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Les associacions patronals han tingut fins ara
poca significació d'unitat. Han estat sempre entitats emparades amb lleis de l'Estat o bé encara
que no fos així, s'han limitat a actuar només
quan un assumpte die caràcter general efectés
al desenrotllament del negoci. Però les associacions patronals no havien tingut mai eficàcia quan
es tractava d'anar a la defensa o a la unitat dels
interessos particulars dels associats.
Avui, davant el canvi de front de les masses
obreres i fins amb la nova norma que s'ha establert amb la guerra per arranjar qüestions entre
el Govern i les associacions, les classes patronals
no han tingut altre remei que anar a la unitat de
totes les mires que els afecten, encara que hagin
tingut de deixar enrera moltes i respectables tendències.
E l fet de que ara l'Associació de Naviliers del
Mediterrani convoqui reunions per a encarrilar les
coses cap a la unificació dels nòlits, és un símptoma el més revelador de la tendència a la unitat de
tots els que l'Associació hagi pogut donar voluntàriament o forçosa. I d'aquesta intenció n'hem
d'estar fortament joiosos per quan ve a coincidir
amb el criteri que han mantingut quasi arreu del
món els naviliers, criteri del qual ens em fet ressò
mantes vegades.
Encara és més d'elogiar l'intent d'unitat de
l'Associació de Naviliers tenint en compte que no
ha nascut d'una pressió, és a dir, d'una disposició
arbitrària dels-nostres governants, cosa que succeeix sovint i que motiva quasi sempre el que es
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S'ha parlat aquests dies d'unes reuuions que
han tingut lloc a l'Associació de Naviliers del Mediterrani per a tractar de la possibilitat d'anar a
una unitat en les tarifes dels nòlits. Es aquest
un assumpte que veiem amb la més vivà simpatia, no precisament per la importància que el fet
en si pugui tenir per a la defensa dels interessos
dels naviliers, sinó per la transcendència social
que representa.
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formin les unions més o menys sinceres de les associacions per a la defensa dels interessos dels associats.
¿ Quines circumstàncies ha tingut en compte
l'Associació de Naviliers al proposar la unificació
dels nòlits? Es evident que són moltes i de consideració. Abans la guerra, hi havia a Espanya
unes poques companyies, les subvencionades per
l'Estat, que tenien marcats uns nòlits per a llurs
serveis, nòlits que tenien quasi el caràcter d'unitat. Aquest fet era molt justificat, perquè en
la situació aventatjosa en que es trobaven col·locades amb les subvencions de l'Estat, era difícil
que els estrangers els fessin la competència. Però
en canvi, totes les companyies espanyoles lliures
sofríen aquesta competència, motivada principalment per la manca d'una unitat d'acció, que dit
sigui de pas, no era tampoc la norma de conducta
dels patrons en aquells temps.
Encara que no hagin trancorregut molts anys
des d'aleshores, els sistemes han canviat radicalment i avui s'imposen les unitats d'acció per a
poder resistir les empentes de les grans empreses
mundials. A Espanya la unitat d'acció dels naviliers lliures s'ha fet imprescindible, tenint present que som en els inicis de la concurrència estrangera i fins no és aquesta l'única raó que ho
imposa, sinó que també els mateixos naviliers espanyols són causa d'una competència ruïnosa
per la manca d'una avinentesa.
La raó d'aquest fet és molt senzilla : un navilier del Nord, si remet un vapor al Mediterràni i després ha de fer viatge en last a un punt determinat per a carregar allí i fer el nou viatge,
en la navegació que representa el traslladar-se del
port en el qual ha descarregat al que després va
a carregar, hi ha possibilitat de que admeti mercaderia. I com que aquest viatge l'ha de fer en last
i , per tant, és secundari, de trànsit, la mercaderia
la pot admetre a nòlit reduït, tan reduït que priva
que un altre navilicr que tingui establert un ser-
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vei regular a aquell port, no pot tenir aquella càrrega o l'ha d'acceptar a nòlit ruïnós si no vol
exposar-se a sortir de buit.
En canvi amb la unificació dels nòlits aquestes
competències entre naviliers, molt empitjorades
amb la concurrència estrangera, es podrien evitar. Naturalment que el punt difícil és el d'obtenir la conformitat a aquesta unificació, però és
aquesta una qüestió que per molt important que
sigui es pot salvar si entre els armadors d'una

LA

HULLA

El número 10 de CATALUNYA MARÍTIMA m'ha suggerit aquest treball. L'article titolat «La hulla blava»
m'ha fet agafar la ploma.
Si fins ara s'ha anomenat amb diferents colors
"hulla» a les forces obtingudes per diversos sistemes
que aprofiiten ol carbó, els salts d'aigua, la corrent
dels rius, la força de les ones i la diferència d'altura
dc ICÒ marees; si d'ells n'han sortit els noms de hulla
uegra, fiança, verda i blava, crec de justícia batejar
una al'.ra energia, la més gran, la m é s segura, la
més econòmica, la més antigament explotada; aquella sense la qual el progrés de la navegació, i per
tant del món enter, hauria sofert un gran r e t r à s :
l'energia obtinguda del vent.
Quin nom podria donar-se-li?
Jo proposo el de «hulla incolora». Ella, amb molta
més r a ó que totes les altres hulles rivals, és la gran
reserva d'energia de la humanitat. És la més fàcil
d'obtenir (els vaixells ens ho demostren); la més generosa. Ella sola fou la que va portar la marina catalana a un grau d'esplendor que tal volta no coneixerem mai més. Ella no té límits; és incommensurable. Mai l i seran, ni econòmica n i pràcticament,
comparables les demés hulles.
El joc- de càlculs fet per centenars d'autors do
totes nacionalitats, relatius a l'aprofitament de la
força de les ones i de les marees, és casi segur que
no p a s s a r à d'un entreteniment. Això per moltes
raons.
Si bé és cert que, teòricament no h i ha res m é s
senzill que transformar un moviment rcctilini en circular, í que, sempre en teoria, és molt simple obten i r un moviment rcctilini de crescuda potència degut al moviment de les ones, valent-se d'un flotador,
ja sigui boia, com feren Susenot i Beréth, o bot,
com va idear Waltson, 0 simplement un pèndol sutnergiti segons el doctor Legrand, en canvi, ¿de quina
manera os fixarien, s'amarrarien i finalment os preservarien contra la mateixa força destructora de les
ones els artefactes anomenats? I com es regularia
el moviment?
Sobre una taula d'estudi, potser d'una manera
senzilla. Però els que hem vist els cops de mar arrencant blocs de cent i més tones, j a no ho trobem tan
lactiblf-.
Quant al sistema de Mr. Maurel, qui va comprovar a Níça que hi havia por terme mig 10 ones
per minut, amb altures de un a tres metres, í que
proposa utilitzar ol salt obtingut captant les cres-

Associació hi ha la unitat que entre bons companys ha d'haver-hi.
Heu's aquí perquè trobem tant important la
gestió de l'Associació de Naviliers del Mediterrani vers la unitat de tarifes dels nòlits. Creiem
que tothom serà d'aquesta opinió i per aquest mot i u hem volgut elogiar aquesta iniciativa i contribuir, si és possible, a la seva realització.
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INCOLORA
tes de les ones construint una presa adequada, ens
semwa tan irrealitzable com els sistemes anteriors,
per la pròpia raó abans apuntada i perquè en la
bona estació, inclús a l'hivem, són molts els dies i
setmanes seguides que a Niça el mar es manté com
«una bassa d'oli». A més, no és certament l'aigua dol
mar la més adequada per a moure turbines í per a
circular dins de luberios. En poc temps, adéu tuberies i adéu turbines.
Això solament per l'acció corrosiva do la matoi.\a,
a part de l'acció dels objectes que arrossega, com
la sorra, la qual nc seria gens fàcil d'eliminar.
Tal volta, i hem tingut ocasió d'examinar projectes fets per a aproficar-la, la variant d'altura
d'aigua produïda periòdicament per Ics marees, seria més aprofitable, però les despeses de construcció
i d'instal·lació serien enormes, j a que no cal oblidar
que com més diferència d'altura de marea, més gran
seria la dificultat de la construcció, i aquesta solament es podria empondro en determinada època de
l'any. Recordem que 1'escollera de Bilbao ha estat
destruïda per la força de la mar vàries vegades, i
que a casa nostra hem vist la força de les ones dest r u i r el mur que defensa la línia fèrria. En cl nostre país, apart quo al Mediterrani no cs pot pendro
en compte la marea, el sistema ja es fa quasi impossible.
També s'ha dc tenir molt present que les costes
es modifiquen molt sensiblement, i que a vegades
una simple escollera, en pocs anys, canvia la configuració d'un bon espai de costa.
A més de l'acció destructora de les pròpies ones,
queda sempre la corrosiva de l'aigua del mar, tant
0 més important, per á rinstaMaéió, que la primera.
Són doncs, al nostre entendre, i en l'actual estat
do, la ciència, industrial i econòmicament, impraclibles els sistemes avui coneguts d'aprofitament de la
«hulla blava».
En canvi, em sembla que no trigarem gaires anys
en veure pendre a la «hulla incolora» un increment
enorme.
Es troben a cada país regions molt grans en Ies
quals els dies de vent fresc per any són molt nombrosos: cosa quo pormot aprofitar industrialment l'energia al vent captada. A Catalunya, lot l'Empordà es
troba en aquest cas.
Aprofitant terrenys rocosos i inculls, es podria,
amb una despesa relativament petita, instal·lar veri-
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lables bateries de turbines aèries, transformant l'energia mecànica obtinguda en energia elèctrica,
acumulant cl sobrant, i expedint la necessària als
punts de consum.
Ja que res costa, fem algun senzill càlcul.
Suposem una superfície d'un quilòmetre quadrat,
i veiem, en l'actual estat de la mecànica en el sentit q\ic ens interessa (i que molt més progressaria
degudament estudiat) el que es podria obtenir.
Admetem, cosa quo no és cap disbarat, que en un
quilòmetre quadrat s'intal·len, sense que un privi de
vent a l'altre, cinc cents motors aeris moderns, d'uns
\int metres dc diàmetre. Suposem una velocitat mitja
del vent de 8 a 9 metres-segon: cada un d'ells ens
podrà donar, al seu arbre, uns 30 cavalls. Transformem-ho en electricitat i senyalem com a resultat
total, deduïdes les pèrdues, 25 cavalls per motor.

LES

EMPRESES

Les quantioses pèrdues en tonellatge mercant hagudes en les darreres hostilitats, a conseqüència, en
primer terme, de torpedinaments, i les víctimes
també de tants accidents com han originat les condicions anormals que, en previsió i evitació d'atacs
submarins, foren imposades a la navegació mercant
en els diversos serveis que prestà en aquell període,
produïren una ferma intensificació en la activitat de
les empreses de Salvaments.
Com ja son nom indica, les empreses de referència dirigeixen llurs esforços i la llur acció a l'auxili,
previ requeriment, de les embarcacions que a conseqüència d'accident dc qualsevol mena, es troben
en situació apurada. Procedeixen també a la extracció de desterres i restes de naufragis tan procedents del vaixell pròpiament dit, com de la carrega
que conduïa, i també a la recuperació per extracció
de vaixells naufragáis i el salvament de embarrancáis.
En relació a la seva importància, posseeix cada
empresa material flotant i d'enginyeria adequat a
la seva especialitat. Compta també amb personal
apte per a la realització de son comès integrat aquell
per un cós ile buços ben entrenats ja en fatigosos
treballs en les fondàries dels mars i per operaris
ben pràctics en mecànica i enginyeria que apart de
llur perícia en matèria d'apariacions, reuneixin les
qualitats d'enginy i iniciativa indispensables per a
evitar que un moment perdut en consultes pugui
llançar a perdre gran esforços.
Les empreses de salvament tenen per finalitat
única, el negoci, puix no són pas ni l'altruisme n i
ia filantropia els mòbils que originaren la llur fundació. Es pels bons rendiments, que a fl de comptes elles proporcionen, que s'aporta capital per a llur
explotació.
En el negoci de salvaments, l'atzar i la sort hi
desempenyen un importantíssim paper. Moliíssimes
vegades ha succeït que en operacions en les quals
s'hi donava per descomptat un brillant resultat econòmic, per circumstància imprevista o per temporal
sobrevingut quan menys se l'esperava, quedaven inutilitzats molts d'esforços realitzats i esvaïdes esperances ben fonamentades.
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En conjunt, en un quilòmetre quadrat tindríem
12.500 cavalls de força útil. Fixem, per calma i per
massa vent, no més que dotze hores per dia de vent
litilltzàbJe i calculem que, per tant, es fes necessari
acumular la meitat de l'energia obtinguda. Deduïdes les pèrdues en l'acumulació, disposaríem, en tot
moment, de 5,000 cavalls de força en un sol quilometri' quadrat.
Seria fàcil, senzill i relativament econòmic, obten i r l'energia per a l'enllumenat i indústria necessàr i a per a cada localitat.
No tenim cap dubte que això no t r i g a r à en fer-se.
La «hulla incolora» s'ha d'obrir camí i de manera
brillant.
Serà la més neta, segura i econòmica de totes les
hulles de color: és la hulla de l'avenir.
JAUME FONT MAS

DE

SALVAMENT

I a la inversa, vapor que, per exemple, estava encallat i en difícil situació, del qual j a no se'n esperava res i era considerat impossible son salvament;
del que no es preveia altra solució que son debastament per a obter.ir-ne d'ell algun resultat positiu,
providencialment i per l'acció de la mateixa mar
sotmoguda per furiós temporal, sortia el vaixell de
les roques i era recuperat en condicions que el feien
apte per a la navegació, després d'apariacions de
major c menor importància, produint un gran negoci inesperat.
S'obté l'auxili del personal i material de salvament mitjançant el compromís de satisfer, en compensació als serveis que hagin de prestar, una quantitat sempre crescuda i de major o menor importància segons sigui més 0 menys greu la situació del
vaixell auxiliat. Practicant l'aforisme "fer llenya
de l'arbre caigut», com més desesperat és l'estat en
que es trobi l'embarcació socorreguda, per qualscvulga causa que sigui, més crescuda és la compensació
exigida, prescindint del temps invertit en l'operació
i encara que sigui poca la importància dels treballs
en ella realitzats.
Quan el vaixell que a conseqüència d'accident
sigui per la importància de les avaries sofertes, sigui
per la situació deplorable en que hagi quedat és
considerat pèrdua total, les referides empreses prenen a llur càrrec els treballs d'intent do salvament
total o parcial de la mercaderia i del casc, mitjançant abonament d'un tant alçat convingut, o bé d'un
tant per cent del valor salvat, o encara, d'acord amb
les clàusules de la contracta la més generalitzada
i estesa entre totes, coneguda pel nom de «no cure
—no pay» o sigui que no serà pagat el treball, si
d'ell no se n'obtenen els resultats convinguts. Aquesta contracta, en apariència de condicions immillorables, en la pràctica té molts inconvenients que
neutralitzen els aventatges que pugui tenir.
I finalment, prèvies les condicions estipulades, el
propietari d'un cos naufragat fa cessió dels drets
que sobre d'ell té, i passen a ésser de l'adquiridor les
restes del naufragi que pugui extraure, així en càrrega com en mercaderia.
Si es passa a considerar l'obra dc les organitza-
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cions de salvament sota l'aspecte tècnic, es registren
d'elles operacions realment meravelloses. Un dels
fets recents que mereix ésser conegut, és el del buço
que d e m a n à al capità del vapor Océano, torpedinat
i enfonsat a regular profunditat, la clau del seu camarot per a treure'n d'ell una quantitat d'or en ilengot per valor d'uns 18 milions de pessetes que s'havia
confiat a dit capità i tenia guardat.
Com ja hem dit al començar, les quantioses pèrdues així en quantitat com en qualitat, ocasionades
durant la guerra pels submarins, eixamplà extraordinàriament el camp d'acció de les referides empreses, a t a l extrem que, no podent donar l'abast
que requerien les necessitats, induí a l'Almirallat de
l'Anglaterra, el país que majors pèrdues ha sofert en
tonellatge mercant, a aportar el concurs de la Secci de Salvament de la Esquadra en auxili de la flota
mercant, puix eren tan convenients les sol·licituds
en una- com en l'altra.
Anys enrera era concentrada la major part de
l'interès en la recuperació de càrrega perquè s'obtenien d'ella majors rendiments i era de més í à r i '
extreure. Actualment els termes s'han modificat,
constituint els vaixells enfonsats un immens tresor
sepultat.
Incessantment durant la guerra s'han vingut fent
treballs per a la recuperació de la major quantitat
possible del tonellatge perdut. Es calcula que solament la Secció de l'Almirallat anglès ha recuperat
en total uns 500 vapors representant un valor d'uns
1,000 milions de pessetes. Tots aquests vapors, després d'apariats degudament, han renuat la navegació. S'ha donat el cas de vapor que h á estat torpedinat i recuperat per dugués vegades, realitzant
encara les seves travessies pels mars.
I no és pas que la execució d'aquestes operacions
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es realitzés sempre tranquillament i sense entrebancs. Sovint eren molestades per l'enemic, donantse el cas curiós que havent-se fet flotar un vapor
que havia estat enfonsat, sofrí un nou i doble torpedinament que el deixà esmicolat.
" Quant a l sistema posat en pràctica per a extreure els vaixells naufragáis, és per demés senzill i
enginyós. S'utilitzen al efecte unes embarcacions
planes a propòsit per l'objecte al qual se les destina,
proveïdes del corresponent aparell i de cables de
suficient resistència.
Aquestes embarcacions, en mar baixa, són fondejades en l'indret en el qual j a u el vaixell naufragat
i per sota s'hi passen els cables referits. Al créixer
la mar, pujen també com es natural les embarcacions de salvament i amb elles el vaixell que s'intenta salvar, el qual quedant sospès pels cables, és
transportat a platja o baixos propers quedant-hi varat o encallat, procedint-se seguidament a efectuarse-li les apariacions més indispensables per a que
pugui arribar a una drassana de la qual en surti en
perfectes condicions navegables. Ja no h i ha que
dir que la operació que venim a referir és possible
únicament en els casos de poca fondària i amb
marea.
A Espanya h i han algunes Companyies dedicades
al Salvament, si bé de poca importància i radicant
quasi totes al Nord, degut als majors perills que
per a la navegació ofereixen ses costes abruptes i accidentades i els temporals de l'Atlàntic.
Al tractar aquesta interessant matèria, anexe de
la complexa indústria dels transports marítims, ens
hem tingut de limitar per varis motius, a mostrarla i considerar-la en son aspecte més simplificat,
descuidant voluntàriament variacions i ampliacions
del mateix tema, que en la pràctica existeixen.

Una maniobra dc salvament extraordinària
Una notable operació de salvament ha estat realitzada amb èxit brillantíssim sota la direcció de
Mr. Paul Fairwether, de la casa Paul Fairwether
& Co., de Cardiff, armadora i exportadora de carbó.
L'èxit d'aquesta empresa es més considerable per

E l vapor ¿ a A r c . K ' e s / o n . e n c a l l a l . a lesVoques

quan l'operació s'ha realitzat sense l'ajuda de cap
Companyia especialista en aquests treballs i perquè
el projecte que tan brillantment ha reeixit, fou durament criticat per aquells que es tenen per competents
en la matèria.
La realitat, no obstant, ha demostrat d'una manera irrecusable l'eficàcia del projecte de Mr. Fair-

wether, per tal com el vaixell que es creia impossible de salvar, avui es troba a les grades de les
drassanes de Windsor, propietat de Elliot & Jeffrey,
de Cardiff, on fou portat per a apariar-lo.
El vaixell salvat és el vapor americà Lake Weston, de 3,000 tones, que encallà el desembre passat
a conseqüència d'haver topat amb unes roques a
Nash Cwm, al canal dc Itristol.
El Govern americà va fer una infructuosa temptativa de salvament, amb la particularitat, que en
comptes de treure el Lake Weslon d'entre les roques,
hi deixà el remolcador Nodzu que hi havia enviat
per a ajudar al salvament; el Nodze encare és enca
Ilat a aquell indret. El Govern americà aleshorQs
decidí abandonar el vapor esperant que els corrents
el treurien, deixant-lo en la situació d'un vaixell
naufragat i el vengué eventualment a Mr. Vergottis,
de Califòrnia, Grècia, i a Mr. Paul Fairwether, de
Cardiff, per 3,600 £.
Des de "''adquisició del nàufrec, Mr. Fairwether
ha fet quatre provatures inútils per a salvar l'esmentat vaixell, però malgrat aquests fracassos, no
perdé les esperances i fa pocs dias realitzà la quinta
temptativa amb un èxit complet.
El fracàs de les anteriors provatures de salvament
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del vaixell, són atribuïdes a la poca oportunitat amb
que es realitzaren, malgrat que el temps durant el
període de preparació de cada una ios bo, mentre
que la darrera fou preparada quan la marea alta
es retirava, prevenint la força dels corrents 1 totes
les possibilitats d'observar i guiar el vaixell amb tota
cura.
Pel que toca al sistema posat en pràctica, cal fer
avinent que el vaixell té una gran bodega al costat
d'estribord i el mitjà utilitzat per a obtenir la flotació necessària en aquell costat, fou omplir l'esmontada bodega de barrils buits. Com que el vaixell
ha estat arrancat de les roques aprofitant la seva
màxima flotació i ha saltat sobre una cresta de roques damunt de les quals no hauria pogut relliscar,
perquè no surava prou, ha estat necessari construir
un curt canal per a donar-li pas fins a ser fora
del tot.
Durant l'operació hi havia quatre remolcadors a

punt d'endúr-se'i: el Margaret Ham, el Spray, VOceana, i el Pioneer. Finalment, el vaixell ha estat tret
de les roques ajudant-se amb l'estrebada de ses pròpies grues i ha quedat lliure i surant davant del Mar(jaret Ham, que l'ha pres a remol;.
El Làke Weston té serioses averies i caldran alguns mesos per a posar-lo en condicions de navegar.
Mr. Fairwether és molt felicitat per l'èxit de l'operació, per quan el valor del vaixell, un cop estigui
apariat i tenint en compte els preus actuals, serà
aproximadament de 75,000 £.
El Lake Weston fou construït per la Detroit Shipbuildíng Company, de Wyandotte, per a la United
Glates Shipping Board (Emergcncy Fleet Corporation), i va ser llançat pel març de 1918.
Les seves dimensions principals s ó n :
Eslora
251 peus
Mànega
43 peus 8 polsades
Puntal
18 » 5
»

LES MODERNES CONSTRUCCIONS

EL VAIXELL TRANSPORT D'OLI
MÉS GRAN DEL MON

Ultima adquisició de la R. M. 5. P.
Sout American Cargo Service
El nou vapor Severn ve a augmentar el servei de
transport entre Anglaterra i el Continent, i el Brasil i l'Argentina.
El Sevem ha estat construït per Short Brothers,
Limited, Pallion, Sunderland. Les seves dimensions
principals s ó n :
Eslora.
Mànega
Puntal

.

. . . . .

413 peus
52 peus 4 polsades
31 peus

El 27 de maig fou llançat el vapor San Fernando,
que és l'últim adquirit per a la flota de la Eagle,
Oil Transport Company, Limited.
Aquest vaixell, que ha estat construït per Sir
W. G. Armstrong, Whitworth & C0, Limited, Walker,
Newcastle-ou-Tyne, és el transport d'oli més gran que
navega actualment. És de 18,000 tones i fa 540 peus
d'eslora.
Porta 12 dipòsits per oli, cada un dels quals és
dividit en compartiments per mampars. Els tubs

E l vapor S e v e r n

E l vapor S a n F e r n a n d o

Al peu dels pals porta aparellades quatre grues
d'engraellat d'acer i de més a més altres onze també
d'engraellat d'acer, van disposades en poderosos soporls, donant un total de 1G grues de vapor.
La m a q u i n à r i a ha estat montada per la NorthEastern Marine Enginecring Company, Limited, de
Sunderland i consisteix en màquines de triple expansió, amb cilindres de 27, 44 i 71 polsades de diàmetre amb una curva de 48 polsades.
El vapor es produeix en tres calderes tubulars que
treballen a 180 1b. de pressió. En les proves, assolí
una velocitat de 12 nusos.

de càrrega són disposats de manera que poden carregar-se quatre classes d'oli diferents a l'hora; l'oli
també pot ser traslladat de dipòsit i pendre'l directament del moll.
Els dipòsits dels costats porten aparellats tubs i
vàlvules a part de manera que l'oli pot ser traslladat independentment del dels dipòsits principals.
El San Fernando és un exemplar de transport
d'oli de gran tonellatge d'una sòrie el primer dels
quals fou el San Florentino, enllestit a Wallseud fa
unes sis setmanes aproximadament.
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CULTURA

MARITIMA

per En Joan Soldevila Caníó
(Discurs llegit en la s e s s i ó d'obertura del curs de 1916 a 1917, de la Societat de Geografia Comercial)

(Continuació)
Durant la resta del segle passat es feren algunes
temptatives per a que terminés la crisi dc la marina
i s ' a r r i b à a tenir una ilota militar que, sense ésser
de primer ordre, representava decorosament Espanya ; era en aquella època de tanteig i vacil·lacions
en totes les marines del món, en la qual encara es
dubtava de l'eficàcia del vapor, a la qual conseqüència obeïa que els vaixells estessin proveïts d'un
complet aparellament; era l'època en que la construcció metàllica quasi no s'havia iniciat i l'artilleria mancava de la gran potència que avui té. Totes
aquestes raons motivaren que es podessin construir
amb relativa economia les fragates de fusta Lealtad,
¡llanca, Almansa, Villa de Madrid, Bercnguela i altres ; i les acuiraçades Numancia, Vitoria, Tetuan i
Sagunto. P e r ò com que els nostres arsenals no
comptaven amb elements n i crèdits per a construir
amb rapidesa, des de que es posava una quilla, fins
que el vaixell estava en disposició de prestar servei,
passaven deu anys o més i quan, finalment, el vaixell navegava, j a les marines estrangeres posseïen
tipus més perfectes i continuava patent la nostra
inferioritat.
També la marina mercant, i especialment la catalana, tingué el seu període de prosperitat durant
la primera meitat del segle dinou, després d'acabada la guerra amb F r a n ç a .
Alguns dels nostres mariners que renovellaren el
tràfic amb les noves repúbliques sud-americanes, interromput quan la proclamació de llur independència, obtingueien grossos beneficis i llur exemple fou
seguit per altres, motivant que les expedicions fossin
continuades pels nombrosos vaixells que formaren la
cèlebre ruta del Tasajo.
L'entusiasme per les empreses marítimes renaixia novament a Catalunya i les nostres costes es
cobrien de drassanes i es construireu centenars de
vaixells, que tripulats sjvint per individus units per
llaços familiars i per l'interès comú, com en els
temps antics, desenrotllaren el nostre comerç amb
tots els països i especialment amb l'Amèrica llatina,
fins l'any 1869 en el qual la supressió del dret diferencial de bandera motivà la competència que varen
venir a fer-nos les marines estrangeres amb llurs
moderns vaixells de vapor i la ruïna de la nostra
flota de velers.
Per no estar preparat industrialment el país per
a sofrir la transformació que va tenir lloc en ei material de navegació, a n à decaient el nostre comerç
marítim amb bandera nacional, i la nostra marina
a r r i b à a una situació lamentable a final del segle
passat, puix no servien de res els esforços que individualment es varen fer per a adquirir alguns vaixells vells de vapor trets de les marines estrangeres.
Estava adormit de t a l manera en nosaltres l'esperit marítim, que no era possible associar els capitals que per a empreses d'aquesta naturalesa es requereixen, n i exercir sobre el Govern la pressió
necessària per a que dictés les mides que amb urgència requeria la salvació de la nostra flota.
Mentre que la nostra marina estava inactiva, les

estrangeres piogressaven llançant nous i més perfectes vaixells i agavellant el nostre comerç marítim.
Del quart iloc que ocupàvem a Europa al final del
primer terç. del segle passat, passàrem al sisè en
1899-19Ü0 i al dotzè en 1913-1914.
Sortosament, i gràcies a campanyes anteriors en
les quals preagueren part les Cambres de Comerç i
Navegació i la Lliga Marítima Espanyola fundada
l'any 1900, es promulgaren en 1908 i 1909 les lleis
dites de l'esquadra i de comunicacions marítimes, i
com resultat de les quals s'inicià un nou ressorgiment; gràcies a la primera, es creà la Societat
Constructora Nava! Espanyola, que ha construït en
poc temps els cuiraçats de m é s de 15,000 tones España, Alfonso X I I I i Jaime I i varis vaixells més
petits; gràcies a la segona, la nostra flota mercant
ha augraenfal en cinc anys en unes 130,000 tones en
vaixells de vapor.
Cal que tornem a ésser el que érem maritimament,
i per a conseguir-ho és necessari que les aspiracions
dels elements m a r í t i m s espanyols siguin apoiades
per tot el p a í s ; però com que aquest no pot interessars'hi perquè ho desconeix, cal que es desperti en el
poble l'interès en tot allò que es relacioni amb el
mar i infondre per tots els mitjans la cultura marítima.
» **
Poden arribar a obtenir-se resultats notables i
fins i tot brillants seguint dos camins diferents, però
convergents a un mateix punt: l'ensenyança d'adults i la de nens. Ambdues ensenyances s'han intentat i fueloom s'ha iniciat en aquest sentit, però
per mancar d'un pla ordenat i metòdic i per no haver-se prestat a aquesta classe d'estudis la protecció deguda, els esforços aïllats, per molt lloables que
siguin, no poden produir els resultats que es persegueixen.
Cal, doncs, encausar les corrents que comencen
a formar-se, posar de manifest per mitjà d'escrits
que arribin u la massa del públic, la necessitat imperiosa de divulgar l'ensenyança m a r í t i m a elemental
i els resultats que de la mateixa es poden obtenir.
Es necessari organitzar en tots els centres culturals,
així en les grans ciutats com en els pobles, cursets
0 sèries de conferències sobre assumptes marítims,
adaptant-les, sempre que sigui possible, al caràcter
de les indústries i comerç de la localitat i als fets
històrics que s'hi hagin desenrotllat, iHustrant-les
amb projeccions lluminoses fixes o animades, i completant-les amb visites coUectives als ports i llurs
dependències, als grans i moderns vaixells de guerra
1 de comerç.
Podem valdré'ns també, com a exceUént mitjà de
divulgació, del cine, organitzant sessions en les quals
es projectin la major quantitat dc pel·lícules referents
a assumptes navals, i per a millor il·lustració, es
distribuíssiu entre els concurrents una conci.-.a ressenya aclaratòria de les escenes que s'exhibissin.
I per últim cal una gran propaganda per mitjà
de la premsa diària.
Coní uarà
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L"antic comissari de la Marina mercant de França M. Uuisson, suara rellevat en el càrrec per haver estat disolt dit comissariat que passa al M i nisteri de Treballs públics i Transports, redactà
un projecte relatiu a l'ensenyança preparatòria i a
l'exercici de les diferents professions de la indústria
marítima.
Creiem oportú assenyalar els principals punts
que tracta l'esmentat projecte per a la major il·lustració dels que s'interessen per les qüestions d'ensenyança nàutica.
Els oficials de coberta, de màquina, comissaris,
metges, empleats de les empreses de navegació, maïtre d'hótel i cuiners seran preparats, en les escoles
especials, sobre les funcions que tinguin designades.
Igualment, els pescadors apendran en les escoles
la tècnica de llur ofici.
Els desigs de Mr. Bouisson, s'inspiren en proporcionar a la marina del seu país un personal real
i positivament preparat per a les funcions a desempenyar, seguint un mètode racional i adaptat a
ies condicions modernes de la navegació.
Una de les primeres reformes té per objecte el
desenrotllar l'ensenyança marítima professional,
fer l'ensenyança m é s completa i més pràctica, de tal
manera que el futur capità pugui assegurar, no
solament la conducció, sinó també la direcció general de tots els serveis d'un gran transatlàntic.
Els decrets que constituexen per a l'avenir l'estatut dc l'ensenyança dels navegants, han estat elnborats en ple acord amb el professoral de les escoles
d'hidrografia, amb els representants dels naviliers,
amb les federacions de capitans i dc patrons de cabotatge.
Un primer decret del 19 de març tracta de les
escoles de navegació. El projecte comprèn la creació d'escoles nacionals de navegació marítima anàlogues a les escoles franceses d'arts i oficis.
Amb el fi de permetre amplément l'ingrés en
dites escoles, l'ensenyança serà gratuita i es concediran bosses als alumnes el treball dels quals
contribuís, abans d'ingressar, a assegurar l'exitència dc llurs famílies.

EL

Acordà el Consorci, que després de la tramita-

FRANÇA

L'Institut marítim comercial de l'Havre queda
suprimit i reemplaçat per un centre d'estudis superiors de la Marina mercant dc P a r í s .
Les escoles primàries, primàries superiors, LSCOles pràctiques de comerç i d'indústria i tots els establiments escolars que depenguin de l'administració
de ia Marina mercant, podran crear seccions preparatòries per a ingressar a les escoles nacionals de
navegació marítima.
Finalment, s'admet l'ensenyança professional
donada en establiments lliures sempre que es conformin amb les disposicions reglamentàries generals en vigor relatives a l'ensenyança lliure.
Tal és en línies generals el decret.
Hom pot preguntar-se si realment P a r í s és el
lloc adequat per a establir-hi un centre d'estudis
superiors marítims. Si l'Institut marítim de l'Havre ha donat resultats insuficients, no ha estat per
írobar-se a l'Havre, sinó per raó d'una organització
deficient a la qual podia posar-se remei. Sembla
que en qualsevol gran port dc F r a n ç a s'haurien
trobat excel·lents professors i conferenciants pel centre d'estudis i així s'haurien evitat als capitans que
hi vulguin estudiar unes despeses extraordinàiies
inevitables a París. Al mateix temps restarien en
contacte amb les coses del mar, continuant vivint
cu llurs ambients familiars.
El segon decret del 20 de març tracta dels títols o nomenaments, de les prerrogatives que
concedeixen i de les condició is per a la llur ob·
tenció.
Els diferents títols seran d'ara endavant els següents; Títol de capità d'altura (long. cours); Títol
de capità de cabotatge; Títol d'oficial d'altura; Títol d'alumne oficial dc la Marina mercant; Títol de
patró de borneig.
L'obtenció de cada un d'aquests títols està subordinada a les condicions d'edat, durada d'embarcament, així com també a exàmens teòrics i pràctics que també s'emimeren en el decret de referència.
Aquest darrer decret no ha estat en general ben
acollit pels mariners, que opinen en llur majoria
que un sol títol de capità és suficient.

DIPÒSIT

El Consorci del Dipòsit Franc, ha aprovat els
projectes de contracta d'arrendament dels coberts
ó i 6 i espais descoberts anexes al moll dc Barcelona i dels terrenys del moll del Morrot, oferts per
la Junta del Port per a la installació dels serveis
del Dipòsit Franc. S'estudien les mides econòmiques convenients per a la ràpida realització dels
esmentats projectes.

A

FRANC

ció de les diligències necessàries, es procedeixi per
l'Alcaldia a la firma dels contractes estipulats amb
la Junta del Port, publicant-se tot seguit les bases
del concurs d'arrendament dels serveis de magatzematge.
Després s'inauguran de seguida els serveis del
Dipòsit Franc, en la seva instal·lació interina, activant-se la construcció provisional al Moll del
:.:orrot.
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Vista del port

LA GUERRA FACTOR DE MISERIA

la penitència d'un dels pobles de la costa catalana.
Esmentem el cas de saber-se sacrificar tot el poEl bell port de Palamós no dorm ja L a parable, repartint-se per torn rigiirós cl treball de deslització que la guerra p o r t à en molts pobles i que
càrrega d'algun que altre vaixell esciducer.
a P a l a m ó s s'hi ensanyà, té tendències a finir; els
En acabar-se la guerra, començà l'esperança
simptomàtics moviments que hom observa arreu,
d'assolir aviat temps millors. En la preparació de
són el preludi d'un proper despertar.
les hores futures, hom veu l'invasió de la saba
I el port de les aigües transparents, va a redres- nova que reconforta.
sar-se, desentumint les diferents branques del seu
Descomptant les altes i múltiples estives de suro
poder industrial i així recomençar la seva vida
de tota mena que es descobreixen arreu, i les llaropulent.
gues rengleres d'obrers amb cara optimista en sorAquesta vida que durant els cinc anys que ha. t i r de llurs fàbriques, es nota un gradual augment
durat la gran guerra, ha estat sospesa, ho. fet pasen els negocis de la mar, essent-ne el millor símpsar als pobladors de Palamós hores ben amargues,
toma l'arribada a aquelles aigües de navilis de
moments crítics en els quals la misèria s na ense- països en els quals h i havien abans relacions conyorit d'algunes llars, i per aixó, després d'haver
mercials.
indicat les causes de llur empobriment, volem, enuAra, que si ve l'augment cobejat, h i h a u r à desmerant-ne detalls, evidenciar com la nostra r a ç a sap
proporció entre el port actual i el que exigirà el
salvar esculls gairebé insuperables.
nou moviment.
En esclatar la universal conflagració, la vida de
E l port no és petit, però l i manquen elements.
Palamós, que r a u en la mar, a n à esllanguint-se;
No és del tot insegur tampoc, però en les diades
les clarianes que anaven deixant en el seu port les
en que bufa el vent del migjorn, els cors de la
naus que es feien a la mar, ja no s'oií.plien i totgent de mar s'esborronen en el record dels nomhom constatava amb angoixosa temença que la brosos i tràgics naufragis del passat gener.
quietud forçosa es generalitzava. Darrera d'això,
Un no es pot estar de recollir i n s i n ú a n t s ruvingué la paralització de la indústria surera, quemors. Es diu si la lentitud en les obres és més in
dant la vida del poble a m e n a ç a d a de fam.
teressada que natural. S'afirma que no h i h a u r à
En aquestes circumstàncies, nombroses famílies seguretat en el port, mentre l'escollera de Llevant
que s'hi havien arredossat a l'escalf de la passada
no s'allargui una cinquantena de metres. Es dolen
opulència, emigraven a llocs en els qua's fos més
de la manca de elements per a la càrrega i descàrfàcil guanyar-se el pa. Alguns dels filis del poble,
rega i alguna que altra futesa que s'esvairia en
cansats d'esperar el treball que mai re'òmençava,
activar l'acabament del port i l a seva adaptació a
també buscaven en altres bandes la sustentaçió, i
les modernes necessitats.
els demés, els que no tenien esma de fugir-ne, n i
Fins que això sigui assolit, el port no a d q u i r i r à
coratge per a volar a terres inconegude-s, es resigla importància a que està destinat. Esperem molt
naren a la misèria.
de l'empremta comercial que hi donaran alguns
La població quedà reduïda a la meitat. Entrehomes orientats per corrents modernes.
mig .d'aquell dejuni, el poble tot sabé comportar-se
La por i la inseguritat dels actuals moments, fa
al nivell que ia humanitat estima més. Ni un plany
que no es tiri avant un projecte de drassanes que
estrident, n i una espurna de violència; tothom err
marcarien fita gloriosa en. el recomençament d'una
conscient de que les causes que provocaven aquella
vida m a r í t i m a més exhuberant a Palamós. Això
inactivitat eren imputables a elements contra els desitgem després dels dies angoixoses a que l'atzar
quals no es podia lluitar. I així s'anà allargant el condemnà sense mereixement.
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Un aspecte del porl

E l salvamenl de la balandra porluguesa E s t r e l l a do M a i

LES DESFERRES DEL MAR

amb més bona voluntat que elements, no tenim res.
I això que l'extraordinària escassetat de ports de
refugi que patim, fa que cada poc temps tinguem
de lamentar alguna que altra desgràcia d'aquestes.
Suara hem fet una visita al port de Palamós,
en el qual hem vist un d'aquests salvaments admirant-s'hi solament la bona voluntat i manta vegada una admirable experiència.
El prop passat gener, la n i t memorable en que
la mar sembrà les nostres costes de desferres de
vaixells i els cors de infinitat de famílies de dol,
naufragà la balandra portuguesa Estrella do Mar
en aquell port.
La manca d'elements no permeté al seu temps
intentar un salvament profitós. Ara, després de sis
mesos, s'intenta salvar-ne les desferres.

Recorrent les nostres costes, hem pogut veure
com es desenrotllen petites indústries
algunes
d'elles amb força profit. No h i manquen pas les
que enriqueixen als seus conreadors amb aprofitament de la riquesa que la mar arrebassa a l'home.
La del salvament de desferres d'algun naufragi
ens ha cridat fortament l'atenció, particularment
pel seu estat embrionari, capaç, però, en el seu
desenrotllament, d absorbir aquest caire de les i n dústries de mar en les nostres costes.
El salvament de naus naufragades, és un negoci que es fa i tots els països que viuen de cara
al mar, tenen elements per a aquesta mena de
treballs. A casa nostra, llevat d'escasses persones

E l brlck -barca C l s n e r o s , de la c a s a G a s ò l i b a 1 A l v a r g o n z à l e z , que é s esperada aquest mes procedent de Santos
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Com en tantes altres empreses aillades, hom
descobreix persones compotentíssimes en aquests
afers, que mancades d'un utillatge adequat no poden treure més que un relatiu profit de llurs trebaDs.
Valga'ns, però, que encara queden per aquestes
costes alguns d'aquells homes de la mar, que sols
són feliços quan lluiten amb ella. Precisament amb
ells s'hauria de comptar si d'aquesta petita indústria se'n volgués fer un gran negoci.
No s'ha de suposar aquest negoci circumscrit a
aquesta feina solament, sinó que l'apariació dels
vaixells que se salvessin podria ésser una ampliació del mateix.
Es treballa ara amb mitjans rudimentaris i per

REVISTA

acubar-l;o d'udolar, hom no pot trobar a casa nostra una corda d'acer prou forta per a resistir
l'embranzida d'un potent remolcador. I això que
per aquí no es pot pas dir que en tinguem gaires.
El m é s sensible, però, és que totes aquestes cases que es dediquen a la compra i venda de desterres de vaixells, no hagin arribat a unir forts capitals, encara que fos reunint mantes raons socials
amb la seguretat de que amb aquests mitjans no
serien abandonades desforres que, amb mitjans suficients, alleugeririen les pèrdues dc l'armador del
vaixeU n à u f r a g i serien motiu de rendiment per les
empreses de salvament.
J. CASTELL

DE

Comentaris
Quan era d'esperar en els nólits una tendència
a la baixa, si bé mantenint-se a un nivell extraordinari encara, heu's aquí que en la majoria dels
mercats i per causes diversos els nòlits experimenten
moviment ascensional, fins arribar en alguns d'ells,
com és el de Bilbao (mineral) a doblar en poques
setmanes quasi bé son valor, augmentant també
en grossa proporció en els mercats de mineral del
Mediterrani.
Semblava que amb l'augment de tonellatge amb
llibertat de contractació i per tant de disponibilitat
d'una part del tonellatge aliat, que paulatinament
ha vingut éssent alliberat, s'hauria produït un major descens en les cotitzacions.
Quan al sospendre's les hostilitats, fou firmat l'armistici, cessant simultàniament l'acció dels submarins i per tant desapareixent les zones perilloses,
quedaren anul·lades càrregues quantioses que com
cl segur de guerra, gravaven enormement el preu
del transport.
Immediatament els nòlis experimentaren una
baixa considerable, baixa, però, que a fi de comptes
venia a representar aproximadament el valor d'aquelles càrregues extraordinàries que desapareixien
junt amb els perills resultants de la guerra, més el
marge de diferència en els canvis per l'alça que experimentaren.
Poques variacions havien sofert les cotitzacions
en general fins al present, però de poc temps a aquesta part s'ha anat fent sentir més la manca de tonellatge, repercutint naturalment aquella en el mercat
de nòlits.
La consolidació de la pau, s'espera que sigui una
realitat dins d'un plaç breu i que per tant que es
modifiqui aviat el pla en que es desenrotlla actualment el comerç marítim. És d'esperar que el Govern anglès, després de retenir el tonellatge indispensable per a les necessitats de la desmobilització
general i les necessitats nacionals més peremptòries,
es trobarà en condicions de suavitzar en gran proporció el control que exerceix encara sobre la seva
marina mercant i que una gran part de tonellatge
podrà ésser ofert en lliure concurrència.
Anglaterra, a pesar de l'enorme pèrdua soferta
durant la guerra, evaluada en set milions i mig de

NOLITS

tones, segueix éssent, amb un gran marge de diferència a son favor, la primera potència m a r í t i m a .
El seu tonellatge és, si bé no superior a la meitat
del mundial, com ho era anys enrera, gairebé la
meitat del total existent. Sabut és que son Govern
té retingut bona part del tonellatge nacional, la
qual cosa significa que el dia que comenci a despendre-se'n serà auganentat el tonellatge de que
avui disposa el mercat lliure, en una quantitat i m portant que millorarà la seva situació i p o r t a r à la
baixa del preu de transport.
Es impossible encara preveure la proporció i el
temps en que es p r o d u i r à el descens en els nòlits
fins a arribar a son nivell normal; com també és
prematur vaticinar a l valor que correspondrà aquest
nivell.
Indiscutiblement que tan aviat com tots el mars
siguin oberts al comerç lliure, es p r o d u i r à una gran
demanda de capacitat per al transport de primeres
matèries absorbint una gran quantitat de tonellatge,
però h i ha que tenir en compte que aquesta absorció
e s t a r à en bona part compensada per les menors necessitats dels molts i importants mercats d'articles
manufacturats, que trigaran bastant de temps a recobrar llur normalitat.
Respecte al futur promig de normalitat en els
nòlits, després de considerar l'augment molt important que per diverses causes es m a n t i n d r à definitivament en el cost de construcció naval; el molt més
crescut cost de les apariacions, que al propi temps
i per una llarga època, seran en quantitat extraord i n à r i a degut al treball intens i continuat que han
vingut prestant els vapors fins al present; que tota
classe de despeses han sofert augments considerables de quatre anys en aquesta part, la majoria dels
quals quedaran j a amb caràcter permanent i per fl
la seguretat de que no desapareixeran ja més del
tot, els impostos de tota mena que actualment pesen
sobre ies utilitats, s'adquireix el fonamentat convenciment que el futur promig de normalitat en els
nòlits s e r à bastant m é s alt que el de quatre anys
enrera.
Però enfront de tots aquests factors anteriorment
exposats n ' h i ha un de molta importància que probablement p r o d u i r à efectes oposats als d'aquells.
Els Estats Units, en primer terme, i en segon el Japó,
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han augmentat extraordinàriament la seva flota
mercant. Especialment el primer que, s'havia mantingut allunyat dels negocis del mar, s'hi ha llençat
decididament, i ha esdevingut j a una potencia marítima que dóna que pensar a la que ha exercit i exerceix la supremacia del mar.
Es molt possible que no tan sols els Estats Units
ompleni el buit que ha deixat Alemanya, sinó que el
sobrepugi també, ja que avui dia compta amb tant
tonellatge com el que ella tenia i a més compta amb
mitjans fabulosos que els fan més temibles que
aquella.
Mentre la marina anglesa ha permanescut i permaneix encara gairebé lligada de mans, la dels Estats Units es va obrint mercats, i és d'esperar una
ferma lluita entre ambdues potències, puix que l'Anglaterra no es deixarà arrabassar fàcilment la hegemonia que exercia en sos antics mercats i farà tota
classe d'esforços per a la conquesta dels mercats
alemanys.
No hem de trigar gaire temps, si per cas, ha ésser-ne testimonis.
Situació de mercats
i últimes cotitzacions
Carbó
Oest d'Anglaterra.
Segueix la mateixa situació comentada en el número anterior. La manca de tonellatge s'ha anat
accentuant tant per les majors dificultats en obtenir
permís d'exportació pel que es refereix a l'estranger,
com pel desgavell que produixen en tots els ordres
les vagues persistents que es venen desenrotllant amb
greu perjudici pels interessos col·lectius.
Les últimes cotitzacions tampoc varien quasi bé
de les anteriors comunicades:
Cardiff-Barcelona, 80; Sevilla, 70; Dilbao, 61/3.
Swansea-Barcelona, 80; Clyde-Gènova, 50/6.
Est d'Anglaterra.
També en aquesta regió carbonera segueixen les
coses en el mateix agitat estatisme, essent agreujada
la situació per les crescudes requises de carbó per
a les necessitats de l'Alinirallat.
Per a Espanya no hi ha hagut durant aquests
dies cotitzacions. Per al Mediterrani únicament
s'ha contractat per Itàlia, Gibraltar i altres ports
al·liats al nòlit de taxa pel carbó, 52/6.
Cereals
Argentina:
Si hi ha hagut algun moviment en aquests mer
cats, ha estat en sentit d'alça. Segueix flaqueijant
el tonellatge.
Per a Barcelona s'ha fet un noliejament, l'últim
conegut a 280.
Per a Anglaterra i nacions aliades, segueixen regint els nòiits de taxa coneguts; 62/6 Regne Unit;
115 Itàlia.
Per a transpori de l l i , amb destí a Anglaterra,
s'ha firmat alguna contracta a 210, però la dificultat
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estriba en obtenir permís per a tal transport, haventse donat el cas de derogació del que havia estat
concedit.

Mineral
Aquest mercat és el que ha sofert més variació en
els últims dies. El tonellatge cada dia més escàs i
amb major proporció l'escassesa en el Nord que en
el Mediterrani, i per aixó es comprèn que a Bilbao
s'hagi fet ja 30 quan en el Mediterrani no passa
de 26.
I és que al Mediterrani es compta amb el tonellatge que després de viatge de carbó destinat a les
nacions alliades d'aquest mar, prenen mineral com
a retorn.
En canvi a Bilbao ha d'ésser tonellatge que h i
vagi expressament, o bé amb carbó pels ports espanyols del Cantàbric, que els de F r a n ç a ja tenen
son mineral.
Les últimes cotitzacions: Sagunte-Middlesboo, 22;
Almeria-Middlesboo, 24/6; Melilla-Barrow, 26; Bilbao-Middlesboo, 30.
Geweraí
També amb manca de tonellatge.
Últimament s'ha fet Mediterrani-Anvers, 125.
Sal, s'ha fet 35; Torrevella-Santos.
Per viatge
Golf Mèxic-Liverpool, 27 i mig i 30 dòlars (net
form).
Time Charter
Molta demanda de tonellatge i poca oferta. Apenes s'han fet operacions. Segueixen de 20 a 25, segons la duració.

VARIA
Exàmens
Han terminat llurs estudis de maquinista naval
en aquesta Escola Especial de Nàutica, els següents
alumnes: Joan Bonavia F l i x ; Joan Bonavia Jacas,
Ramon Caballé, Anton. Caballé, Manel Bocio, Joan
Arias i Ramon Duran.
La casa "Mac Andrews i Companyia"
La casa anglesa «Mac Andrews i Companyia»,
establerta a Espanya, es diu que té el propòsit de
comprar vapors per a rependre els serveis que feia
abans de la guerra amb els excel·lents vapors uue
poseía. •
Si aquest piopòsit es porta a terme, seguramerl
que serà amb la condició que els vapors seran
anglesos, però abanderats a Espanya, puix cal tenir cn compte que la casa «Mac Andrews i Companyia» és avui una fillola de la potent Companyia anglesa «Royal Mail».
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LES

CONSTRUCCIONS

L'impuls adquirit per les construccions navals a
Espanya, encara que no respon a les necessitats del
nostre comerç marítim, representa, no obstant, el
primer pas donat per a arribar a la solució del problema, en el qual ha de fonamentar Espanya el
seu desenrotllament en l'ordre del treball i de l'economia.
Inicià aquest ressorgiment la Societat Espanyola
de Construcció Naval, la qual en un plaç curt ha
establert drassanes i tallers importants a Cartagena, Càdiz. Ferrol i Sestao, en les quals s'han construït i s'estan construint unes 100,000 tones de desplaçament.
Després d'aquesta iniciativa en varen venir altres com les drassanes de Tarragona, Societat Espanyola de Construccions Metàl·liques, Cardona,
Nervión, Echavarrieta, Eraso i C.a, Euzkalduna,
Transmedlterrània,
Constructora Gijonesa Díez,
Fills de B a ñ e r a s de Vigo, Cadagua, Construccions
i Paviments, Beraza i C.a, Ardanaz i altres de petites destinades generalment a la construcció de
velers, completart aquesta obra l'instal·lació de
tallers per a construccions de calderes i màquines
marines la Maquinista Terrestre i Marítima i la Societat Balcock i Wilcoc.
Aquest encausament del capital, és necesssari
protegir-lo i estimular-lo per tots els mitjans, tan
oficials com particulars. Primerament convé l a
pròrroga de la Llei de Protecció a les indústries
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MOLLS

Malgrat que la guerra hagi deturat la vida floreixent del port d'Amsterdam, no s'ha perdut el
temps durant el període de forçosa inactivitat, pel
que toca a les obres dels nous molls, nomenats molls
de Coen (Coenhaven). Aquests són els primers molls
per a grans vaixells, construïts a la banda de ponent
d'Amsterdam i són només una part de l'importahtíssim projecte que comprèn la construcció d'un
port en aquell indret, en direcció del mar de)
Nord.
Aquests molls, que no són més que el primer
pas en les grans obres projectades, ofereixen ja molt
més espai per a desembarc que no pas el que actualment existeix a Handelskade (molls comercials) i
tenen plaça per a amarrar vaixells de gran tonellatge. Els «Coen Docks» seran situats en el «podler»
d'Amsterdam (tros de terra protegida per dics) a
la banda sud del Canal del mar del Nord, entre els
Minerva (o «Wood») Docks i els Petroleum Docks.
Els treballs preparatoris foren començats ara fa un
any i mig pel departament de Ports i Canals, del
Ministeri d'Obres Públiques. Simultàniament amb
els treballs de planteig del nou port, s'han realitzat part de les obres dels nous molls, utilitzant el
material excavat, per a assentar-hi els fonaments
dels molls, per a començar el dic. Aquest dic tind r à ITJO metres sobre la marea alta i i m p o r t a r à una
doble via que s'estendrà al llarg del Canal del mar
del Nord.
La naturalesa del terreny és molt favorable a la
índole de les obres i els treballs d'assentament dels
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marítimes, que independentment de la seva tendència conservadora, és la més equitativa, perquè les
primes que es concedeixen a la construcció naval
no suposen cap desnivell alo pressupostos de l'Estat. Es un petit sacrifici que s'atorga a manera
d'avenç, perquè després torna augmentat,pels variats ingressos que representen per a la recaptació
pública el tributs, contribucions, drets i tots els factors que representa el tràfec m a r í t i m .
És veritat que per ara les nostres indústries transformadores són tributàries de l'estranger, perquè
la producció siderúrgica depèn, quasi en la seva
totalitat de la importació dels carbons. Però aquesta dependència cal que desaparegui perquè tenim
mitjans propis per a assolir-ho. La riquesa carbonera
del nostre país és molt important, podent-se calcular en quatre milions de tones. ¿Com es pot explicar que trobant-nos en possessió dc la primera matèria per a la producció siderúrgica, bagnem de recórrer a altres països a bucar-ne? Això solament
s'explica per la manca d'iniciatives oficials i el que
el capital no s'exposa en aquestes empreses.
Cal estimular l'explotació del nostre subsòl, per
a donar vida a la indústria siderúrgica i arribar
aviat a obtenir una nombrosa i moderna marina
mercant, única manera d'ocupar el lloc que ens correspon entre els països euripeus progressius.
ANTONI LOPEZ PEBEA

A

AMSTERDAM

daus de la solada començaran probablement aquest
mateix estiu.
L a nova explanada tindrà 750 metres de llargada
i 400 d'ample, donant un à r e a total de 33 hectàrees,
la qual cosa vol dir que serà una de les més importants del port d'Amsterdam.
La llargada dc l'espai destinat a moll tindrà uns
dos quilòmetres, dels quals, no obstant, només 1,200
metres seran completament aparellats. Per a donar
una idea de l'importància dc la nova construcció,
n'hi ha prou amb dir que l'IIausdclskadc (moll comercial) té aproximadament uns 1,000 metres de moll.
També s'hi reservarà un espai per a la construcció
de magatzems i dos edificis: un per les autoritats
locals i un altre per a les empreses particulars.
La profunditat en aquests molls serà de 10 metres
i tindran espai suficient per a vuit vaixells de d i mensions considerables.. L a part del port en el
qual les obres no són començades del tot, és utilitzada per lloc d'ancoratge. A l'entrada dels molls
s'hi deixarà un espai de 100 metres d ' a m p l à r i a , pel
costat del Canal del mar del Nord.
Els Coen Docks no seran més allunyats del centre
dc la ciutat, del Dam, per exemple, que el port de
Llevant i no obstant el camí per arribar-hi serà més
curt. No hi ha cap via fèrria ni hi ha intenció de
projectar-n'hi cap, per quan s'assegura que la
((Dotch Kàilway Company» pensa construir un viaducte a l'extrem de la Spaaredammcnstraat.
Es calcula que aquestes grans obres no seran
enllestides fins d'àqni dos anys.
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E L S TRANSPORTS MARÍTIMS A FRANÇA
Mr. Fierre Dupuy, no\i Comissari de transports
marítims i de la Marina mercant de F r a n ç a , ha
fet a la premsa parisenca les seg¿ents declaracions :
«Es de tota necessitat, en interès nacional, d'elevar el tonellatge francès a un mínimum de 5 milions de tones. E l meu antecessor obtingué ja de
les Cambres 350 milions en vistes a fer construir
en les drassanes privades una part de la flota convenient a les necesitats nacionals.
Noves drassanes han estat creades durant la
guerra, i estan pròximes a desenrotllar llur esforç.
Amb l'ajuda d'aquests diversos elements de producció podrem arribar a construir de 400 a 500 m i l
de tones per anj'. El meu primer cuidado serà demanar als armadors que em comuniquin els contractes que tenen firmats amb els constructors
francesos relatius a construccions a efectuar i de-
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manar al Farlament l'autorització necessària per
f poguer tractar jo mateix per compte de l'Estat,
en cas de que els dits contractes no responguessin
er. quantitat a ¡es necessitats del país.
Quan a la meva política marítima, el Govern ha
seguit des de fa quinze mesos, una política que ha
estat clarament definida a la tribuna de la Cambra
pci meu honorable antecesor Mr. Bouisron. Aquesta política ha estat aprovada per l'immensa majoria de l'assemblea i el Govern té el propòsit de
continuar-la. Si, en l'avenir, i firmada la pau, les
circumstàncies ens obliguessin, presentaríem les
modificacions que el Govern jutgés útils a l'interès
del país.
Vull fer constar que, sense distinció de persones,
l'armament francès rebrà sempre de m i una acollida benevolent i que tinc el més viu desig de coUaborar estretament amb dit armament per a la reconstrucció de la flota i la grandesa de la Marina
mercant.»

I

Els Maquinistes Navals
El dia 25 del prop-passat mes es varen reunir a
Madrid els representants de les tres Societats de
Maquinistes Navals espanyoles, per a tractar de
l'important problema de l'aparició del nou cos
de motoristes.
Segons les notícies que han arribat al nostre
coneixement, la Direcció General de Navegació i
Pesca desistirà del projecte dels motoristes, tenint
en compte que es pot reformar el reglament de la
professió dels maquinistes navals acüial, incloenthi totes les matèries dels nous sistemes propulsors
adaptats a la navegació moderna.
No cal dir que els maquinistes han exposat llurs
fonaments veritablement tècnics, per a fer enten-
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dre a la Direcció general de Navegació i Pesca que
no ha arribat l'hora encara d'assajar procediments
que per manca de vaixells no tindrien adaptació
• 1 la pràctica.
De la resolució de l'esmentat organisme en donarem compte oportunament.
També els representants de les Associacions de
Maquinistes han recomanat al ministre de Marina
la urgent aprovació del Reglament del treball als
vaixells, apoiats per totes les associacions de capitans, pilots i mariners d'Espanya. En aquest reglament s'hi inclou la diada de vuit hores o la jornada setmanal de 48 hores.
Sembla, per les impressions rebudes, que el projecte es farà llei molt aviat.

L'evolució dc l'actual Marina Mercant als Estats Units
(Continuació)

La possibilitat d'un trust dels organismes de la
potència comercial. — Les seves dificultats.—Tarifes preferents i "Imperial Preference».—Anglaterra i els Estats Units. — Anglaterra deixarà en
llibertat als naviliers i als armadors. — Una declaració d'En Wüson.
Coneixem algunes opinions personals sobre el
avenir de la flota construïda durant la guerra, suministrades per algunes personalitats oficials americanes. Ens manca conèixer, sobre la política marítima dels Estats Units, l'opinió suprema del cap
del Govern.
El que la declaració dels catorze punts ens donava a conèixer és d'ordre tan general que la porta

queda oberta à totes les interpretacions. Així l'administració americana cregué el seu deure, pendre
l'iniciativa de tranquilitzar l'opinió estrangera contra una política amenaçadora d'agavellament del
tràfec mundial.
A la guerra de les armes, declarà, no deu pas succeir una guerra econòmica on veuríem una nació
lluitar contra les altres en vistes a la conquista del
comerç mundial. El president Wilson ha pres posició en contra de tota agitació en favor d'una competència sense pietat per a disputar-se els mercats
del món. Pot compiar-se amb ell per a preservar l'Amèrica de tota participació a un comercialisme derivat dels mètodes prussians.
L'Administració manifestà també que no tfreia
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en la necessitat d'una guerra comercial. H i h a u r à
negocis per tothom durant varis anys.
Durant aquest període, l'equilibri es restablirà
gradualment on el món, la indústria t o r n a r à a ésser
ordenada, noves produccions vindran a donar a l'activitat humana l'alimentació que la cessació de la
fàbricació de material de guerra l i ha pres. No diíú
tampoc teme's el perill d'una immensa flota d'Estat. Perquè, si, d'una part es dona satisfacció a
l'armament americà que reclama la retrocessió, a
preu reduït, del tonellatge construït durant la guerra i si d'altra part, s'n.juda a l'armament aliat a
reparar les seves pèrdues, el Govern americà, despullat de la seva flota, serà eliminat com armador.
En fi, deia, el president s'ha fet el fervent advocat de la tesi que l'esperit de cooperació internacional deurà jugar un paper preponderant en el programa de l'avenir des del doble punt de vista polític i comercial.
Aquestes apreciacions de l'Administració americana, són evidentment característiques d'una oposició decidida a tota temptativa d'obtenir la supremacia en el comerç mundial per la maquinació d'un
trust egoista dels diversos organismes de la potència americana; mos no són suficients a definir una
política d'acció.
Veritablement la situació del «Shipping» americà
no deixa d'ésser desorientadora. Per a començar
volguent constrenyir-se als límits do la Ilegítima concurrència, és precís disposar de mitjans comparables
als dels rivals. Contràriament la flota mercant dol
«Shipping Roard» ha costat molt més encara que
cap altra. La sova explotació és igualment onerosa
en r a ó dels efectius nombrosos que, segons los lleis
actuals, comporten les tripulacions i l'elevació de
llurs salaris. En particular, ¿com sostenia en el Pacífic l a concurrència japonesa amb la baratura do la
seva m à d'obra assiàtica? Altrament, encara quo
sembla que no hi ha temor sobre el particular ¿pot
estar cort de trobar les oficialitats i los tripulacions
ou nombre suficient per a armar tots els vaixells?
Un gran esforç ha estat fet per a atreure a l a marina la joventut americana. Entre juny de 1917 i
abril de 1919 les escoles del «Shipping Board» han
donat a la marina S,107 oficials de coberta i m à q u i n a
i , actualment, el 90 por 100 dels oficials són ciutadans americans. Quan a les tripulacions, 22,500 americans, de menys de 25 anys. han entrat com aprenents marins en les escoles del "Shipping Board».
¿Podrá aquest esforç ésser mantingut fins a obtenir la completa constitució del personal necessari?
Els vaixells construïts, ¿deuen ésser mirats com
la resta del material de guerra, canons i obusos,
que, una vegada comprats i ^pagats, no deuen entrar
més en compte? Els vaixells han estat pagats amb
diner emmatllevat ois interessos del qual ha de conlinuar pagant el Govern i , actualment, reemborsar el
capital. Vendre'ls amb pèrdua a les societats privades constituiria una càrrega pel Tresor que, malgrat la riquesa del país, cal tenir en compte.
Mr. Hurley ha cregut poder suggerir els mitjans de remeiar les causes d'inferioritat d'ordre financier. La producció en sèrie i la rapidesa de
l'entrega poden compensar les despeses més elevades de construcció. L'intensificar i millorar totes les operacions pot contrabalançar les, despeses
d'explotació. No obstant, aquests aventatges estant a la disposició de tots els concurrents.
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Calia buscar altra cosa i s'ha recorregut, amb
Mr. Me. Adoo, a les combinacions de tarifes amb
les vies de transport interiors que donaran a l tonellatge americà un aventatge definitiu sobre el tonellatge concurrent.
Amb una combinació de les vies fèrries i de navegació, sota control, el Govern tindria a la m à
un trust dels mitjans de transport d'una gran potència comercial. Podria oferir al carregador americà tarifes preferents sobre rail, posant-lo així en
condicions de suministrar a ultramar les seves mercaderies a taxa inferior que el productes similars
que no estiguessin sota la bandera americana que
haurien de sofrir tarifes de ferrocarril més altes.
I el mateix sistema podria ésser posat on pràctica i
encara més eficaçment por les mercaderies importades perquè, demés que l'importador americà es
beneficiaria de les tarifes preferents sobre rail,
aquestes mercaderies confiades, per dir-ho així, al
Govern dos del seu embarc veurien el retraç que resulta de les formalitats duaneres sumament reduït.
Finalment, laxes de segurs i d'estadies podrien
probablement establir-se com a conseqüència de
l'explotació coordinada.
I és, s'afirma a Amèrica, que aquest pla podria
estimar-se com una competència doslleal o com una
violació de l'esperit de cooperació internacional.
Mes aleshores, ¿on podia ésser t r a ç a d a una línia
dc demarcació entre la Ilegítima concurrència i la
guerra comercial? Sembla difícil que es pugui imaginar una guerra de tarifes tan netament caracterizada. El projecto americà, si fos portat a l'execució, ¿no tindria, com efecte immediat matar la
competència estrangera?
Es evidentment un mitjà còmode d'impedir la
guerra comercial.
Per a provar de Ilegitimar dita política, s'ha
invocat el projecte anglès d'un sistema d'«Impérial Preferance» i les tendències que es manifesten
en altres nacions encaminades a una acció vigorosa en favor del comerç marítim.
A Anglaterra no ha deixat de produir emoció la
idea dc que el mercat americà pogués ésser tan car
a los marines estrangeres; el «Fairplay» no s'amaga de dir que en un tal projecte h i ha regust del
sistema alemany de tarifes barates combinades del
rail i del vaixell.
Tarifes preferents als Estats Units, «Imperial
Preferencie» a Anglaterra posaria a los ducs nacions en peu de repressàlies "omercials, preludis de
guerra econòmica, i heu's aquí ben lluny del tercer
punt de la declaració de Wilson reclamant condicions comercials iguals per a totes les nacions que
s'associïn per al manteniment de la pau.
L'eventualitat d'una associació anglo-amoricana
amb vistes al control i a la distribució dels productes do l'Univers ha estat iguahnont tinguda en compte als Estats Units. Una tal combinació tindria financierament el món a la mà. Equivaldria a una tutela
dels recursos mundials.
Ens trobem, però, altra vegada amb oposició amb
els principis de Wilson: no hi h a u r à lloc en el quadre de la Lliga de Nacions, per a cap combinació
econòmica d'interessos particulars. Veritablement
seria indemostrable que un colossal trust angloamericà no tingués altre objecte que la satisfacció
dels interessos generals dels pobles que tinguessin de
sofrir-lo.

:ATALUNYA MARÍTIMA
Mes sortosament l a Gran Bretanya no sembla
disposada a entrar en l a via de l a nacionalització
dels transports m a r í t i m s o de les tarifes preferents.
Menys encara constituir el gran consorci anglo-americà per a l'explotació del comerç mundial.
Al contrari, és Anglaterra qui primer ha afluixat
les trabes que l a requisació havia portat en contra
la llibertat dels naviliers, i un prompte retorn a una
independència total del comerç m a r í t i m privat no
pot j a trigar.
Durant aquets temps, als Estats Units s'observa
una desorientació notable sobre el camí a empendre.
No obstant, a jutjar per les mides j a preses anunciades : venda de vaixells dc l'Estat als armadora
americans, permís als estrangers de comprar 1 d'encarregar vaixells, tota idea de constitució d'una colossal flota de l'Estat, queda definitivament descartada.
Resta, però, algun dubte respecte les tarifes pre-
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ferents, que el recent missatge al Congrés del president Wilson no aclareix. E l president desitja que els
ferrocarrils siguin retornats a la indústria privada,
mes sota l a reserva d'una «uniformació i coordinació» en l'interès públic.
Es cert que per altra part, Mr. Wilson s'esforça
en tranquil·litzar el món en el que es refereix a l a
nova política comercial del seu país. Una de les
seves declaracions ens fa concebir grans esperances
i per veure-les realitzades caldria fan sols passar de
les paraules als actes: «La nostra nova flota mercant, que, en alguns centres ha estat temuda com a
rival ruïnosa, s e r à potser rival i aquesta rivalitat
consistirà en portar ajuda i en prestar una assistència desitjada i molt ben acollida. Les nostres
grans drassanes s'obriran també pel servei de l'Univers i prestaran immensos serveis, restaurant amb
molta més rapidesa que hauria estat possible en altre temps, el tonellatge destruït per l a guerra.».
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el 25 de Barcelona, el 26 de València, el 28 de Màlaga i el dia 2 de Canàries, per a l'Havana i Estats
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SERVEIS

ESPECIALS

Els nostres vapors, curosament acondicionáis, van proveïts de lots els avenços moderns: Restaurant
de primer ordre amb taules apart, Bar, Dincr-Concert, Telegrafia Marconi, Banys, etc.
Per als passatgers de tercera classe s'han habilitat grans departaments, cuidanl de que puguin
efecluar-se els viatges en condicions immillorables. Hi ha Cantina, Lavabo i Enfermería per al servei dels passatgers de tercera classe. L'alimenlació (cuina espanyola) és sana, variada i abundant.
Totes les

nostres agències estan autoritzades per a despatxar billlets als senyors passatgers

Per a serveis especials en combinació amb les línies establertes, transbords, etc., etc., dirigir-se a les
agències de la Companyia

BARCELONA. — A. Clavé, 2. Apartat 452. Telèfons, 3026, 841, 5506 i 5507. — VALÈNCIA. Avenida del puerto, 336 (Grao). Telèfon, 3348. — MADRID. — Conde Xiquena, 8. Telèfon, 8149. —
ALACANT. — Sagasfa, n." 9. Apartat, 74. Telèfon, n." 508. — SEVILLA. — Teodosio, n." 16. Apartat,
21. — PALMA. — Marina, 1. —BILBAO. - Granvia, 35. Telèfon, 1963. — PASAJES. — Muelle
Herrera. Telèfon, 2016. — TARRAGONA. — Plaça Olòzaga, 3. Telèfon, 308. — MALAGA. — Alameda
Principal, 19. — ZARAGOZA. — Jaime I , 68. Telèfon, 1052. — LISBOA. — Vasco de Gama, 33 a 37.
Telèfon, 4290. — NOVA ORLEANS. — Cusach Building.-Room, 43 i 44. P. O. Box 929. Telcphone
Long Distance 224. — MOB1LE A. L. A.. - 426 Cily Bank Building P. O. Box 1021. — JACKSONV1LLE. - 1017, heard Nat. Bidg. — LA HAVANA. — Oficios, 33. — NOVA 10RK. — 11 Broadway,
Suite 1266-7. — LIVERPOOL. — 28, Chapcl Street Chambers North. — GENOVA. — Portici Vitlorio
Emmanuele, 2.

