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T O N E L L A T G E MUNDIAL E N CONSTRUCCIÓ

Les xifres de la construcció mundial durant el
primer trimestre de 1919, publicades pel « L l o y d ' s
R e g i s t e r » (excepció feta de les dels països enemics dels A l l i a t s ) , arriben, com ja hem d i t , a la
x i f r a formidable de 7.796,266 tones brutes, 0
sigui m é s del doble de la x i f r a m é s alta registrada aban?, representada per 3.466.558 tones pel
j u n y de 1913.
Els Estats U n i t s construeixen m é s de la meitat del tonellatge m u n d i a l i deixen ben enrera a
Anglaterra Respecte del particular llegim en el
diari The Syren, de Londres, ço que segueix :
aHeu-nos a q u í rel·Iegats a segon lloc en l ' i n d ú s t r i a m u n d i a l de les construccions de vaixells.
Aquesta és la veritat en la seva simplicitat brutal,
i millor és admetre-la francament que no pas semblar no veure-la o pensar que h i ha un estat de
coses t r a n s i t o r i . Com m é s examinem les xifres
del « L l o y d ' s R e g i s t e r » i altres dades relatives a
les construccions m a r í t i m e s internacionals, m é s
inclinats estem a creure que la situació normal—
en el sentit que d o n à v e m a aquest terme abans
la guerra — no t o r n a r à mai m é s per nosaltres.
Q u i sap si ens orientem en una nova d i r e c c i ó !
M a i m é s , p e r ò , retornarem a la oiostra anterior
situació en el m ó n ; a aquell esplèndit aïllament,
des de dalt del qual dèiem a l ' U n i v e r s : «Nosaltres som el poble dels constructors de naus ; ¿ q u i
pot d i r el m a t e i x ? »
« A m è r i c a s'ha revelat, durant la guerra, com
el país de les construccions navals ; s'ha elevat,
per dir-ho a i x í , de zero a la situació que ocupa
actualment. E l seu tonellatge en construcció és
més de 28 vegades superior al que tenia immediatament abans de la guerra, mentre que el nostre
és, des del punt de mira de l ' u t i l i t a t pràctica, poc
més o menys el mateix, i mentre nosaltres hem
aconseguit el l í m i t de la nostra productibilitat, la
capacitat d ' e x p a n s i ó del N o r d d ' A m è r i c a resta
una incògnita
»Si volem conservar el nostre lloc en el món
—sense n i tant sols parlar de recuperar el temps
perdut — caldrà que ens ocupem de moltes coses

per les quais fins ara no hem fet m é s que demost r a r poca pressa. C a l d r à accelerar la nostra producció i fer la menys costosa E l capital i el treball hauran de cooperar de manera molt m é s estreta i eficaç, com jamai ho hagin fet, n i en els
moments m é s crítics de la guerra submarina.
¿ Com empendre aquesta tasca ? A q u í rau el problema magne que la ¡mblicacic de les e s t a t í s t i q u e s
del « L l o y d ' s Register» planteja brutalment al
nostre país.»
Com es veu per les paraules angleses transcrites, l'estupor que ies xifres de la construcció
m a r í t i m a als Estats U n i t s han p r o d u ï t a Anglaterra ha estat enorme. Es de preveure la .lluita
que va a entaular-se immediatament entre les
i n d ú s t r i e s dels clos països, p e r q u è els anglesos, els
primers constructors del m ó n . no s'avindran fàcilment a perdre la l l u r supremacia mundial, i els
ianquis no voldran pas descendir, segons totes
les probabilitats, del nivell en el qual avui han
aconseguit elevar-se. C a l d r à que nosaltres estiguem atents a les incidències d'aquesta l l u i t a per
les profitoses ensenyances que en poguem treure,
i congratulem-nos-en alhora, p u i x els efectes d'aquesta competència s'han de t r a d u i r ben aviat en
la d i s m i n u c i ó del preu de cost dels vaixells.
Malgrat tot, els altres països no es limiten pas
a l'observància de la competència anglesa-nordamericana n i es donen per satisfets de pensar que,
gràcies a ella podran adquirir tonellatge en bones
condicions. Es que t l s països m é s petits en construcció m a r í t i m a es donen compte que si no procuressin obtenir el tonellatge que necessiten pel seu
comte, els vindria com una espècie de monopoli
que exercirien els anglesos i els nord-americans
sobre tot el món A m é s d'aquests dos grans mercats, cal comptar-hi el J a p ó , que apareix en tercer
terme, i la baixa de preus que puguin sofrir les
construccions navals ha de venir precisament de
l'activitat que arreu del món s'observi en la construcció de vaixells. De no ésser a i x í , durant
molt temps ens t r o b a r í e m en la mateixa situació
d'ara, que h i hauria excessiva demanda i poca
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oferta. Per tant, regirien els preus alts. E n canvi,
amb l'esforç de tots els pobles es pot obtenir en
poc temps la niveUacic del tonellatge per les necessitats de cada poble, i u n cop això obtingut
és quan serà l'hora propícia a la competència, perquè el navilier b u s c a r à en la baixa del preu dels
vaixells l'ocasió per a procurar-se unitats noves
i de procediments moderns, desfent-se de les velles unitats amb les quals no podria resistir la
competència
I la prova de que els altres Estats que no es troben en la situació d ' A n g l a t e r r a i N o r d - A m è r i c a ,
no es refien pas dels esforçòs d'aquests dos p a ï s o s ,
la tenim en la pugna en ies activitats m a r í t i m e s
que s'observa tant a F r a n ç a com a Itàlia, a pesar
de que siguin els dos països que es trobin en m i llors condicions d ' a d q u i r i r tonellatge a Anglaterra
i els Estats U n i t s . I la r a ó d ' a i x ò és ben senzilla.
Es que per a un poble que vol col·locar-se en els
primers llocs de la prosperitat econòmica, no l i
és sols un problema procurar-se el tonellatge necessari, sinó que l i ca! preocupar-se t a m b é de l'org a n i t z a c i ó :ndustrial única manera de donar solució als problemes del treball que tan m e n a ç a dors es presenten arreu.
Espanya figura en el seté lloc en la llista de
xifres del « L l o y d ' s R e g i s t e r » . Es certament afa-

lagador el veure'ns col·locats ocupant un lloc d i g ne en una e s t a t í s t i c a m u n d i a l , p u i x fins ara, en
general, el nom d'Espanya o no h i figurava o h i
era a la cua. Reflexionant, p e r ò , seriosament, hem
de convenir en que ens manca molt a fer encara en
aquest r a m de la i n d ú s t r i a . E l tonellatge en const r u c c i ó a Espanya t r i g a moll m é s que en qualsevjl altre p a í s a devenir tonellatge disposable, i
t a m b é cal pensar que la guerra m u n d i a l ens ha
ocasionat p è r d u e s molt grosses i que les unitats
perdudes no ens seran s u b s t i t u ï d e s com als països
alliats, per Alemanya, tona per tona.
M o l t seria de desitjar que les drassanes del
nostre país activessin tot el possible llurs treballs,
de manera que es posesssin en condicions d'entreqar vaixells llestos per a navegar en plaços
fixos i tan breus com fos possible, sobretot ara
que molts dels nostres naviliers, per a proporcionar-se les unitats que necessiten, es dirigeixen a
l'estranger en demanda de tonellatge. Cal no deixar de banda el fet de que les construccions d'aquí encara que el preu del tonellatge b a i x i , podran
competir amb les de l'estranoer en el seu preu
de cost. p u i x la m à d'obra tendeix a encarir-se a
tot a n e u .
R.

L'AVENIR D E L A NAVEGACIÓ A V E L A
En els tres escrits anteriors, publicats en els números 3, 5 i 8 d'aquesta Revista, parlàvem dels motors marins més empleats en la moderna navegació
com a auxiliars en els vaixells velers.
Sols ens férem ressò dels motors a explossió i a
combustió interna que utilitzen combustibles com
pinyola, benzina, etc. Deliberadament deixàrem de
parlar dels motors a vapor, pel molt espai que ells,
amb la caldera indispensable, necessiten, dels motors a gas pobre, n i del més modern procediment
elèctric, empleat ja amb tot òxit en grans vaixells de
guerra.

turat afirmar que d'aquí un parell o tres d'anys a
tot vaixell que no disposi d'un mitjà auxiliar de pro
pulsió se l i farà la vida impossible. D'una part, els
carregadors, molt lògicament, donaran la preferència
al vaixell-motor, i d'altre, el personal, sols en cas
d'absoluta necessitat s ' e m b a r c a r à als de sense-motor.
¿Quin és, doncs, el motor que els nostres vaixells
necessiten?
Per a petites potències, ço és, per a velers fins a
unes 200 tones, destinats exclusivament al cabotatge
i que sols empleen la m à q u i n a com a auxiliar per a
les entrades i sortides de port, per a doblar un cap en
busca d'un vent millor, i que sols molt rares vegades
En quant al gas pobre, si bé és innegable que ell
se serveixen del motor durant moltes hores seguides,
dóna la força a un preu molt sensiblement més baix
són molt útils els motors a quatre temps que consliqüe els motors a vapor, benzina o olis pesats, en
canvi, la seguretat del seu funcionament no deu és- ' trueix la indústria catalana, de manera quo res tenen
que envejar dels estrangers: aquests motors són lleuser encara molt completa, puix hem vist abandonargers i són fàcilment portats per un mariner al qual
lo a casi totes les fàbriques i tallers que a Catalunya
se l i han donat unes poques lliçons sobre el maneig i
l'havien adoptat, i que no eren poques.
cura a tenir amb el motor.
Del procediment elèctric sols direm que, a l nos
tre entendre, ha de regnar de manera exclusiva
Naturalment que aquests motors tenen un consum
d'aquí alguns anys. En parlarem per curiositat, un
quelcom més elevat que els motors a olis pesats, perè
altre dia. Avui sols es poden pendre en consideració
com que no funcionen més que hores comptades i ho
els motors a combustió i a explossió.
fan sempre a satisfacció, és pot dir que responen perfectament al fi pel qual varen ésser creats, és a dir,
Motors d'aquesta classe s'installen en l'actualitat
per a auxiliar els velers de cabotatge. Es construeien quasi tots els vaixells del nostre país, i no és aven-
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xen per a potències fins a uns 60 cavalls, ço que permet utilitzant dos motors, moure convenientment
vaixells fins a unes 250 tones.
No ens cansarem de repetir que aquí, a casa
nostra, i fins a la potència dita anteriorment, es
construiexen motors a quatre temps els quals durant
molts anys s'han acreditat com a absolutament segurs.
Quins són aquests motora? — Els coneixem tots,
peio la nostra tasca no es comercial, sino soiament
d iniormacio, i mes que res, de patriòtica imiormació. Qualsevol interessat, amb un parell d'hores de
passeig peis nostres pons, visitant eis nostres vaixtuis, es podra iMustrar de manera comp.eta sofire
aquest.
Per a vaixells grans, destinats a la navegació d'altura, O de gran caootatge, creiem que el motor a dos
temps estuuiant i construït especialment per a cremar' coniuustimes de poc preu i que es trouen fàcilment i amb economia ais nostres mercats, es l'unic
que ha d'esscí auoptat.
No podem creure altra cosa, seria ridícol, i estúpid
al mateix temps, que desprcs üe donar, com í a r e m
en el númer.i X de la Revista, l'opinió de les primeres autoritats en la matèria que al món avui viuen,
aconselléssim avui una altra cosa.
Els vaixells d'altura i gran cabotatge necessiten,
doncs, un motor pesat, a dos temps, construït per a
trebaus durs, i servei continu. Un motor o motors
que li permetin, al menys, una marxa amb el vaixell
carregat i vent fresquest contrari, que no baixi de
cinc a sis miiles-liora.
Sols així podrà assegurar la desembocadura, per
exemple, de l'Estret de Gibraltar, en el qual la corrent tira cap a dins 3.1 4 milles hora i més a vegades. Cosa semblant passa amb altres canals i estrets en els quals, si no's disposa d'un bon motor per
a agafar algun po' t en ells situat, és necessari donar
un gran rodeig.
Es tanta la importància que per a un vaixell a
vela representa el disposar d'un bon motor que és
casi inútil insistir-hi. No obstant, per a donar una
vela representa el disposar d'un bon motor, que és
senyalarem l'economia de temps que per a un veler
pot representar el disposar d'un mitjà auxiliar de
idea als que no estan versats en aquestes qüestions,
pot arribar a amortizar la intallació de la màquina.
Suposem un vaixell dels que avui dia es dediquen
a la navegació entre el nostre port i el Riu de la
Plata. Són vaixells que carreguen, per terme mig,
2,000 tones. Calculem que la instal·lació del motor
o motors, hagi costat 200,000 pessetes, càlcul que no
pot, avui dia, psser molt llunyà de la realitat.
Fem la suposició que al desembarcar el vaixell
hagi estalviat vint-i cinc dies, cosa no pas mancada
de lògica. Suposem, a més, que al travessar la zona
de calmes equatorial, l'estalvi hagi estat sols de deu
dies, i que a entrada del r i u , s'hagin guanyat cinc
dies. Total, 40 dies. Això a l'anada. A la tomada, si bé -és veritat que l'embocadura de l'estret és
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molt més fàcil, en canvi especialment a l'hemisferi
nord, els vents contraris són més persistents, la
qual cosa allarga les travessies. Amb un parell 0
tres dies de fer funcionar el motor se'n guanyen,
sense dubte, molts més. Calculem, doncs, un estalvi igual al d'anada. Total guanyats: vuitanta dies:
a una pesseta cinquanta per tona i dia (que és
aproximadament el que avui es paga per a estades)
doi.a un total de 240,000 pessetes estalviades. Suposem, que és comptar molt llarg i que de combustible,
personal, etc., s nan gastat 4U,UU0 pessetes, i ens
resultarà completament amenitzada la instal·lació;
que es el que voiiem demostrar.
Naturalment que no en tots els viatges s'estu tan
entretingut per a desemDocar l'estret, pero un terme
mig hen calculat per a cada vaixeu, ens donanu
un promig no gaire llunyà del senyalat.
Entrant encara dins un altre terreny de consideracions, molt inte-essants tambe, direm que un bon
motor t r e ú r à sempre el malestar i la intranquiíitat
de que forçosament ha d'esiar posseït el que en època de ciclons es veu (el cas és molt í'reqüentj ouligat
a viatjar en veler pei la zona en la qual es uesemotilen i travessen les temibles tempestats.
Un bon motor, i un bon coneixement de la teoria
ciclónica, posen al navegant en condicions d'aproli
tar els mateixos vents de la tempesta per a fer viatge
curt.
El disposar d'un bon motor deixa modificar certes vies molt freqüentades, en el sentit d'aprofitar
més els vents regulars. Per exemple; la por de no
poder, anant al Sur, remuntar a l Cap de Sant Roc,
a la costa del Brasil, fa que molts vaixells es fiquin
tan de ple a la zona de calmes equatorials i que s'hi
eternitzin. Sols tenint la seguretat de que si es
necessita funcionarà el motor, s'escursa el viatge al
menys un parell de setmanes, ja que és molt fàcil
que encara que es vagi molt a l'Oest per a travessar
la dita zona, es munti de la bordada al Cap de Sant
Roc: i si no, unes hores de funcionar el motor resolen el problema de manera satisfactoria.
Total, que en les navegacions usuals dels nostres
vaixells en les quals casi sempre s'ha de muntar
un tros de r i u , la despesa que els remolcadors representen, paga sobradament el combustible i personal
que necessiten els motors, per a entrar, sortir i pujar els rius
Aquí, el mateix que quan parlàvem dels motors
marins per a totes les potències que necessiten els
nostres vaixells, i de construcció tan sòlida i acabat
tan perfecte com pot ésser el de qualsevol marca
estrangera, per acreditada que sigui.
I acabarem repetint el que dèiem en el segon escrit nostre: que, apart d'altres molt recomenables
aventatges que tenen per als nostres armadors els
motors a casa fabricats, considerem una solemne
tontería anar a buscar fora ço que aquí tenim, al
menys en iguals condicions 0 millors condicions que
a fora.
JAUME FONT MAS
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EI iat Catalunya, adquirit per don Carles Llusà

L'ENSENYANÇA
Portada en aquestes columnes la qüestió de les
ensenyances marítimes q\ie preocupa a tots els que
de la mar vivim, i en particular als que per l'Escola
de Nàutica transitem, potser sigui oportú no deixar
decandir l'esperit que informa els articles j a publicats, el qual, junt amb els judicis dels demés
comentaristes que vulguin sumar-se a aquesta exposició d'idees, han de contribuir a formar l'ambient
que ens ha de portar l'Institut Marítim.
Movent-nos, induirem a moure els que puguin
realitzar la magna empresa de crear un centre en
el qual puguin assolir-se els coneixements tècnics
avui desamparáis, tant per l'Estat com per les corporacions oficials i les mateixes particulars que hi
estan relacionades. Cal desvanèixer l'indiferentisme, i a aquest fi debatre la qüestió fins a trobar una
orientació que serveixi, sinó per resoldre-la definitivament, a l menys per a cncausar-la en forma qiie
permeti sentar la base del que més tard h a u r à d'ésser el centre cultural marítim per tots tan desitjat
i pregonat.
La qüestió té avui un doble aspecte: polític i
econòmic. L'Estat, reservant-se el dret d'organització, si tal pot dir-se, al de reglamentar o legislar,
s'imposà cl deure de sostenir les escoles de nàutics,
però per vici de procediment, no ha arribat a complirlo. Per altra part, la Diputació, que durant
llarg temps ha vingut subvenint l'ensenyança de
pilots, ha aeixat de fer-ho per no delegar l'Estat en
ella les seves funcions directives. H i ha, doncs, una
entitat disposada a organitzar i sostenir les ensenyances marítimes i nn Estat que a títol de voler
organitzar les manté en una desorganització efectiva que compromet seriosament el seu prestigi bo i
portant a la marina un estol de personal insuficientment preparat.
Per sobre de totes les consideracions polítiques,
hi ha la necessitat de procurar que l'ensenyança
de nàutics no sigui un formulisme, sinó una realitat. Esperar a que es resolgui el plet entre l'Estat
i la Diputació és ajornar la qüestió en termes indefinits i deixar subsistent l'actual estat de coses que
constitueix una nota de disfavor per a totes les
institucions públiques i un perill per a als interessos que representen les corporacions marítimes.

EI magnífic vapor alemany Dusseldorf, incaulat pels al lials
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És urgent afrontar la situació dintre l'actual règim, que si bé serà una traba, no imposibilitará no
obstant, donar una completa ensenyança si aquest
interès es sobreposa a tot altre d'estructura i procediment.
L'Estat, mantenint la seva reglamentació i actitut, ens porta al cas del pla únic i diversitat d'escoles per a poguer-nos desenrotllar el més àmpliament possible. La creació d'una Escola lliure en la
qual entre les diferents ensenyances tècniques es
donguessln també les asignatures que constitueixen
el programa oficial, reduiria a l'actual Escola de
Náutica a un tribunal censor de revàlida intervin
gut pel propi professorat de la nova escola a l'estil
del que succeeix en els Instituts generals quan de
l'ensenyança privada es tracta.
Els alumnes tindrien la despesa d'abonar ma
tríenles i drets d'examen a la vella escola en concepte d'ensenyança lliure, però en compensació troba
rien en el nou centre una ensenyança completa que
les entitats marítimes, i a son cap la Diputació, podrien cuidar els resultés molt econòmica.
Són vàries les entitats que per llur caràcter po
den intervenir en aquest assumpte i amb llur prestigi garantir-ne la realització, i si la Junta del Port
trobés la manera de facilitar local, la Cambra de
Comerç i Navegació establir la secció marítima-comercial, i l'Associació de Naviliers recullis després
als alumnes per a agrupar-los en un vaixell que de
comú acerd destinessin a instrucció bo i fàcil el seu
viatge comercial, cosa que no sembla difícil, puix
no hauria de resultar gaire més onerosa que l'actual
procediment d'emharcar-los disgregats, es facilitaria
en gran manera la cració i funcionament del projec
tat centre de tècnica marítima, els certificats d'estu
dis de la qual podrien ésser algun dia més estimats
que els oficials que avui es requeriexen per l'exercici
professional.
Així, ho i ensenyant, remeiant el que avui ja es
pugui corretgir, s'acreditaria el sistema preconitzat i çntenc s'arribaria més fàcilment al reconeixement oficial de la nova Escola, que dubto pugui
obtenir ara de Marina, havent-hi una llei que subordina aquesta ensenyança a Instrucció Pública.
EMILI SOLÀ
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E l vapor Japonès Jone Moni.
que ha portal un ¡mporlanl carregament de sucre de lava

ELS

Un aspecte del port de Fiume

HOMES
SERENITAT

Aquestes són qualitats indispensables pera l'exercici de professió marinera; d'elles depèn moltes vegades l'èxit de l expedició i fins tot sovint el salvament
de moltes vides.
I ara cal reconèixer que com si portant-ho ja cn
si la vida de! mar, la seguida lluita amb els clements
vingués a donar encara un tremp més fort a la seva
à n i m a , la generalitat dels marins posseeixen tanmateix ambdues qualitats en grau ben alt. A qui no
hi estigui acostumat, a un profà posat a bord, l'ha
de sorpendre de segur, com a mi-mateix em succeí,
la tranquil·litat amb q u è sofreixen aquells homes
les inclemències del temps i la faisó amb q u è fan
cara als m é s seriosos perills de la navegació. M a n cats sovint de mitjans, combatuts per privacions
moltes vegades, compremetent sa salut i jugant-se
la vida a cada pas, cal veure la valentia amb q u è
alronten els marins els innombrables riscs que porta
en si l'exercici de sa atrevida professió. Per a ferse'n exacte càrrec, hom els ha de contemplar a la
coberta del vaixell, dirigint els uns, executant els
altres, serens i sanglreds tots, les maniobres marineres que els hi dicta sa perícia per a lliurar-se del
perill que tot sovint els a m e n a ç a .
A propòsit d'això, jo recordaré sempre mentre
visqui u n fet que vaig presenciar durant cl meu
primer viatge d'agregat. A n à v e m d'Hamburg a
València. T o t just rebassat el cap de Sant Antoni
a redós del qual haviem passat voltejant dos o tres
dies en espera de bonança, topàrem amb una golfada amb tots els honors d'un h u r a c à . A m b una mar
que ens engolia, llarg quasi tot l'aparell, cruixint
seguidament els mastralers, homes i vaixell cn o r r i ,
anàvem a tot ors tractant d'agafar terra, quan tot
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d'una, agenollat ei nostramo als peus del capità,
plorant a llàgrima viva l i pregà per tots els Sants
que manés amainar vela i fer córrer de seguida, per
a anar a cercar redós al cap altra vegada. Corprès
em sento encara en recordar l'escena que es desenrotllà a bord en aquell moment. Sens dir paraula,
corre com un llamp el capità cap a la cambra; revòlver en mà surt a coberta; i , encarant decidit l'arma al nostramo, a m e n a ç a amb veu de tro amb
engegar-la sens pietat sobre el primer de nosaltres
que s'atrevís a tocar una sola drissa. I , efectivament, aparellats tal com a n à v e m , sense minvar ni un
fil de vela, engorjant l'un darrera l'altre els cops de
mar, a rodolons i fets malbé, Déu per sort ens ajudà
i poguérem cinc hores després aterrissar a Vinaroç,
on, mancats d'aigua i provisions feia dos dics, vàrem
haver de fer senyal demanant auxili. Reposats de
queviures i apariades les veles de primera intenció,
l'endemà passat, a punta de dia, repreniem el viatge
per a arribar a València a les primeres hores de la
tarda.
D'aquell mateix capità, veritable gat de mar, fill
de Vilassar i difunt ja fa uns quants anys, en com e n ç a r aquest escrit pensava contar-ne un altre cas
que prova, no ja la valentia, sinó fins la temeritat
d'aquell marí; però en desisteixo ara per a no fer
massa llarg aquest treball. Ho faré potser un a l tre dia.
De fets com el que he explicat, i d i t sigui això
en honra de la classe, en trobariem molts i molts en
la vida dels marins, acabats models quasi tots ells
d'homes francs, forts, soferts i coratjosos.
RAFEL
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per En Joan Soldevila Cantó
(Discurs llegit en la sessió d'obertura del curs de 1916 a 1917, de la Societat de Geografia Comercial)

El Mar! Immensa massa d'aigua que ocupa
les tres quartes parts de la superfície del nostre planeta i el volum del qual és catorze vegades més gran
que el dels continents, mereix per aquest sol fet
que hi fixi l'atenció tota persona de cultura mitjana.
Els sens origens, la seva geografia, la seva química,
la seva dinàmica, la vida oceànica, ¿no són bases
més que suficients per a seriosos estudis que es tradueixen a la pràctica en indústries de les quals n'obtenen llur manteniment milers de persones.
I si l'estudi del mar és lema inagotable per a les
investigacions del geòleg, del nauiralista i del mariner, ;.per què no ho ha d'ésser per als estudis de
l'economista, del comerciant i de l'home d'Estat,
essent com és per exceHència la gran via de comunicació quo no presenta obstacles i per la qual circula molta part de la vida mundial i de la que de
tots els pobles se'n serveixen per al canvi de llur
producció comercial i de llurs idees o producció intel·lectual'
N'hi ha prou, en efecte, en donar un cop d'ull
per a convencé's de que quan un poble, que per la
seva situació geogràfica és marílim i s'ha ocupat en
impulsar les seves empreses navals, s'ha coUocat en
primer terme i de que, pel contrari, quan l'interès
en fomentar-les ha decaigut, ve^ent-se successivament sotmès a la voluntat d'altres Estats que saberen aprofitar-se de la seva manca d'energia o
ignorAnci.i.
Per a comprovar ço que acabo d'exposar, no h i
lia necessitat de col·locar-nos als temps llunyans en
e's quals successivament dominaren el mar, Fenícia, Grècia, Cartago i Roma, ni deturar-nos en els
més moilcins en els quals Holanda gaudí de la hegemonia naval fins que l i fou absorbida per Anglaterra. N ' h i ha prou amb que ens fixem lleugerament
en la historia m a r í t i m a de la nostra península, dividint-la en dos grans períodes, l'anterior i el posterior als Reis Catòlics.
Durant el primer període i des del segle i x en
el qual apareix la marina catalana, pròpiament dita,
amb l'expedició dut a terme l'any 813 per Ermengol. Comte d'Empúries, contra els Sarracens, als
qualò va derrotar, donant llibertat a 800 cautius que
com a remers portaven llur flota, van prenent increment els nostres armaments navals i gràcies a
ells la importància del petit comtat de Barcelona
creix, es constitueix primer Catalunya, la Confederació Catalana-Aragonesa i més tard s'expulsa als
alarbs de les Balears i València, estenen els nostres
reis llur poder sobre les grans illes del Mediterrà.
Sicília, Serdenya i Córcega i el protectorat o domini
sobre la costa d'Àfrica, sobre Nàpols, Malta, Grècia
i Xipre; asseguren l'imperi de l'únic mar en el qual
radicava la civilització d'aquell temps, afermant
així la nostra pàtria el seu extensíssim comerç des
de les nostres costes fins l'Extrem Orient i aportant
com patrimoni a Espanya, al fer-se la unió d'Aragó i
Castella, a més d'extensos dominis, la influència política a Europa, que fou l'ampli fonament de l'imperi
de Carles V.

Aquesta prosperitat no és filla de la casualitat o
de la bona sort en les nostres empreses marítimes,
no; obeeix a la premeditació amb que han estat preparades, a que tot el poble, des del magnat al menestral, s'hi interessa i hi aporta entusiasmat la seva
cooperació pecuniària o personal quan es projecta
una nova expedició, perquè l'aptitud dels catalans
per a les coses del mar, que es troba favorablement
comentada per tots els escriptors i viatgers dels
sigles xiv a x v i , és cosa palesa i fins quan Catalunya, com tots els Estats de l'Edat Mitja, mancava
d'armades permanents, si n'hi havia necessitat no
es veia obligada a improvisar-Ies ni a instruir abans
el personal de les seves flotes, perquè tots, marinéis i ballesters, vells i joves coneguts entre ells i del
que havia de comanar-los, des de nois havien après
les arts de la maniobra i de la guerra; al costat del
banc de treball tenien llurs armes i no hi havia cap
navegant que no fos un excel·lent soldat.
Ultra això, coneixien perfectament llurs oficis
respectius o la indústria a la qual perteneixia el
seu art militar o naval, i lot això feia que una nau
catalana era un arsenal flotant en el qual hi havien
operaris do totes les especialitats, tols amb llurs
eines respectives i tan proveïts d'aparells que el vaixell podia ésser reconstruït completament i armat
tan sols per la seva tripulació de mariners i soldats.
Aquest peisonal era voluntari i cada vegada que
s'organitzava una expedició, en les ciutats i pobles
de la costa s'alçava ['estandart reial voltat de les
ensenyes dels capitans de la flota i els de les ciutats
que concorrien al seu armament. Els vetllava el
mariner de la mateixa manera que el donzell vetllava Ics seves armes la nit que precedia al dia en el
qual havia d'ésser armat cavaller. Les beneïen els
bisbes a ta catedral i precedides d'heralds a so de
timbals i trompetes eren portades amb tota solemnitat a la plaça pública o prop del mar i s'içaven a
l'extrem dp pals al peu dels quals el patró de més
edat dirigia la paraula al poble, excitant als mariners i soldats a l'empresa patriòtica.
De seguida
començava la inscripció, que també comprenia els
remers, perquè en la marina catalana, en lloc
d'ésser forçats, com en totes les altres del Mediterrani, eren el que es nomena "bona-boics», és a dir,
homes lliures i no pecadors que sofríen un càstig;
fet que per si sol demostra l'interès dels catalans per
les empreses marítimes.
En resum, la marina catalana, per la seva tècnica que va produir un material flotant de primer
ordre, creà un personal excel·lent i donà a llum les
primeres cartes nàutiques dignes d'aquest nom i
per tes seves organitzacions jurídica i comercial, de
les quals en foren resultat la publicació del ConsuÍÍIÍ dc Mar, base del modern Dret marílim i de les
institucions del Consulat i del segur, a r r i b à a ésser
la més important del Mediterrani i , per tant, del món,
rivalitzant amb les de Gènova, Pisa i Venècia, 1 el
seu tràfec fou tan gran com l'esplendidesa de les
seves gestes militars.
í Continuarà)
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Ciutat industrial, comercial i marítima, Nantes
treballa.
La industria s'hi manifesta particularment.
Totes les branques dels comerç s'hi troben sota
les formes més diverses; els teixits, els mobles, els
cuiros, les modes s'enllacen amb les importacions
de carbó, els magatzems de productes exòtics i un
comerç de vi remarcablement desenrotllat.
La seguretat del port de Nantes, de tíicil entrada,
la proximitat de les seves fàbriques on les matèries
primes arriben al peu de l'obra, el nus important
de ferrocarrils que irradien en totes direccions:

NANTES

Al costai de les sales en les quals s'apilonen 5,330
sacs de blat, s'hi troben prop de 4U(),uoo quilos de
cacau, prop dels quals 13,000 sacs de cafè representen un pes de 750,000 quilos. El pebre, la sal, el
sucre, la tapioca ('jfi.OOO quilos) omplenen immensos
magatzems Més lluny, 700 caixes de pastes per a
sopa s'alinien a continuació de 15,000 bòlits de conserves i 350 bales de paper. Una galeria guarda
730,000 quilos de ferro blanc, etc., etc.
A aquestes mercaderies que es troben en els Dipòsits de la Cambra de Comerç composals de tres
cossos d'edifici, dels quals dos són plens a curull,

Vista del porl de Nanles

Uretanya, Vendée, Anjou, Saintonge, l'han fet escollir com un dels principals punts d'arribada de_ les
línies de vaixells que de les costes marroquines, dels
tròpics africans o americans, com dels centres d'exportació de l'Amèrica del Nord, porten a la vella
Europa mutèiies primes, lubrificanls químics o productes alimenticis.
D'aquesta manera durant la guerra, Nantes esde
vingué el gran centre de recepció, a l'Oest, de les
importacions del proveïment, i el punt de trànsit
més important dels materials suministrats a la Defensa Nacional per Amèrica.
El port de Nantes, degut a l'importància dels
estocs que- suara es troben acumulats en els seus
molls, es troba seriosament congestionat. La crisi
dels transports que pateix actualment F r a n ç a , impidek la r-hculació del estocs que hi han acumulats.

hi ha que afegir-hi les mercaderies acumulades per
l'Intendèn la. Els estocs d'aquest:i, abrigáis dins
diversos dipòsits, s'eleven, com ja hem dit, 'i prop
de 100,000 tones. S'hi troben mongetes, cigrons, blat
de moro, ordi, llard salat, pastes alimentícies, etc.
L'importàrcia d'aquestes conserves, exigeix una
cura que seria pueril demanar a una Administració,
i no és estrany que els cores hagin fet presa en les
llegums seques; les pastes per a sopa s'han florit;
els llards i els pernils han esdevingut rancis.
En els molls nombroses bótes i cuarteroles esperen ésser transportades a Algèria o al Migdia; altes
piles de carbó importat d'Anglaterra, piràmides de
sacs de b!&;, barrils d'oli, ferros de totes classes, etc.
Es d'esperar que un vigorós impuls sigui donat i
Frailea en ço que als transports fa referència, a fi
de que no perduri a Nantes la congestió del seu port
que tants serveis ha prestat a la Nació veïna i ha
de prestar-li encara.
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L'AVARIÀ D E L VAPOR "MANUEL CALVO"

Un aspecte de Tavaria

L'avaria vista des de l'interior
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Altre aspecte de l'avaria

L"oflclalitaf reunida entre el ministre d'Espanya a Constantinoble, senyor Servet, i ei pare franciscà encarregat de la religió catòlica
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Els projectes d'enllaç d'Anglaler-^
ra i França, des del 1802 al 1919
El desig d'unir les illes b r i t à n i q u e s amb el restant d'Europa mitjançant una via m é s segura que
el mar i que p e r m e t é s una major rapidesa en la com u n i c a c i ó amb les costes de F r a n ç a , ha furgat insistentment els esperits francesos i anglesos des de fa
molt temps. Els esdeveniments polítics i la diversitat d'interessos de les dues nacions segons les è p o ques, han estat causes que. ara de l'un costat ara de
1 altre, han posat entrebancs als entusiasmes dels
que veien la magna empresa amb elevat desinterès.
La passada guerra, unificant o al menys acoblant
l'interès d ' a m b d ó s pobles ha fet definitivament realitzable allò que altrament potser no hauria eixit
mai de l'esfera de les possibilitats.
Per això avui que seriosament es parla de portar a
terme aquesta gran obra, és molt interessant donar
un resum dels projectes ideats durant el segle passat.
El primer plan definitiu fou imaginat per l'enginver francès M . Mathieu, el qual en 1802 proposà a
Napoleó I la construcció d'un túnel que fos el camí
de posta entre a m b d ó s països. Napoleó I , enginyer
ue tenia la visió de les grans empreses, la cosa l i
evia semblar m é s factible que no pas a la majoria
dels seus contemporanis.
En 1833 T h o m è de Gamoud practicà detinguts
experiments i escandalls a les costes de F r a n ç a i
d'Anglaterra per a determinar el caràcter de les formacions geològiques del canal. Per tres vegades
baixà amb escafandra per a treure mostres del l l i t
del Canal, i com fruit dels seus estudis entre els
anys 1833 i ¡866 presentà sis projectes diferents. El
primer consistia en u n tub de planxa de ferro estés
al fons del Canal des de Calais a Dover amb una
llargada de 25 Va milles. En 1836 proposà la construcció d'un pont de 22 Vi de llargada el preu del
qual era valuat en 160.000.000 de lliures. El tercer
projecte fou la construcció de dues escolleres que
s'estenien 5 milles enllà dècada costa, respectivament,
unides per un pont. El total d'aquesta construcció
mixta hauria tingut 21 milles de llargada.
El quart projecte consistia en una escollera que
anés d'una costa a l'altra, amb tres canals navegables
amb ponts giratoris.
En iS56 a b a n d o n à els plans anteriors s u b s t i t u ï n t los per altre que consistia en un túnel que havia
d'anar des del Cap de Gris-Nez a un punt de l'altra
costa equidistant de Dover i Folkestone. El túnel
havia de situar-se de manera que passés sota l'extrem
Est del puntconegutamb el nom de VarneShoal, lloc
on ell proposava la c o n s t r u c c i ó d'un pou.
Deu anys després modificà la situació proposada,
construint una estació a Folkestone i el pou.
El temps calculat per obrir aquest t ú n e l era de
quatre a cinc anys i el cost 40.000,000 de lliures.
De Gamoud m o n en 1875.
En I85I Héctor Horeau imaginà un tub elíptic
de ierro s u b m a r í .
Durant aquest temps els anglesos t a m b é havien
estudiat el problema, i en 1H66 Chalmers proposava
la construcció de dos tubs de ferro, que havien de
ser extesos al fons del l l i t del canal, coberts d'obra i
ciment. Chalmers afirmava que el moviment de
les marees cobriria de fang i sorra els tubs i així
s'aniria formant un terraplè de 40 peus d'alçada per
i5o d ' a m p l à r i a .
El cost de l'obra era fixat en
60.000.000 de lliures.
. .
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A l g u n temps després, Carles Marden imaginava
un tub de doble coberta, o m p l i n t l'espai d'entremig amb formigó. E l cost era de 62.000,000 de
lliures. A l c o m e n ç de la segona meitat del segle xiv
p r e p o n d e r à l'idea d'usar procediments n e u m à t i c s ,
un dels quals fou el Batemen i Revy. consistent en
un tub de ferro, perfectament mandrinat, per l ' i n terior del qual havien de córrer uns cotxes empesos
per força n e u m á t i c a . El tantasiós enginver Zerah
Colburn proposava la construcció d'un tub const r u ï t en seccions en un dic sec. Quan una secció
fos enllestida seria ficada en un dic resclosa com una
mena de caixa que s'aniria omplint de materials i
així successivament.
Page en 1870 i m a g i n à fixar al llarg del canal vuit
tubs de ferro i unir-los al fons del canal; els tubs
havien d'anar coberts de ciment. Paul J. Bishop
projectà un tub elíptic de ferro fós, recobert d'una
capa d'obra i ciment de 12 polsades. Aquest sistema
era molt semblant al de Peter W . Barlow que
havia proposat reforçar la construcció mitjançant un
sistema de quadernes posades a l'exterior. En tots
aquests projectes la tracció es feia amb m à q u i n e s de
vapor o aire comprimit.
A l'any 1864 sir John Hawkshaw en companyia
de sir James Brunlees i M r . W i l l i a m Sow començaren d'estudiar el projecte d'enllàç esmerçant-hi
molt de temps i de treball. Grans escandalls foren
fets a cada costa i es practicà un acabat estudi del llit
per a determinar la naturalesa del fons. Vist l'èxit
de les provatures, sir Hawkshaw desenrotllà el p r i mer i unic projecte de pas subterrani. Es construí
un aparell especial per a sondejar i assegurar-se dels
materials del fons. La qüestió era determinar si el
gruix de les marques del l l i t corresponia pel que
toca a la resistència al dels roquissos de les costes de
F r a n ç a i Anglaterra i si la formació seguia igual fins
a la depresio del m i g del canal. Els sondeigs demostraren que la gruixària d'aquestes capes que entraven mar endins no minvava pas gaire. Aleshores
se sol- licità una concessió d'explotació a França (1876)
i Anglaterra, que en aquesta ocasió es mostrà absolutament conservadora, mentre que França donava
proves d'un xardorós entusiasme pel projecte.
Sir Hawkshaw imaginà un t ú n e l ae doble via de
36 peus de d i à m e t r e a l'entrada i 30 al m i g , amb una
llargada total de 31 milles, el preu del qual era calculat en 40.000,000 de lliures.
T a m b é foren ideats diversos projectes de ponts.
Un dels m é s notables fou el pont suspès, projectat
per Boutel que s'estenia damunt de 2<j pilars de ferro
fós, amb una alçada de 460 peus sobre el nivell
del mar.
El projecte actual es un túnel subterrani, que com e n ç a r à a una profunditat de 89 peus pel costat de
Dover i a 80 pel de Sangatte. A aauestes profunditats el material és compacte i molt impermeable a
l'aigua, d'una duresa relativa, sense esquerdes ni
falles.
H i h a u r à dos t ú n e l s de 18 peus de d i à m e t r e , c o l locats a una distància de 36 peus dels respectius
centres. A intervals freqüents els dos t ú n e l s seran
units per passos transversals per establir corrent
d'aire. Cada túnel t i n d r à una llargada de 31 milles
comptant-hi l'inserció amb les línies angleses i franceses. Les excavacions seran fetes amb m à q u i n e s
modernes que permeteran avançar amb gran rapidesa. El material extret serà c o n d u ï t al defora i
elevat amb m à q u i n e s elèctriques. Els túnels seran
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forrats de planxa de ferro i revestits de ciment a
l'interior.
El drenatge es farà per un sistema de tubs, que
arrancant dels túnels aniran a parar amb un desnivell de i per 5oo als tubs de drenatge col·lector s i tuats un a cada costa.
Les maquines perforadores treballaran a una velocitat de 17 yardes per dia. La ventilació es farà
per ventiladors a gran velocitat, que establiran corrents d'aire en la mateixa direcció del tràfec.
El cost total d'aquesta formidable obra és valuat
en 100.000,000 de lliures, pagades per meitat entre
Anglaterra i F r a n ç a . La duració de l'obra, prescindint de les eventualitats contràries o favorables
que puguin presentar-se, es calcula en deu anys.

EL

IAT

"CATALUNYA"

La marina d'esport de Barcelona compta amb
una neva unitat, molt interessant: el ia( Catalunya,
propietat del conegut comerciant i navilier don
Carles Llusà.
Aquest iat té una llargada de 26 metres i porta
instal·lats dos motors de sis cilindres que poden
desenrotllar una potència de 500 cavalls en conjunt,
donant una velocitat constant de 22 millos per hora.
Té, demés, el iat Catalunya un altre motor de
30 cavalls que acciona una dinamo de corrent contínua i una bomba destinada a comprimir l'aire
necessari per a posar en marxa els dos motors
principals.
En todes les dependències té installats aquesta embarcació uns enginyosos extractors d'aire, moguts
elèctricament i els quals renoven l'aire constantment, pel cas de que l'estat del mar obligui a tenir
tancailfs tofes les abertures d'entrada i ventilació
corrents, puix han estat fets amb la idea de poder
navegar per alta mar en tota classe de temps.
Abans d'adquirir-lo el senyor Llusà, el iat Catalunya
era un modest caça-submarins de la marina anglesa.
Aviat el Catalunya sofrirà un recorregut que el
transformarà en iat de recreu, proveït de totes les
mes modernes comoditats que són peculiars en
aquestes embarcacions. Serà un dels lats més ràpids del Mediterrà.
Ha vingut de Gibraltar, comanat pel capità de
la corbeta J . i C. Llusà, don Josep M.a Mallol. Durant el viatge va sofrir un fort temporal, veient-se
obligat a entrar d'arribada a Almeria. En aquest
temporal es varen poder apreciar les excel·lents condicions marineres del vaixell.

LA

DUANA

La Federació d'agents
La publicació del R. D. establint a 50,000 pessetes les fiances dels agents de Duana, va domar lloc
a una acció conjunta i enèrgica de totes les Associacions d'Agents d'Espanya. Ja vàrem donar compte
de la resolució que havia tingut aquest conflicte amb
la reforma d'aquell R. D. Els agents no es limitaran
a complimentar les fiances individuals i col·lectives
que es requereixen a cada Associació, sinó que s'uniran en Federació totes les d'Espanya, la qual cosa
serà motiu de grans aventatges per a la classe, els
interessos de la qual no podran ésser posats en per i l l tan fàcilment com ara es pretenia.
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L ' A V A R I A D E L "MANUEL C A L V O "
A son degut temps vàrem donar compte de l'acc'
dent del vapor Manuel Calvo, de la Companyia Transatlàntica, ocorregut a l'estret dels Dardanels el mes
de març. E l dissabte, dia 17 del corrent, tornava
el vapor al nostre port, després d'haver fet el viatge
des de Constantinoble sense cap destorb.
Per la relació que han fet els oficials de l'accident, resulta que la topada amb la mina fou en
extrem seriosa, posant el vapor en perill imminent
de naufragar.
El Manuel Calvo va sortir de Barcelona el 21 de
març, portant a bord 202 súbdits russos expulsats
pel Govern espanyol. Ultra la tripulació h i anaven
també uns quaranta mariners del cuiraçat Alfonso X I I I , encarregats de la custòdia del vapor i als
quals comanava el tinent de navili don Ermengol
Franco Salgado Araujo.
Arribà a Tolón el Manuel Calvo el 22, a les sis del
matí i a les tres de la matinada del 52 emprenia
viatge directe a Constantinoble. Les autoritats
franceses de Tolon donaren instruccions al capità
sobre la ruta que havia de seguir. Aquestes instruccions devien ésser equivocades per quan el Manuel Calvo va entrar de ple en un camp de mines.
El dia 29, a dos quarts d'onze, trobant-se el
vapor a cinc milles de la illa de Tenedos, se sentí
una terrible explosió a la part inversal d'estribor
de la bodega n ú m . 1. A causa de l'explosió es va
produir un esboranc d'uns 70 metres quadrats.
L'explosió fou tan forta que féu saltar el vapor.
El pànic que es va produir és indescriptible.
Les víctimes totals a causa de l'accident foren
26 tripulants de coberta, 8 mariners de l'Alfonso XIII
i 71 súbdits expulsats. Total 1 105.
Tota la primera bodega va quedar trossejada i
inundada, enfonsant-se el vapor de proa. Sortosament el mampar de la segona coberta va resistir,
evitant que ei vapor no s'enfonsés.
F.l Manuel Calvo passà tota la n i t abandonat a la
illa de Tenedos i l'endemà, apartada la telegrafia
sense fils, es d e m a n à auxili. Encara que contestaren varis vaixells, cap s'hi va acostar per por de
topar amb les mines. Finalment es va presentar
el destroier anglès Sportive, el comandant del qual
donà cinc minuts de temps perquè tothom abandonés
vapor. Després es presentaren dos remolcadors
tripulans, però la resta es va negar a abandonar el
vapor Després es presentaren dos remolcadors
anglesos que vararen el Manuel Calvo a la platja,
de Jukery Bay (costa d'Àsia, a la tarda del 80. EI
vapor feia molta aigua i seguia enfonsant-se d'estribord. Es llançaren varis bots, desembarcant tota
la tripulació excepte el capità don Manuel Morales,
el primer oficial don Pere Miranda i el segon oficial
don Josep Capell.
El primer d'abril, a la tarda, els remolcadors el
remolcaren, navegant enfonsat de proa, arribant a
Constantinoble el 3, a la tarda, essent posat al dic
sec on fou apartada provisionalment l'avaria.
Trobant-se en disposició de navegar, el Manuel
Calvo va empendre el viatge de retorn el 10 de maig,
arribant el 17 a Barcelona sense novetat.
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La construcció de vaixells a Ies drassanes angleses
E l 30 d'abril passat, es realitzaren dos llançaments a les drassanes del Bclfast, propietat, les unes
do la casa Harland & Woff, i les altres de la casa
Workman, Clark & C0.
Aquesta casa llançà el vaixell Wangaralta, de
7,900 tenes, de 452 peus de llargada, construït per
comanda de la Shipping Controller; avui aquest

10,750.tones. Porta màquines de triple expansió amb
calderes tubulars susceptibles de donar-li una velocitat de 11 '/2 nusos.
La fotografia que publiquem dóna idea del iVew;ton immediatament després d'ésser llançat i mostra
la forma de la popa del Newton construïda d'una
manera ben original.

Vista parcial de dos vapors a la grada

vapor és propietat de la lïritish í n d i a Steam Navigation Company, Limited, que el dedica al servei
d'Austràlia.
Porta dugués màquines fixes de triple expansió,
atnb calderes tubulars construïdes per la mateixa
casa. Porta sis bodegues per a transport de carns
gelades. La casa Harland & Woff, llançà el vapor
Newton, construït per a la casa Lamport & Hoet,
de Liverpool.
El Newton és un vapor de càrrega de 6,500 tones,
pes brut, i originàriament fou un dels vaixells del
tipus N construïts per al Govern.
Aquest nou vapor és aparellat amb els més moderns enginys i té una capacitat de càrrega de

Es interessant notar que el Newton és el tercer
vaixell que la casa Harland & Wolf. Ltd., ba fet
construir. E l 29 d'abril llançà a las drassanes de
Greenock el vapor lliafra, de 5,250 tones, construït
per a la British and African Steam Navigation Company, i el mateix dia, a les drassanes de Glasgou,
llançà el vapor Trehsick, de 5,250 tones, construït
amb molta rapidera per a la Hain Steamshigs Company, Limited.
El Trehsick és un vaixell de 8,200 tones de pes
mort, i 5,300 du toncllalge brut. Té 400 peus de
llargada i 52 de mànega. És un vaixell del «A»,
classificat pel Govern, per comanda del qual fou
projectat.

E L P E R I L L D E L E S MINES FLOTANTS
Com a complement a l'article publicat en el número 6 de CATALUNYA MARÍTIMA en el qual extractàvem l'intcressantíssim treball que sobre aquest
tema publicà el Príncep de Mònaco, avui donem una
llista dels llocs que l'eminent oceanògraf creu més
exposats a les visites dels perillosos artefactes.
Les regions que més perjudicades poden resultar

per la presència de Ics mines surants, són les seg ü e n t s : la part interior i meridional del golf de
Biscaia, entre Burdeus i el cap de Finisterre; la
costa occidental de la costa portuguesa, la del Marroc i de les Canàries i la de la illa de Madera. L ' à r e a
compresa entre el Canal de la Mànega i les illes
Canàries és particularment perillosa perquè els vents
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que dominen en aquesta regió de l'Atlàntic influeixen poderosament sobre el moviment de la capa superior de les aigües i favoreix la deriva dels objectes surants des de les mars altes cap a aquestes
costes.
Entre les Canàries i les Antilles, l ' à r e a visitada
per les mines devé més ample; en el mar de les
Antilles les mines s'escampen desordenadament i és
més fácil que és destrueixin degut a que vagin a
xocar contra els roquissers.
El retorn cap a Europa de les mines que no han
estat destruïdes, és fa seguint un estret pas fms l'arxipèlag de les Açors; en aquest punt hi ha perill de
topar amb una mina amb motiu de l'acumulació
d'objectes surants produïda per raó del remolí ocasionat per la confluència del Gulf Stream i el corrent equatorial.

—
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EL GEST DELS PESCADORS GALLECS
Ha tingut lloc aquests dies a Vigo una assemblea
d'entitats relacionades amb la indústria de la pesca
per a tractar del problema de la pesca davant les
aigües

portugueses.

Aquesta assemblea va tenir

tota l'importància possible, no tan sols per les representacions que s'hi congregaren, sinó també per
l'energia de que varen donar proves.
El problema de la pesca a les aigües portugueses
apassiona profundament als pescadors gallecs. I no
hi ha res més lògic, tenint en compte que és aquesta la principal base de llur existència.
El Govern de Portugal, per a lliurar-se de la competència dels pescadors gallecs que anaven a pescar
fora les aigües jurisdiccionals portuguses i venien
després el peix als mateixos ports de Portugal, va
acordar que no poguessin pescar els gallecs sinó a
sis milles fora de la costa, sortint de la distància de
tres com acostumen a ésser les aigües jurisdiccionals
de tot el món.
Rl resultat d'aquesta mida del Govern portugués
fou el privar la competència dels pescadors gallecs,
afavorint, en canvi, als portuguesos que poden pescar
en aigües espanyoles fora de les tres milles que marca la llei.

És natural, doncs, que els pescadors ga-

llecs se sentin irritats davant d'aquesta situació de
desigualtat.

No s'han cansat de demanar que el

Govern espanyol gestionés la derogació de l'acord
Draga-mines holandès, netejant al mar del NordjJ

del Govern portugués, però llurs esforços han resultat inútils.

Els vaixells que van i vénen dels Estats Units a
Europa poden trobar la major seguretat al Nord de
una línia que vagi de l'entrada del Canal de la Mànega i els 50 graus latitud Nord; i seguint aquesta
línia fins els 30 graus de longitud Est, girant després avall cap el Nord de la costa dels Banks de
Nowfoundland. E l corrent de les aigües calentes
que vénen d'Amèrica cap a Europa, probablement
marquen el límit Nord de la zona perillosa.
Pot afirmar-se que en general els vaixells que
vial gen entre el Sud d'Europa i els Estats Units,
trobaran el màxim de riscs en els paratges de les
costes d'Europa i dels arxipèlags fins el Sud de les
illes Canàries, i el seu viatge h a u r à el màxim de
seguretat en la línia que passa una mica al Nord
de Madera i segueix una tangent al llarg dc la costa
meridional del mar dels Sargassos.
Pel que toca al Nord de l'Atlàntic, la regió compresa entre els 32 d. i els 43 d. graus de latitud Nord
i els 24 th. i 50 th. graus do longitud Est (Greenwich),
serà la més perillosa. Les costes dels Estats Units
són protegides contra les mines que hi van des
d'Europa pel corrent polar, que baixa del Nord
cap a les costes de la Florida.

En el Congrés de Pesca celebrat a Ma-

drid l'any passat, els pescadors gallecs feren incloure enti-e les conclusions, el que el Govern espanyol
practiqués aquestes gestions.
Ara amb motiu de les eleccions de diputats a
Corts, les entitats afectades amb la important indústria de la pesca, han pres a Vigo l'acord de fer-se
defensar

llurs interessos amb energia;

en aquest

sentit ho han comunicat al Govern. Demés, han requerit

a l'ex-diputat senyor

Urzàiz perquè

doni

paraula de què defensarà els interessos dels pescadors gallecs, puix d'altra manera no apoiaran la
seva candidatura.

I el senyor Urzàiz, fent-se càrrec

de la jiistícia del requeriment, s'ha mostrat propici
a aceptar-lo.
Heu's aquí un gest dels pescadors de Vigo que
pot transformar el règim polític gallec, junyit al
caciquisme més absolut.

Mantenint aquesta acti-

tud d'energia, els pescadors gallecs es veuran atesos en llurs reivindicacions, perquè davant la protesta ferma d'un poble, no hi caben llargues vacil·lacions.
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Els

p r o g r e s s o s realitzats en la c o n s t r u c c i ó
de v a i x e l l s de ciment armat

Quan la guerra submarina obrí en el tonellatge
dels al liats un forat creixent sense parar, tots els
mitjans propis per a proporcionar-se r à p i d a m e n t
tonellatge foren estudiats i , entre les solucions que
permeteren emprendre la lluita contra les d i s m i n u ció anguniosa del tonellatge, dues donaren resultats
immediats: els «fabricatet ships» i els vaixells de
«ciment armat».
Va començar-se amb una gran p r u d è n c i a aquesta
darrera manera de c o n s t r u c c i ó .
Mentre els constructors, a terra, no dubtaven en
demanar a aquest aglomerat la resistència a esforços
considerables, els constructors de vaixells buscaven
l l u r camí tement sempre que l'alternació dels esforços de flexió deguts a l'onada no disgreguessin la
massa, provocant les pitjors catàstrofes.
Aquesta p r u d è n c i a no fou pas un obstacle pels
progressos ràpids de la nova c o n s t r u c c i ó , permetent
realitzar experiències progressives que asseguraren
l'èxit.
Les xalanes del c o m e n ç a m e n t foren seguides per
vaporets, pailebots, petits cargos.
E l primer vaixell de càrrega de 1,000 tones,
semblà un cop d'audàcia; poc després, però, aparegueren els cargos de i,5oo tones. Totes les esperances foren permeses aleshores.
U n nou pas endavant d o n à el vaixell de càrrega
de 3,5oo tones; després, un altre salt, i un cargo de
5,ooo tones, el Taith fou c o n s t r u ï t .
A partir d'aquest moment, res no ha aturat
l'atreviment dels constructors.
Pel juny de 1918, el « D e p a r t a m e n t de construcció de vaixells de ciment armat dels Estats Units»,
elaborà un programa que comprenia:
i cargo
3
»
5
»
33 petrolers

de 3,000 tones
» 3,5oo
»
» 7,5oo
»
» 7,5oo
»

Aquests vaixells de 7,5oo tones, havien de tenir
les dimensions s e g ü e n t s :
Eslora entre perpendiculars .
Mànega
Puntal

128
metres
I6'I5
»
io'82
»

Els vaixells de 3,600 tones, tenien com a característiques;
Eslora entre perpendiculars . 8i'68 metres
Mànega
14
»
Puntal
S'io
»
Aquests vaixells, destinats al Govern a m e r i c à ,
són certament el límit extrem de tot ço que pot
ésser intentat fins avui.
Aquestes unitats no constituiran pas la totalitat
de la flota de ciment armat dels Estats Units. H i
ha que afegir-hi encara un cert nombre de petites
unitats de 5oo a 1,000 tones perteneixents, sigui a
armadors, sigui al Govern, i comprenent petits cargos, vaixells de r i u , vaixells cisternes, petrolers.
A l'acabar les hostilitats, aquest vast programa
de construccions ha sofert algunes reduccions; però
aquestes reduccions resulten ú n i c a m e n t de la con-

cepció de conjunt del programa de construcció i res
volen dir contra la confiança concedida al ciment
armat.
En l'actual estat de coses, les societats de classificació han c o m e n ç a t a reglamentar la construcció
de vaixells de ciment armat i de determinar, per
experiències m e t ò d i q u e s , les mostres i la construcció de diverses parts dels vaixells, així com la c o m posició del ciment.
En ço que fa referència a aquest darrer element,
considerables diferències han estat constatades en la
densitat dels aglomerants, dels quals alguns n ' h i ha
susceptibles de flotar a l'aigua, per m é s que en general els m é s lleugers no són pas els que donen la
major resistència.
No obstant, és possible que per mitjà d'una barreja convenient de ciments de diverses densitats,
s'arribi a reduir en part el gros pes que representen
les construccions de ciment en relació amb les construccions d'acer.
Heu's aquí algunes dades comparatives sobre els
vaixells d'iguals dimensions construïts amb ciment
i amb acer:
Els vaixells tenen les característiques següents:
Eslora entre perpendiculars
Mànega
Puntal mig

81 68 metres
I4'02

8'6i

»

»

Els pesos s'estableixen com segueix:

Casc
Accessoris
Aparells, motor i evaporador
Disposable
VAIXELL LLEST
Aigua de reserva.
Combustible . .
Provisions. . .
Carregament . .
VAIXELL CARREGAT . . .
Desplaçament en plena càrrega. . .
Relació % del carregament total amb
el desplaçament de càrrega . . .

CIMENT

ACER

Tones

Tones

2,500
191
206
75
2-972

1,160
180
200
60
I,600

80
300
f
2,700

300
40
3.057

3,180

3-477

6,i52

5,077

52

S'5

El vaixell de ciment té una altura m e t a c è n trica de o'65 metres en lastre i de 070 metres en
càrrega.
E l valor m à x i m del braç de palanca de desplaçament és aconseguit per una inclinació de 5i° pel
vaixell en lastre i de 46" en plena càrrega.
El capgirament es produiria a 89o i 81o.
Malgrat son pes elevat, la construcció de ciment
armat resulta temptadora p e r q u è necessita aproximadament cinc vegades menys de m à d'obra que la
construcció d'acer.
Queden encara grans progressos a realitzar en
el sentit d'alleugerir el pes, que potser no compensa
ara l'economia del preu.
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DRASSANES

Les drassanes navals a Catalunya
Aviat serà llançat a la platja de Blanes el nou
veler Maria del Carmen, construït a les drassanes
Hagué i del qual són actualment propietaris els
senyors Martí, Navinés i Badia, i director En Josep
Vieta, únic que queda de l'acreditada família de les
drassanes, el qual ha demostrat ja en el primer vaixell téïlir vastíssims coneixements de com han d'ésser
les noves construccions navals, car els que l'han vist
el consideren com un dels millurs velers construïts,
no solament a la nostra costa, sinó en la resta d'Espanya.
El nou veler serà aparellat de polacra-goleta i
lindrà pont per a la instal·lació de motor i probablement serà dest»í?t{i la navegació d'altura.
A Blanes mateix s'hi segueixen construint dos
pailebots a les drassanes propietat, cadascuna, dels
senyors Burrell, de Barcelona, i Esteve Guibernau,
de Blanes.
Es prepara el llançament d'un pailebot de 300
tones, construït a la platja de càn Tunis, amb destí
a un comerciant d'Hospitalet de Llobregat.
A les drassanes Pellicer de Mataró estan avençats
els treballs preparatoris del llançament d'un veler
de 500 tones, el primer que allí s'ha construït.
Dirigeix aquests treballs l'enginyer naval senyoi
Togores.
Les drassanes Minguell llançaran aviat un altre
pailebot d'unes 300 tones, que forma part dels dos
als quals l'any passat els fou collocada la quilla.
Nous velers
A Santander s'ha efectuat la benedicció del nou
veler Barlovento, de 300 tones de càrrega. Portarà
un motor auxiliar de 00 caballs, de fabricació espanyola.
A Cala Ratjada (Mallorca), s'ha efectuat el llançament d'un pailebot de 300 tones.
Aquests dos velers són considerats de bones condicions de construcció.
El vapor "Escalante"
A Castelló de la Plana, a les drassanes que posseeix el senyor Bència a la platja del Pinar, han
començat els treballs del llançament del vapor Esca
lante, destinat a la Companyia Transrnediterrània.

NAVILIERS

I MARINERS

Emili Solà
El nostre distingit amic i col·laborador, don Emil i Solà, pensionat de la Federació de Pràctics de
Port d'Espanya, es troba molt millorat de la seva
llarga malaltia.
Ho celebrem molt.
Els maquinistes
Ha sortit cap a Madrid el president de la Societat
de Maquinistes Navals per asistir a la reunió dels
delegats de les entitats de tota Espanya, i en la
qual seran tractats els projectes sobre la creació del
nou cos de maquinistes.
L'Assemblea de oavlllers
A causa del període electoral s'hà suspès fins a
primers de juny l'Assemblea general de Naviliers
d'Espanya, la qual tindrà molta importància, puix
es proposen presentar diverses peticions al Govern
sobre reforma de l'actual situació de la marina
mercant.
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Els naviliers d'Astúries
Els naviliers d'Astúries han acordat no pagar les
dues noves derrames de 15 i 1G0 pessetes per tona
que els reclama el Comitè de Tràfec Marítim, mentre
no sigui resolt favorablement a llurs interessos la
forma i la quantitat de tributació.
També han acordat amarrar els vaixells, si no
són atesos.

MISCEL·LÀNIA
ANGLATERRA
Els serveis de la "Cunard Line"
Considerem interessant reproduir, traduïdes, les
següents manifestacions que el Director de la «Cunard Line» féu en l'Assemblea d'accionistes fa poc
celebrada, a propòsit de la substitució del port de
Liverpool per Soutbampton com a base del servei
ràpid de passatge entre Anglaterra i New York, que
explota aquella Companyia:
"Ja tots esteu enteráis, per haver-ho anunciat la
premsa, que el servei ràpid que amb New York manté la "Cunard Line», i que es r e n u a r à tan prompte
siguin alliberats pel Govern els vapors Maurelània
i Ai/jiiíània, ja no tindrà per base Liverpool, sinó
Southampton.
»Com a ciutadà de Liverpool lamento que haguem tingut de pendre tal determinació a la qual
ens ha dut l'obligació que tenim de cuidar els interessos de la nostra Companyia.
»Ens és indispensable enviar els nostres vaixells
als ports en el quals puguin servir millor al públic
i havem de destinar-los als serveis que més convinguin.
»La vida de vapors com els Maurelània i Arquitània, està xifrada principalment en el transport
de passatge de primera classe, que el nostre cas es
composa en sa majoria per americans amb destí al
Continent, on desitgen desembarcar directament,
evitant-se el pas per Anglaterra i pel Canal.
»E1 vapor que surt de Liverpool transporta quasi exclusivament passatge nacional, mentre que el
que surt de Southampton i fa escala a Cherbourg,
embarca no tan solament el passatge procedent del
Regne Unit que h a u r à pres en el port anglès, sinó
també el procedent de tots els indrets del Continent,
per esser-li major comoditat embarcar en el port
francès.
»No és pas que el problema estigui plantejat ara
en diferents termes que abans la guerra; el que hi
ha és que aleshores les línies alemanyes s'havien
apoderat en forma tal dels ports del Canal, que a
nosaltres, ben calculat, ens sortia més a compte retenir a Liverpool els nostres grans vapors. Desaparegudes les línies germàniques, «anem nosaltres a
omplir el buit que elles s'han vist obligades a
deixar.»
ITÀLIA
El port de Trieste
El cònsol espanyol a Trieste diu que el Govern
italià ha aixecat el bloqueig dels territoris de l'antic imperi austro-hongarès, i ha disposat que la i m
portació i exportació pel port de Trieste no podrà
fer-se sense permís de l'autoritat militar, la qual
donarà permisos i facilitats per als següents articles: fustes, peces de maquinària, ferro colat, acers,
aparells i útils de precisió, cotons, etc.
Esta prohibit el comerç de sueros i cafès.
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Narcís Monturiol, inventor de la navegado submarina
(Del llibre "Vida d'heroi", de Puig Pujadas)
(Continuació)

En efecte, les proves eren tenninants, majorment
tenint en compte les dolentes condicions en les quals
es practicaven les experiències, amb un Ictíneo que
feia aigua, que no tenia bufetes nedadores, amb cristalls trencats i a l mig d'unes aigües brutes que no
permetien veure els objectes del sòl, n i fins trobantse la nau ficada mig metre en el fang del fons.
Com anunciava el fíiario, En Monturiol prosseguia els seus estudis i millorança de l'Ictineo, dels
quals esforços dona prova en una memòria datada
el 10 de febrer de 1860.
Aquesta segona memòria és una invitació a tothom sol·licitant l'ajuda necessària per donar a l'invent d'En Monturiol el desenrotllament de que era
susceptible.
Després de demostrar la importància de la navegació submarina. En Monturiol s'ocupa, en el segon
capítol, de les causes dels moviments en les aigües
del mar, reproduint ço que ja havia manifestat en
sa primera memòria.
Seguidament s'ocupa de les onades i dels corrents
promoguts pels vents, sentant principis importantíssims sobre els corrents submarins. Igualment s'ocupa, en la dita memòria, dels huracans i de les marees.
A continuació publica una part intitulada: Generalidades acerca de los Ictíneos, i termina plantejant la pesca del corall com a negoci remunerador
dels capitals invertits en la construcció d'Ictineos.
Amb noble sinceritat. En Monturiol manifesta al
país tots els treballs que portava efectuats, difonent
amb una generositat sense límits tots els seus estudis, obtinguts amb perill de la seva vida.
El més encoratjador optimisme sura en la seva
m e m ò r i a ; ningú podria veure en les seves paraules
un home que, com En Monturiol, portava vLcuda
mitja vida de sofriments i persecucions, i en el qual
l'experiència de l'obra que estava executant era font
de dolors i malestars.
La magna creació que En Monturiol havia realitzat en principi, necesitava seriosos perfeccionaments,
i amb ells, nous cabals, ja que els recollits en la primera subscripció es trobaven j a gastats. En aquells
dolorosos moments de veure ben propera la fruita
madura que l'atzar pot arrabassar-nos, llançant-la a
l'hort del veí, o, el que és pitjor, estimbant-la en els
abismes de l'oblit, En Monturiol i els seus amics
pensaren (sempre somiadors!) en la protecció del
Govern espanyol; i , en acudir a la representació de
l'Estat, semblà talment corn si En Monturiol es teixís ell mateix la corona d'espines amb què la dissort l'havia de lacerar fins als darrers moments de
la seva vida.
Escoltem el que diu en la memòria que el dia 22
d'abril va llegir a la Junta general d'interessats en
l'Ictineo: «Sefiores socios: E l objeto de esta convocación es con motivo de dar cuenta a la sociedad de los
trabajos que se han hecho desde la última reunión
y de las resoluciones que ha creído debía tomar la
Junta de Procuradores.
»Ultiniariiente manifestamos las esperanzas que tenía la
junta de Procuradores de poder formar una sociedad de

100 a 300 mil duros de capital, para poder dar a mi invención, tan eficazmente apoyada por los actuales socios, el
grande desarrollo que necesita; pero por una parte la guerra de Africa, por otra el encontrarse la plaza de Barcelona
faltada de numerario, no nos ha permitido presentar al
público nuestro proyecto de sociedad, temeroso de que no
encontrare el apoyo necesario. De aquí ha venido el diferir de día en día la prueba pública.
• Durante este tiempo he redactado una extensa memoria, en que pruebo la importancia de la, navegación submarina, los inconvenientes que puede presentar, tanto con
respecto a los movimientos de las aguas del mar como
con relación a otras leyes de la naturaleza, y en particular
a la de la respiración.
»He empleado este tiempo en poner el Ictíneo en estado
de poder hacer pruebas sin el auxilio de ninguna embarcación superior; pruebas de recoger fango del fondo y traerlo
a la superficie; pruebas de larga estancia debajo del agua.
Señores, como ustedes ya saben, hemos llegado a permanecer durante cuatro horas 15 minutos dentro del Ictíneo,
siendo cuatro individuos y teniendo una vela de esperma
encendida. Lo que equivale a que siete hombres hubiesen
vivido y respirado libremente durante el mismo tiempo de
cuatro horas.
»He verificado también algunos ensayos para poder
probar prácticamente que los Ictíneos serán unas excelentes máquinas de guerra.
• Durante este tiempo he explorado los ánimos de los
capitalistas, los que si bien se han manifestado maravillados del invento, los he encontrado algo tibios, sin embargo,
para patrocinarlo. Esta tinieza es natural en una plaza
escarmentada por otras asociaciones que han dado sólo
resultados negativos. Sin embargo, los hay entre ellos
que han presenciado alguna prueba, y de todo ello he deducido que hallaría apoyo tan luego como la plaza dejase
de encontrarse tan apremiada como ahora.
• Me he dirigido en fecha 5 de diciembre último al señor
Ministro de Marina y parece que no recibió mi carta, ya
que no obtuve contestación, y con fecha 12 de este mes le
he escrito lo siguiente: «Excmo. Sr. D. Juan Mac-Crohón
y Blake.—Muy Sr. mío y de mi más distinguida consideración: En 5 de diciembre próximo pasado tuve el honor de
comunicar a V. E. el feliz resultado de las experiencias
de navegación submarina verificadas con mi Ictíneo, exponiéndole al mismo tiempo los beneficios que podrían sacarse de él como máquina de guerra, y a pesar de no haber
contestado V. E., me creo en el deber de dirigirle la presente, ya que, libre de las graves atenciones de una guerra
felizmente terminada, podrá V. E. fijar su atención en mi
invento y apreciarlo en lo que valga.
•Antes de dirigirme a S. M . ofreciéndole el nuevo mundo submarino y la más poderosa de las armas marítimas,
me ha parecido oportuno saber antes el parecer de V. E.
sobre tan importante asunto. Para desvanecer toda duda
que pudiera preocupar a V. E., le remito por el correo de
hoy seis ejemplares de una memoria que todavía no he publicado: por ella verá V. E. la importancia de esta nueva
clase de navegación, y los estudios que he hecho, ya para
el sostenimiento de la vida animal debajo del agua, ya con
relación a las corrientes submarinas y demás movimientos
del

mar.
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