuria po
sar-•• una vaca blanca, rentar-se les mans amb sabó i una mi
ca d'alcohol. Fent-ho .mb al mateix vestit salta pols ~ la 
llet, pols qua porta molts microbi s . ~a s mans són brutes d'ha-
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ver tocat fems, o les eines brutes. Demés avui dia la llet 
és sempre bruta perqu~ el vaquer amoroseix la m~1ella amb llet 
de la mateixa vaca, es renta les mana amb la lle t i frega la 
mamella amb la ~l ~lena de llet. La mamella quan estê plena 
està congestionada, a la temperatura de 41Q, i la llet exter
na amb quê amoroseix la mamella, desserida s'asseca i al mu
nyir oau aquesta pols a dins de la lla que munyit-. Demés a.l 
oomen9ar a munyir es deuria llen9ar el primer raig, ja que sem
pre hi queden algunes gotes de la munyida anterior, gotes que 
poden fer tornar agre a tota la massa de la llet. 

Les condicions que deu reunir una vaqueria són: 

lr. - La vaqueria deu posseir un cert grau d'humitat, 
90 que s'aconsegueix r egant tot sovint. 

2n. - No deuen haver-hi oorrents d'aire. 

3r. - L'aire deu renovar-ee per ~. sense que toquin 
els corrents a la vac•, fent las finestres ·~ 2m êtres i · que s• 
obrin per la part superior. Una vaca t' suficient espu Qlllb 
1.5 mêtras da llarg i 2 mêtres d'ampla. La llum deu 'sser opa
oa, verda o blava; la groga i la vermella ,s, al contrari, 
perjudicial ja que les excita. 

La vaqueria pot ~sser da disposició senzilla (un ren
gla da vaques o dobla) i allavors els dos rengles poden ~sser 
de manara qua les vaques estiguin tasta a tasta o de cul. Si 
les vaques estan de cap a cap amb un passadís al mig són mQlt 
facils de cuidar, si al contrari, estan da cul, la visual és 
molt bonica perh hi ha molta feina a cuidar-les. Per la cons
trueoi~ hi ha un major gasto si les vaques estan de cap a cap, 
ja que as necessita un major espai, i lea menjadores deuen fer 
s e completament, ja que en l ' altre oas s ' adesen a l a pared. 
Les menjadores poden estar a una alQada m!nima de 1 m. amb una 
canaladura de 30 om. i una amplada de 40 om. El rastell ~s un 
mal sistema; fa malb~ molt bestiar. Lo millor ~s tenir un ho
me que oontinuament vagi donant menjar al bestiar, que els hi 
va$i donant de mica en mica~ El jornal de l'home as g-tl&.-yarie 
amo la economia i millor aprofitament del menjar. En moltes 
vaqueries la menJadora serveix tamb~ per a fer d'abeurador. En 
~ltres llocs ~auen un abeurador en un reoó da l'estable, on hi 
porten a abeurar t otes les vaques dugues o tres vagudes al dia. 
En una vaqueria de Barcelona, del c. de Valldanzella ht tenen 
com abeuradors, per a cada vaca, una piqueta de 25 oms. de di~
metre que s'ompla d'aigua automàticament, podent beurer la va
ca a voluntat. Amb aquest sistema no hi ban indigestions i de-
m's'la producoi~ de llet augmenta una mica. Si la vaca es fa 
tot amb un pleg~t un tip d'aigua, tragant-sa 60 o 70 litres de 
llet, pot produir-se un deturament, dela moviments antiperista
l!tios paralisant-ae la digestió. Dem4f bebent quan vol, la 
d&gest16 es fa mtfs perfeotame_nt i oonsequentrnant 1 'assimilació 
es fa molt millor. 
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, Les parede dauen 6sser lo m~s groixudas possibles; 
que 1 animal no estigui a sota teulada; que el terra sigui en
cimentat i amb desnivell, i aprop de les c~as del carrera de 
1 'animal que hi hagi una clavaguera par a recollir als axcre·
ments s~lids i líquida. Si volam desinfectar la vaqueria no 
deu fer-se mai amo una substància d'olor panetrant, com l' 
àcid f~nio. 

De la munyida manual o mecànica - El personal de les 
vaqueries és exigent i escàs; la munyidora mecànicú fou inven
tada per a substi~uir la mà d'ob~~. Totes les màquines munyi
dores roposen en el principi d'exercir una acció i produir una 
esp~oia de moviment vibratori a la mamel¡a per imitar els cops 
de morro del vedell. Aquestes mà9,.uinas donen relativament bon 
resultat. Hi han màquines que de~xen 1/2 litre o més de llet 
dins da la mamella, havent-se de repassar despréa. AVUi dia 
hi han unes màquines belgues que sembla que no hi deixen res 
en el braguer. La munyida a màquina és una cosa que amb el 
temps en les grans vaqueries s'.imposarà. Actualment no ~s titil 
una munyidora sin6 as tenen al menys 20 vaques, perb, ei resu¡
~a cert el descobriment d'una munyidora que aixuga completa
ment el braguer, ja no seria precisa aquesta condició, puixque 
podrà prescindir-se del vaquer, ja que qualsevol jornaler ser~ 
cap~9 de fer-la funcionar. 

Anctació quantitativa i ~unlitativa de la llet obtin
guda - L'anotació quantitativa i qualitativa de la llet obtin
guda és una gran pràctica, sobretot aquí a Catalunya que ee 
deuen importar les vaques. lleteras. S'hauria d'anotar primer 
la quantitat i despr~e la qualitat, i poder així anar fent la 
sel.lecoi6. En les vaques de producció forta i regular oom 
la sui9a ea pot compaginar la quantitat amb la qualitat. No
saltres podriem tenir vaques especialitzades per a la produc
ció de mantega o oasse!na en el qual oas 4s molt intaras~nt 
disposar de llet rica en mantega encara que actualment les 
condensaries pagUin la llet segons el grau o sigui segons la 
quantitat deM. G. perb, ho fan admetent la llet fins a un cert 
grau. i ai baixa d'aquest grau rebaixen el preu, perb si puja 
m~a del grau fixat no augmenta el preu. La llet deuPi~ pagar
se segons grau i litre. Per aixb deuria far-se l'anotació 
qualitativa. T~4 permetri• la regulació de la lactaoid i 
de les munyides i poguer ~er m~s conscientment la sel.leooi6, 
anant aparellant els millors producteBS ~c llet. Aquest tra
vall pot fer-sa setmanalment; hi hagu~ un autor que analitzà 
diariament la llet d'un ramat de vaques i nomprobà que no ~s 
precís fer un an~lisis diari, fent l'analiais setmanalment ea 
comet un error d'un 3 %, ai es fa quinzenalment as fa d'un 6~, 
i cada mea del as% a 29 'fo d'error .. Fent l'bn&liais setmanal
ment l'error qua as comet ~s p&tit. 
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Lliçó 83•. 

La producció de llet de cabra, ovella i somera - La 
producci~ de llet de cabra cada dia va disminuint; la classa 
m~dica cada dia l a combat m~a, degut a portar, algunes vagades 
el miorococus Ma¡itenses (~ebrea de Malta, o MediterrAneas). 
Aquesta malaltia 's bastant greu, i un dels seua vehioloa trans
missors 's la cabra, i e~s metges recomanen la llet da vuoa i 
no de cabra malgra t de poguar portar a quella un altre germen, 
m~s perillós, al de la tuberculosis. 

La cabra del Maditerrà és fortament lletera, i si la 
vaca lletera s'ha crea~ en climes humits, les cabres ee produ~ 
aixen en els pafsoa reputats com a infeconds per a produir ra
oaa de vaques l¡et•res. 

Si as trobés una vacuna que impossibilités que la ca
bra fos portadora d'aquest gérmen, la cabRa tornaria a pendre 
el seu valor. En les comarques secaneres on no hi viuen les 
vaques lleteres, la cabra hi pot prestar valiosos serveis. Si 
la cabra és mitjanament lletera pot enfilar-se i apro~itar ali-
ments que no poden consumir aJ. tres animals. La llet de ct~.bra 
és rica i amb un olor eu! generis; els cabrers d'abans adn els 
vaquers d'avui. 

La llet de cabra té avui una certa import Anoia pel 
fet de volrer veure la gent com sa li munyeix la llet &1 da
vant. il.qu a Catalunya les cabres lleteres que hi han s6n les 
de ra~a murcitAlla, cabres que es compren a Alacant. A Granad.ti 
ea produeix una oabra de tipus intermig entre la maltesa 1 la 
murciana que 4s molt productora de llet. Aquf, com a prbpia 
b1 ha la cabra del Pireneu, tipus definit per Sanson dintre els 
tipus europeus, tipus molt co~ i estàs per tot arreu. A Ull 
d'Aneo hi han oabres altes, i blanques que despr&s de parir do
nen 2 litres de llet. Aouesta animals van a pasturar per les 
muntanyes aven9ant per aÏll on els altres animals no hi poden 
arribar. Es un tipus també molt paresout a l'Alpí de Suissa, 
també molt apreciat. Es de notar que las febres de Malta no 
es troben mai en el Piraneu, mal~rat d'enviar-hi els malalts 
procedents de la costa, ja que s ha comprobat q•e el Microo~ 
ous melitenses solament viu en les costes. Seria convenient 
experimentar si s&n o no re~raotàries al virus les cabres del 
Pireneu, semblant que deuen estar Ja inmunitzades naturalment, 
ja que no aga~en aquesta malaltia. 

Els signes de les cabres bonas lleteres 's igual que 
par les vaques. L'alimentació 4s molt semblant a la de les 
vaques, perb, amb la difer~ncia que si està en forta producció 
la cabra és un animal llamenc, que vol estar ben traotaaa; 
aqu1 a Barcelona mengen faves i alfals. Es un animal que no 
vol aliments grossers. Si és una oabra de mitJana producció 
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llàvors si que ho accepta tot. Les mamelles poden 'sser en 
forma de botella, ~rrodonida i els mugrons amb direcció cap a 
terra o divergents. Mai es troben mugrons sup¡ementari e. 

La llet d'ovella &s una d~ les més riques en casefna, 
per~, les ovelles a Catalunya fora del Pireneu no és munyeixen 
i encare a muntanya solament perqu~ el pastor fa alguns form~t
ges. A Moltes poblacions els agrada el broeaad o recuit i lla
llavora munyeixen l'ovella per a fer recuit, que e paga b~. A 
Mallorca la llet d'ovella té acceptació per a fer formatges 1 
és l'~nic lloc que l'ovella es munyeix metbdicament. Per a la 
fabricaci6 de formatges, la millor llet 'a .la d'ovella; el de 
Rocafort abans ea feia solament amb llet d'ovella, perb evúi 
dia no; el fan de llet qualsevol tirant-hi el ferment corres 
ponent, i obteninr un formatge completament identificat al de 
~zac, i per consegttant amb la llet de les nostres ovelles es 

podria obtenir un bon formatge semblant al de Rocafort. Les 
nostres ovelles adn lleteres i si se'ls dongués un suplement d' 
alimentaoid, se les podria sotmetre a una munyida a m~e d'alle
tar el xai. Ee podria, done~, fer un formatge ben bb i en gran 
quantitat amb ela nostres ramats d'ovelles. 

La llet de somera - En tot Barcelona hi han solament 
4 o 6 someres dedicades a la producció de llet, perb, en algu
nes comarques com a Vioh tenen una pi la de someres en laotaoi6, 
i ~s una llet que es paga bé. La llet de somera és la millor 
pels malalts i la que substitueix millor la llet de dona. 

Es una llet el consum de la oual, mantes vegades res
pon a la moda; les artistes i m6n elega.nt consumien llet de 
somera, especialment a Paris, havent-hi en aquestes fugues mol
tea someres dedicades a la producció de llet. 
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La producció de llana - Hi va haver un gran període 
de l a histbria en qu~ la producció de llana era i mpor tant íssi
ma, fins que va venir la llana d'Am~rica 1 AuetràliB; abans 
es tenien els ramats d'ovelles exclusivament per la llana, pa
gant-se aquesta a 7 i 8 ptes. qui los, i al comenqar les impor-
tacions de llana baixà à 7 i 8 rals. Durant la guerra al preu 
també pujà molt, perb,. avui dia ha tornat a baixar. 
5,.s'¡,~ ~ ~q.\ '\fcz.'~ò :.. ... h. ~'- f>:,.\,,-C).. _ 

La llana ds una producció pilosa del bestiar oví. Ea 
distingeix del pêl per a tenir una suavitat i un diàmetre no 
tan gran i unes qualitats intrinsiquea que la fan diferent de 
la rusticitat del p~l. La llana cobreix tot el oba menys el 
cap, sots-ventre i cames. En la ra9a merino la llana recobreix 
completament tot el cos. La llana que recobreix el cos s'ano
mena velló, i un cos esquilat es pot entendre com si fos un sol 
teixit. Un velló pot estar constituït per flocs o metxes. 
flocs que acaben d'una manera punxaguda o lassa, a vegades són 
tan iguals que es veu un vellÓ molt uniforme. Pot estar for
m~t cargols m's o menys atapafts (merino) o flocs sense ac~ 
bar en punt~ parb individuals. Ela flocs estan constituïts 
per fibres. La ~ibra no ~s igual en totes lea regions del coa. 
La fibra llarga tSs la més estimada i as·tl si tuadt~. en la regió 
(1•. classe) escapo dorsQl (en la creu) després la de las re
gions de 2•. classe com el costellam, i de 3'· classe en les 
cuixes i sota oua, i la del so t a ventre i cames és la da clas
se inferior. 

Entre els flocs hi ha p~l oani qua ês despreoiat; 
a quest p~l ttS el prineipal invonvenient da no pendre el oolor 
de llana,, en tenyir aquesta. Lea regions més abundants en p~l 
caní són: la cuixa 1 la oua. De la llana de la Cuti. se'n diu 
sagovis. 

Les principals qualitats que ba de reunir la Ïibra 
de la llana són: 

1•. - Longitud - 21. Finura- 3A. Rasist ència- i 
4~. Flexibilitat. 

La longitud apart d'ésser un patrimoni de la ra9~, 
dintre els de la mateixa ra9a guarda una certa relació amb l' 
alimentació. El bestiar del Pallars té una fibra llarga (va 
ben alimentat), al de la rivera del Ribagor9a t é una fibra 
curta i amb molt p~l caní; en la Seg~rra hi han ramats que 
solament tenen llana en l'espinada. Tan gran ~s la variabi-
litat que pot oferir la llana que el Professor Krooker de 
Pro~tkan ha pogut arribar a dir que la fibra podia tenir una 
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lo~itud de 4 a 29 cm. segons el r~gim alimentici . aquea~ ma~ 
telx ~rofessor diu que 1000 kg. de pes viu prod~ixen o. ~o kg . 
de :lana en una bona pastura; o . o91 kg. de llana en l'alimen
t ació deficient d' hivern; 0,87 kg. a wb ï enc abundant, 1 l. ObO 
a 1 . 240 en engr e ixament . La direrent producció pot osoil.l~r 
entre el dobl e i el senzill. El dià.I:letre a.e 1& fibr a és molt 
vari abl e , és una propietat e-elusiva de la raça. .:a neri nc- és 
rti~ que produ eix la llana més f ina. L~ Lincol u , Siri&, Lachh 
i Churra que pr odueixen una llana fo rQa basta. Al~res races 
tenen l a llana d ' une Ïinura intermitj~. Dishle3, l es catalanes 
i franceses són reces ent refines . 

Sanson volgu~ classificar l es l lane s a base dels ti
pus mer cant i l s . Llanes f ines : un diàmetre de menys de o. oo mm. 

Ll ane s comuna d'un d iàmetre compr~s entr e 0 . 03 i Q. Q4 
mm. 

Llanes gr osseres d ' un di àmetr e super ior a 0 . 04 mm. 

~ertro el mer ino té la fibra d' un di à~etre de 1 . 2 
ceut4aeimes de milfme t r e el s Di schleys l a t enen de 2.~. i ~1-
~res races arriben a tenir m~s de 4 cent~saime s de mil iweGre. 
Bi han, doncs, en~re una i altr~ raça enor~es difer~nciee . ~ 
llan~ es tsmera és .La. mòri.üo, pe.rb e - a 4Q.Lil.'.i.c~ ... s &~ .. rvuon que 
la fibr~ de la merin6 degut a la ·seva finura t~ poca reeist~n
cia, i al teixir-la ea trenca~ i per a f abricar determinais gé
neres 's precisa llana m' bas~. La finur& de la fibra va acom
paeyada amb el ri9& t de la mate im. 

u~ teroéra condició és la reeist~ncia, ~ue tingui 
nervi. Aquesta reaist~noia dep~n en gran part de la untuosi
~at que presenti la fibra, a igualtat de di àmetre, Ja que na
tural.ment a IUiljor diAmetre major reeistboia. ~,:¿uan un animal 
emma1a1teix perd la untuositat 1 aleshores s•arrenca fscilment 
la llana. Aquesta untuositat estA formada per la suarda , que 
resulta d•una barreja del líquid de les glàndules SDAdríperes 
1 de les glàndules se1tlcees i junt amb la pols 4s l o que cc,_ls
titueix la suarda; en rea.l.itat lo nue fa_{iugmentar la resis
t~ncia 's el producte .de les glàn4ules se~cees que donen l a 2 lanolina. d'un olor eu.f-generis. · Q,uantee m4s gl àndules per cm 
t 4 una epidermis, m~s untuosa 4s la llana. 

Rls elements que entren en la composioió qulmica de 
la l.lana són: Aigua, mat~ria azotada, mat!tria grassa, cendre s 
1 potassa, amb d.ifer~ncies enomee segons les rt.cee , d l. que t4 
importlncia per~u~ els desperdicis s'aprofiten com a adobs o 
esmene s físiques dels terrenys. 

Comparac16 de distintes llanes, segons Cornevins: 
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~~erino Sonthdown 

Meat! 9os 
Sonthdown i 

Solognote Solognote 

Aigua •••••• • • 15.0 1o . oo 14. 0 1 5. 5 lb.OO 
Mat . azotada • 63 . 0 48 · 00 53. 0 ò4.0 63 . 00 
Mat. grassa • • a. o 30 . 00 19·0 6 . 0 10 . 00 
Cendres •••••• 11. o 10.50 15.0 13.0 18.00 
Potassa •••••• 6 4.5 7.0 6.5 4. 50 

Relaoi~ entre el pes del vell6 i del~~·ha tractat 
d 1 establir una relació entre el plis del vell o- 1 al del cos, a
questa relació fou trobada per Cornevin i diu: 

Mascle 

Merinos del Cbatillonais •• 9. 00% 
Dishley ••••••••••••••••• • • 7.10 " 
Sonthdown •• • •••••••••••••• 7.40 " 
Shropshiredown ••••••••• • •• 5. 50 n 

Solognote ••••••• • ••••••••• 5.00 n 

Larzac •••••••••••••••••••• 4.00 " 
:Serberesc ••••••••••••••••• r¡.oo" 

Femella 

8.60 % 
5.oo " 
5.00 " 
5.30 " 
4.10 " 
3.00 n 

3.00 11 

Bi han doncs, notables difer~noies entre r~9a i ra9a, 
i antre mascle i femella. Les ovelles ·del Pireneu fan uns 40 

quilos 1 donen 1.5 quilos de llana! en canvi dels Merinos se'n 
poden &rribar a esquilar 6 - 7 qui os d'un marrà qualsevol. 

,l. y. )C)-~'j';}. - . 

L~ llana ac9stuma a esquilar-ee oada any¡ looe 
que l'esquilen cada dos anys. De l'esquilar se'n di 
tosa. & Mallorca i a Menorca en el rigpr de 1 '1st 
practicat ja una esquilada per l'abril -maig, pel 
una segona esquilada, esquilada que no t' valor o 

que ho fan a fi que l'animal no pateixi calor, 1 en 
marques 4s recomanable perqu~ a l'istiu els ramats no a~r 

a pasiurar en llocs alts i pateixen molta calor. L'e lada 
actualment encare es fa amb tisores quant hi han unes màquines 
amb les que se'n passa molta via, i amb l'avantatge de tondre 
sense fer escales 1 sense perill de fer mal a 1 'animal. 

Ba pot presentar el oas de no convenir esquilar les 
ovelles sin6 al cap de dos anys 1 en aquests oas la fibra de 
dos anys t' una llargada doble a la d'un any, perb a la pràcti
ca resulta que rarament es t~ l'ovella igualment alimentada du
rant tot l'any, 1 cada vegada que l'ovella passa a ser alimen-
tada deficientment, el diàmetre de l a fibBa es redueix i vice-
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versa, i resulta que lea fibres de dos anys tenen en conjunt 
una fibra molt desigual, i pagant-ee pel fkbricant al mateix 
preu la fibra llarga. que la curta, no re~ulta econbmica a ques
ta pr~otioa. Dem6s hi ha un augment de preu de produooi6, ja 
que l~animal gasta un cert nombre de calories en el transport 
de la llana. . . . , 
.t .. ~--·'l .. k .. ~ .. 1\ s.\.. ~..._A.o-- \V:)...;.) t~,.,,_ ... v.. ....,...... ...,.q._~ .... u~~~\""'~ 11

h 

\0~...,... : \'~''"b ... t,"''..._.. . \ 'l)t.S"r1-.~ "\~") 
La llana es ven a pee,hi ha algun ramader que oreu 

que el comerciant bada, i abans d'esquilar menen ala ramats a 
llocs polsosos, i a la vora del mar; la suarda ea carrega de 
pola augm~tant el pes de ls llana en 200 - 300 grams, perb el 
comerciant en aquests casos tamb' paga menys la llana, descomp
tant la feina de netejar-la i el pes de la pols. A entremig 
de,les fibres s'hi troben, a vegades, unes boletes gue enraien 
les fibres destruint-lea, desmereixent la valor de Ia llana. 

Abans d'esquilar-les les ovelles ea tanquen ala su
daders, a fi que la llana s'empapi de suor i fassi m's faoil 
l'esquilar, i a l'ensems augmenta el pes. A.vui dia abans d' 
esquilar s'acostuma un mea abans rentar la llana, cuidant b' 
el bestiar i no menant-lo en llocs bruts, és a dir, posar en 
us totes les pràctiques que tendeixin al millorament de la 
qualitat de la llana. 
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~ Lliço 85a. 

I1a producci6 de t:rebf!l~ - Condiqions que reuneixen 
els bons. animats de treba1 l, só1ipeds i bovids - .:La principal 

o?ndici6 que ho de reunir un bon cavall, apte per a 1~ produc
c~6 de treball; 6s l'harmonia . .Antjeament els autors de zoo

tècnia solament consideraven com a perfecte el tjpus clel cavall 

o:r:ien ta 1, quan un anima 1 pot ~ss er be 11 i perfecltament h:.Jrmò
nic sense que s'aesembli genE al cavall ~rab . T~ condici6 es
sencial ~s que guardi les degudes proporcions i harmonia cor
responents al tipus a que pertanyi. 

Dintre d 'aquesta harmonia en tot animal dc treball s ' 

hi e ercsr'è sempre una tendència ben marcada a les ampla des; el 
cap com m~s petit millor , entenent per cap t Qto la testa , perb 

no confonent un cap de taf!lBny redl1.it amb un cap microcèfal; la 

part anterior de la testa poo desenrotllada en canvi la posta~ 

rior amb unes bo~es rnandibules , que sigui un animal barrut, que 

el porti ben alt sense abaixa~-lo , puix quP ~n aquest cas indi

caria un coll prim, o insuficiència de forces per a sostenir e l 
cap , si aquest ~s molt volumin6s . Indica igualment una pobre

sa de sang, de vigor; sols la IIBnera de portar el cap, ja in-

flueix en la valor de l ' animal . 

Un coll potent ~s un bon signe especialment en el 
mascle. TJB lÍnia superior del coll pot ~ss er m~s o menys cor

va . i fins completament recta . 

L' uni6 del coll amb e l cap ~s variable , pot 6sser en 

forma de coll de signe com en e ls cavalls de perfil convex , o 
com els belgues , e l cap dels quals sembla que el tineuin empo

trat en el tronc ; e l p:!t deu ~sser omple , s fi que els pul mons 

cubiquin una gran roassa d •aieua . El l'ostellv.m deu ~saer ample , 

90 que dona idea del ~er{metre torhcic. ~a creu i la linia 
dorsa ... i umbar , es trobên en relaciÓ directa amb el perfíl . Les 
anques excepte eL tipus brithnic que les tenen anca- partit , tots 

els altres de perfil convex, tenen anca de plipitre i els con

caus s 6n anca - partit s . Els darreres sempre deuen Zsser amples . 

Que la e~ estigui implantada alta o baixa no t~ import~ncia • 
Un ventre massa desenrotllat en el mascle indica que consumeix 

slixoonts grossers , i en aque s ts no se • ls pot exigir un t r eba 11 

en~rgic a no ser que se'ls oanvii de r~gim paulatinsment . 

L' animal cap 6 t~ els ossos llargs rn~s prims • i les 

masses musculars no es desenrotllen gaire i ~mb marcada tend~n

cia a l ' engreixament , quans l•anima~ que treballa deu estar b~ 
de carns però , sense estar gras , i si aL contrari est~ :flac no 

dona el m!i:xim de rendiren t . 

En tot motor animal e l s or guens m~s im.:eor tant e s6n 

els m~mbres. , havent d ' ~sser objecte d'una atenci6 especial . En 
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ela membres anteriors l'espatlla quan m~s obliqua sigui millor 
ço que comportarà una major amplitud de moviment; l'animal es
tarà m~s ben construit mecanicamenr parlant. L 1 omoplat no deu 
ensenyar mai l'espina mocrónica, ja oua indicaria la m~nca de 
massa muscular. L'humer o avant-braç-he d'6sser llarg, ja que 
si 6s llarg l'espatlla serà obliqua, i groixut lo que es coneix 
amb la magnitud de les masses musculars. El radi i el cubito 
com més llar gs i groixuts millor, la ~-r~ superior especialmen~ 
deu 6sser molt ample. L'articulació del genoll està formada per 

dues pales, d'ossos, la superior s'enlla9a amb l'extremitat in
ferior del r adi, i l'inferior amb l'ex tremitat superior del me
ta carp o canya; aiuestes articul~cions deuen 6sser profunda
ment surcades , a fi que siguin riques en masses musQulars, i 
quan m'a groixuda sigui millor . L'os de l a canya deu 6sser curt 
i molt ample, degut a insertar-se-hi el tendó mestre . L'os del 
trebad6 deu ~sser molt groixut. La primer~ falange no deu 6s
ser ni curta ni llarga, si és lla rga són els cav~lls amb peus 
d'oca, i si és curta l'a nimal no po t apoiar bé el peu. La peu
lla i oaaoo donen idea dels ossos que inclouen. Si la pared o 
muralla no és consistent, que no sigui lluenta significa que 
el peu és defectuós. El peu no ha d'ésser ni massa llarg ni 
mussa curt, senzillament ha d'6sser proporcionat , i no ha d'és
ser estret de talons lo que voldria dir que el navicular és pe
tit o que comen9~ a estar tarat. En quant als membres posteriors 
l'os de la cuixa (el femur) que va del o&nal a l a cama deu és
ser molt musculós. 

Lo que constitueix un defeate en ela cavalls és una 
qualitat en ela ases, un ruc y_uan més gros té el cap, més apre
ciat és. Amb el bestia r h!brid succeeix lo mateix. Hi ;~~n tam
bé difer~ncies amb els peus; per lo demés deu reunir en gene

ral les mateixes condicions. 

Tot animal deu tenir una gran caixa respiratbria i 
CiU e aquesta grandària s igui deguda a 1 ' {...mpla da; una forma llar
ga i estreta encare que pugui tenir el ~teix volum que la 
d'un altre de m~s curta i m~s ampla , no reunoix els m~teixos 
aventa:tges, perqu~ en el primer cas, les masses musoule.rs es
tan mul repartides. Els moviment s respirrtoris deuen ~ssar 
frenes, sense sorolls anormals. El ventre no deu ésser gros, 
i els excrements deuen ésser normals. 

El temperament pot ésser: sanguini, nerviós i lin-

fàtic. 

El sanguini es distingeix per la vermellor de les 
mucoses, els vasos superficials (venes) són plens i estan sub
jectes a eongestio3s. El nerviós 6s molt exoit~ ble. El linfà

tic és de temper ament indiferent a l'exterior. Els pri~ers van 
amb al cap dret. En tots els actes hi posen la sang . Al caminar 
o al trotar es veu la elegància dels seus mov1111ents . L' orguen 

de 1~ vista és i mprescindible per als animals de treball; un 

animal borni onceo sofreix un gran desmerit. La vista deu ésser 
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objecte d ' ex~en acur at. La pell dels ~nimals de muntanya és r 
r dstega, encartronada; una pell fina i que es despr engui del 
cos , vol dir que és un ani mal que ha estat ben tr~o tat. 

El best i a r boví pEodue i x una ~ran quantitat de t r e
ball. Les cond icions de treball són exactament l es mate ixes 
\!.ue pels sol1peds . El cap t ampoc deu ésser massa gr os . i am
ple espatlla, ventr e r ecollit, i un tronc tr.n gr os que dongui 
l'efecte de sor un ani n.al cama-curt, mal grat de t e1úr una bo
na al9ada. El terç anterior deu tenir una bona capacitat to
ràcica. L'esfor9 d'impulsió parteix sempre dgl t er9 posterior, 
conseqUentment com més amples siguin els darreres millor. 

Origen de la for9a musculars - El muscle resulta de 
la reunió d'una sàrie de feixos musculars que a sa vegada pro
cedeixen de 1' aglomerament d'unes fibre:Des di tes musculars_, 
El teixit muscular vulgarment es coneix amb el nom de carn 
vermella, tots els altres teixits de 1' organisme són incapa
ços de produir energia• El teixí t muscular pot ésser de fi
bra llisa o estriad~. Ee de fibra estriada quan presenta fi
bres en sentit longitudinal i transversal. La c~l-lul~ mus
cular es caracteritza per poder ésser de form& estrell~da o 
de forma de fua, disposició molt apropiada ~ una contracci6 
lla rga i en~rgica. La contracci6 és propietat de tota subs
tància protoplasmàtica, i la mínima cont racció es troba espe
cialitzada en aquest teixit. oi demés hi han fibres transver
sa ls aquestes contracci6ns poden fer-se d'un~ manera curta i 
en~rgica. Els muscles qua sols tenen fibres longitudinals s6n 
propies per a fer moviments de gran llargada com per exemple 
per a carrer. Per a fer un esforç ràpid i continu el paquet 
muscular deu ésser curt i ample, i si les fibres són curtes 
major ~a el nombre de fibres estriades. La ~orQa muscular 
s'origina en virtu:D d'una excitaoi6 nerviosa que f a contraure 
el muscle, eseursant-se i quan estan en repós el muscle s•a
llarg9 (biceps). aquest escursament com més ample i curt que
di millor serà. En el protoplasma muscluar al fer un esfor9 
hi ha una mt jor activitat nutritiva, übsorvint glucos~ de la 
sang i retornant àcid carbhnic i oltres toxines que s'origi
nen en virtut d'aquesta funció. A~uestes toxines deuen elimi
n&r-ae; quan més treb~lla l'acima! més t oxines hi han en la 
sang, toxines que deuen eliminar-se un.es per l a re spiració 
pel qual motiu el pit deu éa•er ample, de gr an capacitat. Si 
la pell es prima i flexible i rica en glàndules sudoriperes, 

tot l'àcid úric fabricat podrà ésser eliminat per la suor, o 
per l'orina. Totes aquestes funcions queden regulades pel cor 
i per la respiració. No ~s sols el muscle l'únic i mportant en 
la producció de l a força muscular, sinó també l' aparell respi
ratori, el sistema circulatori, l'orinari i el sudoriper. 

Un animal quan ha d'iniciar un eafor9 com el d'arran-
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car un carro s ' apoi~ amb els peus del darrer~, contraient tots 
els muscles posteriors. ~uan se li exigeix un esfor9 superior 
al que pot donar la peulla en sofreix desseguida, per aixb les 
peulles del darrera tenen eaquerdes al davant, i les peulles 
del davant tenen esquerdes al darrera. L ' ~liment que consumeix 
el muscle ~1 treballar és glucosa i pot ajudar- se a l a elimi
nacio de les toxines resultants , que són precisament la oaus~ 
de l a fadiga muscular de l ' ~nimal amb un bon massatge . 
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Càlcul s de r endi ment s dinamom~trics en an i mal s de 
sella , t ir ± bast- En l'estudi de la forma muscular dels a
nimals, pot veure's que aquests t an so l s pel f et de deaplu-
9ar- se j a ga sten energies . ~que sta despesu ha rebut el nom 
de t reball automotor, i mpossible d'evitar i que f ou estudi~ 

da per Giraud, determinant aquest que l a ener gia perduda s'e
videncia si no és reparada per una p~rdua de pes. ~uan un motor 
animal es despla9a la despesa d' energia no és la mateixa si 
l'animal és de 200 a 400 quilos de pes, puix que aque st a des
pes~ no és proporcional a la massa sinó a la superficie de 
l'animal. Un cavall de 700 quilos gasta més energia que un 
de 400 en funció de la superfície perb no de la massa p~ix 
que en funci6 d'aquesta gasta menys energies. El mínimum de 
despeses es realitza a mesura que el motor s'acosta a la im
mobilitat a mida que dianinueix la velocitat; la marxa si 
s'augmenta la velocitat la quantitat d'energies que es gas• 
ten és molt superior. Un altre factor que tamb' intervé és 
1~ oonformaci6 de l'animal; si el cos no ~s pr oporcionat, per 
exemple, es tracta d'un aDimal amb un cos molt petit i puntala 
molt grossos gastar~ moltes més energies que un altre que si
gui ben proporcionat. Si es tracta i 1un animal tarat tue per 
moure•e ha de realitzar un esforq dolorós (esparverenc) gas-
tarà una quantitat d'energia superior a la nor.mal; el dolor 
ocasiona un dispendi enorme de calories. Un anima'l d'aquestti. 
naturalesa mai es veu gras~ 

Tots els càlculs dinamom~trice s'han de portar a 
cap en condicions normals, de lo contrari no hi ~urA segure
tat en les conclusions. 

Els principals factors que influeixen en el randi-
ment adn: 

'lr. - Velocitat - Un dels primers f actors és la veloci
tat. Un cavall en marxa lliure en 1 segon de temps avan9~ una 
diat~cia equivalent a la seva al9ada a la creu puix que la 
velocitat varia amb la talla del motor. 

Aquest cavall anant al paa molt poc a poa , com e~a 
carros tirat per 6 o 7 animals, la seva velocitat sarA igual 
a 0.5 H; el mateix cavall, treballant al pas. marxa a ·3/4 H 

o 0.75 H, al trot ordinari, la seva expressió de velocitat és 
3/2 H. o sigui el doble que l'anterior; ~ galop ordinari l~ 
velocitat sarA e1 triple que al pas; 9/4 H.; perb en els cavalls 
de cursa aquesta velocitat ~s moltes vegades 3, 4, 6, 7 vega-
des superior. 
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2on. -Esforç de tracci6- Baron va determinar l'es
for9 un motor animal sobre el ~ollar segons les fbrmulea ae
gfients: 

El cavall que ~~ al pas pot fer a lea espatlles un 
esfor9 en kilogràmetres i gual a 

és donat 

O - Perímetre toràcic per darrera les espatlles 
li - altura a la creu 

àl trot ordinari l'esfor9 esdevé la meitat menor, 
per 

16 c2 

H 

En el galop molt rApid (V - 3 H) l'esfor9 és de -

i 

3 
~un pas molt lent (V • S H) pot arribar a ésser de: 

60 c2 

H 

Esforo kilogram~tric per segon- L'esfor9 per segon 
(D") resulta del producte d'un cert esfor9 en kilogràmetres, 
per una certa velocitat en metres per segon. 

D" • E xV 

Essent coneguts aquests elements tenim: 

.&1 pas: nu ~~ .30 e~ .x 3 H. 
H 4 

~1 trot: D" : 16 ce 
.ti 

x 3 H 
~ 

En ambdós casos simplificant tenim: 

nn = 22.5 c2 

,;¡¡,questa 111 tima f~rmula mostra que el rendiment qui
logram~ trio no és proporciona1 al pas, sinó al quadrat del pe-
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r:!metre torèric. 

~er l'aplicació pràctica d'aquesta f brmula al ca
vall de tir, en lloc de pendre 22 . 6 com ~ factor es pren 
22.11, obtenint ans resultats molt méd exactes. 

Aquesta fbrmula: D" = ~2.1L o2 aplicada al cavall 
de 500 quil os i el per:!metre toràcic del qual és, per terme 
mig, de 1.84 , ens dona, 

D"" : G2 .11 x 1.84 x 1.84 = 74.73 quilogràmetres 

Es a dir senzillament igual a un cavall de vapor. 

Si es comparen tres cavalls exac tament semblants, 
perb de pes diferent, com 260, 600 i 1000 quilos, veurem que 
l'esfor9 m~x1m que por realitzar cad~ un és: 

Cavall de 260 quilos 
Cavall de 600 11 

Cavall 11 1000 " 

•••••• 

•••••• 
•••••• 

~erímetre ~uadrat Esforx màxim 

1.462 
1.84¿ 
'- ·321 

~.137 

3.393 
5.397 

316 
500 
794 

Un animal petit f a un esforq superior al seu pes, 
i un de gros el fa menor al seunpes. L'esforQ no és propor
cional a la massa. El cavall de gran volum és útil per a les 
feines en les que es necessita un àon cop de coll (estacions). 
La velocitat pe r un cava11 de 1.6 m., al pas, seria igual~ 
lanseva talln; anant al trot el doble, i al galop el quadru
ple. D'una manera extraordinari~, un cavall al pas pot arri
bar & fer 7 km. per hora; al trot 3e; i al galop 42; i de 
cursa 1 km. per minut. Els animals edu.ats en un sentit són 
m's aptes per a fer un treball a l'esforQ mi nim. Cudu animal 
fa el treball amb l'esforç minim en la marxü. a qu.e estigui 
educat, el minim per un regular, pels ani mals le bast són 
6 quilbmetres per hora. Els animals de sella, al pas, fan 
7 k:m. per hor-.. 

animals de bast 1 de sall~ - La sobre curga degud~ 
a un fato col.locat sobre el dors de l'animal ocasionu un 
treba¡l que és de la mateixa naturalesa que el treball auto
motor, perb, no obstant, no deuen confondre 'a. Un ~himel de 
7mo quilos .de pes viu al desplaçar-se tot sol un treball me
nor, al que realitza un animal de 500 quilos que porti 200 
quilos de sobrecerga. 

Beron hn donat les segffents f~rmules: 

àl pas, a una velocitat de 3/4 H, la curga a bast 
serà igual a 

95 e~ 

H 
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al trot a una velocitat de 3/2 H, la oarga serà de: 

56 cz 
H. 

Un mul do 500 quilos, de 1.6 m. de t alla, i d 'un pe
rí~etre toràcio de 1.84 m. podrà portar a bast : 

~1 pas: 95 x l.d4 x 1.84 : ~02 ~uilos 
1.60 

~1 trot: 56 x 1.84 x 1.84 : 1~0 quilos 
1.._60 

Co~ficient de tir - Em l'astudl del càlcul del ren
diment dinamomètric, en els animals de tir influeix molt l' 
estat i la naturalesa de la superfície da rodament; no 6s el 
mateix tirar un carro a la platjk que al ?assaig de Gràcia. 
Aquesta variabilitat de l'esfor9 ve representada pels coefi
cients de tir, que no són doncs altra cos~ que la relació 
existent entra l 1 esfor9 dasplegat per l'animal i el pes to
tal dd spl~çut . 

Coeficient per a carruatges al p~e i per camins ho
ritzontals, segons Crevat. 

Cami de ferro•-en molt bon estat • ••. 
asfaltat o adoquinat en " " • ••. 

" " mal. estat •••• 
Carretera ban engranada sblida i 

llisa ••••••••••••••••••••••••••• 
id~ 1~ en estat ragular ••••• 
i~, id~ dol•nta amb fano ••••• 

u~ vafnal, bo amb petites roderes 
íd. id . regular amb roderes de-

siguals ••••••••••••••••• • ••• 
íd. íd. 

Camí sorrenc 
Camp de blat 

rr t J n 

d ol en t ........ . .. , . ~ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
segat 1 seo ••••••••••• 

u i mullat ••••• •• • 
~l~urad& en terra seca ••••••••••••• 

" en terra molla •••••••••••• 

0.005 
0.010 
0.015 

0.020 
o.- o-so 
O.U40 
0.040 

Q. ObO 
0.060 
o.1"o 
O. l.OO 
0.200 
0 . 300 
0.400 

L1 estor9 de t r acció presenta uns coeficients anor
meillent distints ; s 'ha da tenir en compte, doncs, al fe r tre
b~llar els animal s l'estat i naturalesa de ls camins . 

La pendent dels camins augmenta o disminueix a~ueet 
coeficient; en unà puj~da aquest coeficient queda augmentat 
per l'~nple de la pandent expressat en oent!metras per me-
tre, i a. la baixada , el tiratge 6s di srninui t tamb~ pe l tant 
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per cent expre3sat per oent:!me tres per metre .... 

La f~rmula general és: 

K: C - C' 

K = Tirat ge de la pendent 

C = Coeficient de l a carretera horitzonta l 
e •-.... ~ La inclinc...ciu exneriu1ent ado en cent í metr es per 

metres 

amb aquestes dades podem posar ja l a fbrmula defi
nit iva del treball diari total. 

T:±'xOxL 

T = Nombre de kilogràmetre 
2 = Pes en quilos del veicle despla9at 
C : Coeficient de tiratge 
L = Trajecte recorregut en metres 

2er exemple el treball que efectuarà un animal que 
tiri d'una carga de 1.800 quilos, en una carretera ordinària 
(0.03) durant 20 quilbmetres serà de: 

T ~ 1800 x 0.03 x 20,000 = 1,080,000 quilogràmetres. 

Deu tenir-se en compte que aquests coeficients de 
tiratge s6n presos en ocrruatges de 4 rodes, que ~s el tipus 
usual a l'estranger, i un carruatge de 4 rodes és s empre més 
pesàt que un de 2 rodes. La superfície de contacte és doble, 
i necessariament hi ha una major despes~ d'energia per ésser 
doble el roçsment. L' eldtudi de 1 'esfor9 de tracció en oal:ruat
ges de dues rodes no s'ha fet encare, no es farà puix que lu 
traccid mecànica na apla9at aquest problema per sempre mes. 

L'animal què ha de realitzar l'esforç de traoci6 
amb uns tirants flexibles no gasta tanta energia com si tir~ 
d'una barra fixa. La Companyia General d'Omnibus de Barcelo
na posava unes molles en els tirants. 

Un altre factor que pot influir en el rendiment di
namom~trio, és a quines hore~ els animals donen el màxim de 
energies? Sembla que s'ha comprovat que de nits els animals 
no els agrada treballar, perb és un assumpte que no s'ha es
tudiat prou bé. 

Deuria saber-se també l'influ~noia dJls graus de ca
lor de l'ambient, 11 que representa per l'esfor9 de ~raooi6 
el que l'animal estigui ali.nentat amb aliments concentrats o 

grossers. 
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L' autor que més estudis ~ fet sobre aquest assumpte 
fou B~ ron, fa una 30 anys , i parale . lament ~1 seu temps , Ore
vat tamb6 feu estudis. i d 1allavors ença no s'h~ fet res mes . 
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R~cionament dels sol!peds gue treballen - En les al

tres produccions zoot~cniques el racionament pot fer-se desse
guida i facilment, p~ix que sabem, per exemple, els li tres de 
llet que fa una vaca, l' augment de pes d'un &nimal en engreix, 
en canvi el cercar coeficients de trebEll és molt complicat, 
un animal tan ~viat treballa sobre una t erra silicea com ar
gilosa, o porta fems, o se'n va fins a l'estació, etc., fe ma
nera quenel racionament de l'animal segons el treball que rea
litsa 's una cosa tebrica; aixb solamwnt ho pot fer una empresa 
industrial , una companyia d'o~bus, per exemple, els animals 
de la qual sempre fan el ma.teix t rebell. 

La millor manera de tractar aquest animals ha t 'éa
ser la de tractar-los empíricament; si l'animal emmagreix deu 
a~entar-se-li la raaid, i si 's vell i no digereix deu dis
minuir-se-li el treball. 

àix! doncs el racionament exacte dels animals que 
treballen solament pot fer-se en els casos en que al treball 
as faci d'unc ~era regulaz~ de lo contrari el JcAlcul del 
treball que fa l'animtl varia en cada moment dat. 

No obstant aquest racionament pot fer-se d'una m~e
ra molt aproximada basant-se en una s~rie de principis. Aixi 
se sap que tot animal necessita una racicS de manteniment. Ore
vat a un cavall de 500 quilos li senyala una despesa diAria 
de 1900 calories, comptant la suma Dotal en brut ~els aliments 
que el dit animal normalment consumeix. En la realitat sola
ment s'aprofiten com a treball la tercera part dels elements 
digestius. Segons les normes de raoionament uot veure's que 
un animul de 500 ~ilos necessita 3600 unitats nutritives i tre
ballant for 8000 unitats, o sigui que es dediquen a la produc
ció de treball aooo ~ 3600. 4400 unitats nutritives, perb 
d'aquestes solament la tercera part és aprofitable o sigui 
4400 : 3 = 1466 unitats, i com a terme mig, sabem que una uni
tat nutritiva es capàf de produrir ( terme mig) 4 calories, o 
siguin en total 1466.x 4 = 5860 calories que multiplicades per 
l'eqUivalent mecànic del calor (425) ea tindrA el nombre de 
kilogràmetres que pot produir l'animal sotmés en aquest racio-
n~mant o sigui en total 5860 x 426 : 2•90500 quilogràmetres. 

Un animal que treballi durant 9 hores produirà teo-
ricament: 

?6 x 3600 x 9 = 2430000 quilogràmetres i treballant 8 hores: 

?8 x 3600 x 8 = ~103?60 " 
Aquest oàlvul suposant que el rendiment de la for9a 

musc~ar 's de 33 ~puix que an;'home oscil.la entre el 27 
1 33 % , en el gos del29 al 31 % i en un~ màquina de vapor 's 

del 15 %, i en general tott als altres motors mec~nics tenen 
un rendiment de treball inferior al dels motors animals, perb 



.. :306 -

tenen l'aven~atge que una màquina pot trebellar tot el dia sen
se fadigar-se. 

Aquesta r a ció 6s feta suposant que l'animal treballi 
9 hores, aproximadament, i a l'ensems produint un esfor9 abso
lutament regular, com seria, l'animal que sempre porta la-ma: 
toixa carga, pas6s pel mateix lloc (eini~). En realitat el tre
ball no acostuma gairebé mai a ser sempre el mateix, i alla
vors hom es veu obligat els càlculs de racionament segons la 
sama total dels diferents es:for9os que produeixi l'cnimal, 
cosa molt complicada i di:ficil de portar a l Q pràotica. 

Així doncs, de quina manera deuen racion&r-se posats 
a la pràctiva el s animals de treball? Sans on diu que s 'hE: n 
de racionar a base del fenc de prat equivalent a 1 % del seu 
pes viu, per a formar l a ració d'entreteniment i allavors com 
a complement o ració de treball, un quilo de civada per oad~ 
hora que l'animal treballi. 

Un àltre sistema ideat pel senyor Rosaell, és a base 
de variar la rela ció nut ritiva fent ben amplia quan la animal 
no treballa i ben es~eta quan treballi a fi d'alimentar mi
llor l'animal sense augmentar elmvolum de ració. 

Treball moderatn R/V 9/8 

Treba ll fort Z/V 1/5 - 1/6 

A l'ensems deu pesar-se tot sovint l'animal per a 
saber si auglJlent¿; o pert de pes. 

No podem augmentar la quantitat de treball que pro
dueix un ~nima l aug~entant 1~ ració, ja que el suc digestiu 
t6 una capacitat limitada. 

~iene - La higiene en els animals de treball té 
~ran i mport cia, ja degudament reconeguda per les empreses 
1ndustruals com procticamant pot comprobar-se ~ue mbi deixen 
sortir a treballar un animal. brut. Solament es veuen animals 
de treball bruts en les comarques del Pireneu. La necessitat 
de la neteja o higiene s'explica per les segftents r aons: 

a) Els animals suen molt i la suor a l'asseo~r-se s'aglu
j;ina juntament amb el producte segregat per les glê.ndules se
làcees, com o. conseY.U~ncia d'aquesta aglutinació es produeix 
una irritació de la pell, aixb si el pèl és llarg; si és curt, 
lL suor amb la pols forma una.crosta que igualment irrite la 
pell. 

b) Si en el terreny hi ha fanc els p~ls suats s'empastifen 
1 el fanc sec estira els pèls. 

e) amb la brutícia la respiració cutànea no por verif'i-
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etr-se 1 conseqüentment no s'aprofiten tots els alimonts . 

Per a netejar es procedeix de la següent menera: 
Lo que primer esppassa per la pell de l ' anima l ~s l'estr íjol, 
perb, solament per les parts ben musculades , mai per les parta 
fines. Despr~s es passa una carda (lo mateix que s ' utilitzu 
per a cardar el cotó i l a llana ) per to~ arreu inolds per les 
cames . Despr~s es passa el r aspr ll especialment pels llocs de 
pell fina i articulacións , i per altimnes frega l a pell ~mb 
1~ laneta que s ' emporta t ptes les escames i a l ' ensems dona 
brillar. Per últim es passa una esponja humida per totes les 
mucoses (ulls, narius, ~nus, etc . ) com a complement es pot po
sar grassa als cascos. 

Una ~ltra eina de· neteja ~s la ganive ta flexible, 
que serveix per a treure la suor; nom~ s s ' usa pels cavalls de 
luxe, en els &nim&ls de t reballs l a suor pot treurels f regant 
amb un manat de palla o b~ una sac~ . Lo millor a l' istiu és 
donar-los un petit bany, ja. sigui per medi d 1 '\11lb ma.:D.gU.tH'a o 
d'una regadora, anant tirant aigua fins que l ' ~igua que ragi 
surti s la mateixa temperatura de la que tirem. Al cap de 3 
hores l'an..imal j o.. està. assecat i refrescat. En canvi un al t re 
animal no t r actat per aquest sistema encare estaria oalen·t. , 
~uat i moll. Ài xb deu fer-se contrariament a l' opinió de la 
gent. 

L ' estable deu t enir- s e sempr e en bones condicions 
higiàniques , no consen, i nt mai que hi hagi n ·teranyines. Una 
bona ventilació evitaria que persistei xin el s vapors que s ' e
manen. El s fems en l ' establ e no hi s ón pa s necessaris du-
r ant tot l'a ny , en comar que s com l a de Barnelona no s ' hi deuen 
deixar mai perb en a l gunes de molt fredes on la t~nperatura 
baixu. de Ol Sl , deixa r els :fems per a que calen~cin l'estable 
és una costum ~ue no és del tot reprob~ble, perb , desseguid~ 

que passen els freta, ja deuen treure ' s cada dia. 

~1 matí deu treure 's tot el j ~T molli posant-n'hi de 
sec , i si continua l'animal a dins de 1 esta~ e, al mig dia 
es torna a retirar el jaç moll, i a la nit se n'hi estan de 
sec , posant- n ' hi un bon t ou , per a que així 1 ' anim~l desc~n
ai millor~ 

El~ guarniments de1s eguids - Són diferents segons 

la feina que l'~rnal f~ci . Els animals de bast porten la 
brilla que du unes tapes o ulleres de cuiro en els ulls, que 
serveixen per a evit~ que l'~imal miri enrer a privant segons 
diuen que s ' esveri~. 

El senyor Rossel l diu que les tapes són una rucada ¡ 
a l ' estr anaer j u hi han molts animals que porten unes brides 
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iguals que l es de monts.r. l o qual significa que si l'animal es 
tà ben ense~~t no hi ha necessitat de que port1 tapes . 

Demés en la brida hi ha el bocado oua 6s de ~erro i 

s • atiabta al paladar. ~t..luest ferro pot ser ~oixut o prim; ser
veix per a do~inar l'animu, puix que és com Ull<l esp~cie de 
càstic. El t~pua més recomanable és el primer ; en pooa quan
titat de ferro i articulats. 

La serreta és una pe9a de ferro dentada q_uo s 'ad btt. .. 
~l ' extremitat de~s oesos del n~s, u sobre dol llabi superior. 

S 'usa en lloc del bocado per als animals de carro 1 b~st . 

Collars - Pot ésser de molts tipus; .ni ha l'angl~s 

que es posa pel cap; el franc~s que es pose pel coll, p~seant
lo per dalt ; i el cat~à que.es posa pel coll , pas~ant-lo per 
sota del coll. 

L ' ~nglès ~s de pOú coix! i s'uss per ~ cotxes de lu
xe, ja que si l'animal hagués de tirur un carro es nefrariu ~ 

El tipus francès s•utilitz~ per als animals de cursa , i t~ més 

coixí que el ttpus anterior. Eer als animals ~clasivament de 
tir, els coixins són molt grossos i amb una gr an superfície 
de cont~cte . ~1 tipus catal~ (o esfanyol ) ~s el que té més 
bon coixi i a l'enseiJlS és el m~s prr.ctic de tots els que es 

co~eixen'" 

Després hi han els collars per a llaurar; els fets 

amb una sola manta., 

També hi hb l a faixa o pitr al . 

~1 bastet o s illó 1 la retranca que v~ per sota la 

cua. El baatet va llig"' t amb l a singl{• .a. 

Sopra que ss lo que aguanta els bra9os del carro. 

La ba rriguera és lo mateix perh va de braQ a bra9 del carro . 
passant per dessota del cos de l'animal. Els tirants o recu
lants, aquest ultim per a fer treballar l' animal quan ve~ 
recules. 

En les tartanes els guarnihlents venen a ésser els 
mateixos, perb més fins i prirns. Els animals que van a 1 'ara-

da no més porten brida, collar i tirants. 

Els animals de cotKe port en guarniments ~ue moltes 

vegades segueixen una moda. 

El s tirants millors són el s que vtJl amb unes molles 
1ue fan que l' anim~l no es fadigui tant . 

Clussificació ~'aptitulsdels eguids - Els equids 

essencia.JJnent són utilitzats com a motors, no obstant deu re-



cordar-se que a¡ gunes femelles han estat dedicades a la produc
ció de llet (euga Kirghise i somer~ ) 1 que oad~ dia pren m~jor 
importància el consum de carn de cavall. 

Les caracteristiques essencials de l'utilització dels 
equids motors qua deuen servir de baso a l a s~va olassifiosc16 
de serveis s6n en nombr e de tres: 

lr. - c~racteristiquas dinamo sinàtiques de la mà
qu.ina (for9a, velocitat o mixtt ). 

~n. - Maneres de poguer transformar la for9a muscular: traco16, bast i serveia mixtes • 
or. - ~spectes econbmios del serv~i: molta utilitat 

tierve i de luxat ~·esport 1 etB. · 

~a combinació d'aquestes caracteristiques, permet 
repartir les principal s maneres d'utilitzar els serveis dels 
equids en tres grups: 

( 

(De 
( 
( 

f 

sella 

(Ct;t;vall de curses f planes 
Cavall de curses d ' 

( obstca.ole 
( 
(Cave.ll de curses al 
( t~rot 

lr. Grup ( (Cav~ll per a oata 
CavaJ.ls ( ( 

( 
f Cavall anglès de curs::. 

( 

f "...J:~tï.- ri ora 
(Orlo:ff 
(l~orfolk 

( (Normanda 

(Hun"ter 

lleugers {Serveis de (Serva1s de -r1va~s (Cav~ll J.uxe 1 de ( 
esport) ( (Oava11 

f 

per a p~aaeig (~dalús i de Tarbaia 

d'alta escolu (Pur sang i mesti9 
{ aprop del pur sang 

( 
( 
(De tir 

(De b¿.. at 
( 

2n. Grup ( 
Cava lla de ( 
for9a ( 

( 

f De tir 

( 

(( cavall 
trot 

( 

de curses ~ (Trot~dors 
( smb engreix) 

(Orlo:ff 
(Norfolk 
(Nol'lllands 
{Atnericana 

(.tmimals de bast (.OO.u1e i a ses 

(Flamencs , Bel -(Cava ll de pag~:s 
( ( guea, Clydee-
( 

( dala. etc . 

( (Gros perxeró ( ¡ !oulogru...ia (Cavall de tir pesat hire . Horàe, 
Belg"ij.e, etc. 



(D'utilitat 

f 
(De ( 
( bast( 

f f 
( ()De luxe 
( 
( 
( 

gr.ij.o ~lf:P ( 
a9 t1- Serveis ~ixtes 
p u. s .'mix ( 
"te. ( 

( 
( 
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(Cavall 

f 
f 

¡Cavall 

de guerre. 

de viatge 

(Cavall de p~sseig 

(Lastitres 

{ 

{Arab , Baroa 
( i mest iços 

(Cavalleria( ~itja sang 
( lleugera ' del Migdiu 
~ t Ï8e~a~~~) 
( 
((cavalleri~(~g~~¡Normand pesaO.a ( i egs 

{.o4Uglo-Normand 

( Angl<P Normand 

(Bretons i .tir
{ danesos, pe-

( t .ll · ~ tits perx~-r 1 er1 a ro~s, boulo-
na1sos 

( 
{ 

(D'utilitatfCavall de tir semi-pesat 

f !Perxerons, bcm 
lonaisos,bre 
tons i ò.Ilà.
legs 

( 
( 
{De 
( 

tir!f~ipus in- (Cavall de cabriola~ i de 
termig ( cotxe 

( 
( 
( 
{ 

{De luxe ecavalls de carrosses 

{Normands., Da
nesos, .nonga 
resos, etc. 

(Ana:lo-Norm~d 
{ · Alewanys , H.o 
( l~ndesos, 
( YorkshiDe, 
( Cleveltllld, 

etc. 

Respecte als animals del primer grup no hi ha cap dubte 
que aquests han &.rribat en franca deo~d~ncia; 1 1 a.fició h:ípica 
cada dia es va perdent; per altra part ·la gànessis de les afi
cions té per base l'utilitat i quan aquesta manca l'afició de
cau. 4bans tothom parlava de cavalla, avui dia, tothom parlu de 
l'autcmbbil. Aaui el ramader ja no produeix cavalla de gran velo
citat, puix ~ue no tenen una utilitat direot~. Avui queda limi
tat el seu us a alguna tronca per a coup,s. El sr. Rossell abans 
de la guerra deia ~ue s'iniciaria una reucoió pel cavall de luxe 
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quan tots els bo tiguers tingUin autombbila. un auto 1Jer elegant 
que Sigui rosi ¡rrirQrA a tenir la bellesa l t tronu de cavalls . 
Perb practicwnent en la ciutat els cavalls potser tornaran a. 
reaccionar , ja que per dins de la ci u tat la val oci t~t deu quedai7 
limitada, en canvi per les ca::-reteres l'automobil no 3erà m9oi 
substituit . Els cavalls ie ot.rea 6s una. producc ~ó ':l.t.a difícil
ment arrelarà a Catalunya, pr~me:r ...... "' 1t vol un aficionat que hi 
dediqui alguns mil ers de duros, 2 o 3 m1Dnnq de pessetes , ja 
que dauri~ proporcionar- se cavalls amb ped1gr¿ i acreditar de
m~s el s pro~uctes , prenent part en ctrses . Tot aixb implica 
uns quants anys . Airl per exemple a lb Ce,i·danya un senyor va 
fervuna gran fortuna i va adqui rir una immensa propietat i es 
va dedicar a la cria de cavalls de cursa . Alguns poltres sorti ts 
d ' aquesta explotació ja guanyaren premis, això ja fa 20 anys , 
i del F productes abans de nei.Xer ja n"hi donr.ven 5000 francs , 
perb aixb a n•aquell home li costà una e~rie d' anys t enir-hi 
esmerçat un fort ~pital. 

~ S i r :a lmen t un hom vo 1 que un cap i ~¡;al li do ngni un 
fort interès que 1.0 posi an irral s de cursa , ja que &~ un negoci 
foro;a i nsegur . 

El primer grup , L'ioncs , d' animals lleugers ha qu.odat 
molt r eduit . Les curses de ca-qalls anti ga:r.cnt es feien .l:~r a 
estimular la pro :iucciÓ del cave.l l lleuger , pt rò avui dia és 
unica.men t en vistes a les apostes que es creu . .:n . 

Les carre r es , doncs , serviren per a fer augmentar 
la velocitat dels vava lls, i mereixien anti gament l a protecci6 
i a_provaciÓ dels diferents estats , ja que afavoria l a p~duc
e16 del C!..Vall per la cavalleria. Així durant l, edut mitja la 
cavalleria a tacava al pas . El primce:Q Vas san com.nçà ~ carre r 
a l trot i en Frederic e~ Gran , de Prt1e Bi a , ja feia ccrc~.r al 
galop, i Napole6 les fe ia ca.r&J.r a la velocitat màxima . 

Antigament les cs.rgues es rlOnavon a l pas pel fet de 
no disposar do ca. valls que no reunissin l as degudes cor.iii cions 
puix que els e..nirnals de guerra eren g&.i r ebé de tir pes -t , ja 
que el cawtll i e l ca.v .... l.ler anaven n1olt ce.rregats de ferre . 
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Lli9Ó ssa. . 

Racionam. ei ... t dels bovins que treballen - 1 od 3D pésser 
racionats amb aliments voluminoeos , grossers i alguuea granes 
de baix preu que causen t~as~orns en ~ls equids i no a ells. 

En una explo ~o ió agrícola ben portada els ho us de 
treball han d,ésser de funciÓ mixta: treball i carn . Por aquest 
objecte s•ba de disposar de parelles joves, i proour::..r qu€' amb 
el treball que rea~i tzin es paguin el mon jar i ols quilos que 
augmentin sigUi la ganilllcia. neta . Als cinc o sis anys han de 
sortir del treball i destinar - los a l'escorxador . En algunes 
comarques la parella de bous s•utili tzen d, una 1rsnera industrial , 
les parelles es lloguen per als trebb.lls que no poden fer els 
equids , així hi hau camins per on els bquids ·s'hi veuen impoe
sibili tats dto passar - hi per lo accidento.ta , i en canvi els bo 
vins hi passen amb la. carreta per fe ctameht. 

Els guarniments - Antualment dels bovins no se•n treu 
l•esforç màXim que s6u susceptibles le donar a causa dels guar
nimerts , que s6n ie lo més defectuós que hi ha. loden tirrr ju
nyits pel cap o junyits :pel coll , tirant sole.me• t p.;r una pl:l.rt 
dal coll. 

Quan es tan jur:yi ts pe.l cap hi ha.n unes corretges que 
do nen vol tes per les ba::.:. yes , i an B.ques t cas lc1 força la f~J.u 
amb la te sta. Jur!yi ts pel co 11, com en ol Gironés , S el va i Gar
rotxa, que els jur yeixen amb el r.cm o{ i ln 'oa.r ra de fus te. que 
ae•n diu el jou. Ll banc{ és una peça que s&rveix 'Pel· apoia.r 
el jou a la part superior del co 11 to cnnt a la e rou. Ll jou 
s• apoia entre la :prinara vèrtebra del ~ t i la. Última oorvicrJ.l. 

La millor manera de fer tir&r aque~to atúmals seria 
posar-los- hi un collar s~blclllt o igual ~1 dels àquids . Aquest 
collar degut a la barballe-ra hauria d'ésser d'und. forma especi. l 

::i:I1 aquests animals 1<: tracci6 els hi deu .resultar 
:t'ortameut rlolorosa. Quan llta.u:::.-en , un t.nin.l co.mim.. més baix 

que l'altre , i assent rÍgida l'unió he.h de pa 
tir .Ja que el jou queda inclina.::t 1 no horitzor
tal; en UDb. oa.r~eta o en una arada l·~~forÇ 
dels tous ha l'esser de presi6 i com mes 
s•augmeuti la superficie de conta ... te menys setn 
rese ert la ~rt oprmida. 

En alguns l l ocs els Lovins se'ls posa collar i ee'lB 
fa tirar un carro especialment _t~er d.istèneies llar gues . Hi ha 
hortolans que port~ lü verdura al mercat a~: un carro tiru. t 
per una. vaca. i al rJll teix temps la munyeixen • ..rl.1 .. ms e creia 
que pel trebllll indi vidual no servien però , S'ha tro'x.. t 1UG si. 
Els toros tamb& Strvirien si se'ls fes treballar continua.'1lent . 
All. principi quan són joves es resisteixen a. SE.r ~unyits tirant
-~o per terra; amb tres o quatre vegades de ~robbr-ho J~ s'hi 
èiÜ os t UJll€0 ,. 
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. . _ Com1Jaracior.s , de , ren-iimen ts globals entre 13lE! equi ~s 
l. .. o. re aquas ts i e li uOVl.nS - El ~T ; all del ca vall .._ molt 
Ii9S 1 a.rat que el ua.e l bOu , i el del bou molt més barali que el 
del motor inanimat. Aquesta és la consoqtt~ncia que s •ija pogut 
treuro d'una s~rie d•experi~ncies fetes per diversos autors . 

El seguant qu~ro indica els resultats d'una d,nquestes 
experibnciea: 

Treball Preu en fr . de 1 Ha. llat rada 

Naturalesa del mo~ 1921 
tor i de 1• arada lr. 2n. 

w~~~--~-~--~~--~~~~~ Area. eta. 1919 1920 perioJe pari o de ___ _. __ 
.... _..,._..,. ...... ------- -------

Tractor Fordsoa amb 
arada biso l c •••••• 13 0 7 114.88 152.19 151 . 81 138 . 18 

'Cavalls tre ba.llan t 
amb brab ant . ._ . . . . . 6 G3 61.17 7'1.1..8 65 .17 74 . 73 

cavalls treballant a!Ilb 
arada La Beause • ••• 5 80 66.36 84.14 7o . 77 81.16 

Bous treballant amb 
brabant . . . . . . . . . . . . 4 66 74.43 91 . 25 78 . 82 97 . 25 

BOUS tr ~òallan t amb 
arada. La l3ea.use • • • • 5 09 66 .69 83.53 72.17 89 . (,4 

.à.ques te s xi fres .leruos tren qu.u : 

lr. - Que el treball del tractor molt sovint costa 
el doble que els dels caTdl.ls i els del bv ua. 

2n . - Que els cavalls s6n tar. econ~mics com els bous 
durant el per iode estudiat . 

3er. - ~a l~aurada. m~s econòmi~. sembla obtenir-se 
amb el s c.:J;\ :üls tirant amb br abant. 

Aquesta experi~ncia. segons er se~ autor~ no té una 
va1o1~ absoluta , pl.rÒ, s6n :fetes amb tota sinceritat . L•autor 
diu oue les seves ..;onelusjl()ns r esten e:proxima.des sense atribuir 
a les xifres una vulor absoluta; s'ha intentat tan sols fer 
un càl cul apro:x:im&.t del pren a que surt l 'Ha. . llanra.d.a . d ' hu de .... 
terminat tan sols la di fer~ncia de preu entre els diversos sis
:bemes , se ll:S e poder assegurar si en l a mo.s i a del. coa tat e 1 bou 
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farà. un treball més barat que el cavall, 

Ho S'ha volgut pas excloure els motors inanimats; a
quests treball F -olt depressa i quun en tan en repós no gasten, 
perrne tent ademéo. ::~.olts treòa.lls que sens e ells no o s podrien 
fer . però surteu cars d'anlo:t'tització , interès, repnra(~iona , com
pra , etc . 

4 Ca +al unya quin ós e: 10 tor més e conbmi. e? Hi ha tma 
gr an di fer~ncila entre l es màqUines quo quan es tan en repós no 
gasten i les qt..a to t reposant van castant , perb d' a~uestes n'hi. 
han unes que tot rept..Sar.t van augm~ntant de valor . es a dir que 
pro duei.xen (fems , un poll i , greix , etc .) 

Segons els terrenys f a aq~) í g:m~ralment molt acciden
tats :no e,.. ... ::Jn tenir ~ro.ctors grossos , l'idea..i és el petit 
trtictoT. Per la divisió de la propietat i la naturale~a del 
terreny no es po den utilitzar trac tora grossos . i avui di~ els 
:P.etjlts enca,..P no estan resolts . QU3ll es ;racta de grane finques 
és indis cu "ui ple t:iue el .:r~ tr& ctor té mol tes més a "Te. tat ges 
que els au11m.::.s, però , ~qu es w ten e~ més ava nta.tges que els 
tractors peti ta. 

~olts dels motors animats , com els e~uiJs , poden a 
profita.~se per molts trebulls con:pL.ta.oen~ v11.ri~ts , ad.aptacio 
que no té mai una m~quina. Pe .l' altra po.xt tot lo qv e es re "fe~ 
reix als gua.rnir.le....,ts, aJ .. carro . a.rad:. , etc . el farrer de cad& 
polla ho Sa.f arreglar, en can vi una u\· e ria de motor i mplica a 
lülr arreglar - ho ~n llocs general:nent lluny. 

Finquas de gran extenci' i planes el tractor gros 
no té wm1;etiJ0.r. 

Finques reduí des o de terreny acci{lentut el tractor 
petit és car i no funcions. bé f i en aques tas s ' imposen els ani
n'lls le tre bail. 
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La producciÓ de treball com a funciÓ mixte - Aquesta 
és 1, Pnorme ava1 tat ge dels a.nim1s de trebiill . J<a tl"t~ boll en 
totes l es explotacions agrícoles és car, quo.n douria sortir 
gaireè~ l · :franc . C-4UB..l ts s61 els pagesos que llauren amb bestiar 
de peu rodÓ ! el 85 .¡; dols pagesos llat·ren amb mulo , que compren 
als 4 anys , i .no el s trauen fins quo cauen de valls i natural
ment cada any l' animal port de valor. Aquests animals no cons
tituei xeu ~ r enJiment , sinÓ que s6n ULes i Les de treball qua 
es paguen mes o tneuys c_res . 

Amb els bous succeeix l o mateix . 

, Lec:: vaques de fan una cria a l'any i tro:;.--:llen , ja 
es un oas n~illo r. El treball ja s urt més barat perb , no de 
franc . 

neuen utilitzar- se 6Ugues o someres de cria o vaques 
de cri a , munyi n t-les iurant una tenporada una quart 1 part de 
llet , o bous joves que vagi n ~ugmentant de pes . 

La finca que té c~gue~ dA cria , · deu tenir e~ doble 
d ' animals de trebm l quo nec-3SSi t i , j a qua aquests so l ament 
deuen trA lnll3r mig jornal sencer. UJ.a e ug~.1 bonn ':l.Ue cada any 
dongu i ~ cri a , gaírAi./ cada er.y os p .garb. la s va. ali mantb.c i Ó. 

Si s • empl een bous de trebal l ha. urau de ser j oves , de 
maner a qtte l~·augment diari de pes , paga. l a raci6 que se li "!on
gui. :Sl trebal l de les f i mues , i ' aqueste. nar_erl..¡. surt l>a.rati s 
s l m, gairebé do franc . E.n aqmstes condicions , e l s tractora no 
:podeü f er ~b.uS Iu compe t~noiv.. 

I.~o t ors aniiml s i motors in:mim t8 - Len tra no s ' hagi 
descoòert UL tr~ctor petit ad~~able al t err any le catal unya , 
o sigui un trac t or per un t errbny més o menys mo1·tu6s l a :prv
duc.:. ó d ' equi i s 6s l'un bell p ,.,..vi ndre . La mec~n i ca. he. resol t 
el problerr.a dels grans trac t or~ , perb .a o ha al or dut enco.rA el 
del p etit tra c t o r . Per urs. el C.:.lV.:.o.l l , eJ. mul i el bou s6t i n 
a us t i t 'ü.i ble s . 

Resper.; t e a la par t • ;.!on~mica , pagant-s e els farratges 
a uns pr eus no üli.ssa el e:wa.ts i com qua ter:en una 'l1 ta. val or 
nutritiva l a proJucciÓ d' equi ds de treball ha d ' ésser una pr o
ducu iÓ r emune r ador a . 

Plan t e j ament econ~mic de l es e~ r eses de transports -
Aquea ta és una qu~s 1. quo o e s zoo en os an cons1. e r a 
i n op ort UlJa i' inelou!"e- 1~ ~ en .; l s sell.s pr agrames , i ni tan sol s 
en fm~ mt.m ciÓ; .tJl a .... te~aran bvllu.nen-:: el p r oblema tl ' una vaque
ri a , un engr ei.mmeLt 1e porc s , però iel probl ema del s trans-
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:.ports no en diuen res absolutament . 

Actualment aqUÍ a Barcelona és un cas que ea troba 
d• actuali~ut . Hi han dos camina a seguir en 1a seva resolucié : 
un b6 i 1~ altra dolen t . 

Les e.mpreses d.e trm1S1X>rts amb motora ani.rela ter. en 
mol ·ca més i mporttmci a quo les de motor i nanimat .. s6n mol tR Als 
qua s • b;1.1 , :mut ~l c::uniÓ per ton.t..~e a. comprar al cuvBJ. l. ~1 
sr. 110sse11 s equivocà dc mig J. mig quan uns quants anys enre
ra va predir l a desapariciÓ del cavul l de carró , perb , no obs
tant continUb crei ent que amb el temps els cavalla desapareixe
rBl.l de l es urbs . 

Avui dia a Barcelona , hi ba una e o lla d ' empl%6es de 
transports que ea ven drian ~rros i cavalls a 'U.L'"l preu raonabl e 
l o que vol ü.ir que no hi guanyen ~.tres diners , en can vi n 'hi 
èan d ' al tres que es tornen mill orc.t.r13S . 

:..1 carratar cl~ssic era un home que comprava un ca
vall, un ca vall que li e ost a~a 350 duros , li feia fer 8 hores 
de trebal l, exigi a al mosso quo J cUidés bé , sen:;e atropellar .... 
-lo , no carregant- lo ~ssa , i ~ aquestes condicions l' animal 
du r ava bastants an~ , 8 - 1.0 - 12 ~p~ys . 

Per contra e l currater ac tual , e l. mode:rn , fa tot al 
revés: amortitza 1• anim~l en 3 an ys , o sigui un curt pluç, pe
rb, fent - lo treballar durant aquest temps al m~xim , traient-
u e el m~x:im de rend imen t . 

La càr1.~ga !lOrm.e.l _rls cavalls de primer or dre és 
1 I.Lt , cÚlJic de sorra , tv~ e ls enpresaris carreters que l' han 
ca:rreg-c1t als s eus en vnl.ls no han f~ t r es més que guanyar- se la 
vida. Aquells que volent cons¡;rmr llarg temps l' an i mal 9ol a
mant l•haL carregat 9.m'b 0 . 75 m·:;~res çÚbi cs s•hru.l arruinnt , en 
canvi els que carregu .. m 1.5 m~tres cútics han guanyat fort.e'1 
:liners . A..qUt.~3t augm:::mt ell:; treball s•aplit;e. u totes les fases 
dels trr..nsports . 

La justifi caciÓ d'aquest fet Js la segaent : un ani 
mal de 600 a 700 duros que treballi fort amb 6 mesos ·ja hr gua
nyat lo q~e val, ja s•ha amortitzat ; des d'~leshores tot és ne
goci, Al solameL.t 1.t...ra un nes més , e: gucmy 's reduit , si en 
dura 6 d.e mesos la gan ~ncia ja és o és grossa , i si .iu ra 2 o 3 
anys fan una fortuna. 

Els carros que van a la sotra i por"ten 1.5 m. rec 1.r<.
den 40 pessetes cala dia , i'aqnestes ae•L donen l O P..l ce. .• r.JtJr , 
10 més per J.rnortitza.ciÓ i altres despeses , i queden ;:;o pesse
tes netes. 

Als carreters moderns o siguin els que es fan ri~s , 
no cü s iml!ul.·ta l.a. virla llurga de P anima.l , solament consiJ.e
rant .1 ud o'l.dn di a que viu l'tU'lim9.l després de l'amortitzn.ciÓ 
" ês U.!l gua.n y . 
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Aquosta quosti& guarda un cert pa.ral.lel amb la dels 
vaquers dd Bare ~lona, que com:pren vaq uas de tres anys fie -4"orta 
producciÓ dt.: llet , i lee emortitzen igualment rapidame;.¡.! ... : el 
guany es fa durant als dies que viu la vaca després de Ja es
tar amorti tzad.a. 
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LliçÓ 9oa. . 

L, 2I:lGREIXPJ.J:.1. T - corc es f orna la. carn i e 1 gr L -
u~ animal està dintre de1_ per10de anomenat d'engreixa.meL 4 ...._uan 
es pr a para per a 1• es e orxad.or . Lu par .. mla. engr J i.xumen t .l~ caral 
ment vol dir produir greix , ?erò tacitament s'hi engloba ls 
fonnaciÓ da carn i greix. L~ carn constitueix el teixit mus
cular que a l'igual que tots als altres teixits excepte l'adi~ 
pós estb. format per :rmt~ria azotada . 

'l'O ts els principis nutritius poden transformar-se 
o subdividir-se una amb altres, excppte l'azot que no més pot 
aportar- se amb forma de rmt~~ia azotada ; To~q :ls altres com 
ljs f~cules , les grasses , sucres , la glucoR~ , etc. s6n muta
bles . 

En t ots els animals es podria formar Wla cerva en que 
es veuria qua quan m~B jove és l'animal més àigua de constitu
ciÓ po1:teu els seuc teiYits , i a l'inversa quan més vells menys 
tant .:>~ r e en t en port1=1 • .i?rod.uint-se aleshores un procés de mi
nerali tza.c iÓ. 

Al neixer la ouantitat d'~ . .i.e .. és lf,l •• so - 85 "b 
- , I 

En un animal. magre es del • • . • • • . • • • • • . • 60 ,, , 
Dn un animal gras es del ••••• • •••..•••• 40 ,, 

( Aquea tes dades s6n per a tots els auims.ls en general) 

La carn de bou i molt6 porter¡ elL ••••• 75 % d ' à.igua 
ADyell gr:~ porta el .. • • • • • • • • • • • • • . • • 64. ,, " 
Porc gras por ta el •••••••••••••.•••• • 50 u ,. 

Oca grassa porta el • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 " ,, 

La quantit.J.t d'àigua est~ en relaci6 directa amb 
l'edat dP l'ani.Jna.l i l' esta-t d' engre i xa"'!lant . Ls. carn es f'abri:
ca per l'assi~ilaciÓ de la mat~:ia azotada . ~l grei~ es forme 
a expE.nses de tots ela principis i mmeiliuts tiOlrants del mante
n i ment i de l a formaciÓ Je carn, i el final ie l'engreixament 
va substituint PAigtca. qu..e portell els teixits , per quin motiu 
dismi nueix el per · .... irtutge ¿lcb<:-1 de l' àigua. 

La formaciÓ de eras sa. est~ supeditada u les seguents 
regles : 

Per a poder-se form&.:r g rassa l ' anirml ha d ' haver 
rebut la. raciÓ de Jr.unter" i!!lsnt . 

Si es trec. ta i' Ull a .r.im 1 jove i la q ua.n tita t de mn
t~rla azotada rebuda és justa pPr 1·. f.Jnr.ac.;iÓ iel teixit mus
cular • la grasua. es fomarA a SXl">enses iols .. 1 tres principis 
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i mmediats sobrants , en canvi si sobra mat~rla azotada aquesta 
també :passarà a formar gras sa . 

Un animal és aü.ult quan ja està incapnci tat de aug
m~?"ntar el seu crei.xament , d•augmenta.r el pes dels seus teixits , 
o sigui que aquests ja no proliferen , necessita tan sols un 
~uantum de mat~ria azotada pex a conservar els seus teixits . 
Fora d'aquest quantum tot el re3te de mat~ria azotada és sus
ceptible d' esdeveuil' grossa. 

Poden deduir-se •n els dos principis seguentP : 

ler. - .Jls animals joves poden augrne1~ tar de pes en 
virtut d.e la cnrn i gr eix. que poJ.en f~bricur . 

2n . - Els animals adults no més poden posar que gr eix. 
Els s eus teixits ja no :p:roliferen . 

Lawes i Gilbert determinaren la composici6 Cdntes
simal de di versos animals sacrificats 24 hnres eles} ras de I• úl
tim rexh.s , els resultats del qual 1 oden veuro ' s en el seguent 
quadro : 

COi . ..PUSI .... IO '<tUL..J:CA n: "XV~"'.t.Oc- _J.Ill..U.S !:li ""'I., P.R~TS EST.b.'.':S GR.a-
.:OU .. J:,S D' ii. G:-C.: I.lnl~ 2 

conti ngut 
tub di -

tr. A· y. G. u. M· t .. . s. Aigua gesti u ,..... ___ ....,_ __,..,.. __ ..,.. ..,....,._.,. _ 
~- --~ 

__ ,..._..,.. 
- -~------ ..... 

Bou mig gras •• • • • • • 16. 6 19 .1 6 .7 A0.3 51 . 4 8.2 
Bou ~ras •••••• •• •• 14.5 30.1 3 . 9 48.5 45.5 6.0 
Mo I t magre ••• , •• • 14.8 18 . 7 3 . 2 36 .f¡ 57 . 3 6 .. 0 
Molt6 mig gras • ••• 14. 0 23 . 5 3 . 2 40 . 7 5o.2 9 . 1 
Mol t6 gras •••• •••• 12.2 35.6 2.8 50 . 6 4.3.5 6 . 0 
IJol t6 molt gras • • • 10.8 45 . 8 2.9 59.6 35.2 5.2 
?orc magre •••• • ••• 13.7 23.3 2 . 7 39 . 7 55 . 1 5.2 
Porc gras • •• • ••••• 10 . 9 42.2 1 . 7 54. 7 41 . 3 4 . 0 
VeJ oll gras ..... .. 15.2 14 . 8 3.8 33. 8 63 . 0 3 . 2 
Anyell gras • • • e • • • 12. 5 28 . 5 2 . 9 43 . 7 47. S 

~s molt ir..tere ssant saber l e. qu.entitat aproximada 
de principis nutritius necessaris por a fabricar un qui lo de 
carn o de greix. l..n ~ls bovins 750 grams de matèria azotada 
digos tibl e amb relac i6 nu triti va ie 1 : 4 produeixen en Jl s 
vedells de menys J!un any un qui lo ·l ' augment de pes. En " lS 
boviüs adults en raciÓ de prodttcc i6 os n('cessita. : ur. quilo de 
albuutina r rodueix 235 g.r. de grassa ; u11 quilo de midÓ o cel
lul os a 248 gr . de grassa; un quilo J.e sucre icc.l!lys. 178 gr. 
de grassa ; w1 quilo ie grassa 474 a 598 gr. de bressa . 
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Bn raciÓ de producciÓ és lbgic que un quilo (lc albu
mina dongUi 235 gr. ue grassa , p~r~ ~ no sembla tnn lbcio que 
750 gr . Jt al bumina en relaciÓ t..~ ri tiva de 1 : 4 dor t.; ui un 
q ilo d •augmcnt de pes , és tlegut a 1lB l•ani'"' l joYe porta. el 
80 fo a.•t.igua i l•adult tan sols el 40 %· L•augment de pes en 
p9.rt és degut a la fixació a•àigua . Plir aquest motiu un quilo 
de grassa solament pot pro luir la mai tat del seu pes clo gras
sa. ..nima.l . Si un bou pod6s consumir un quilo de greix de bou , 
per les funcions de digç s t.iÓ , as similac i6 , fixar i6 etc. obtir 
dria una p~rduu del 50 p; ,~rdun que en el mid6 ~sc1ndeix P~ 75 
% i en el sucre de ~~,ya al 80 ~· 

La formaciÓ de gras~ és e os tosa , puix que dou anar 
substituint gota ~gota l'àigua de constitució. Per aix~ l' 
engreixament és molt més remuna~ador amb bestiar jove que en 
bes 7-iar VPll . ::r: un ved~ll amb sis quilos de mo. t~'T'ia seca 
es pot op t~r.ir un quilo J~ pes viu , en un ~ou adult es neces
Si ter- uns 16 quilos ~~ 1~ . s . =ls porcs durant els dos pri 
mers ~asos amb dos quilos i mig de mat~ria seca s'obté un 
augment d'un quilo de pes viu ; en canvi du1·ant els dos Úl
t ilms mesos es necessiten 5.5 de mat~·ri.a seca. 

RelaciÓ ~LtrA el pes~le l•animal i l'esq~elet - S, ha 
cercat si els b ....:irdüe p:re coces tenen un esquelet mes fi., un 
esquela: de menur pes . Abans es e;r eia que la pr..,po:rciÓ 'ie 
carns o teixits tous era superior en els animals precoces que 
en els normals , perb fins axa no s'ha pogur comprobar per me
di de cap experi~Lcia. 

vOrne,7 iD determinà aquesta relaciÓ, que és la seguent : 

RelaciÓ entre el pes de l' esquelet i ol pes v i u 

Pes de l' 
esquele t Pes viu RelaciÓ ________ .... __ .., ____ -------

Marrà Shi eret 3.639 51 7.13 d ....... -.... /'· 

Marrà ke rin o •••••• ••• • ••• 4.54'1 74 6 . oc , 
Marrà soudthi.ouwn •• !t.,.. ,., •• 3.859 55 5 . 93 '' 
Marrà DiBhley ............ 3.890 so 4.86 ,, 
Porc sanel~ ••••••••••••.• 4 . ouo 105 3. 80 ,. 
Porc vraonJa ••••••••••• •• 7.014 240 2 . 92 , 
Porc yor k- Shiren 11.21C 290 3. 8(. " . . . . . . . . . 
Porc Hess ex 6.ooo 225 2.6C ., 

•••••••••••••• 

Amb e l bestiar de llnnn e~ tant per o~nt més petit 
correspo~ al marrà nishle~ , en canvi en e~ mexi~o (ra~a for 
ça millorada) la r elaciÓ es molt elevada. 
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La ra.6 de que aquesta. rela0iÓ no està influenciada 
per 1~ ?recocitat S'~a deT.ostrat gm~ el cas dels porcs. El 
porc Cruonés ~s més osaut que e l Yorck-Shiren i la relaciÓ 
és més J. ta en aquest Últim, dagu:t a. que les mo.s jas de carn 
que recobreixen e~s ossos aunn més voluminoses món més fi 
se~la l'esquelet . ~més l;a~imal rústec que ha de :u~nyar -se 
la vida se!rl:>la que hauru. de tenir una grossAriu m;.jor . L'es
quelet à'un anitml prt1.!0if solament os diferencia p :: una major 
quantitat . 

BOVIifS 

ConformaciÓ '~dequada dels bovins per un ràoid en
greixament - ..... I bestiar da pura rr .. Qa encare que obtiñgut de 
l a més pura se1. 1ec0iÓ l! a~mont de pes que ~ r~sulta a~ la 
proliferuciÓ cel . lular l~wés ds no ésser gaire intensa no té 
la J.ensitst . ni de molt lluny dels aninuls mestiços : aq1.·ests 
po~ten dos o tres cap itals biol~gics i S ' entaula una veri table 
llui ta ~11tre els factors hereditaris , resultant- ne una major 
proli feraciÓ cel. lular , par aquests Jlotius pe::r a 1' escorxador 
donen més bons resulti< ts elS animals ~stiços . 

Tot animal primerament deu examinar - se metolicament 
a fi :ie poder- se'n :fer càrrec per fe ctamer..t i rapifu:Jnent d&:J la 
seva col:llormaciÓ. Primor hom ieu fi:m l'""se amb 1• ~stat guueral 
de l'animal; si està m~re endevinar la c~usa , s i és d~~ut 
a hav r patit gana o per a que acabi de sort i r d 'una ~Rl~ltia# 
L'anima1. que ha patit gana. vol tlir que té un úp~ l"t:-11 die ~stiu 

que ha treballat poc i per tu.nt no és apte per a fur cio~l.lT 
intensament , ja que !10 l.i. té acJStUlllat. P.s , doncs , un l·sdven
tatge co!.llpra~ a..nirmls q_u .. hagi._ pa~i + gen e. . E~s ramad.ers i pa
gesos que es venten d ' entandrt: - hi cerqu.en t-nim&ls secs , puix 
s:oa-tem en que aquests tindran mo 1 ta gana i s e engreixaran aviat . 
El s i gne principal de l'animal que ha patit g"'"~a ós el def'no
r otlla.me! t :lel ventr e . 'En el cas que l'a.r:imr.l estigui ó3e 
per hav Jr-s e trobat malalt , com per exeJ$le , per haver patit 
l s diarrea ve rda ( UIJ.U en tiri tia) li e us ~u. r..10l.t de(; r efer-se . 
Aquests ani mal. s te nen el pè 1 frisat . s6n se es , ventruts , 1 ' ull 
no té la vivor dels animals sans , amb una mirada apaga.ia , amb 
un as pe tec general de $ris tesa i mel ancolia . 

La pell i el. p~l de .. ~oten mol tes vegades la condiuió 
optima d'engreix ; En el s an i mals ben tractats el pàl és fle 
xibl e , lluent i fi . En l es b~sties de muntanya el pèl és 
molt més rustac . afecte de viure llarg temps a l'iLcle~ència. 

El s excrements inài quen si l ' animal està o 110 de s 
mama t o està en e l per1o de de desll..etament : :els excrements en 
els ani mals quo eucar e mamen són grocs, afecte de l a rubinia 
del fetge . El color verd dels que :uo l acten :Ss p:roduit per 
la vilis. un color i ntermig indic:·l:rà ï,Ue està en el període 
de transiciÓ. Examinant la cua , les anques , el periné, i els 



... 322 -

ggarros es veurà si l'animal pateix o no de diarrea , puix que 
en cas a~irmatiu es veuran aquestes regions desproviates de pàl , 
car e l pas continu dels excrements e 1 crema. 

El cap rieu estar previst d'unes bones barres ; que si
gui lo que s,a.nomena Ul1 animal barrut i en ! sentit d'un ani
mal que mengi molt • r"' "D el s 1r.ti t de grau Jdsenrotllament de 
les barres de la rnar.t•.Íl ula . .LO que do·¡ medir-ee és la di stàn
cia à. ' m1a barra a l' altra en 1:;;¡. mand{hula inferior . 

El coll di fereix seeons sigui un animal mascle o fe
mella ; ~1 del nascle és e; urt i groíxut i e l de la femell.e. més 
aYiat és es tret i llarg. 

El pit ( terç anterior ) en el nascle és més potent , 
deu cercar- se ur1a bona vena d ~ {.Oll , lm bon pi t. ~.:¿ue la linea 
d.orso-lumbar sigui l o més aplanada p:Hsible puix que indicarà 
tend~h.cia a l es ar1plad.es. 

En el terç posterior deu haver l'amplad.n màxima ; i 
que l•anca no sigtà. u forma d~ametlla . Dl texc; posterior co
mença s l darrera dels ronyons i quan més llarga. sigui la dis
t~ncia les de les vértebres llumbars al sacr~ 1J l• animal por
-ta:rA més quantitat de curn . Aquesta longitud Js la més dif.lci l 
d )aprociar i pot a judar-se la sa-va detcr minaci6 :fixant- se amb 
la lla1·gala de la cua , j a. que aquesta essent una perllongnci6 
de l a ~.;ol umna varteb ral , a !!8 j - r longitud de cua corre s pondrà 
una !!lajor longitud de ter9 postê:rio:r . L'amplada. le 1• -:··ima.l 
ve i nclicad.a per !•amplada dels tro..:~bres ; unes a rticulacio11S am
ples corresponen • Ul animal de bones amplb. ies . Un peu gran 
és si6.1a d ' un an i _.:ll que r.ll vis, ut a pastura i ur iel. pau pe
tit qu. !m. ~¡iacut a teulat . 

To~~es uques·tes ind icac iot s s6n u.lJl i cJ.bl es preferent
men t a l be s "':' in.r "jo ve .. 
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l)t_\\.-.'r 
El vedell leetins t a !•escorxador - Els vedells poden 

enviar~se a t'escorxador quan acaben d ' ~sser desmamats, o pasGst 
un cert temps , que s•h&sin engrelxut , constituint ols dos grups 
seeU.ents: lr. vedell de llf't; 2n. vedell despopat o vedell ro
criat . 

El vedell de 11 et 6e enviat a l•escorxador quan té so
lament 4 mescs . màxim 5 mesos . Aquests vedells poden provenir 
d~una vaqueria , o ·d'una vaca que trebe1li o que pasturi . Estu
diant el prtl!l9r cas es comprova que per a fabricar un quilo de 
pes viu es necessiten 9 o lO litres de llet; el quilo àP carn 

, produi t no va 1 mai tant coi!l aquests li tres de 11 et que deu con~ 
sumir l'animal. Per SG.li!jSt notiu les vaqueries es venen el_s ve
dells . A.qu.eRts prodnc.:cio hauria de resold.re:ws emoct~nt d'uns m 
manera distint puix que dem~s actualment els vedells te les va 
queries van molt mal cuidats . ~o ~ue deuria fer .... se seria donar 
so\ament un mÍnim do llet ; 2 o 3 litres i complen~ntar la rBc
ci6 amb farines, i als 3 meRos de seguir aquest r~gi@ portar-lo 
a l •escorxador , i encare mil lor si en l a v~queria ee disposés 
d'una desnatadora , i E'S pod~s disposar dE' llet desnatada . 

Es anti-econ~mic pujar el vedell amb llet :pura, sol~
ment deu tolerar- se i aconsellar-se en el cas de criar an i mals 
per ~ esdevenir reproductors. 3~ complemPnt de 1~ 1octaci6 &s 
pot fer anb ~erines , macerant 50 grs . de farina flor amb un li
tre d•aigua. Aquesta farina pGt ester formada per una barreja 
de granes ; una part de lleguminoses per dos de cereals . Deu 
fer-se bullir de ~· hora a 3/4, sensE~. que faci gromulls . 'Tot 
aixb deu :fer .... se completament higi~nlc . 

Si en aqv.esta llet artificial hi han grornulls , aquests 
queden crus dE' dintre , provocant la diarrea en l'animal . ~1 cor:: 
plement de llet deu donar-ee sempre , le~~uP aquesta porte una 
s~rie de ferments que contribueixen a Ja =unci6 digestiva , i to
tes les subst~ncies digestib:es ..J conse~U~ncis a~ barrejar-se 
amb la llet s6n f acilment digeriO.ês i passen a lt~ sang, que de 
lo contrari sense l•ajuda de la llet no passarien. 

Animals engreixats d'aquesta forma han fet el mateix 
pes als 100 dies d ' haver nascut quE els que tenen 7 o 8 mesos 
en la ma teix~ core r ca . El ve de 11 de llet es s~opr e a un alt 
pireu. 'Un vedell qua11 surt de lD vsqueria t' 15 die:~ quan ja 
ha consumit la :'..let Cè1tastral i e~ :ot ven..1~re per unes 60 ¡les
setes; se li dona 3 li tres :la llet durant 85 dies o si¿1 in 
3 x 85 = 255 li tres , a 0 . 40 ptes . s6n : 255 x 0 .40 = 102 . 00 pes
setes. 

La llet artlficial es fa & base l'ordi , moresc i fa
vons, de manera LJUO tingui u....Yla relaci6 nutritiva de J. D 4 . Un 
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litre de llet <.te -caca contt 35 grams de cssseïna , i en la llet 
artificial es tindr~n aquests 35 grs . de prote!nn digestible . 
fent una soluci6 do 300 grams a ps rts ign.a ls de lE' s tros gra
nes . lo ~ue correspondrb a 1 litre de llet natural . Al prin
cipi cada 50 gr!.rns os di soldran En 1 litre de llet , i. cada ve
gada s ' anira t1ugmentant la concentrac.·6 fins arribar als 300 
grsms . 

Z~ Ve dall de lJ_et destinat a l•esCOl ~(. dor - En S(_._llbStB 
hem di t q_ue resulta molt més econbmic sotmet.~.e • s a la lac·,aci6 
artificial seguint el sistema miY.te . 

Per a poder fer la subs t i tuc i Ó de la llet nvt-ural per 
la llet a-rtificiel , dE>u coneixe ~ s l a seva composiciÓ nutritiva . 
i la seva relaciÓ nutritiva. 

Aquestes dades , rer le~ principals espècies són : 

( ~ . a z ot o da • • • • . . . . . . . . • . • . . . .. • . • 3 • 3 ) 
Llet de vaca (¡ ... . grassa •••• • ••• • •••.••••••.••• 4 . 2 ) .d . N. 1 / 4 

(L .• hidrocarbonada (sucres) • •••.• 5 . 8) 

(hl . azotada ····· ·· · · ········~···· 2 . 8 l 
IJ.e t d 'euga {.r. grassa •••••••••••••••••••••.• 1 . 11) R. N. 1 / S 

( sucres ...... . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 7 } 

( 1:. a zo ta da • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 3 . ? 1 
Llet de cabra (iu grassa •.•....•• ••••••• •.••• •• 4 . '71} 1 /4 

(Sacres ••. •. . ••.•.••• • .•.•••••• .• 4 . 00 ) 

{ l. · • azo ta da • • . . • • • • • • • . . . • . . . . . . • 6 • 9 ) 
Llet de truja (b .• grassa ••••••••••• • .•. ..••••• • 6 . 94) ... '{ • .N . 1/3 

( Sucres •••.••••.. . •.••••••.••. • . , 4 . 04) 

(1~ . azotada •••••••••••••••• • •.••• 5 . 1 } 
Llet a•ovolla (I:. grassa .............. ...... ... 4 . 17) R. N. 1/3 

( sucres ......•.............. .. ... 5 . 41} 

(;.: . azotada •••..••••••••.•••.•. . • 2 . 22 ) 
.r~let de somera (.u. . grar-ss ••••••••••.•.•.•..••••• 3 . 1} R . I:I . 

(Su cres •••••• e ••••••••••••••••••• 6.93) 
1'6 I 

Unes dsdeA de Crevat i ~onsingault permeten saber l ' 
augment de pe s vi u que e xl.~ ri menta un ve de 11 Sch\';1 t~ , que B: 
nE:'ixer J_)esava 44 h:g. i en 42 di es consu· ¡{ 300 li tres de :let :!. 
arribà a pesar 87 quilos , o sig~i quP per un quilo de pes viu 
necessi~s de '7 a 8 li +res de llet . 

Com a regl.;.¡ pel cr e ixement en lactsci6 poden pendre • s 
l es scgUeuts dades : 
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1 quilo de pes viu ne cessi ta : 

la . setmana • • • • • • • 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 . 5 li tres de llet 
De la 2a. a ls 4a . setmana • •••••••.• lO . - " 71 

De la 5e. a lt: 8a. " • • •• • • • ••• ll. 5 I) '' 
de la 9a . a la 12a . , • ... ... .... 12 . ... " 

, 
ne la 13~ . e la 14a . " • ••.. • ... • 13 .- " , 

de manera que a mida que va passant el temps , la Quantitat d' 
aliment que es necessita pe~ a obtenir el matoix ougment de 
pes viu . ls major. 

Un vedell alimentat en aquesta forma despesarà : 

Els vedells Juront els primers 15 dies consumeix le 
llet ca1iastrG~l , i durant aCJ,uest temps per s fer un quilo de 
pes viu ncce~sita uns 6 o 7 litres dfl llet , i si es recorda que 
quan neix l •animal pesa 35 quilos i augm~ntu 1 quilo cada !ia , 
e ls 15 diEÚ3 far~ 50 quilos . 

Durant els 3 mesos ~ue es tindr' l•animal deu arri
bar- se a fabricar 120 quilos , o Sigt1i un suement de 70 quilos . 

L•animal du.rant els 90 dies consumir~ 270 litres de 
llet i cada 14 litres fan un quilo de ~es viu o sigtli ~n aug
ment de 1 9 . 2 q1- i los , o ~igu.i que 1i falta ran solaruent per a 
fer l' cugment de 7C quilos , ?O - 19 . 2 = 50 . 8 q1 .. ilos , sugment 
que es deu obtenir per mitj~ dP la farina f"'or o sit,;ui de ls 
llet srt:ficial, saben~ q_ue per a obtenir un ouement d ' un qui
l o/és ne cesfi ten 600 gr . de 1:. -A . o sigui un total de 52 x 0 . 6 
= ~ 1 quilos , i cor.1 qut:\.. la barreja que s •u.tili tza porta el l2 ~ 
de u. 1~. es necessitart~ d•agu.esta carreja 100 x 31 25o qui:_ 

1 2 = 

los • o siguin 86 q_uilos d"ordi , 86 quilos de moresc i 86 qui
LOS de faves , i cooptan~ l •ordi a 31 pessetns , el mor~sc a 31, 
i les faves a 45 % es tindrh : 

Preu de l ' o r di , 86 kg . a 31 pte • % ..... 26 &66 Ptes . 
Preu del moresc . 86 kg . a 3:!. :ptes . % •••• 26 . 66 , 
?reu de les faves , 86 kg . a 31 pta s . ~ •• 38 . 25 " 

91 . 57 ptes. 

vedell de 15 dies ••.•• • •.. •• •. •••• . • .. • . 60 . 00 H 

3 1.i tres de llet 1ursnt 85 dies a O . 40 
ptes ••••••••••••••• • ••••••.•• •• .. . .. .. 102 . 00 n 

l 53 . 57 l:' ~es . 

~ls 120 quilos quP pesa l " ~'limal en v~u . en canal 
sofr eix una merma del 40 %. o sigu i que el pes net berà 

120 x 60 

lv o 
72 quilos , 
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que a l,escorxañor es paguen a raó d0 4 pess etes quilo , o sigui 
qu~ d,squest vedell se,n obtindran : 

72 x 4 = 288 pessetes , 

o sigui uns beneftcis de 

288 - 253 . 5 = 35 pessetes 

S,.ha de tenir en compte qur no s•hu comptat ni segurs ,. 
ni mosso , ni habit;aci6 . ni ja~ , etc.; podria supossr- se que a
questes despeses es compensen amb 1a valor dels foms . 

~qu~sts comptAS poden fer - se de dues altres. formes : 
empleant llet desnatada , perb tenint en comptb qu0 la gr~ssa que 
es treu no es pot substi tui r per cap altre productE=~ (oli de fet 
ge de bacallll , oli d' oliva . de llinosa) ln nata no 6s substituí-
ble , i a l'animal li 6s molt convenient . ' 

::!:1 millor pro cediroent seria el tenir les vaques ¿er a 
treballar , .: aleshores P.J.s v~=>dells mentres lti ~aca treballa se ' l s 
dona farins flor , i s ' obtindr~ un engreixP.mf!nt r~pid . 

En la forma actua1, el sistema .. ,.-'s econòmic ~s el qt..e 
es crien amb les vaques q'.le treba1J.en ; menys econÒmic sÓ..1 els 
ongr ei:mts <3mb l:et desnatada , i és un ma l neL,oci els vedells 
criats amb llet bona , i que es ::_1ueui vendre al :najorista . 

Higiene - Cuidar els reciplentE· que deuen contenir els 
aliments , 1 l 1 üstnble P.L eeneral . 
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Lliç6 92a . 

'Bn~eixement d.el vede~ deslletat - Tot engreix , trac
ti • s de l'esoecie animal que es vulgui , l1Elr a que resu-~" i econ~
mic , deu 6ssêv rà~id ; unic~metit ~n aquest cas els ben~~i is son 
segurs , de lo contrari s6~ molt problem~ties . 

En totes les comarq~les que ener eixon lentament els be
neficis P6:1 pe.tits ; en zoot~cnit> el f'sctor .nú, important per as
segurar 1 '~Ait ~s la rapidesa del consum de les nwt~ries nutriti
ves . 

L'engreix del vedelJ deslletat en les comlirques hort{
coles , es porta a cap donant-los els res i dus ñe l thorta , residus 
que sempre s6n escassos fent l'engreix amb 6 o 7 mesos . 

:L'augment de pes d ' un animal en engretx és proporcio-
na l a 1a suma d.e principis nutritius consumits . \ 

Un exP1npl e de la rapidesa d'engreix , ~ns lr 1.onen les 
dades faci l itades pel ramade.c sr . ~etporta , ..te .3ant Jot-_1 J:.sp{ , 
que engreiXa , seguint el sistema iutr'::tsiu, tres vedE'lls : un de:i. 
pa ! s , un de s u{ s , i un d • ho lan dès , o òte nint e ls seatlen ts resul
tats . 

Vedell 
Vedell 
Vedell 

o sigui 

del pa{s ••••• 
su{s ••• • •...• 
holandbs ••••• 

pes dels 
vedells 

en començsr 
l ' engreix 

140 kg. 
205 " 
201 u 

que en dos me-so s s t obtenen uns 

Al cap de 1 
mes 

201 kg . 
291 •• 
249 , 

.:2.1 c~p de 2 
mesos 

262 kg . 
352 IJ 

303 , 

augments enormes . 

Si l'engr eix es fes solament en 3 mes os , haurit.i d'~s
ser un engre ixame nt molt mal fet per a que no dongu~s reudimentt 
rendiment qt<.e va cl.isminuint a rlida qut augr!:enta ~1 temrs , fins 
arribar ti fer - lo en 1 any en el qaal css els benemicis gairebè 
es pot 8SS egurar .a.ue serien ml. ls . 

AltrAS causes q~e SJULen ~ un bon engreix , consistei
xen e:::1 aonsr St.wpr 3 el mer.l.jar a hores fixes , i p~ ocuran.:; Ç¡,ue re
bin l a ill(nor ~u~ntitot de exoit~cio~s exteriors ; Llum iifusa ~ 
llun., de orits i brur;i t . ETs êilli~als d" engreix no deuen fer 
res m$s Q.'t.. e menjar i Jeure . 

A. Cetslu~yu produ~~ ~~dolls de 1 Ój de 20C ~uilcs de 
pes no re?"Ulta convenient rui~ que el E.1:0at exig9ix e:tnil.'ls:..~ 
joves i Sl fan un fort pes e 1 consumid~es creu que abusen de 
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la seva bon;; f~ • i en lloc ,:¡e vedella li doneu bou o vaca ; per 
aquest mo"'.;i'J. 8(.11 1 ~ ~)d .• :celona !'lO E>f' venen nJ "t:rP.-s vedelles auc , , ~ 

les g~lleguee , qur- ?ún :ve~i tes. .No ef! done~ , aconse1.lable pro-
ituir VEdelles pel mer(;Ut de ~t1r0elont~ , j& qne en aquest os vo
l.en anirool s d •tm ,FC s ns t de 80 - 100 qnllo6.. Els roo l'cats de 
:fora SE-!m1lre lHlguen més , permetent onrr oi::ocn:r vedelles fins arri
bor n un bon pes . 

Els vedello joves ben on greixats i qt1e han viscut es
tabulats durant tot el pe~iodo . quan es venen no rc~c~ caminar , 
ni molt ~renys trotar. nolts d•oqaests ol caminar !:·O. mètres 
els hi sobrev6 una congestiÓ pulmonnr i moren . s6n t.limals que 
tota la seva vidu han respirat un ai.re viciat) 1u .. tenen els 
muscles poc acostw::lats a fer e:.'tercici. :. ' animal al veure •s en 
llibertat saltE. i corre i es po~:. u cam.iner , perb i~ediata
ment l'animal es troba que el~ nuseles no saben SJ iminur les 
toxines produides , com tampoc els funcionen regularment els 
ron:. ons; ele pul:nons '10 saben d!latar - Ee <;Omple+ ament i l a res
pir" ci6 es fa dif.icul tosa . 

Sempre que es venguin vedolls d~aquestes <;ondicions 
deu advertir- f:le !¡U€; els riscos corren a compte d€1 comprador ; 
advertint-ho si és inexpert. 
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~1Qreixement io bovins adulta -Bla bovins a~1ts 
que s'engreixen poden class~f~cal. sc e 1 tres grups: bous dl" 
treball ; vaques de cria i treball (v!4ques de producc·ó •tixta ) 
i 3r . vaquo s de llf>t. I ca i~ grup es pot engreixar en estb
bulaci6 , en pasturo i en sistema mixte . 

]ls frnbmens da lactaciÓ tenen uno gran ihlpcrtància 
en zootècnia ; bous i vaques de t~eball generalment són aninals 
que han estat maJ. nutrits . en canvi les vaques de llet han es
tat ben nu tri tides durant tota la seva vida . Si una vaca lle
tera hs E'lstat ll cos tumada a consumir 1: • .A . ne ce ss i tt:~rt per en
greixar- ce una raciÓ de R. N. estreta . ~n canvi pel de treball 
al principj necessitaran un R¿~r ample, ja que l'animal deu pas
sar per tr(~ fases• adaptacio del tub digestiu al nou rbgim; 
2a .. formaciÓ de grass.a. i 3a . t.l.s tei::rits adiposos ja no es 
desc~rotllen i l•animal deu vendre•s . 

Actualment l'engreix s ' acostuma a fer en 6 mesos , quan 
dP.uris fer - se en 3 mesos . .l l'estranger "' engreix de bovins 
adu1..ts està situat a :•entorn de les sucreries o de lea indÚs
tries d~ fermentaci6 i els r esifuts d'a~ucstes fàbriques s6n la 
base de l ' engreixement . 3es grans masi es tenen -0 om a anexe una 
feculcria o una altra inè.1Wtria , i com a anexe d ' E,qresta hi te
nen un engreixement de bous . ~u les regions rique~ en prats na
turals , de pastures grasBes t s ' hi menen eJ.s bous a engreixar . 
però, aqu1 u Catalunya no pot arüi.car- se cap d ' aquests 1n'Ocedi
men'tB; primerament hi ha una s ola sucreria , la de Menarguens , 
i no hi h~ cap feculeria , i poques midonerias i cerveceries t els 
r esidus de les quals ja es consumeix~n aquÍ b Barcelona mateix 
en fresc . Demés a Ba:r ce lona les b~st i As u du 1 te f' ven a pa .rar a 
l ' escorxador totes (!UP s6n magres , i la e&rn es paga igualment 
al mateix preu ,. 

zngreiXbment en pa~tura - En la nostra terra hi han 
molt poques pastu1eH t ca~rebe quê den redu! dcs al Pireneu. 3~S 
.iil.ps tenen for ça semblan9a amb el nostre :Pireneu i heu•s aqu:{ 
a lgu.ne s conc 1 ust o ns tretes d runa re vis ta italiana • 

u1,a nrodncci6 de fenc varis de 13 a 19 quintars :nèt~ics 
per Ea . segons-la ~uantitat dels pasturatges es poden mentenir 
de 400 a 600 quilos ie pes viu per Ha . aixb per pas~tres situa
des de l50C a 200 n~tres sobre el nivell dPl mar . En pas~~ra , 
e ls bovins auglllP'n ten terme mig : e ls de 250 e :300 qui los de pe s 
viu , ie 400 a 500 graMs diari s ; els bovins de 500 quilos de pes , 
de 600 a 800 gr ams diaris ; els de 800 quilos ciU0menten lOOG gr. 
disris , i un de 1000 q11ílos w_gmenta 1200 gr . diaris . 

Els animals que poden dis fl'utaz: d ' una bona r astura als 
3 mesos hsn augmentat el 20% del seu pes . ·~n les millors pas
tur es un b ov ! de 500 qui los n~ces~ita una extensi6 de 44 àrees 
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i en les pastures mitjanament bones 80 àrees . Si la bèstia 6s 
de 700 quilos aleshores deu comptar-se uns Ha. 

~an aquPst règim s'~fectua a terra baixu, en pastu
res plane~, se'ls eoostuma a donar com a complement un ~net a 

~ -
base de turtos que es dona en el mateix camp en menjadores por-
tàtils . 

Rcui::. rlixte - Una gran r>a~t cle les comnrques estalo
nes tenf\n sempre roc o nolt una rüca de pastura (bosc, rib<ra) 
perb d'herbes molt curtes , i per altra part els regadius s6n os
cas~os , dP msnera que 1es ~èsties que s'hagin d'engreixar en un 
règim mixte s'ha 1e tenir tan sols en compte que la bèstia su~t 
a pastura. si ju ha estat acostumada a sortir cada dia, en el 
qual cas , ei de cop i volta se l •estabult.s l,animal no hi esta
ria b6 , pel qual motiu lo millor és deixar-lo sortir un rarell 
d•hores diàries , i viceversa 1e vaca lletera no se la p0 4 en
greixar a ~asturs , puix que est~ a eostumadc a viure en estabu
laciÓ, i ni posturar tan sols sabria . 

Engreix en e stabula9i6 - El propietari que vulgui e,
greixbr bestiar boví , si no t ~ esperjt comercial i llarga prhc
tic~ , no sap coneixer lee qua1~tats iniivi1uals dels bons ani
mals per a engrei~ar . lo ~11or ts que ~s fassi comprar els ani
ma ls per u:1 comissionista , pe rb , r egnlsrmE.nt aquest s acostumen 
a tenir molt malg f~ . 

Els lll€'rcats eeneralment es troben ben provE>its de bes
tiar per él l •engreix qutn s •acaben els trAballs del <.;amp , rer 
la tardor cap a l ' entrada de l'hivern ; per aquesta époC'a els 
pagesos acostumen a desfer-se d0l bestiar. Una cltra ocasi6 
dur~Jut 1E. <rual el bcstidr tsmb6 assoleix un boix préu ~s qut.n 
les collites hsa anat malament , i finalment ta~b~ v~n b~~ets 
quan e s poden conprar a aquell que se sap que nect::ssitil quartos . 

No deuen E>~grei~ar-se mai bèsties grosses ~el pic do 
l,istiu puix que duran:t oc.._uest tem!lS s :~ escorxador , es sacri
fiquen caps 1.e l)OC pes .. en can vi a l 'hivern a ls car nict.rs no e e, 

fa ros matar bèsties gros~: es ; nntur'd L'"1ent que aqu{.s ta regla té 
les seves excep0ions. 

Els bous !{UE' es solen JV~en.clr a una fira per a can1 , 

s6n animal~ vellf , estrcGuts pel treball , ja ~ue 1~ produccl6 
r.lixtu de trebl: 11. i car;1 EJ< ... '1.:Í no f' S coneL-: . &on animals que GOS

ten molt d ' ene;r el ~¡_¡r . t(....¡e.'l els teixí ts gairE bé ja mineral i~ .... 
znts ; aixb regeix igunlrnent pe~ a les vaquEs de treball . En 
quant d les vaqu.e::> de ll~t e.l 80 4 s6n taxades del pulm6 ; la 
funci6 lletera ~es estraga contrdient ~ tuber0ulosis ; aquest 
no ~~ un bon est3t per a un f cil engreix. 

neu tenir-se presen-t que. si un vedell d( E o ó D)esos 
amb 5 o 6 ~uilos de M. s. produ~ix un cugment de l quilos, una 
bèr·tis veLL~ i ~dulta necessitarl:; de 14 a ló quiloE 1e : .• s .. 
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per s fer també un quilo de pes viu . Tiem68 en s~ufsta edat 1• 
animaJ. no r.1és pot .vesar qu.e greix, i els teixi1 s o.vosen una cer
ta resistència a infiltrar-se de grassa , i el tub digestiu acos
"":u~lat e un règim determinat , en 3 m&sos no es pot edaptsr al nou 
rètrim. 

En un vedell un gran augment de pes s •ob-+ " le!' •bF o 
la fi:x:aci6 de molta aigua , i en el bov{ V€1) l•auBruent e~::> fa 
tan sols amb grassa , sense gens d ' aj .. gun . Tr,•Ún1.cu ¿:ventatge que 

hi ha ~s que se • ls pot donar -lirrents molt grosre.rs , alimc_ts 
que pls vedells no cons'Uireix~n . En comarques Aecuneres lo <.llc 

dc- que es disposa com a far:ratcre és U.tlB mica de trepadella i pa
lJa i~ cerea·.~ , p:copis per als bovins adults, juntament amb tu.r
t6s o altres lts:!" u• i'1·1ustrials • 

.En el cas de voler engreixar un bov{ en ] AS conrlicions 

més favorables ca: que ~3 b~stis es sotmeti de bel~ ~ntuvl u u~ 
cert rè 0 im; do!lêl. prL"ler amEnt a la bèstia U..'lt¡ ra ci6 la qtH..~.t"!.i
tat de 1'.3 quul en l\1 . S. sigui sJ primer dia mPe baixa de la que 
nc ce s siti , i ai xb durant dos di P-s , i :pauJ.a tina.ne.~.1t anar uugruen
tè:.int aquests quantitat fins d tepassar la raciÓ de roentenitnE'.Jt . 
AixÒ es fa pnrlJ.uè es suposa que tot animal prov~ d•ul! est~ble 
on es~sva s limEntat lifnrAnt:::l~nt . i l"adSf taci6 al nou r~gim 
es realitza :-u~s rspiàame .t corrença::"t per tlonar poc 1..1!! lJal• . Si 

ea vol donar-los - hi turt6 deu comen~sr - st pe.: quanti"~cta {nfi 

mes , per 5 o lO grams per bpat i onfint uugmen tant dil:lriament la 
quun ti tat de nou o li:nent • 

... Yonimal nE> cessi tarh el .!.W"imeJ mes pe.r: adt~ptar-s e a 
ls nova alimentaci6 , durs ·'lt t:.l se;;on mes l ' aniraal S'titiparò i 

engreixur& i en venir els ultima de::. tercer ntÉl:: l ' animsl e~ des
gt.:marb , pe-rò a 1 pr i mer mes s e •ls dona un.3 ra e 16 de 1 a 5 de I1./N 

al final d ' &q~eEt de 1 a 8 o de l s lo , i amb aquesta releci6 
se 'ls tin1.~.r6 tot ~1 segon rees i part i.e1 ~tJrce.r , fim, t f' t-.1-a
reixi la desgana , er. quin momfmt s"eAeurRaià la relac...iò nutri 
tiva , i d ' a.urst& 1:orl!'l1l l ~ anir.[¡l conserv51~ 1n6s ls ganR . Si oa 

vol alla.par l •engreixl::m.ent 1f.; de 3 mesos , la bèst~ar j~ no 
aug.nen tarà r€. & mes . p . 3 . en una fine f! d€' prop ~~e leyde dos 
bous garonesos , estigueren dur~nt 8 mesos menjant vrrt i tur
t6s (2 quil os) ; do1cs bé al cap de 7 o 8 mesos de t3nir-los en 
aq¡¡est règim <.!1 l-'-.:opietari 11 =- n donaven 3 o 4 du..ros m6s que 
abans de .¡ »·engreixamE'Int .. 

J:..ls animals _procedents 1.<' va.._u, rie~ , l::. la' h Cb de llet 

des d0l pr i mor dia se l i donar3 un~ bonG raci6 ; al ~ - 3 . 5 ~ 
11')1 se1.. .,tes viu deg. P• i d·u~a re 1.uci6 :P~tritiv~ ~etreta , de 
1 u 4 o 1 a 6 cot:t a l<=l!Cim . ..,t..an la vsca JS perd1 .a gena , ja 

deu v~mlre ' s imne di:1rtsment . }-¡¡;¡gi p~ssat el temps qu~ sigui . Si 

1,. e '"lima 1 pogn.éR :pes&r - se se..Janalment sc sabria exactament si l' 

~nL.aal 11aga o no el E' al ::.tner. t::-o ~.ne consumeix , 
~uant a 1 ' h~r:- ·.ene l'lt!)u. t~nir- fle p""'e8ent quE\ han de te

nir repòs , quietud, na.~edad i poca llum . Que els acostumets .a 
t r ebalinr J.euen sor-ti.L un parell d'ho.res :. passeja:r, en canv1 

les bèsties de lle és mi 'llor que no surti:: &e.as . 
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L1J..ç6 94a . 

~eis d'en~eixs~ent - Sl els animuls es tenen en es
~abulac~ é, e~s c~1~uis d'engre~x es f~ran tenint en compte que 
demés dt~ .1.e:2 raciÓ de mon teniment que conrr Gspongui deu donar-sa: 

1 qudl o 
1 " 
1 , 
1 , 

aw el h'l t. oides per a obtenir 
de mi ~ o cel .lulosa " 
de sucre de canya " 
de grassa per a obtenir 

~~ ~ng.reixament deu pleg.or-se : 

255 gr .. de 
248 n n 

188 , .. 
4'74 - 698 ,, 

lr . - Irniia diat:nnen1 qu~?.: l'anims1_ perdi ls gana . 
2n . - nesseguida qt·r- la bàscn.la anuncii que el guaiJ,. L ~t 

msnal corren~s ~ baixor o no estigui en relariÓ ar!lb 
lt> valor dels aliments consumits . 

3r . - ...,~u.t~n hagi cons1llllit tot l •a:iroont que c•hovia tlestinet 
i la nova compra d • oquest no surti a compota . 

4t . - quan hi "lt.Ogi el tn~s petit anunci de qltP e41 el mercl::ot 
hi llat:' .:6 oferta del bes tia.r que n'engreiX i. 

E.n J~l ~r s Crevat va est ab1ir les S4"~;.Uents lleis , res
pecte l'engrei¿owent . 

a) - -r:. •.~ngrei.xament ha de 't.l.U't-.J.~ tsn.t~:;f setmanes d01:1 d€cÍ 
.J.etres tingui el pF.r

1
"" o.t~re to.c~c;ic rie l 7 c'l.it.eo- (me- · 

din t abans de ..;orançsr) . 
b) - Els animelf ..... 'lfr.l'tixats pesaran U..'l 23 ~ ( aproximada 

ment} de /, que no pesaben en comeL yar l 'engreixe
ment . 

Aquests anonciats s6n veritat ,...n ols casos d ' engrei
xar aniMal a du 1 tes , o sigui .:¡·.f' ju n¡;¡6 i 'l 1 o sst als ossos . 

St'~;a -:.s Puno ò):.B ... i .... ben - . .[. Xt;i ~ d~ - (!usn un nnimal 
e 'st:à en l.-;.o p .. e ~i tud de .1. seu 1:--se.'l:Lo't l tamt n4 es coneix per 1:1 .... è 

perd la gana ; en certs llocs s ' hi fon dipbsits Je grassa , ~s 
lo que anomenen mani sement del s francesos ; aquestes bolotes o 
dipbsits de gras~a PS formen princi:~lment a lo b~se de la Cka , 
en el grei:>Cet o prims , en ~=~1 11om , en e: ter~ poste:Lior de l' 
espatlla . en la punta de l ' Dn~ue . en les Ú,+.imeE costelles es
ternals, ~n les bosses testicul.crs , en el .:.1eri:1~ , en el braç , 
en l a btn ballera , E>n e 1 cldtell , f"'l les galtee , en la part an
terior de les mamelles , en el f1_snc , en la creu , punta de l ' es
patlLa , on la iugular . Fins es pot arribar n l a deJenera~: ~ 
gr 1üxosa del cor . 

Les cintes de medic: 6 :les bàscules - Bn tota explo
taci6 rt:r.J.sa.eru de·¡ 1-wve.r-hi unu bascu.La per a posar els ::mi~sls , 
per E pvder saber si aquests aprofiten eJ.s oliments . Quan ltan.i 
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mel es porta a l'Ascorxador deu tambt 'es~r-se . ~i no es té 
b~c~la hi har .... ns cofd'icients per v c~da ra~e j ... .t-.} l ie d ' a .. Ii
mals , que miltiplic~ts pe~ certes medicions es dete~~ine el 
pe s de 1• a ni mel • 

.h. quest es fÓr nntlc r , lo millor ~a que cada rama dar es 
determini lC> E apropiadQs u ,_!J seva exp 'lotaciÓ . jo que els coe
ficients var ien amb els .r},.c;ims alimnticis . 

Casos excepcionals d'e11greixElnant - Com e casos ex
cepcionals d' engreix es citen el i •un bou nevon que als 46 me
sos va pesa~ 1490 quiLos . Uu bou DurhDm que als ¿O meso~ 705 
quilos . trr.a vedella qu'"' a lb ¡ ... ~ ixança feia 59 q ·los . i n - oop 
de l"sny 585 IJUi_los ; en un ony va augmentar deu vegades el seu 
pes inicial . 

Un moltó SO'l.thà.own a ls 8 ~e so s pesava 206 quilos. 1 
un .t-Or e angl-onor'Ull. ~ 1.- lO re sos 350 c:tuilos . Un bou fribour 
gués de 4 anys feia 1500 quilos , i un ttl~re de 3 anys 1300 qu i ; 
los . 
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~;.3ndil!E-t - La dife:ròncia entre el pês viu de l'animal 
i el seu :p ' ~ .. a"' o ~::n canal , és lo que a:~tu~omena rendiment . 

~l p~e en canal és ~riable segona, els es corxadors . 
Generalment el p~s net es composa de l'animal dospellat en les 
esp~cies hervibores , i emb pell però amb el p~l socarrimat o 
pele~ t er la e spàcie porcina. decapi tat, les 3ntrenyct i els mam
bres seccionats des del genoll i dJl garro . 

El rendi.'!lent mig de les principals es_p~cies 
, 

( . : 

Bou de primera qualitat • •••• • • • ••••• • •• .• 
,, n se.;ona , • ••• • •• •• • • •• • . • • • 
•·• ,, te :!"C er a , • . . • • • • • • • . • • • • • •• 

Vedella de priznc.,.a qualitat ••• • .•••.• •. •• 
, ,, se gona , •• •• • • ••• • •• • . 
, u tl;lrcera. , • •••.. •• ••• •• • 

Lolt6 de prirura qua.lit&-<; ••• •••• •.••• ..•• 
" ., segona. " • • • ••••• • • • •• .•• 
J, ,, te rec ra. » • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ó(J fo 
55 u 

50 " 
62 , 
58 ., 
55 ., 
52 ,. 
47 tt 

42 u 

Porcs • •••••••• . •••..• • •• • • • • ••• •.•• • • • • 70- 72" 

::::1 re.., di ment v ..ri-: amb el pès de 1 • a.."'lims.l o.ugme n'tant 
el r eni.i uen t amb el p~s • 

..;la- ifi .... av..:..ó cc me rciul dele: lu~.i s per a carn - La 
classifict.. ió :;:¡_.._ 3 ..:t:- elP P .;or.xaa.ora 1 1- bovins per l- <. ·n 
és la segue1 t : 

Bou - Tots -.ls sub3eotes adultes , sense cap eapeoifica.ciÓ 
{v..J.ques de crio. i trc", 1:, l>OUS de treball , vaques 

L .. eteres i to¡~os de tm'. de dos ";}.rya) 

Vedel la - Tots ws to'\óins de pèa net no PU.P trior a 100 qui
los .. 

Vede:.:..t::. fe ... a : ls anii.':,J.ls de 14 mesos (dels l0-18 
mesos) te 2l.0 -{uilo'"' reben el nom de vade~ln 
:feta o bou molt ,t€Ld;!'e . Aquest tipus a c~ta
lunya solnmen~ es conegut a :for¡ de Baz e~o~a , 

essent la carn m6s apre cia.d_ .• ..-l. Barce lor . .,t~el 
règim de venta de les carns es sol.liciten 
~i~la de p~s petit . 

Vecl~ ~l. jove : des del deslletament fins als lli 
.ne S.IS • 

Vodella de llet : (veau blanc) dels 3 als 4 mesos 
( ·'l n'aquí eaireb6 no se~ n Tlll.l1:a cap) 

com és 1-. c"l.rn bona .... Una per~ona de palada.:r exquisit , 
W1 bon gourmet t perso·.u rno.Lt dif{cil de trob~ en ~1 nostra _país , 
sap conei:xer facilL.eJ...~. al taf'J ..... .:. una carn , l*esp~cl.e a que pe-r
tany, l ' edat i la manera d' h&ve r estat engreixat l'animal. 
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una. carn bona ha de se1· 1·ica on principis 11utri tius , 
de color rosat més o menys pujat i d~aspacto fred. El color de
p~n priu.;ipalmn:r.t il" lar a , dei :pelatge de l•aniínaJ. i de la 
seva edat. ~ls de pelatge color fosc tenen m1a carn de color 
vermell . ols Schwitz tenen una carn més vermella quo els ga
llecs i que la marinera. 

~~s nadons ten en la carn rosac "" , ~ir •bé blar: ca puix 
que durant .i.a la cta.ci ó no re ben gens de ~ . _"'Q i a mi da que van 
creixent deuen anar. repartint per tot l'organisme tot el ferro 
~ue acumularen durant el prenyat i el color vermell6e de la carn 
éS d e..ut princ ipa.l:_:. t ~1 ferro . Quan l'animal és molt jov& la 
carn és ,nolt gelati.~. osa i carregada d.t?.Ligua ; al coure un troç-
de car~ jove disminueix enormement de p~s i de voluru . 

~n els animals a:lul ts la car11 ju està ~ ...... co""Q ti tui da 
amb les fi bres completes , amb al 'forro st f-l.oien1 (e, )lor v nnell 
pqjat ) , amb el mínim à. 10 ~igua . constituint en co ~tr+. 1...1 ~.;_.:•n 
mes sabrosa. En aquea ts ge.s'"leralment la gras sa està ben repar
tida , depositant- se en pert sota la pe~l . 

En els animals vells la. carn tó una. fibra muscular 
amb les estries separades , la carn pot àesfer- se on paquets 
de fibres musculars , i ~ls iustersticis apareixen com a buits . 
La gras se. s , anomena en els ro uyons i en las via ceres a.mbdomi-
nals. 

La millor carn és la procedent d ' un rulimal ben engrei-
xat i edat ·opiac1a. (que hagi acabat el creixamen~) puix que en 
aquest CflS ~""n qua."l és ~ ~ :fi l' ;;a fina i amb la gras a re par tide. 
uniformemen't , es t-:eoba i~·:"'iltrada. per entremig dels filots mu.s
cuL'll'S i del teixit coajUl-4;iu .. ::n conjunt. que porti la met tat 
·ie carn i la nei tat de gres sa. 

Respecte ls repu-tic:6 h la,grassa deu fe:r- Ge obser
var que niferalX segons los races, aix1 ln ra~a nurham form2 di
pbsi ts de gr:.l:l sa. i en car ~Ji :.a hvr~"ford distribueix la gras sa 
unifor mement per untremig dels Jlascles . Tils paisos nòr dics a 
:oraci en més e :.~ ~-nimal..s de ra'ta nurham. en can vi els meridi o
ñals es timm :M ' ~ el greix unifcrmer'!en-:. repartit . 

La colorec .L; le la carn dep~n també de 
a aue està sotmés l ' ::n..i:Jal • aiXÍ si és aliment'lt 
drh une oarn esblanque t da , en règim vert la carn 
amb !;.li'!nonts concentrats :a carn ós testa. 

l 1 alimontaciÓ 
amo an-ós tin-, 
as aquosa i 

Els animals asexuats s6n els que tenen millor cU~ 
l a que en aquests el greix se~2re estb ~en repartit , i demes hi 
han anim::.ls que s.i s6n enters la carn te tn!:.l gust com per exe!:l-
ple els porcs i els bocs . 

R~eim inte~ d,al. ~ ~ -~~crx~ J~s - Quan es manta a una 
ex1.

1
l otac i6 (.P engreD( ..: e~ ... c~in:: ... ~s el r·'"'l.Jl intern dels escar-



- 346 -

xa.dors ve:tns . I amb di fer~ncies de rendil.mer t dels uns als al

tres , u.ixÍ m.:mtr e en un rendiment és el 5u ,~i en altres és 
del 55 o 48 %· 

U~ altre questió són les costums que bi hàgin des 

del punt it mira sani tari . Ut 'l. bbstia pot des comissar- se tota 
o en part . Aqt·oQ""-. questiÓ o té jy..risprud~ncia , i la costum 

:fa que algunes veg.des la h~etia encare no ha passat el din

tell de la port~ dàl venedor ja ~ a càrrec del compr ador. Al

tres vegades si é· .. v'".nuda a ull t~bé va a càrrec del comprador , 

en canv.l si es ve ..• SIC}gons el preu.: net que se ' n tregui en l•es
cor xadol.· , e l de scot-Ís va. a càrre~ d.el venedor. 

Fi nalment una al t r o que s t ió és la rrala 1é . Hi han es
co rxa.dors on els UB tú.iors s6n els mateixos '"J.r"".icers o depen
dents seus o bé s6n empleats 1 el municipi. JiLui en el cas que 

sigui el mu:tador va sempre e favor de l que fa mntar lo. b~stia . 

i quan S'ha de separar per ex .... wpl e. l a testa del tronc , en lloc 

de desarticular per l a p.rime.ra v~rtebra ho fan per l a segona i 

a l'ensems fm.. carrer el gan ive-t a. desViaix . de manera que que 

di w.iJa awb oo~ cap una gran quanti tat de cern. neu tenir- sa 

tam·( present que onelbestiarpoxquÍ , posemper cac , t?t el 

cr~ix que es pot arr encar amb leo mans es compte com a pes brut. 

~s "Jer aquesta causa que els quil os de carn que vent e l ramader 

quan és qUòStiÓ de cobrar - los ~:...u€len IJ10lt reduits . De!!!és Si 

d~u :fe.:r-o-se el tr~sport lluny es ).rodueix una p~ rdoa de pbs . 
A.ix! amb .... _s tim- il.t :lana, de .:;hrtagero a Barcf:lor.a, cada. ani 

mal pe?t SOu grams { 36 ho re s l.e trb n ) , de J.~adri i -¡ Bar e e lona. 

{ 3 U es id ....-l. ·ltge ) lill quilo de p~rdua. E.n Wla or lucciÓ1 de ve

~.el1es a peu. a un er.:wr::<ra.ior intorior , amb un ;-_,...;crregut de 50 

IOn . l a p~rclua de p~s fou : 

En sortir del punt de partida pesaven ••• •• 
En fer la matança .••.••••••••. •• ••••.• •••• 

:P~rd ua dc p~s pel. s 44: • • •••••• • •• •••••••••• 

7587 quilos 
6781 n 

806 quilOS 

o si¿uin 18 . 3 -!Ui l os per cap ; o s i gui tBD.lbé apr O.l..'"imadamen t el 

10 fo de pbrd ua . 

Tant per cent de ptn:d.ua segons el recorregut : 

Tar. ~ pe-:~:nt de p~rl.ua Km. re e o rre gu ta a :peu 

7.85 ./f 45 mn. , o 
6 . 31 " ~v n 

6.7'1. , ~5 u 

6.L. 7 " 22 ,. 

6 . 22 , G5 JP 

6 .?-v " 11 Jt 

6.64 " 16 .. 
3.96 , 25 '~ 

J 

Aquest t ant per cent depê:o de la naturalesa del caiiU. , 
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estat de carns de l'ar1imal. hora dt.. sot'tida , si el camí és de 
pujada o baixada, etc. ' 

La p~.Jrd ua en tm dejuni d J 2'-' },ores i marxa de 4 xm. 
segons dades facilitades per corne .. in '~: 

• 
Bou Cha.rolais de 32 mesos va J?el·dre 3Jl 'lUilos . . . . . . . . 

t) A:yr f) 32 " lt ,, 16 
.A 

T:l l'€ ": té., 
...... .. u 

J!l n 32 Jt , , '6 " . . . . . . . . 
u " " 5() , " n 78 

Holandél;l 
........ , 

t7 , 4.3 , , 
·~ 35 ..... ... tt 

., n " 17 , , , :>3 ....... ,. " VtJ. a T '\rc.n t e sa lv .:illys , , . . . . . . . . 36 ,, 
,, :>ur ham 36 mesos u , 18 ...... .. n 

:Pro mig . 
3~ 33 quilos . . . . . . . . . . . . . . . . -

La pèrdua di~ií'ia per 2!1: hor ·e~ i l ül quilos cle pl v:.u 
es pot avaluar terme mig de 5 a 6 q·~l~6r ~r ?el pri. ~ d1e ; 

els l ie; '3 SegU8 ... :tr.. 1 ' &1imal 1ti \.. é!.r St~S vr~pieS r eSel'Y · S i :!_f> 2J r--
dua oscil.la entr e 600 ~rams i 1 qui lo: per 100 del pl.:.. viu: · 

~quests estudis de la p~.i'd.ua de p~s en el transport 
és v-n treba l l molt s enzi.ll de fer perb ïcare no s 'ha :fet . De-

, 1 ' ~ , . bl 1 . , 
m s · 11v:. ua es VLl.r~a. e: segons • esta\j~ o le l'any, la re~a , 

e:l a~stoma de condt:cciÓ , etc . Fir.s :.ra t0thom ha constatat una 
pèr dtL;1. en el pès viu pe~ no se sap si aquesta pèrdua afe eta 
també a l p~s net de l'animal . 

- l f: m.cr- '1.tS .it 1.;s i.l'lr i e: s ._¡.~reats . ~ .arn - A tot 
a.rreu de 1 ' &·- f rc..:.g¡r ~s trob"" U.Y'\ mc:.rl;o.t Je bastir;..~· unexe a l •eo
cor .xa.rlor, m~r,;at .:•u ;: e_~..ttmt·iÓ L'lés u LJ;,.ys t)ran • .r.;n el morcat 

~e .:arís hl c:be:-. 30 ,vuu caps ovi ns i 6, Cvü a bovina ; po:r a que 
1• extensi6 l10 sigui de .Jf..1eeurada la dis"'.ri1 uri6 és perfecta. . En 
o-quest mdr~.t hi a.::'lueiv.en totes les 1>èsties de totes les re 
glo~s , 1 s6n merr~ts su~manals o màxim bisetmanals , durant de 
12 a 24 hores . Si gui quina sigui la orG~litzaciÓ del mercat , 
cCJ..!?l et.. ~s re correr. A.ls llecs de vell ta os t...-bliu1. bl 11reu ofic~ al , 

resulta.t dels promgs dels p:--eus alce.nçats dur .. u .. t aquell dia . 
i.• a.qu.;sta rw.nera com que n'hi han mol ts que porten el bestiar 
a coL~is .. iÓ no hi pot haver engany en el :preu per part dels co
missionis~ .. ~., . 

Aqunstf' me .re ats s 6n setnm. ls o bis e ttr.anals per que 
hi han escor::.:: .... .:o.:cs que di.:ficilnent na. t" o més d'una v~;:~.cs. . Quan 
es: ms.ta. cada dia _.1 me-reat deuria ser tarolJé diari o din per 
altre o ruhim dO e (..o ps per S<.: tmana. . El ,. x:: at de bastiarper a 
tothom ús l a millvr sc .. uciÓ . Pe'!"Ò o.q_..d · .... Bal.·celona un mel'Cat 
de ccrhs es t:ru ~ .• ·in ' _;_l..:3.r; a.¿. • .A tot arren del món tenen mer~ 
cat do 'bestia:--- . Si aqm a Barmel:lna es :fes un mercat de best~ar 
per l es hores justos à.~ ·:nexcat l~~ijuntomont hauria de tenir 
ce.mns ue:r a dt;.'..; .-.~sar els ramats del vietge . Un mercat d.e bes
tia;. significaria UJ)a. e:lrtensi6 grandiosa , el mm ys hauria de 
dona-r cabuda al bestiar í1Ue es cons umei:x .en 15 illes i demén 
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construir-lo amb vis tes al bestiar Que na1·celona accelltaria pel 
nombre d~habitants que tindrà d'aquí a 5v mys . !)arnés-ela ferro
carrils hauri en de :fer m1a derivaci6 fï .... !.l marcat central . 
Demés .e.nexe al mercat hi hauria d'haver un gran escorxador ; lu 
on~s enrera ~1 pr~ss upost fet per una societat estrangera. p( 
l'~nst.al.lac~6 del mercat de bestiar . ascendia a 50 millons 
avui 1i a el pressupost as ven diria a 150 mi.llons de pessetes • 1 
deméc- deuria fer- se el nou ee corxador • 

.....ems el r~im intern quiu ser .... e~~ ~.rolts pa ">JE>n~en que 
amb el mer~ ~t ce.n:tral de be s tiar el pagbr de munta. ~ menaria el 
bestiar al mercat o el vendria directament al car"'_ e :" i e 1 ra
m9.derves gua.n~r ia ço que zrn guanya el negoci ant i_ ... rmediari 

i aq1·ests negocie.nts desapareixerien corn pe:r ar.t ~'er~cdi.ltament ; 
10 , el carnicar començaria per pagar més burat . ~8nl Jl ue-

e'-' ·iant no desapareixeria puix que el pag~s no l "-X ria Jes de 
muntanya fins a Barcelona per a vArdre uns quants caps dG bes
tiar , el negociant to:rnaria a fer el seu negoci i de fet no hi 
hauria cap avez:tatge ni pel consumidor rj :>el productor . El mer
cat de bestiar no apo-rtaria cap avent~t5 • ~· ventatge de saber 
el pr eu: a. que s'h::.. venut el bestiar po1ric;.. tu ..... bé aconseguir··Be 
pe:raltres sistem:~ . Darcel.on.a sena ;:n:veni,:mt que incllis 
¡ •actual e9 corxaòo · desapareixes i fer esc-or.;r-q1.ors comarcals : 

a Lley-da , l .. ollerusoa, Vi ci. , Girona , Figu•Jres , l~tc . i que en a

questes coL.larJues es fes lo. ffil:.t"m.ça necessAri'\ i dec d•allà er..

viar 1~ carn morta a Barc~lon~ i a Barcelona r~ver-hi un edi

fici o. hi hagué.s un m rea t dE. carns amr ""S.f:lai suficient per 
haver- hi reserves per 8 • Ues ; alesho~s cula iia. es vendria al 

carnic1r la carn que necess i +'s . 

:n• aquesta mano ra es tul v i a.riem bona pnrt dels ?oo mi
l lons de pessetes pressupostat~ . U .. mercat de bestiar r.,J<.i cons 

tituei x un luxe per a la ciut~t , i ~ l • ensems l · ~~w ~~ant es 
veuri a lliure del gran nombre d,ei@lea.ts que aostc ; rjlS ingres
sos S{.: ri e::!. els ma.teizvs puix que carn::g .l.ria els ~-ïJ0.1tos sobre 

la carn .noJ.· ¡a . 

Amò el s escor xadors COLir~~ls es tindria que les in-
1Ústries anexes s ' establ irien a:'...re 1 lv'!' dels p~'1ts consumidors , 
ei a cnda coroo.:!.·ca hi ha un escorx :tor l~~ngreix.~ent de bestiar 
es desonro tl.Larà d ' u.11.:a manera. es pon tànea , puiY 1ue el centre 
conswnidor dels animüs engrei.."'D...t~ r:.sta.ri · yrb.t.:im . 

1 ~. carn d'ultranar - S'hB provat moltes vegades en di

verses ~v~u. ~ ;,ort ar carn a' Arger..tina . Els argentins en veure 
que a l , escor XJ:or ie Barcelona es "'-~~-"a cara la carn hi portà 

barcos ie c.r!"n du bous grassos i_)..:.{ ~~.~ ... re el bu~·co no entra en 
l es c.llgues juzis Ucchmal s es par yol ·s ja comencen los p~rdues 
degut 4 l"' s ;:_ '..:..L-S quantitats de p . a1ete s '\ue de~~n pa~r-se per 
a. poder arri bar a desc.z:barcar rapldamP..nt f'-;- bes u~ar : Sl la~ dua

nes d.esapa:reixessi n so •giriA'I'l t;l tres quest~orP que 1mpedi :1en 

1~ inmortac i6 .!e bes '.,i e~ L.::"~ ~.lt l. . A. Espanya. t exce..t_>te GalÍcJ.a , 
l a rÚm.l3.leri .... està en m~ns l • uns q_uar. ts aris tòt;.,. -tes , i el dia 
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qoo aquea ta gent no tingni e 1 nercat asseBUrat a un elevat preu 
es barraria desse&uida l•entrada de la carn d•ultramar. Par a 
quea tes raons no es po esi ble les expedici ona d' u1 tramar que ens 
fasain la competència. catalunya mentres es trobi unida a ~apa
nya estarà sempre lliure d'aquestes compett'lnoies . 

Bestiar 1: r i u~ riu - El significat de les prin-
...... oals parauJ.es usa ,..._s Jn ~1 lèxi o pastoril de muntanya és el 

s~: guent : 

Agambant ~ Animal que ba sortit de perill i no necessita 
els cuidades de la Iil9.re . 

AjunQut - Ter.rrLy o~ orelx i s•hi fa la jun a . 
Amorri - de les ovelles , acotat el cap , pos~1 t-so a l'om

bra o fi 0&.t el cap a so ta là panxa de les aJ.
tres. 

Auda - Clecla per a tancar l e s ovelles . 
.Anyell -
.. s ta - Animal que tê lluc dec re lxer. 
_istorar - .A~irru:ü esverat- . 
Ba.r!"ada ... V':' lll& ~ .... cara negrosa. 
Bassila - _ •. .tat "'o.n:post cle borregos que a l'hivern va se

pa -a~ 1..e3.. l·amat de 
:salar -
Borda -
BorrallÓ 
Borrega -

J 'BOJ . gUJ. -
Bu~{ - Jioltó ouc. s 1rT"ei:-- als carnicers p er o. nar a cercar 

el. b e-: .... :;:.Q.. 'l 1 7 e s corxlld. or . 
Colom o Colomer - Jnxa blanca. 
congollar - Pendre o ramotrc:: bestiar a lloguer por a pastu-

rar a mun tanya. , 
Gt~'tillÓ- cort 1)etita . 
~u~rterda- ovella de 4 anys . 
:f.ll f'~lar - ~ ls q u(' tenen mal de fe 1. 
~n¿ame. ts - .t>lro .... lld de herba gras sa • 
.... --... :;....·:-:ol ur - po ... 1::9.r le8 ove!J.e s per a tondre- les. 
Fer~ol s - Tiretes per a fo~mar a les ovelles . 
Fale _":l de cap -
Ramada -
Ga.llorça - ~inbnim àe camal. . 
Gorjuda - uv :lla ur manda que cerca e1 menjar més bÓ. 
G"'lixene_· s - Si:1Òr.im d.cpruts engomats . 
Llann :-~da - Llana ta~ e o~ ourt de ~, ovel.la. 
ur.mia - ov Jlla. que no més te llet en una mama. 
uaüale ,\_os - ..Ko.is que ren nascut per Had~ . 
ued6 ... n =1atgo no pas tUl"U t encare aquea t any . 
rri~ ..... ov ¡lla que muuyei:Aen a l ' istiu per a fer formatges . 

PioarJ.a - uvella amb la. cara. pica.ua.. 
?le'OO ... Tancat a fora. amb m1dars a fora en los m!lSies i 

oor et al vol tan t .. 
..t ··i mala .... Ovella de dOS S.úJIS • . 
~.iU._ J.s.T anb pila - Quan en torn~ de munta.r:ya. ~ trien els 

ra:1at:::; l•ult.im que qu.Ja. on pila és 
el dc 13 casa ual majoral . 



Rabadà -
Ra.ms..der -
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Segoni ... - TOndre les ovelles de lv. ena.. 

Segon{s - Llana procedent de segoniar. 

Suarda -
Terçada - l ~. :illa de tres an.;v.s • 

finguda - ~ ~ ovelles que té el pastor barrejades amb les 

de lPO.lliO. 

Tondre -
Tonedar -
Tosa ... Es Gl ti 6 de tondre. 

Tryta ... v"" ;lles sobrants que es veHen a la ta.rJ.or. 

Ul~era l~ .... c-.r~lla amb ulleres negres. 

_ .. lll.a.d.a -
.Xaiera .... 
xurmar - Subjectar l'ovalla per a que el xai mami. 

segUGnt : 
La Lo~ .clatura mallorquina. po l bestiar ca.brÍ és la. 

:tfoixi - ?bl.. llargarut que mol tes cabres te non sobre la 

ba!" ba. . 
Re!!luc -
Aboquir - Donar 19. cabra al boc . 

Ballestera - B ....... y 3 dretes cap e'!!lunt . 

Banya ca t xa - .i., a: c)-'"ls caragolades cup avall per damunt de 

l es orelles. 
B~!rballe.da -
vu.truda. - Cames carregaiies de p~l • 

..:.4 ... --:_,-:. ._ Bar:,eA cap an.rera . 

Crestont~ra - Brwyes molt aixecades i dretes cap umunt. 

:.n joi~ - :1 - Ç¿ue li pengen dos mamellonc sota la barre. . 

:....s e ur re ra - Unll. m.me lla més llarga que 1• altra. . 

G me:vi ta - Bur.; .. 1 dr etes perb poc aixecades . 

l..t¡exa - Ca~ r 4 roja d'ore lla curta . 

Ta ... 4 o i a - Ho 'aés que té una orella i l'a}.tra tallada o 

_scapsada . 
allistonadn - P~l ~~ò clapes llargues de diferents tons i 

co l or . 
va.rbonera -
_;,~ròossa - :r'..l grisenc . 
C.;. ... n.;:¡g::- Js - ..r)l negre amb c l apa blanca i negra per damunt 

dels lloms • 

.La ;roiu.c~i6 lc x&is 1.:· 11 "- - La ,P.roducciÓ de xms de 

lle t i de ca. l'ri ts 'e l" . L de Ie .... i .,¡_ .'. ::- 4 ries més general i tzadas. 

El lledtia.r d~ lluna és la l>ase de l't~.1irner:taciÓ ce . .mívora dels 

po.isos llatins . Cada ,poble té lo~ seves prefer~ncies . Com més 

f r et és el país més grassa es menja la carn . Lll paisos frats , 

en e l nostre Pireneu. , difici l msnt es t roben xais de 11· t , és 

U!la. carn emb l!".as sa poca g1·us sa. ~1 moltó tle 2 atl:~'S ·'s P animal 

nraf erit en coma rques frnòLs . En els més Ctil ents e..; vtl bestiar 

tendre , {le poc temps . Aqu.i " .!a tal ur :J'Tl ol xai de llet és carn 

dc primera. classe . Elc ranats trru shumns pel setembra venen 

l a. xaiada ne s ..-uda pol dese nitre i que han tor1 at de sm amats d. e 
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muntanya. !1.quas~liS xais van di:.7e..;tament a l'escor.xc-dor neró 
aquest xai que l'istiu l•ha. passat al ?ire11eu es cons::Í.dêra. co:r.1 
a xai de llet , .na ,men~at solausnt J1erba tendra , ,i papant enca
re quelcom. L'~ndt~tr~a dels xais de llet que te la venda asse
gurada, no ha estat feta ni siquera coman a~a d'una manera ra
cional. Si es té un ramat no acon.tumat a la traushumhncia els 
xais poden deixar-se a la plana , però Ull ramat transhumen t e 
nyora la mtm t,snya. . i fris sen de cal or . El que '\'O 1 l>l"' duir xaio 
de llet deuria tenir ovelles del país i un nascle d'una ra .a 
precoç , i aix{ als 4 reso~ .._ oiri a portar xais d ' iP"uai p~s que 
els de muntanya de lv mesos . ~més l•alimenta~iÓ deuriu ésBer 
ooii!pleta per l'ovella . ..Us tres m7lsos el xai po :lria c:omonça.r
s . . a demnamar donant-li .:i1 guns J?"~"O.luctes vegetals , de forma 
que durant l,tiltiín mes se li dOllf)ués una ra~iÓ supleuor.tòrl.a 
que suplís la nnma d.e llet de l'ovella; el xui fa.riu facilment 
9 ..... lO qui los x1ets , qve és el pàs corrent a l' estren~el . Ln carn 
aquestr .. es ventlria al prou mro;:Ln, al preu de la carn d'anyoll 
i l es ovelles fulrien fer perfect ament dues cri es a l'any si 
anessi n ben aliJ~e>:tados . 

com de u tenir- se el ramat? I:l ram~t deu estar aprop 
de cuntro~ co-o~,'nidors , qu.e s6n totes le l' 1blacions industrials 
de més dn 2 , vvv babi tei! ts . ~l int un J!4 .. ;. "' prat t una mica de 
bosc , le vo .. "c:: ~·u.."lZ: riera , ... ... ra que bll·c;l.mat pugui sortir 
ca.d.a. dia . !)arnÓs l•ove:;.la me.-;.t nb fruici6 la bri sa . L'ovella 
consumeix també l~vtiús (;erjudic i als per a ltres animals ) i 
tc::té menja fulles d ' cliveTa i l es palles i tabolles de l es 
lle6uminoses . L7 0valla ~0~e?ta tots el s turt6s , lo matei x viu 
<;J.Wb ur. r~gim sec que aqu6s . ne manera que l'ali me ntaci6 no és 
difÍcil . és prec i sament una màquina. transforrr.adort::. 1ie produc-
tes d~:: baix pr e u . 

Demés l'ovella don!' certs productes , que tam1t ' tfnen 
la Sl}Va irnnort ~ hllci.a . Fem~ i llana. Els fems cl• ovelle. <JÚ1 mo1.t 
ric!=:l • tui't • 1s u iYJ c:ue mol te s vegades ec dt)ixon -paoturP.r els 
Cd.t¿.JS plrns d'herba tan sols pel s fems que ol ber:ti~r hi .leixa . 

~~més c:onsUltint tota mana el' alimants la rau iÓ sor ... i
rà barat{ssima. 

L~ ove. lla nesa 50 - 60 Kg . i segons l es normbs necessi 
ta 1.5 KB· tli ar is d8 m+ èr:!..a seca i 125 gr. de 1:· }... . o sigui 
q'l ~ '1'1 tut-t6 do ca cauc~ en neces si tari cm ~ C ¿-r . q':le -val e!' . un~ 
o.::.o Jessètos i la I!· no azo~niu val drà un,:j 5 cbnt:i.ms , o s .... gu~ 
gnst !l:·h diariament 15 ck.ti:s , i e 1 • a.ny 54 :r>ossetes t i 4.,ls Yais 
fan 9- 10 quil os i en produeixd= 2 a 4 pessetes~quilo e~~ 72 
pessetes o s i gui un guauy per ov~ll3 de 18 pesso~es ; els ~ems 
i llana per haüit&~i6 i ¿ astor; una ovella val 6u pessetes ; 
és un rendi mant d• un 2v ~ · 

Al comorar ur~ ramat de moltons deu vacunay-se con
tra lu ve~ola , \el carbÓ 
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L ' engreiJ~ant d~ moltons , ovelles i cabres ~ A Lloy

da cada mes hi ha al mercat de 1JestiUJ· Iliiner més impo'I"t&.nt de 

Catal~ya , i els Angreixadors de la comarca hi comprén els ra

mats . J. aquests engrai. xadora gairebé estrw cironuscri ta a l•ur
gell •. 

Pel sa tcmbra es fa 1' Última. dallada d'al fuls perb 

aquest ho obstant continua brotant i a n•aauestes l.tltimez he~·

bes dels alfalsars és on es practica l' engretzam ... 1,t. lo ..... s nol

tona . ~ls· mol tons passen 8 - lO hores en a que s te alfalsars i 

quan cap al tart entren al cor ml hi trobeH fulla. d ' olivera 

que és ,un ali.me11t de primor or dre i ape ti t6s per ln qunnti dt.t 
ñe tEmi quo porten i encere que estiguin tips in mengeu . Demés 

en el corral hi ~roben terro os de ~al . A l•enfiemà al muti 
q'.ill.n la I'OSa.du. jr és passada. tornen a. engegar el bestiar , pe~ , 

abans e ls hi clc, •.. 1 fulles d'olivera o a.lgWla tabellu de llGBU

minoses o palla. : se,ls hi dou aonur quelcom pern menjar a fi 

que el remugador estigui en funcionanont puix que &1 so1·tir al 

camp i anar nfellltlts i menjar aliments molt fre te pot :produir-se 

U.."!~ parada le la digesti6 i el meteorisme . Si l•nnimal ha men-

j ... t els aliments freds es l>arr Ggen amb e:!. s cc.:.len ts lel. relnUBU Jor 

~ .... : ..... ansant- s e la temperatura , i durnr.t l'Últim temps os donn 

u: 1 oc de er~. L'arrentla.ment .lels ai.falsa:t·s és barat i de fulla. 

tP-:1..-1ra en coLsu.rnei.X poca , ç o que fa quo el racio11a.mer.t surti 

ec v. o .... ;. e , l d(3 grans resultats . :.s un IJegoc i noi t lucratiu • 

..... n aquallee comc!l'qucn. don0:.: , m que hi ha.eir. prats 

grassos. i no lltmy hi hagi un-¡ masl . , serb. lloc upropbeit per 

a fer-hi l'engreixement de moltons . QuB!It a l'engreixament 

d 'ovel:os hi lm el ceo paral .lel u.ls moltono. Una. ultro car~J.c 

terís dca .Ss Quan lE. e ov.~.ilos as tE.rron fins a 6 - O anys ; an 

l es comurqueü 1ie ter ronyo silÍci us i hexba. our'l;a. la 1 ès tia als 

4 - 5 anys té les lenw gastades i no poden pasturar , i ee cieu n 

renovar ; una. 1·egiÓ ,l" aquo altes ós e 1 ! oguer u - Palluresa . I~n ul. 

guno s comf.lrquea per la primo.Yera , entremig dels cere.~ls hi sem

bren trefle , i quar;: J.allen els cereals e 1 trefle ja os nae.cut , 

i quan arriDa. el sete~òre el trefle tó un pam d~alç ad.a essent 

impropi per dallro:-- lo . i uleshares quf\!l b~:d .. "':a. el rilms.t .lo munta

nya se,ls envio. a. n'aquest e-emp enere:xant les ovelles , donant 

a les Jnllte;.xes un C;tJmplo::1ent de raciÓ al mati i al -vespre . 

A cerdnnya. on no hi ha bestiar a l'hivern , s'hi poicn 

1Ieixar nlguns ramats lPovelles clel.e que hi van u l•istiu , per a 

engr~::i:¿~. =--le~ , i r~ gen er ba ixu r e1 bes "tiar engrei. xo.t a'ls punta 

consumi ~o :!"S . 

Qu-ant a l es cabTea 1 els bocs castr8 ts no lli ha cap 

dife:rèncic. de les ovelles i els mol tons , per~ les cabres ea pa

guEL.. a més baix preu, i les e bres (!110 han estEt. t lleteres cos ton 

molt !!lés d•engreL"'\:ar . 
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I.n c':U"n que llaneja . és dee;ut sogm~~ molts a que les 
b~sties quan s'eocor.ncn no se'ls hi treu totsoruit l'aparêll 
digestiu , perb a Barcelona als escor.xhdors os tr uon los visce
'!"es totsegu.it , i no obstant hi l ., .. , Q.rte llana ja. Ai:x~ és 
degut a. la ruc;a. ; la carn dels nH -~ s la uo llL.neja. més , i 
demés trunbé llan 9ja si la bès ti ~ . · .... rta en cal dors o d.esnrós 
d'un llarg viatge en ~ue l•ani~s1 està enfo~rat , cw aat , faa1-
ga.t , auu.t , etc . 
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Lliç6 97e . 

, . Bestiar po~uí - Conformaci6 dels porcells , adequada 
a 1 CJ.ereixament - Alltie;ament a ca"fuJ.unytJ h1. havia ol norc ne
gre ; avui dlo aquc~t queda limita+ a alguna recons de·~ Gar
rotxa ; la coloracio ha despsrescut, però encsre existeix la 
morfologia del porc antic . . 

;:a morfol ogia i deal del por e per a engreix 6s: morro 
cu.r.t , braquicefals , coll ample i costella ¿arquejada , dors i :pu~
mons ben conf01mats , darreres amples, anquE"S i cuixes vistef dol 
dar:cero en forma de quadro , ventre aprop de terra, cames del da
vant en forma de V i ventre r ecol1idet. 

'Dl mo:ro pot t~nir ~ longitud veriabl~ segons el 
regim a que estJ.gui s otmes; SJ. viu en ast t;bu loc Lc con1 que no 
deu cercar el menjar i no deu furgar , els musclcè dt.l morro s • 
atroflien escursar.tt-sf' el morro ; sempre 1•escurssment 6s produc
te d ' 1na serie de generacions . 

E.l'lgrAixam~n t é$tensiu } ~· C'ngrei.."{sment pot comen~ar 
des de mame .L Lons o e~ s ta~d . b.lguns els compren mamell ons i 
als 8 re so H e-ls 'Tenen engre:..Xa-ts i ol tres els alimenten persi
moniosament i uls 8 mPsos comen9a l 'engr eixament . a.goLs el 
sistema êlE resultats econòmics són bons o ~o1ents . A' Vallès 
i Vich pa.r D fer un ,orc de 120 kg . es:Sr... 7 o 8 mesos ; bn can
vi a ,remr trigue:1 22 .... 23 mesos . Probbbl€llfüt els pagesob de .. 
Pireneu ·"o deuen hauer guanyat nai cap pesRetea amb els porcs . 

Ff>~ l ' engreixat:tent ê:Stonsin del:~ r>orot. , nn conjunt no 
6s possible e;uanyar.>-l.hi gaire . 1-s .._'>oSE ible solHment en alguna ca 
sos parti<-'U lars de mercat~ .:~engreixament del po re n C&1Elunyo 
cada dia té més par~idaris en el. sontit d , enar augmentant l,.en
greixambnt intensiu . ..! Espan~¡a l •engrr i.Xament intenslu apenes 
es ñeali tza ; una revis ta d~" Hadrid !JOl teva un artic1 e d ,un ra
mader extremeny, i contava les condicions d• engreixament dc la 
regiÓ extramenya . -:.a truJa dursnt ll:l Lactància menja 75 quilos 
d•ordi i sll etd 5 porce .. :s , tocant a cacl9 un 15 quilos quE' va
l en 4 . E pessetes. El tm'!iel!_Ó nei.."'C sl gener, i fins al juny 
renja 75 quilos d "~rdi qn.c velen 31 . 50 pessetes , fins el 1 de 
seten:.':lre espie;o1erl ~t.t.ue va::~ 8 IJ€Sset~s . De setembre a octu.b:ce 
-:nE>njen -~ q_u~•ordi que val 6 J:iessetes, d ' o..,..._.lbro a primer .:" 
Z3y, aglana qu~ velen 25 pessetes , .i per desp~Ges ü~ guarda 6 . 
pe e,s etes , o sigui que d1.rraut e"l -pr mer any no fc '1 m~s de 30 q,ul.
los . r..l segon r.::ny 1urant els 6 I$ sos pri mere s •alimenten d ' her
ba i ar-.c els quA v olen 2 pes~etf"S per mes o siguin 12 pessetes ; 
de nrimer dc juliol a 31 d'agost 8Spigolen costant 15 pessetes , 
de pr imer dr sftembre a 1 d' octu.bre ordi que vol 12 peooetss~ 
del novembre i.. fi tPan;y aglans qt.e valen 75 :ptes . Gusrds , 1 2 
pessetes ,.. tnt~:: .... ~s del ca .. ?i~t.llO l)eSqetos per I?orc , o sigui que 
vent a 2 . 6ú pt.s~·et;os , i el porc >P~ l20 qnilot;; 1J0S viu .. i pes 
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net (28% de roorma} 86.5 quilos . o sigui qu~ li surt per quilo 

2 . 5 pesf' etes . 

~n una eXJ:?eri ~ncia d'€nrr~=l1Y:amcnt intensiu , de l'Es
cola Super~or d"Agr~cultu.rs de Barx· ona , cad<. po:rc cost~ d •on
greiY.nr 221 , .. 80 pessetes i s~obtinc- é e la seva vent!! 276 . 90 
pessetes o sigui un bfnefici pel· vorc de 55 . 13 pessetes . 

·En l ' engreixament extensiu. el nero com que ~~ vell ec
~à carre gat de grassa , i cons A<l.tt ntment è 1 1)0"' nf•t ~s 11<- o or , i 
demés pel modo d ' ester engreixali sofreix nna lcpreciaoi6 en sl 
mercat . 

Engreixament intensiu - ~· enere1.xsment es pot l'ealit
zsr a començar de Insm0I Lons o amb porcs recriats de 6 - 7 - e 
mesos . li.llarentm.ez;t els porcs joves , en igu.altst de condj cians , 
h::.u d' cUf.~)üQnter mes que elS altres • (USn e 1. desenrotllament ja 
estb ~cf.bl:. li la t . s . en els crescuts no més :fo greix, i en els 
j ovss fn c8rn i f.. .. ~eix. 

J:.ixb comporta "'...a necess:! tt. t de fer engrc t·:r--nnts rt-
:pids , j :J quG a"t. ::f. s•ests: vi.::;n racions d:e tr.antenimeJI ... , i es :fiú.len 
nlin:entar molt .€~ econòmicamelJ. • - •en;:reixument j ... deuria co-, " -nr.n; a.r f'"11 .a nut 1icio dE\ 1e mare ; les truges deuriC-l (:mar ben 
cuidadf's , ben slitront<... "i.cs . jt.. 'iJ"". sir{ lactvricn molt millor els 
:petits. ~ .. uns e.xpe:... :h::..c).:i è_e ; oi~ uns tru~a qur tt:)nis unes c.a-

" meUes 1 •• ~ descnr-otll~U.es c;.ue altres , uns :parcer~ , c.ü nes ""'€. -

savon 6 quiloE i altres solanE?nt 4 qui l oF ; si s • bllmenta bl :s 
truja ., s 1EH 7 sAttnanes AS tindran uns porcell~ for ~a pre(.;ocee . 
~ls por cells que es vulgui n en¿p:ei xor )Oè·~n provenir d :tun l loc 
on ,8 segueixin mètodes ?ootècnics, i podAn veni~ sen~illsment 
de: mercat . Si els p:rodtü-;n ··1o~oltres mateixos es }JC"t 1omenysr 
donant-los for ~s m("njar d.~s de n:enuts i e una relat ·( tlUtritive 
es+re ta . "ot por cE. ll que pr ovf del mer cat lo prim~L" llu. e cal 
f p :c és banyar- lo en una soluciÓ des infectant ( zotal 2 . 3 1) :f:.ce
ga;tt Bmb Uil :.reepall. Q.ua:1 SU.t tin del bany ea posen en una cor 
ralina separats iRls altres •. 'i.crmsts porcells genera~ment .:iu 
estan ecol:3+t,mats e menjar u::a mica , però a una re.1acio r.·1t1.;_ t~ 
ve. ample , quún se "ls hi deu dona ... une relaciÓ ml-:!irit ·v: estreta . 
:00:-.~s s ' hu r.. è.~adaptsr alE. ncue c::"'..~merts ~- e se:-ls dor-. .. rb . DU.
ront 4 o 5 dies se • ls manté ano una racio insuficient , anant 
t:.ü. .. oontant cada dia , fins '[t.le 1_•E;.~ir-Jal deixi ma:J.jar , lo que in
dica 1~ c!1"JS<.ütot diQ:C:3'ti vo . _ _.L_uents animals :Doder.. menjar el 
3 o 4 ~ de-n. s . i es COLlf>ll~S ~:o:lant-los el 2% de L . s . !mant 
augmen tnnt aproxima dm~~n t cada elis el t )'; . .al Cll!l de 30 d~es 
je consumeixen e l 5'5 ~ delí. s . i hon fet augment dE' ~ar-ec1.t!;t 
r.::.c·estiva enor me . Als dos ur~ :Je.&.'S mesos _. -~/!l ha d~eseer de 

o ... ,¡ I 
1 /4 i snant aiY..a mp~!:iat 1~ ra cio~ cada di a ~ ¿ al ~r . mes. de~ 
1¡5; al 4rt . de l/6 i a t 5nt . ae 1 / 7; ... 7 o · . de .1 j8 . 81. e_e 
porcs tinguessin de la 2 en~~ . l a remeie. -o ualcularic de 
1 a .o . 

semb .,.8 que Vè: rient eJ.E ""'1 i."Uent s la ganD dels enimals 
au,;r'lentar9 , pe1 ò. no succeei x e.:. ... d , al contrari ca de vegad!.. ~~n 
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es . var
1

i en els ~lirrents s ' e"lt_ferirnnta una pèrdns do pes . Aquests 
an1ms s no aga.1.en ma i d "'SGLna . Solen conservar la gen a durant 
els 6 mesos que dura l •engreixament . 

, En l'e:;q;¡ er i -..!Ü .. de l•Escolu ... u.~. l<\t'ior d•.AgricultU:!'"U 
r ~ ,. l' uny. 1~22 es com:pr.~,., à !o dit anter i 1t re ape e te la :rels-
Li. utrJ.t1Ve . (Veure Í'(f;lViSta nJ..gricul1.1.'lX8n del dit any,. 

En l•any :szz 1 7 C",'.t:"'!lent roojor que es feu , feu de aoo 
gr . pa~ por~ ; 1~an1 ~9~~ &ai~eb~ l'auGment d•un ou~lo diari• 
sixb ·egut ~ ~ ~ l ' any 1922 'ots els porcs foren ~otmesos se~
pre.a la mstli:;,., relac:16 nutritiva ; l•any 1923 no 1 el racione
ment es feu seguint 16~ normes dites . 

En 1•e 1g.L.ci.xame·1t hi hs la questi6 l ' higiene, distrt 
buci6 dels slimf>n t~, coooi6 1 i a dministr aoi6 J.e ,,ert . 

L ' higiene és ben senzilla; dels 2 als 4 mesos 1 o ~le 
8 dies s •hon de vacunar con-lo-ra el ,.. ~è:!l roig , f' és una malaltia 
que es caracteritza per l'llpa.:~c:G .:~.e teque ~ laves en lD 
l)e ll . ! 11. vega de s aquestes "ta~u.~=>::- .•o $ Il3 rei:x._ . .~. , . re sen tfln t els 

t 1 ' - .... , f:::.iln omes d'a tres Jmlelties , pe ... o ~ue realment le cause es el 
k.teix microbi ; quan no s , han vacunat i eA presenta acrnes-tG ma

l .... l tic sJ. esbores es cu:ra tractant-los amb el ::;~::um , i aquel ls 
porcs que no :presenten els simtomes del mal -oi¿ ~. comprove 
C:i,Ut. .}Uren amb el matei x serum. Dels 2 ale 4 ."'do~ ~ l'edat 
s~·-roximada :per e vacu.nnr contra el mal .. :"' ~.g . Si í::n t: ;_s excre
mE'nts deJ.s po:rct~ hi han cucs de :porcs PtrJ ~olt propensos a pre 
sentsr- se ; aleshores es presenta ~a de~~una , enderrerint- se 
5'n l~alimentae:ió . se ' ls deu teni: ... !.iata durant 24 hores , i 
se 'ls admin istra 15 gr. de sulfa-'; LE' soBa , bnrrejant- lo amb 
fm6ues o ;atates , buidant l es 11atates i ficant el polvo dins . 
:Els .t'orcs tf'ner: 11n olfat no1_t fi , aixÍ les cnnt~nyes d ' Indis 
s ón per judiciuls pel porc i leP rrl1u tgen i si lo l · volen 
fer mE njr. a~uE..:tee ..;aetanyes pelt.tJ .fï-los , fent-le ~ llir , l 
fent - n.;:; com un :pul.·é , aquests s!.hi clcosten i remtl .. L \Itt seguit ; 
e.-¡care qur e:::: ·tingue&eoin ~ à.ie-te nbsolutc durant 4 dies tampo 
s , ... r r i bari ... f€:·r -les- hi provar . 

La :pell deu tenir- se tetJ bé sempre net.a . hi hn un à CE.._ 
que es presenta molt sovint , el socarr6 , i ee deuen sucar l~s 
crostes amb oli , entendrint .... se i saltouJu sens fer sang, :: !:-.fP 
hores es tractn amb U.."lS so:.t·c:5 "lesinfectent, i es bsnye !".~ 
norc ; els porcs emb f1.oca:r-6 ..1'J &Yenct:n tant . :, engreixsment 
êom eln sl tres t degut a :r.. frene~ i i. neguit e n Y ~ viuen . 

1.1 ~~:rnat al '":..jf3 de:s cucs desp-rés de 1ü purga deu do
nnr- se ·~ (p lant:.. ~l G-aj6) de 5 a lO gr . segonr- el pes . du
rant z o . lies , Si no es t.robt: Ceu.so va bé la ~~mDl~ que pro
dueix els mateixos efecte~ . 

~ls por es "!lO suen i pe!' !1 ixÒ pete ixen molt!! c:elor • i 
s6n molt :propensos u les co~gPstionl ü· pit , :per lo q~e deuen 
ester en condicions de frescpc, o sif.Ò .• ~ha lle fer lo que f!::n 
els pagesos q_ue sospcnen l" e greixel!!e ...... , 1.)er a evitar les con-
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gest~ons , si e~ disposa d'un lloc on es ru!ïlin banyar els :porcs 
no h~ ha necess~tat d•aturar l ' engreixament· un istiu aqu{ u 

l ' Escola tingueren 3 porcs a una R/N de 1/6 ' 1 alimentats al~
xim i a base de faves i moresc ; doncs b6 , tquests porcs , a v~
gades es passaven tot el dia en el bany, i no es desganaran i 

anaren augn:entant de pes regularment . 

Al porc se li deu donar un bon bpat al mati i un al 
vespre} d'aliments concentrats , i al ~ig dia aliments lleugers ; 
el mat~ a l es 5 i cap al tard l ' altre . Els porcs tetien més go
na a la tarda que ol mat! ; es deu donar 1/3 al matí èe 1a ra
ci6 , ., i els 2/3 a la tarda . Genert~lment enct re que 1!àpat sigui 
opios se•l menja tot en un plegat i s ' aja~ fifts a l•endtmà al 
~t{ . Al mig dia se•ls ions una mica de vert que se veix com a 
Laxant , i 1.emt:<l:) por~a vi tami nE's dP q_ue els po crs en e6n àvids , 
espE'cialment qu&n son joves. 

Els aliments conce •. trats com deuen donar- se? Si les 
granes es donen enteres se'n perdPn moltes . El suc glistric no 
ataca la capa exterior cel . lulb~ica de la grana . Tant sols si
gui l a grana es;;:dcolada ja es digereix J¡erff'ctament . tJne1 fa~i 

na massa fina empalega als Glniroals , si es gi ossera vr. molt bé 

pe r als animals golafreA , que solument trituren l o que no pasea 
per l •esbfag . 

La oocci6 dels aliments t~ :• aventatg~ de poder apro 
fitar els aliments averibts . i el~ que s6n molt llen~osos oue-

~ ~ ·~ 4 

den les fibres cel . lulof, iCl'es molt disgregada~~ i mes facilment 
digestibles , fora dels casos dels alirnonts averiats , la dE>spe
sa de combustible no paga l ' aYentctge de coure els alimcntr ; 
solament surt a compte quan el combustible no val cap pre·n . 

Fins a quin limit deu po tur- se 1• engreixame:1t? Hi 
ha etlcar e qui va a l.irrentant el ,Porc fins qu~ PS desganiJ . Jl 
l {mi t deuria fixar - sC' segons el pe::. del porc qu sigui mér pre
fer it , de 120 quilos , dP 150 , o 200 quilos , P8eons la dem~nda 
del mercat , però, pot ionar- se el cas qne resulti més a compte 
fer un porc de 120 que de 160 i en el ~reat pagar- se igualment 
l ' un que l ' altre , però. deu +enir- se Ml cotlpte el preu del por 
cell que en els dos casos ~s el mateix ; no obsta~t 8 o lO ans 
enrera els gras~os PS pbcaven l o mateix que la carn , i els 
}:orcs de 120 quilos 'lO <'ren e;aire estirnats , perb , avui ela ma
gres es peguen a doble o triple preu qtc f>ls greixos . Per això 
avui es prefereixen por cs més petits . nem6s un porc de 120 qui 
los es pot de~ullaL ~és b~ . Els porqu~t~ires de Barcelona el t 
el tipus que prefereixen ~s de 120 quilos . 

iTo devem descuidar -nos de donar- los 20 o 30 grams de 

farina d •ossos. 
,I 

Un6 alt ra mena d' engreixament de porcs , ea engreixar 

reprodt~ctors o porcs qu E'! ttz¡guin 8 o lO mesos. fer la recri.a 
d.f' ?orcs . Ri ha gen~ ç_Je t"" els porcs 8 o lO mesos engegats al 

bosc i alimentats a•una manera extensiva i fan d•uns 40 a ~O 
quil os , ~ s'anomenen nodri~os . Aleshores aquells porcs se ls 
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engreixa intensivament . i sl cap de 3 o 4 mesos fan un augment 
de 100 quilos de pes viu , obtenint porcs de 130 - 140 carnice
res . 

Finaltmnt hi han les truges que han fet 7 cries . 
o devenen ferren o maleP mares, o els verros de m6s de dos snys 
que es castren 1 engreixen. 

... . Fent~una comparavi6 3lobal pot veure•f o.J.'I..' el regim 
invensJ.u &s !"lO Lt millor a l ,extensiu, perb, mirunt la coeo par
cialment , si es fa l'engreixament intensiu en porcs de 40 a 60 

quilos, el :porc aleshores avençe d•u.1.o manera extraordin};¡.Lie 
i malgrat que quan el po rc fa 20 quilos necessita menys de 3 ' 

quilos J.c :r.:. s . per a fer un tru,:ment d.c. 1 quilo de pes vil:. , 
els porcs de 50 quil os necessiten 4 ~ilos de M. s. per a for

mar un quilo do previu, perb, en canvi també en un dia auemP~
ta ~00 - 1000 grat1s, i l'altre no m~s que uns 300 grams ; pres 
aix1 globalment l'engreixament intensiu d'animals nodl:ir;:os pot 
ser tan avent~tjÓs com l ' engreix d'animals lletons . 

Ara si f e t1 un engreix :pobre aleshores ja no resulta 
a compte . L'~ngreix del porc ~s una in~~stria que cada dia ve 
prenent major increment , ja que el seu consum tamb~ 6s molt 
extens. Dem~s pels altres animals un hom deu a~pedi~ar-se a 
la capacjtst productiva vegetal de la fine~ , l•er.greix de porcs 
pot fer- se independent de l ~ agricultura , en un santit general . 

Un altre porble~a ~s ~ue 10 anys enrera e1 greix va

lia m~s {ue "'l magrp , i avui passa al :revés , el mcgro val tres 
vegades m~s que el greix ; aquesta modalitat de preu s , ho ori 
ginat pel fet de que els obrers han augmentat els seus jornals , 
i si abans ~njaven cansèlladE: , avui dia han o.mviat e 1 r '1gim 
menjant els magres . Per aixb el Sr . Rossell vol reconstituir 
l, antigs ra9a negra catalana , de 1orcs , un tipus estret i llarg 

i amb pO(;<J cnnsui.add i test~ , i d ' unq carn incomparablement su

perior a la del porc blanc. .JeM6s hi ha el problema de que 
quan el mercat :pagu~s b6 elE nagres , es podrjcn criar els porcs 
negres ; ç_ue e s paguen ni s e ls glt' ixo s aleshores es crien porcs 

blancs , pe.rò aixb s,hatt.ria de reconstituir -.a ra~a .. Hi hauri& 

l a iificultat que aquests por cs no responguessin a la precoci

tat~ que per a fer ~~ augment de 1 quilo e~ necessitessin ó o 

7 quilos de matèria seca . Però si augmenta la precocitat aug
mentarit ,_ quun--:itat de grassa , i aleshores al cap de 5 o ó 

generacions devindrien cerregs"ts de gr5ssa ; però ce:dc re.,"' 

disposa l a grassa de di fe rent forma , aixf l a raça bovina DU'!:!ham 

fa di:pÒsi ts de gr asE" a , l<l ra ça ~ .. er e for J.. in fi 1 tra la gra s sa per 

les masses musculars fent pocs dip'bsits dP crasòa ; els mer~ 

nos t¡::¡nen sem.._Jre una car.n inferior a les rscAS europoes . Don"'~:; 

si el porc negra té una carn superior , calg .. at le;. p~ecocita·~~ 

restaria sempre aquesta superioritat . 
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C iL P I 'f O L VI 

Foment de la Ramaderi 'J. 

Lli9Ó 98~. 

AcciÓ de lü J,:anc omuni tat - Cer tres d' eLsenya.c!en t supe
rior. Ensenyança posta:L. Serveis de Rama.d,~ria . cu..-stits i confe
ren~ies . ?u\licac ions - Hi han in tert'SSOS que no són inili viduals 
sinó aolectius1 i han de vetllar Rer a~uests inter~ssos les en
titats. ~1 pagês no es preocupa m~s enllà dels lÍmits tle la se-
va finca i aquest home hn. rebut on general una instrucciÓ molt 
deficient , no saben de lletra, i per a.ixtJ Íes en ti tn.ts deubn su
plir aquesta deñ.ci~ncia. indivblual ; demés la nostra classe rama
dera és una classe modestíssima, molt eniarrerida. En la i ndústria 
àintre dels vinyaters, oliaires. comerciants , etc. hi ha sempre 
gent que sobresurt, però mai s ' hi troba en la classe ramadera. 
Doncs és amb aquest pÚbliu que es troba repartida lu grux!diosa 
riquesa de la nostra Bamaderia. Aquesta geLt sansa altres preo
cupacions que les idees in~ediates, no saben les orientacions 1el 
mercat , la. millor raça convehient, i les orientacions a tetoir 
respecta les importacions. 

])Ones la I.It~.nc cmuni tat ha vo.Lgut preocupar- se d•aqwst 
probl ema ja que l'estat espanyol ho ha descuida~ completament , 
exepte la producciÓ del cavall, i encare amb mi re s a. pro du.ir el 
ca. vall de guerra . !)e pa.re.de s de samentals d'una ..:tLr:era continua 
no n'hi hagué fins l ' esta.blimect lel iipbsit de Hospitalet. Pri 
mer hi portaren cavalls andalusos , després ~nblo-normanda , an
glesos i ar..1bs , iesprés percherons i bolognesos i l:wlgues , i urn 
ul t i.m'lraen t el s norfolk-bretons. El e ri teri Jcl r.orfolk-br<:tÓ 6s 
el que ac tualroont impera, perb , ~JDtb mires als c:..~.vúils de marxes 
vives, w:nb força sang anglesa, qu&.n tenint an compte que les nos
tres eugues ja són rna.ssa fines ne cessi ten un se!le ntal de rm jor 
sang br etona, de més pes. Perb ells carcant m1imals que produei 
xin se~en tals de tipus p..;:rfecte per a produir " 1 csvull d' a rti
lleria seLSe tanir en compte quo les nostres eugues són fines i 
precisen seme11tal.S que siguin de major pes , per a. obtenir un . 
pro:luct-3 que tingui el. tipus J.esitja.t. Avui dia en 01 dipbsit 
de Hospital: et tanen el tipus desitjat . 

Si no és pels caY.alls el govurn espanyol no s'~~ preo
cupa..~ de cap altre factor d t la rama.ieria. 

La !.Iancomuni tat l o primer que feu fou un inventari de 
quantitat i qualitat de la nostra ramaderia i inmediatament es 
plantejà el problana que aquf a catalunya no hi havia. una tradi
ciÓ ramader.t tot lo escr it es pot recopilar en una llibreta àe 
but xaca. La r-amaderia era l'una valor ignorada pels nostres ho
mes de govern; lo primer que es fou, fou ensenyar als polÍtics 
la. nostra. riquesa. ramadera , una riquesa. molt socia.li tza.rla. aques
tes con4ideracions feren que e]. primer preeido"'.t de la ~. .• u..:..comunt-



- 360 ... 

tat S ' interesses . començant a. ms.rxar els serveis de ramaderia 

perb és l:lmb Pac t u.t.l Presiient , el Sr . ?uig i Ca.dalf-.lch quo ~s 

crearen els Ser veis de Rama-deria , 1 ' .-.Jscola de zoot~cnia , i eJs 

Concursos , Confer~ncies. etc . 

L' Escola d ' Agricultura fo u creada per la Diputa~16 

qu!l.tl EDoa.re existia l a Gr·m ja. Agr Í colc.0 , ()rganismo do l •este.t : 

f ormada per gent que envi a va l ' estat i pag<1.vo. Catalunya , f aut

s 'hi una ensenyar: ça molt d 'lfic: i ent . Pt1 r uix~ os creà l a nostra 

Es col a . A:). pri nc i pi es volgué amb uques te. J.scol a crear 1, qlemen t 

director , e:!. professor, lamés el primer ~rector , elL Sr . navant6s , 

obteni~ una consi gnac io mi gra,i:Íssima i encar e tor nava qu,.rtos , 

perb uub si qued<..~.nt l ' ellfic:l. completa.t1ent desr.t•iiat . Va ve:ür 

qua l a Mancomuni tat s e•n va fer càrrec , i amb un altre director 

i un nou pl à J.tensel.;yar. ça S ' ha. const rui t ut.!a ... :~cola a l'al.¡_t..r..:.. 

de l es ~tres similars aatranger es . )asprés de dos an~ de fan-

ci onar l ' Escol a el 3r. :Ja ventós cr eè els estuiiis de 'J~cni · , pe-

rè en aque lls temps 11 s eu pl~ d' en senyam. ant era una o osa e ompl e

tament he t er ogènea , p1rb avui dia s ' ha modificat conveniert ... ·.lt . 

:>esr r és es crdaren el s es tudi s de Ra.~J.e rla . Hi hagu.é 

un diputat que deman~ una ~scola de vete rinar i s per a Bar celo:ca , 

i e l Sr . 3ossell li feu veure que el s veteri nari s a.: J.odiquon a 

la meii cina zootbcnica , quan lo ~ue aquí ens convé són geri t que 

crein nous capltala zoo tbcni cs , que fomenti n l a ramader ia • p~r 

a ixb lo qu e convé és una :Esc ol a de zootècni ca i no de veterii.a.

riA. . :::>• .....;s col a de zoo t~cnia no n •hi ha cap an t ot el m6n , la 

d ' aquÍ s er à ~ pri mera i nst ituci6 d' a questa núturale ~a . La ra

maderi a té una faseccompl etameLt r elligada amb l' agri cultura , 

per a i xe en pri nc i pi es f usionen , i dis 'los pri !lk1r s anys tle l e. 

carr era es fusi onen ru;¡b l a 1' eLgi r.yer ag-ríc ol a ; on aquesta car

r era si ve-ur ac mt~ ries 0 0 m s6n l a. I n :iÚ!!I t r i a .lp la carn . 

L'Escol a de zoo t~cnie. e •ha d ' implantar on unr.1 f i nca 

aprop .ie Ba rca l ona , le. finca jh. s , h&. e ompro.t ( csldas de Montbü~; ) . 

En l a fi nca pe r a t en ir el g reu d' er.gi nyer zoo t~cnic s&ria. pre

cís pl;iSSI::l.r-hi J.os an ys u.'inte :mat , pe r apund.r· 16 far l es feine s 

agr{c o l e s , a pr enent - ho f ins a l oom..tll t q_ue o s sa.pi guess in fer , i 

es .,t;e oialment poder viure l' a.znbent d ' wu .. ex_plotació agr í col a i 

zoo t~cni ca.. P·3r a iX~ a Cal is. s hi de urw• l'b. ver 50 v.:.tque s de l l e t , 

bo us de t r aba.l l , ve d el lS , pujunts , ov el les , cal. r~s , por cs , avi

cultura , etc . 6s e. dir , tota mena. i' ~nimal s . ])emes tot'...t. l a 'Par t 

d 'ind.Ústria animal llet , carn , e t c . Zn la i r;dÚStr ia de l a c~~rn 

hi han mol ts es tul is a fer , com és per exe:zpl e . 1 ' el aborec iÓ de 

la llc;.ngonissa que t6 la seva. vèll o r espec i al degut al s fe nnenta , 

avui desconeguts . nemés l 'Úl t i m any de l a carre r a es dedicari a a 

fer el s estudis de l es malaltie s 4.e l s atJ i ma.la. Demés a Ca l des 

s ' h i podria insti tuir un alt-ne ensenyament , •.s l de uE:l.putuç ua o 

anowena ts ~llor regents, que s er ien xicots que de uri en r ewlir 

l a co ndi c16 d'ós s er fills de pagbs i t euir 17 o 18 •.r:ys , i amb 

l&:o bligac iÓ de passar \llJ BI! Y. en l a f i nca i pres tar •1 seu tre

ball per sonal a canvi de l' ensenyament i manu~enci6 . Aques~s 

xioo~s demés de procedir 1 ' una comarca on s • h1 fan una. sèr~e 

l i mi tada de cortr eus , amb un any pod. ria conei xer tots el s medi s 

d' explota.ci6 d ' ur.a finci:i. 
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Altrament la Liancomuni tat ha in~ugurat 1 ' ensenyament 
per oorrespondanoia, en aquea~ ensen¡ament actualment el major 
contingent és donat per capellans i apotecaris. Els c~pcllana 
rurals necess i ten tenir una certa oul~ura agrícola ja que a
quest és l'ambient on viuen. 

Els Serveis Técnics d'Aericultura donen cursets i Con
ferencies pels pobles , cursets teories i ~r~ctics, trect,nt de 
les msteries adequades a la comarca. Demes els :fullets de di
vv.lgaciÓ que es rei>arteixen, etc. 

Em e onjunt , la I:ancomuni tat en lO P.nys ha pogut est en
dre la educaciÓ agr!cole. pecuaris. prreu de Cat~lunya . 

Demés hi he~ les publicPoions dels estudi s fets pels 
Serveis Técnios, als Arxius de l'Escola i dels Serveis . 

---------------------------·-.. -- ~-
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Lliç6 99a. 

Els Concursos i llurs classes- En l'any 57 l'Insti
tut dc Sant Isidre ja feu un Concurs, i cada o o ll anys es ce
lebravt:~. un concurs. Els concursos a l'estrr.njer Ja 6s una cost~. 
molt vella, i ben establerta. 

Espanya a l'any 1918, en el pressupost hi havia una 
partida que aeia: Agricultura, Ramaderia, Mineria i Boscos, 
100,000 ptes . 

En canvi, solament el pressupost de Ramaderia de ln 
l~ncomunit&t ja ~s de 130,000 ptes. 

~quest fet tan sols és una burla pels reproductors 
agrícoles com no és t~mb6 el segfient concepte: 

Para ind~~ionel de enfermedades contagiosas, 10,000 
ptes. 4ixb ~s degut a ~ue 1~ Lley d ' epizeot i es diu QUe s1 es 
v&cuna un animal contra una malaltia contagiosa i mort l'Estat 
està obligat a indemnitzar el propietari en un 76 % doi seu v~-
lor, i per a fer a quest servei l'Estat hi destina 10,600 ptes. 

Les 100,000 ptas. del pressupost l'estat les cedeix~ 
l'associació de Ganaderoa del Reino, que organitza concursos per 
diversos indrets d'Espanye. i Catalunya. En t:~.quests Concursos no 
es segueix cop criteri uniforme, i awb un criteri en la repbrti
ció dels premia completament »a~cial, i encare ela concursos no 
més es feien pel bestiar cavalli. 

Al volguer fer concursos previament a'establ!: 

Els concursos deuen 
ries. 

6sser per una sola asp~cie o và.-

Els concursos deuen 's ser mirant el randiment i a la 
l.Qillora de la r a 9tj.• 

mis? 
Demés, quina quantitat deuria destinar-se per a pra-

Per de prompte ~es esp~cies escollides per a fer con
cursos foren les princip~a: asinal, e~uina, bovina, ovin~, po 
porcina¡ de la cubrina no se'n fan perqu~ gaireb6 totes venen 
de Murcia. Respecte els animels de corral primer deu fixar-se 
el tipus ccncursable per a cada comarca, cosa que aru s'està 
tot just fent. 

Els concursos de rendiment tenen per objecte cercür 
dintre els individua d'una mateixa ra~Hl els que produeixen més 
quantit~t d'un cert producte. ¿ÍXÍ ni han concursos de v~quea 
o cabres mantegàires, de bestiar ensreixat, o de gallines per 
la posta d'ous, etc. 
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Els concursos que es refereixen a la part rac iolbgica 
es premien els exemplars que s'aproximen més al t ipus que es 
vulgui premiar. 

Hi han tamb~ els Concursos mixtes: R~9a i rendiment. 

A Holandu , on tot el bestiar ost à ja ben ra9~t, no 
hi ha motiu de fer concursos de races, en el sentip etnic, pe
rb si que n'hi h~n de rendiment de llet o manteg • En un p~s 
com el nostre, on les races autoctones estan oblidades, 1ue no 
se savia que el nostre bestiar tingués qualitats r~ciala, abans 
que tot es deu anar a 1~ fixació de les races utils del paia, 
fixant-les en lasnostres comarques fent concursos dels tipus 
elegits, eliminant tots els altres. Paro en l'esp~cie equina 
i porcina, actualment ja no hi han races nostres, en els cavalls 
quaranta anys enrer' hi havia una r~9a propiament nostra, perb 
degut a les continues importacions exbtiquea, la nostra r~9a 
ha desaparesout, desaparició deguda també a les exig~ncles dol 
mercat. No havent-hi una ra9a adequad . deuhüver-ee d'elegir 
l a més apropiada, perb, com que no s'havia fixat cap orientació 
~s ferm~ un putpurri de races e~uine~. . n el~ ~ruzr~wòS ~dls 
voucnrsos equins de la Mancomunitat de Cataluny~, s'escollí un 
t ipus iQeal. 

En la esp~cie porcina h~ succeit lo mateix. .~t igament 
teniem el ~orc negre que costava molt d'engreixar i paulbtina
~ent fou subatituit pel porc blanc amb els seua tres tipus : 
o~ltio,(orèlles penjant) assi!tic (~tos i orelles dretes)r i 
io~rio (orelles penjant) i del oreuament d'aquests tipus eh~ 
f ormat el porc d'orelles amb biseru i amb el morro un poc xato 
i aquest és el tipus ideal que es oeroa. 

à Catalunya amb els Concursos es procura arri bar acoh
seguir els tres objectes segttents: 

lr . - Conservar i purificar les races autoctbnee, (bo
vina: ra~a araneaa,oa•aiana i marinera; ovins: 
races de la Seg~rrb, del Pallars, Ripollas, G~r
rotxa i GironèsJ 

~n. - ~ no existeix una bona
1

voblaoió bovina llete
ra deu anar-ee a cercar a m1~~or ra9a ex~tloa. 

3r. - ~UbD hi ha una població ramadera desordenada, ea 
procura ordenar-la fixant un tipus en el progr~ 

Aqui a Catalunya encure no es poden celebrar concur
sos de rendi Jent, primerament es deuen eel.leccionar les races. 
Els Concursos poden respondre veritablement a una necessitat 
del paia, a una vanitat o simplement un exposició comercial. 
Els Cono~sos de 1~ !~comunitat responien a una necessitat del 
paia. Els d'engreixament de Paris, Bpelgioa i Anglaterra son 
un~ vanitat puix qua hi hQn ramaders ~~e ea ~ediqu~n exoluaiva-
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ment a prepara be~tiar per als concursos, i de ~ue serveix que 

un ramader produeixi un animal com una bola si no té cap uti

litat pràctica, i 's anti-sconèmic continuar l'engreix passat 

cert límit, puix que l'animal es resisteix a wenjur costant 
molt obtenir un augment de pes, i demés el greix no t6 cap vG

lorf Tamb~ són de veritat els Concursos de carreres, de sell~ 
o enganxats en un carret. El fet que un snimul faoi un recor

regut llarg en un temps curt no indica res. 

a Fran9a i Anglaterra es celebren concursos de repro

ductors, on lo que es fa veritablement ~s cercar el comprador 

estranjer; finalment hi h~n lloca on constitueixen~ de~o~

t~~ ció de l a ri~~Bú ~el país, com a l'~gentina on el nombre 
d'animals que ea presenten és fabulós i els animals premiats 
es venen en pública subJasta &lcan9ant preua absorbitanta. 

Els Concursos poden ésser locals, Ouwú&o~a o regio
nalJ· ñi ban també concursos internacionals. Tamb6 ponen 4e~ 
ser de car~cter general o d'una esp~cie en particular. E~' ~e
n~ruls comporten uu agiomerament de .reproductors enorme, si 

es tracta de diverses esp~cíes o de diverses races per a facili

tar la tasoa hi han varis jurats que actuen simultaneament. Els 
concursos de car~cter local comprenen ~a p~~ita extensió, una 

petita area. Els concursos gener~l~, un &&uli ~a L tenen la mis

sió de fer una demostració de riquesa, és una estrats~~~. lo 

que mwD3B ~s oeru~ •s el milloramen~ del bestiar, lea aventa~

ges es trauen més enllà. <t \4b.ll. els pol!1iica no ooi.l-"rent~.a l b. im

por~oia de la ramaderia, s'imposa fer una manifest~oid de la 
riquesa ramadera, i to~.i:X:.Í en el presau.po&L. a'ob~6. un major oo.n-

tingent. 

Pel foment d la ramaderia els concursos han dfésaer 
comaroala, reunint anim~ls q~e hagin con\ ~ scqt en oondioions 
semblants. Demés ai l'úrea és extensa 16 daeeroió dt:Jle ramar.tr 
ders ~s gran puix que els transports són cars i l'obtenir un 

premi 's problemàtic. 

El Jurat pot ser ünic i compost. Hi ha concursos on 

el jurat es compon de oinc individua~ altras vegades d'un tot 
sol i generalment de tres. Si està rormat per cinc individus 
's signe evident que es tracta d'un concurs parcial amb mires 

d'acontentar a tothom. 4 ~glaterra posen un Jutja unic, aga

fant, triant una persona uomptentissima, perb el Jutge unio en 

un pa!s llatf no ~ora possible, i en un país com a Catalunya 
on les autoritats no han sigut mai una protecció del poble ei
nb uns enemics, entre la gent hi ha. una desoonf'ian9a en tot 

all~ que per la seva naturalesa ens hauria de mereixer el ree
~ecte. Per aix~ per a instaurar el Jutja unic ~s necessari, al 

menys 100 anys d'una autoritat competent. 

Es per aix~ , ue a Catalunya es cregu~ que el Jurat 

devia formarAae de tres individus; si el Jurat fos compost de 

tres t~cnics exo¡usivament el fallo seria m6s encertat, perb 
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, 
es ~regue que potser seria millor posar-hi un rama~er , un ve

ter~na1'i i un representàut de la uancomuni tnt . 

, U~ to de s d'/~1 recia.o iÓ - En molts lloos es doue. als a-

nim_s .... un e Pll:r}tuac ió o 1 17e lo o, altre s vo 1 tes e s realitzen com 

e~ siBuema le1de, en que l•animal s'aprecia per una s~rie ue 

m1des que es prenen amb coe~ícients , i l'animal que s'acosta 

a les mides màximes és el millor. ~i«b sols és aplicable en el 

cas d.,ani"F.als molt ben ra.c;ats , si no estan uniformats no ser

veix per a res. Ili h-:-.: :forr. 9B d' 1 •. r ci ac iÓ s ub je et i ves a 1 • im

pressió visual , Un m~tole mixte pot.'3e.r és preferible; ol bestiar 

no pot ester IrL. SF'S ho::-~s .:~.t')osa•: , an el jurat no tots els mam..: 

bres s6n e a 1pe ton 1s, ; . cnJ. at"1a.r gui·1ut nl jurat. Per a. ix~ el 

:pri,m.::r er.tÍ~en el iminacio ..~.els animals rnés dolents . Després un 

exa:aent uon ..:..Jt una pv tu.;.~.(.¡ iÓ, s i tots ols 100m bres de 1 jurat 

fossin forti.:l.men t competents aquest 1.ub to 'to ... 1 iria molt bÓ pe-

.., .. t almenys s' ob:ic.,;..:. Rl ~urat n fixar-se t.OJ .pl tament en ~ada 

animal , i demés el pÚ1ltc queda sa.tiafe~ c.~.l veure que f'l ju-

rat es fixa amb tila u..LJli;lls . Pel c~s aue 1m membre del ju:·at 

hagués puntuat fort3Ule.ut Ull animal do l ênt es fa un terc r oxa
meu oomparunt ~;;ls .:.ninnls millors . 

FUJ.l.eiona-rn.en t dels concursos - AqiÚ u catalunya actual

mwt ols ~;Ol (;U:"Zos e<; fe.n comarcals . i pels raprodu.ctors s'exi

geix que faci al menys 3 mesos que resideix en la comarca . par

lJ.U~ aixÍ l,a~mal .Ja està. aclirr.s.tat i no hi ha pe.:rill 

i també per a que no hi apo:rtessin lLI Lruls ramaders d'altres co

marques . 

un al trc fac:tor era Ò.vl •. r promis grossoe- i :..T.u tota 

imparcial i tut . El jurat sempre és fo rus ter de lo. (.;on .rea. i 

mai sap el nom d..els propietaris dels onirnala presor t .ta. El 

jur~+ coro ~ue no conoix ~ ~ingú ce~a per a premiar elo anlm~ls 

millors. ~s donen ~remis grossos per~uà e l pag~s hi vagi i de

més perquè a l'animal se li exigeixen algunes ~uncions , com 

s6n l es de rcl!Don ta. . ..)'aquesta. ~:llanera e s tenen rep ro duo tors de 

totês les osp~cies en t otes les conarques de Catalunya. , i per 

\lli p:roceJimctt-; ecor;òmic . :.;emés es ceroave. que ul p:remi fos al 

menys ie la meitat oie l es 3/4 p'lrtB dol valo.r de l ' Clli~a.~ , 

i aixÍ S ' enoc ratga a comprar animals bons a P estro.r.ger. En 

~ls gus.runs pasdava que ns reservnva por a reproàuc+ors els 

u.ni~:als .r:itjo :."S , n::nb ol c011curs s'obligava a consorv:1r el gua

rà dur..ll t m .. &..ly i fent - li Ce:z: uubriu ions de frene ; d' aquesta 

mn-..ru es ...Ullor .~.-a 1~- r~qa , JS que l.;;.. ~'"ep:roducci6 també es 

feia entre el guar~ i les someres pl':..inJos. 

Si els e aneu rsos fos s .in tlogudament a tesos amb 7 o 8 

concursos do cada asp~ cie quo lr.:. rla. ls. t.;¡sca finiaa , la coms:roa 

ja q,ued.ar.ie 1¡fd) un tipus do .fir.i t i molt millorat. Aleshores tan 

sols rol3tc.ria. que els S indi e-~ ts fessin concursos de relldiment . 
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Lliçó locc:. . 

Oria-Ita.cions a la ll- aderia catalana - En tots els pro
lüerma d~ecc;,nomia ea ctau cor.. ~·"'r amo la proctucci6 interior i e:K
terior: Aq~u a Catalunya hi nu un in te rea de quo ol pag~s oa.ta
lh obt1.ngtu el mb:xir: .:~~ r::r ii rrefl t ; el :rendirun t del pag~s espa
nyol no EllS inte-r-Ps~ . l)ErrÒ la r 't..\ lA<!iÓ del mercat interior ve 
de l'estat esparyol . i ba~~ .nd~ 'OL.fJO ·tar l,lnvasiÓ delc produc
tes es_panyols , i Jt.s trobem que el l~ficit de productíÓ ramadera 
i a.gríc ol a. catalana és cobert per la producuiÓ e apanyo la . 

Un ramatler no ha de p.roJuir més que a116 que li sigui 
bena·F'ici6s t per altra part el govern ta tamlH~ l~ obligaciÓ de 
no lu:, Jr t<..i.~ pro tec..;iÓ J.esmesuradu a un dola productors en per
juJi~i dels aitres , olligaot als consumidOrs u pagaT per aquell 
~.\~ticle un preu més u.lt que l~ ordinar i . Aquest ca.CJ queda concre
tat amb els monopolis . el ~ateiX tabac en les nacions de venta 
lli ur e ós tres o quatre vegades més barat que a~ui . El sucre 
i gualment , la renolatxa a FrRr.Ça es puga m1 50 %més cara que 
aquÍ , i e]. suure es ven un 30 /~ més òa.1·e. ts que a qui . TOts a
quests per~udicis haurien d~ Jsaer corresits pe] GOY~rn . 

En l a pro duc ~iÓ animal de uri~ també saber- se si el 
proò.ucto r d~ a.quÍ produei x tant b~.rat ~.o.w l~ estranger . Ai·-{ ::;1 
purc es paga aqUÍ a Barcelona a 3 . 6 p~sv~tes kilo pes net , i 
lauriem saba:- si a la :pla ça de París o de Londres si és "; ...... _-,é 
el quo regeix allÍ, demé<=~ sab..;;= si es 1 tJn portar porcs a un 
preu i:-:fe-:!'ior a 3 . 6 pessetes , si no pe~ ~ " oer diriem que el 
pro iu~ t.> r de porc::: engreiXa~s t.OJtrc està dintre del s seus lí
mits . Ji pel contrari els forasters podessin dona:r- loe a 3 . 3 
pessetes alestores el goveTn té l ' obligaciÓ do for els poss1-
b l es per a . sorr a.r aquella iniústrin ; los ind.uErtrios a.~ produo
ci6 <.;..J.r a no tE;nen drb t a subsistir .. 

por~ o. qui el p:::-oduc t. or es troba en disposlc iÓ de fer 
e :;_3 diners que li r.lougui l a gar:..a. .-

.d.rs. la ramaderia t ~CI i §noceu t a-vui dia és s nscepti ble 
de donar bons rendiments, ur. 15 ~o , que és un bon rono.iment in
dustrial , i en ex~l-Jtc.:~_c .... ~ independe!ltS de l'agricultura el 

I """ ,... 

ren di me r;.t es del 4.0 - 50 1:> • 

t~ oriü!r'!;aciÓ ha de ser que en totes les comarqtJes de 
ca.tulunyu. hn. d ' bnver- t..i el personal suficient per a obtenir e l 
màxi m de rendiments. 
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