CÀTALUNYÀ MARÍTIMA
BARCELONA 50 DE DESEMBRE DE 1919

ANY

Surt
Subscripció:
.

Barcelona
Fora

Redacció

i

ELS

els d i e s

10, 20 i 30 de cada mes

15 00 pesseles l'any
18 00
»
»

Administració:

Carrer

NUM. 52

Subscripció: Estranger
Número solt

d'Escudellers, núm.

SOLDATS

E n niés d'una ocasió s'ha remarcat en aquesta
Revista el criteri contrari de que la Marina de comerç sigui intervinguda directament per la M a r i na de guerra. É s recent encara la publicació de
l'excel·lent article de F . de P. Colldeforns sobre
a Autoritats de M a r i n a » , en el qual es posaven de
relleu els aspectes que c o m p r è n aquesta intervenció m i l i t a r en la M a r i n a mercant. N o és pas
que en siguem contraris p e r q u è ens inspiri cap
antipatia vers el d i s t i n g i t i capacitat cos de l ' A r mada, sinó p e r q u è ens situem en el criteri que s'ha
sostingut a tots els països que han dedicat preferent atenció a les q ü e s t i o n s m a r í t i m e s i que es manifesta, així mateix, en tots aquells Estats en els
quals fins ara havia estat ben arrelat el criteri
favorable a la intervenció dels elements de l ' A r m a da en la M a r i n a mercant.
No és solament incompatible la intervenció m i l i t a r en la part d'algunes funcions m é s pròpies
d'homes civils, s i n ó que és purament ridícul que
a Espanya les q ü e s t i o n s de la Marina mercant
estiguin supeditades a quatre ministeris. De manera, doncs, que la nostra opinió favorable a que
els homes civils siguin els que intervinguin en la
M a r i n a mercant, vé justificada pel fet innegable de
que no exerceixen c à r r e c s d'aquesta naturalesa homes m i l i t a r s en cap dels països veritablement progressius en m a t è r i a de M a r i n a i p e r q u è és una
aspiració molt justa que s'uneixin en un sol m i nisteri les funcions que a ella h i fan referència.
A F r a n ç a , ja té la M a r i n a mercant el seu subsecretariat al ministeri de Treballs p ú b l i c s . De
manera que, la major part de les qüestions que
l'afecten estan lligades en un sol organisme. N o
obstant, segueixen mantenint-se alguns serveis
encarregats a la M a r i n a de guerra i un d'ells és
el que fa referència a la Inscripció m a r í t i m a , ço
és, l'allistament dels soldats de marina. Aquesta
qüestió interessa igualment a Espanya, p e r q u è
aquí tenim el mateix sistema de reclutament i ,
per a i x ò , anem a parlar-ne com pertoca.
No fa molt temps el Consell general d ' A l g e r i a ,

DE

20 00 pesseles l any
OoO
»
»
10 b i s — T e l è f o n

A. 184

MARINA

va acordar demanar la s u p r e s s i ó de la Inscripció
m a r í t i m a . Unes comissions han estat nomenades
per a proposar les reformes de la inscripció m a r í tima, l'ensenyament m a r í t i m i la revissió del Codi
de Comerç. Aquestes comissions estan integrades
per tots els elements interessats i aquesta és una
garantia de l'eficiència de les conclusions que puguin adoptar.
Tractant-se d'una qüestió tant important com
és la supressió de la Inscripció m a r í t i m a , és natural que s'hagin p r o d u ï t divergències de c r i t e r i :
els uns demanen una major intervenció de la M a rina de guerra a la Marina mercant i altres demanen la supressió d'aquella intervenció. Cal d i r ,
però, que s ó n molta majoria els darrers, com
ho demostren les declaracions fetes al Journal de
la Marine Marchande, per l ' a m i r a l l Degouy.
Aquest d i u : «Havia estat — com tots els oficials,
o poc se'n manca — molt aferrat a la institució de
la Inscripció m a r í t i m a i partidari resolut del seu
manteniment. P e r ò ara ja no ho sóc. A l menys,
crec j o , que la crisi actual exigeix llibertat completa, sigui provisionalment si es v o l , pels armadors, puix els reglaments antediluvians sobre la
composició dels equips, lliguen de la manera m é s
perjudicial els interessos de la nació».
Després raona que la s u p r e s s i ó de la Inscripció
m a r í t i m a és necessària si es vol tenir el personal
degut per embarcar-se en els molts vaixells que
s'estan adquirint i construint. Respecte l'acoblament del personal tècnic, com són maquinistes i fogainers, proposa que es restringeixin els equips
pels vaixells de guerra i t a m b é aconsella que es
formin operaris per als motors de combustió i n terna.
Com es veu, es tracten amb aquesta q ü e s t i ó
interessos vitals per la marina mercant. Es i n negable que aquesta ha d'anar a transformacions
de molta consideració en poc temps pel que fa referència al personal, p u i x així ho exigiran els nous
sistemes de p r o p u l s i ó , la jornada de vuit hores i
l'augment de sous, causes que portaran un restrin-
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ginicut de personal de coberta i m à q u i n a en aquells
països en els quals aquest és m é s a b u n d ó s que en
altres.
I per si no fos prou l'aval donat per l'opinió
de l ' a m i r a l l Degouy, volem reproduir alguns p a r à grafs d'un article molt interessant, signat per
Henr\- Mazel i aparegut a la Revue de la Marine
Marchande del mes de setembre. D i u aquest senyor :

a l ' a l í i s t a m e n t voluntari per a formar els equipatges, eliminant aquells que no poden suportar el
mar, à d h u c que fossin de l'ostricultura, i reclutant, com avui, els mecànics en les escoles d ' A r t s
i Oficis de l'interior si no n ' h i havien ai litoral.
Per totes aquestes raons, la I n s c r i p c i ó m a r í t i m a
no pot pas ésser considerada com un lligam molt
sòlid entre la marina de guerra i la marina mercant.

«La marina mercant fou lligada durant molt
temps a la marina m i l i t a r , i malgrat que en fos
separada d e s p r é s , no han estat romputs tots els
lligams entre elles dues. H i ha, doncs, una u t i l i tat molt convenient en precisar els que subsisteixen i en saber si deuen ésser reforçats o disminuïts.

Una de les primeres conseqüències d'aquest
canvi serà la d e s m i l i t a r i t z a c i ó del cos d'administradors de la I n s c r i p c i ó m a r í t i m a . E l sentiment,
molt comprensible, que experimentaran aquests
funcionaris al no tenir ja m é s l'estat d'oficial, no
pot p r e v a l d r é contra l l u r especialització que serà
cada dia m é s necessària. L ' u n i f o r m e guerrer no
és pas indispensable al prestigi, p u i x els directors
de correus o b é els enginyers en cap de ponts i
camins dirigeixen perfectament llurs
personals
sense tenir necessitat de galons. Aquesta desmilitarització t i n d r à a ben segur aventatges reals :
els nous administradors als quals caldrà donar el nom m é s a p r o p ò s i t d'administradors
de la M a r i n a mercant, deslliurats de llurs antigues atribucions d'oficials de reclutament, s'orientaran vers les q ü e s t i o n s econòmiques i esdevindran
veritables sobre-intendents m a r í t i m s a la faisó b r i t à n i c a . Si no és entre ells que els Consells d'adm i n i s t r a c i ó dels ports a u t ò n o m s , quan aquesta autonomia serà permesa, escolliran el director del
port (el qual deurà ésser segurament un gran
industrial o b é comerciant, t a l vegada un membre
del Parlament o del Consell d'Estat), serà sempre
entre aquest personal que aquell director escollirà
el seu ajudant, al qual hauran d'obeir tots els caps
de serveis particulars del port ; al mateix temps,
als ports secundaris, un administrador de la M a rina mercant podrà ésser un excellent director del
port. D ' a q u í la necessitat d'assegurar el millor
reclutament possible d'aquest personal, l'importància del qual és imponderable.

E l principal d'aquests lligams és la Inscripció
m a r í t i m a . L ' e x è r c i t de mar continua reclutantse, de preferència, entre la gent de mar, la qual,
per r a ó de la seva educació professional i del seu
costum hereditari, sembla que ha de proporcionar
als equips de la flota de guerra els elements m é s
apropiats. Sense entrar en els detalls de l'organització, convé d i r que la I n s c r i p c i ó m a r í t i m a ,
que ha estat durant molt temps una conscripció
permanent, tenint al mariner sota la disciplina
m i l i t a r fins al seu darrer dia, ja que la pensió de
r e t i r que tenia aleshores el p r i v i l e g i molt apreciat
de gaudir portava el nom de mig-sou, continua essent un sistema de reclutament m i l i t a r i que els
administradors de la Inscripció m a r í t i m a que en
són encarregats conserven l'estat d'oficial.
Aquest lligam entre les dues marines ha perdut
molta de la seva i m p o r t à n c i a . Les poblacions del
litoral eren naturalment indicades per proporcionar els equips als vaixells de guerra a l'època de
la marina de velà, p e r ò , avui, els nostres cuirassats, torpillers i submarins demanen altres servents que no pas gaviers o bé mariners de pont ;
per obtenir els títols d'especialistes, cal seguir estudis als quals no s'adapten pas sempre els pescadors o remadors de les nostres costes i és de l ' i n terior que venen la majoria dels m e c à n i c s , timoners, torpillers i fins els canoners, dels quals les
nostres esquadres tenen necessitat. (Ja en igo8
una estadística donava aquest resultat). L a marina m i l i t a r ha examinat ja el treure als administradors de la I n s c r i p c i ó m a r í t i m a , les m a t r í c u l e s
del seu reclutament, o t a m b é l l u r remesa al servei
general del reclutament de la guerra, el qual
actualment exerceix u n cert control sobre les mat r í c u l e s de la I n s c r i p c i ó m a r í t i m a . E n una organització lògica de la Defensa nacional, no h i hauria
d'haver m é s que un servei de reclutament alimentant l'exèrcit de mar com l'exèrcit de terra : el
primer, tipus de l'exèrcit sabi, recoma sobretot

H i ha altres llaços entre les dues marines. L a
M a r i n a m i l i t a r ha guardat el servei hidrogràfic,
que és molt útil a totes les navegacions. T é nombroses escoles, en les quals la M a r i n a mercant s'en
perjudica ; els mecànics de la flota comercial, per
exemple, venen quasi tots de les escoles de mecànics de la flota de guerra. E l s reglaments dels dos
personals són a i x í mateix tan estrebats, que alguns
creuen que en el cas d'englobar la M a r i n a mercant
a un altre ministeri, seria el de la Guerra el que
millor s'escauria. «Aquí — ha d i t M . Paul Cloarec — é s on solament es pot preparar sense cap nosa
el nou r è g i m que s e p a r a r à les marines una de
l'altra».
Encara que aquesta opinió sigui defensable, no
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es pot pas adoptar. L a marina de comerç no t é
veritablement res de comú amb la marina de
guerra i servint-se d'arguments a n à l e g s , el ministeri de la guerra p o d r í a reclamar l'alta direcció
sobre les carreterres i els ferrocarrils ; encara són
en aquests serveis els mateixos camions i els vagons els que serveixen als transports civils com als
transports militars, mentre que els bastiments de
tràfec són veritablement diferents que els vaixells
de combat. Que si els reglaments dels dos personals són tan estrebats fins al punt que no es puguin
separar, això seria un altre motiu per netejar
aquestes brosses i separar purament les dues administracions. N i en la seva r a ó d'ésser, n i en els
seus m è t o d e s , n i en les seves intencions, la marina
de comerç no es pot confondre amb la marina de
guerra.
E n fi : h i ha lloc a la marina mercant per totes

TRANSATLÀNTICS

les competències i per totes les bones voluntats.
P e r ò les provinències són poca cosa en relació amb
les competències i les mateixes competències són
menys importants que les intel·ligències. S'han
pogut veure caps de despatx que encara que fossin
antics oficials de marina, eren inferiors a llurs collegues civils, i quan aquells eren superiors, això
obeïa a l l u r valor personal m é s que a l l u r antiga
tècnica de lloctinent de navili.»
H e m transcrit aquestes importants consideracions p e r q u è estem plenament convençuts que
l'evolució que s'observa a F r a n ç a en m a t è r i a de
serveis m a r í t i m s ha de repercutir a l'Estat espanyol ; no en va hem d i t manta vegada que les
organitzacions m a r í t i m e s d ' u n i altre país són
quasi ben exactes i la influència de l'una repercut i r à en l'altra.
R.

AMB

Són anunciats grans canvis a les instaUacions de
fogaines de molts transatlàntics. Fàcilment hom recordarà que durant la guerra molts grans vapors
portaven combustible d'oli en llurs dipòsits mentre
que molts vapors tancs d'oli restallen Inactius a conseqüència de l'acció dels enemics. Resultat d'això
ha estat la transformació operada en el sistema de
calefacció de molts d'aquests vapors.
Ultra VOlimpic, el ,canvi de los fogaines del qual
fou anunciat anteriorment, altres bastiments de la
«White Star Company» són objecte del mateix canvi.
F.ls vapors de la «Bibby Line», també van essent gradualment adaptats per a utilitzar aquesta mena de
combustible al Mersey; l'últim vapor que ha començat a ésser objecte d'aquesta transformació és l'Araguaya, de la «Royal Mail Steam l'acket Company».
El vapor Kenbane Headí, de la «Head», ha estat transformat de manera que pot cremar oli i carbó a les
seves fogaines i és el primer d'aquesta Companyia
que ha estat transformat.
La "United Fruit Company», de Bòstop, lambé ha
decidit transformar la majoria dels seus vapors per
a que puguin consumir combustible d'oli.
Les Companyies de Liverpool, que adopten aquest
sistema s ó n : la «HoJt Line» (Alfred Holt & Co.), l a
qual en té ja transformats mitja dotzena i la «Ilarrison Line», que ja té un vapor d'aquest sistema en
servei actiu, mentre els altres s'estan transformant.
Cal tenir present que a Liverpool s'han fet treballs
per a tenir dipòsits de combustible d'aquesta mena.
Actualment hi ha grans dipòsits d'oli al moll i a ambdós costats del r i u , però s'estan realitzant gestions
per a millorar la situació d'aquests dipòsits que s'edificaran a l'extrem sud del moll, pròxim a l'Herculaneum Dock. Aquest nou dipòsit s'instal·larà aj un
moll construït expressament, que t i n d r à 232 iardes de
llargada per 35 d'amplada.
Per a assegurar l'existència del combustible s'ha
creat una gran Companyia, la «Bristish Mexican Petroleum Company», amb un capital de 2.000,000 de

COMBUSTIBLE

D'OLI

lliures, la meitat del qual és anglès. Aquesta Companyia compta amb una flota de vaixells tancs i té
installats grans dipòsits als ports més importants.
Diverses refineries han estat muntades a l'altra banda
de l'Atlàntic per a elaborar la primera matèria proporcionada per la «Mexican Petroleum Company»,
amb la qual la nova Companyia té un contracte firmat per un mínim do vint anys i s'obliga a proporcionar a la British-Mexican uns quants milers de
barrils d'oli i gasolina a l'any.

ELS

AGENTS

DE DUANES

La Gaceta ha publicat la següent Reial ordre del
ministeri d'Hisenda, a proposta de la Direcció general de Duanes:
«Vista la instancia presentada por la comisión
ejecutiva de la tercera Asamblea de agentes y comisionistas de Aduanas, en súplica de que sea prorrogado el plazo, que expira el 31 del actual, señalado por la Real orden de este ministerio, fecha
8 de mayo del año actual, por la constitución de
fianzas colectivas que respondan de la gestión de
los agentes y comisionistas que integran la Asociaciación, cuya constitución autoriza la mencionada
real disposición; y considerando atendibles las razones que en dicha solicitud se alegan, S. M. el Rey
(q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa
Dirección, se ha servido disponer se acceda a lo
pretendido por los reclamantes y se considere ampliado el plazo que termina a fin del presente mes,
hasta el 29 de febrero del próximo año 1920.
A c a u s a de les c i r c u m s t à n c i e s , ens veiem
obligats a prescindir de la p u b l i c a c i ó de gravats.
No dubtem que els nostres lectors ens v o l dran perdonar aquesta deficiència.
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ITÀLIA

DURANT

El mes passat una important revista m a r í t i m a i
comercial anglesa, publicava un interessant resum
de les activitats marítimes i comercials d'Itàlia
durant la guerra i feia remarcar la valiosa ajuda
que ha donat als seus aliats i que en alguna ocasió
no ha estat reconeguda com os mereixia.
L a marina mercant italiana, en 31 de desembre
de 1914 sumava un total de 1.958,838 de tones de
pes mort amb 644 vaixells. Si a aquesta xifra s'hi
afegeix la dels vaixells enemics requisats amb motiu
de la guerra, la xifra s'eleva a 713 vaixells amb tonellatge total de 2.329,074 tones de pes mort.
A últim de juny la marina mercant italiana havia perdut per accidents de guerra 218 bastiments
nacionals i 27 d'enemics requisats pel Govern, és a
dir, el 45 per 100 del total de la flota mercant. Ara,
afegint a aquestes pèrdues les produïdes pels accidents ordinaris de la navegació, fins a la mateixa
data, resulta que la marina mercant italiana havia
experimentat una minva equivalent al 59 per 100
del seu total, de manera que a últim de juny de 1919,
de la seva anterior flota només l i l'estaven que 349
vaixells amb un tonellatge total do 949,001 tones de
pes mort. Aquestes dades demostren que els italians no han estat avars de la seva marina, sinó
que han plantat cara als perills i no han mantingut
llurs vaixells amarrats als ports sacrificant-los a
llurs deures d'aliats.
Durant el període de guerra, els constructors italians han treballat per t a l de refer-se de les pèrdues
de tonellatge, ajudats per llurs aliats, els quals els
proporcionaven la major part dels materials necessaris ; llurs esforços, no obstant, han estat impotents per a augmentar la producció, ja que gairebé
tots els obrers aptes foren cridats a l'exèrcit. Malgrat aquestes dificultats del l,r de gener do 1915 a 30
de juny de 1919, els constructors italians han produït
40 vaixells amb un tonellatge total de 246,312 tones
de pes mort. No és mala tasca si es considera que
aquesta producció representa el 13 per 100 del total
de la marina mercant italiana.
D'altra banda els propietaris, no bastant-los la
producció naciona,! recorregueren al mercat estranger, resultant la marina italiana augmentada per
aquestes operacions en 42 vaixells d'un total de
210,502 tones de pes mort. Durant les hostilitats l'armada italiana capturà tres vaixells enemics de
12,380 tones de pes mort. De manera que comptant
les noves construccions, les compres a l'estranger
i els bastiments capturats, l'augment de la marina
mercant fon de 85 bastiments amb un total de 489,654
tones de pes mort, o sigui un increment del 20 per
100. En conseqüència, la flota italiana a últim de
juny de 1919 era formada de 434 vapors amb una
capacitat de 1.431,655 tones de pes mort.
Per a remeiar la deficiència dels vapors italians
manifestament incapaços per a satisfer les necessitats del transport d'Itàlia, cl Govern contractà una
nodrida flota de vapors de totes les nacionalitats,
particularment anglesos. E l terme mig d'aquest tonellatge contractat dóna la xifra' de 650,Q00 tones
do pes mort, de la qual la tercera part fou anglès

LA

GUERRA

i les restants repartit entre els altres països aliats
i neutrals.
El total d'importacions a Itàlia durant tot el
període de guerra dóna un terme mig de 900,000
tones per mes, corresponent el m í n i m u m al febrer
de 1918 (153 vapors arribats a Itàlia) i el màxim al
novembre del mateix any (249 vapors arribats a Itàlia). Les xifres més altes de la importació les donen
el carbó i els cereals.
I.a promilja del carbó importat mensualment a
Itàlia, per terra o per mar en 1916 fou de 740,373
tones al mes: en 1917, 440,310 tones i en 1918, 551,573
tones. Durant els sis primers mesos d'aquest any
la importació no passa de 511,136 tones mensuals,
quantitat ben insuficient per quant el terme mig
de consum mensual a Itàlia és d'unes 600,000 tones.
Per això no es estrany que de l'armistici ençà s'hagin reduït els serveis ferroviaris. El preu del carbó
a Itàlia és alt, no solament per raó que la demanda
és superior a la quantitat oferta al mercat, sinó
taimbó per ila excessiva baixa del canvi de la moneda italiana.
La manca de tonellatge és un dels motius més
poderosos de la depreciació de la moneda italiana i
per a fer-se'n càrrec cal només fixar-se en les següents dades: Pel gener de 1917 el total de los importacions a Itàlia suma 907,536 tones. Aquestes
mercaderies foren transportades a Itàlia per 216 vapors, dels quals, solament 77 eren italians, és a dir,
que els correspon el 34 per 100 de tota la importació,
mentre que 100 foren anglesos (52'5 per 100) 1 el
restant de diferents països. Durant l'últim mos do la
guerra, novembre de 1918, Itàlia importà 1.225,542
de tones de mercaderies i d'aquesta quantitat únicament el 13'8 per 100 fou transportada per 43 vapors
italians, mentre que la marina ang'esaj en transportava el 67'2 per 100 en 142 vaixells.

LES

MINES

FLOTANTS

Temps endarrera advertíem que el perill de les
iiiines flotants a determinats indrets dels mars d'Europa no era pas desaparegut del tot. E l Primer
Lord de l'Almirallat anglès, en una Memòria, ha dit
que una neteja de mines fixes ha estat feta. als mars
que volten Anglaterra. Remarca que aquesta tasca
no s'ha realitzat pel que toca a altres menes d'enginys, sense especificar quins són. Encara que el
Govern anglès ha procurat netejar camps de mines
de la presència dels quals no és responsable, resten
bastants mines flotants que constitueixen un seriós
periD per a la navegació. Cal saber si el altres països han fet el mateix i el Primer Lord invita als Governs interessats a empendre amb tota cura aquesta
benèfica tasca.
L'Amirallat, per la seva banda, ha recollit 86,000
mines. Es d'esperar que els altres Governs compleixin amb la major rapidesa que exigeix la seguretat
de la navegació aquest deure ineludible.
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Un recull sobre la construcció naval espanyola
El prestigiós diari marítim d& Londres i Liverpool, T/i-e Journal of Commerce publicava dies endarrera un extens i ben informat article sobre la
construcció naval espanyola, veritable panorama dc
l'activitat m a r í t i m a de totes les terres hispàniques,
durant els últims dos anys.
En primer terme detalla les disposicions legals
dictades per a protegir la indústria naviliera i que
actualment regeixen aquestes matèries.
l'ul·lica a continuació la següent interessant estadística del tonellatge mercant de diferents períodes compresos entre el 1880 al 1919:

Tones

Sociedad Española de Construcción Naval.
Sociedad Anónima de los Astilleros del
Nervión
Construcciones Navales dc Hormigón Armado Mutoizàbal y Hernández . . .

35,000
11,000
600

La Sociedad Anónima de los Astilleros del Nervión fon fundada en 1888 i començà a treballar en
1890 dedicant-se a tota mena de construccions navals.
Els tallers i les drassanes són ínstallats a Desierto,
Bilbao. Totes les primeres matèries, tal com ferro,
planxes d'acer i tota classe de materials són proporTotal
cionats
per la Companyia. aSesler", pciicneixciít a
tonc'llalijc
Vela
Vapor
Anys
la mateixa entitat. Actualment el capital de la So500,133
326,438
233,695
1880.
ciedad Anónima de los Astilleros del Nervión és de
618,182
210,247
407,935
1890.
30.000,000 de pessetes, dividit en 60,000 accions llan774,579
95,187
679,392
1900.
çades a la par. La Companyia ha fet exceUents nego789,457
44,940
744,517
1910.
cis en aquests darrers anys. Actualment té tres
780,966
31,209
749,757
1919.
vaixells en construcció de 5,500 tones cadascun, un
gairebé a punt de llançar, un altre a mig fer i un
La minva que es nota entre les xifres correspoaltre contractat.
nents als anys 1910 i 1919 és deguda a la pèrdua de
La Companyia Euskaldnna de Construcción y
166,499 tones produïda per l'acció submarina durant
Reparación de Buques porta vint anys d'existència i
ois cinc anys de guerra.
és també una empresa de construcció i apariació de
Segueix dient que a Espanya com als restants
vaixells absolutament espanyola. Els seus estatuts
països neutrals l'elevació dels preus dels nòlits dul'autoritzen per a empendre la manufactura de les
rant la guerra ha fomentat la construcció i afegeix
primeres matèries necessàries als seus treballs i a
com dada interessant que el total de tonellatge
realitzar operacions de salvament. El capital d'aconstruït en 1918 fou de 134,018 tones i que el corquesta Companyia és de 8.000,000 de pessetes. L'èxit
responent a la primera meitat de 1919 es d'unes
considerable dels seus negocis durant els últims anys
120,000 tones.
ha fet que el valor de les seves accions de 500 pesExplica després l'organització de la Sociedad
setes arribés a 1,400.
Española de Construcción Naval, detallant les seves
Els docs, tallers i drassanes de la Euskaldnna
relticipns amb el Govern i la seva capacitat de proestan situats a Olavcaga (suburbi dc Bilbao). H i ha
ducció.
quatré grades disponibles, dues de les quals tenen
Dóna compte amb grain exactitud de dades dé
capacitat per a vaixells de 15,000 tones; les altres
l'activitat de les drassanes de Catalunya, citant les són per a vaixells de 2,700 tones, màxim. Tres d'ade Roses, Blanes, les de la casa Mallol, S. A., de Sant
questes grades foren construïdes en 1918. ActualFeliu de Guíxols, les projectades a Tossa, les drasment està treballant en la construcció d'un taller de
sanes Cardona, S. A., les drassanes Minguell, S. A.,
m a q u i n à r i a i altre de caldereria, quo segurament
i la Astilleros y Buques, B. B. G. S. A. de Barcelona.
sçràn en situació de produir a primers d'any.
P à r i a també de les drassanes de les Balears, de les
Tant aquesta com l'altra Companyia anteriormonl
de larragona, València, Alacant, Màlaga, Cádiz,
esmentada, abans treballaven amb primeres matèCartagena, Canàries, Sevilla, Vigo, Gijón, Coruña
ries del país adquirides a la "Sociedad de Altos Hory Ferrol.
nos de Vizcaya. Oltimament alguns materials han
Dedica especial atenció a ressenyar l'activitat estat comprats a Anglaterra.
constructiva de Bilbao, localitat que qualifica de
En 1.' de juliol de 1919 eren en construcció a la
primer centre de construcció m a r í t i m a espanyola.
Euskaldnna els següents vaixells: Josep Tayá, caBilbao es dedica exc'usivament a lai producció
pacitat de càrrega, 4,300 tones ; desplaçament, 8,600 ;
de vaixells mercants. En l . ' de juliol de 1919, al l'oeta Arólas, capacitat de càrrega, 3,370 tones; desport de Bilbao hi havia en construcció 13 vaixells
plaçament, 6,600; Guillem Corrola, capacitat de càrd'acer d'un total de 92,400 tones. Han estat llançats
rega, 3,370 tones; desplaçament, 6,600; Amo-Mendi,
ipiatre vapore de 17,600, encara no posats en actiu i
i Ariz-Mendi, iguals, capacitat de càrrega, 5,718 toaltres quatre amb un tonellatge total de 27,600 han
nes; desplaçament, 12,000, cadascun.
estat contractats, la construcció dels quals encara
Durant l'any 1918 foren remeses els següents:
no ha començat.
Capilà Segarra, 2,500 tones de c à r r e g a ; Marqués de
El lonellatge actualment en construcció és dividit
Cavipo, 2,500 tones de c à r r e g a ; Michelin, 640 tones;
entre diverses Companyies en la següent fornia:
San Mames, 754 tones. També fon llançat el Marian ela., vapor parió del Son Mames.
Tones
En tot l'any han ocupat els docs de la Companyia
cent dos vaixells, representant 52 Companyies esCompañía Euskaldnna de Construcción y
panyoles.
Reparación de Buques
45,800

626

CATALUNYA MARÍTIMA

•

La Sociedad Española de Construcción Naval,
la més important de totes, ha construït o té en
construcció els següents vaixells: Dos vapors de
càrrega i passatge per a la Companyia Transatlàntica, el Santa Isabel i el San Carlos, de 3,000 tones
cadascun; dos vapors cargos, el Conde de Zubiriá
i el Marqués de Chavarri, de 6,632 de pes mort, destinats als Altos Hornos de Vizcaya; el Cristóbal Colón i l'Alfonso X I I I , tots dos vapoi-s de càrrega i
passatge, d'unes 14,000 tones de desplaçament, per
a la Companyia T r a n s a t l à n t i c a ; altres dos, el Manuel A m ú s i el Magallanes, d'unes 12,000 tones de
desplaçament; altres dos vapors de càrrega i passatge, de 5,240 tones de desplaçament, per a la Companyia Transmediterránea!, Romeu i Escolnno; quatre vapors cargos de 5,500 tones de pes mort per a
la Companyia Marítima del Nervión; dos vapors
cargos de 4,900 tones de pes mort per als Altos Hornos de Vizcaya, dos vapors cargos de 3,300 tones
per a la Societat Metalúrgica Duro-Felguera
Alguns d'aquests vapors ja han estat remesos i
altres estan construint-se. Pel desembre del 1918 es
començà la construcció d'un transatlàntic de 18,000
tones per a la Companyia Transatlàntica, però s'ha
suspès amb motiu d'unes modificacions en fd projecte.
Entre les cases menys importants cita la Mutiozàbal y Fernández, la qual té a punt de llançar un
vapor d'acer de 600 tones. Altra Companyia, a manca d'acer ha llançat un vaixell de formigó armat
do 870 tones, i una altra Jes drassanes Ardanaz,
n'ha llançat un de 304 tones i en té en construcció
un altre de 1,200 tones.
Per aquest breu resum, fàcilment pot deduir-se
l'oxactitud i extensió dol treball que dedica a l'activitat espanyola el ben informat i seriós diari anglès.

GUANYS D E L T O N E L L A T G E

NORUEG

Que les entitats marítimes de Noruega treballen
activament per a rescabalar-se de les grans pèrdues
experimentades durant la guerra, ho demostra el fet
que un total de 78 vaixells ha estat adquirit, per
construcció i per compra, en la darrera meitat de
l'any que som. De tots aquests bastiments, solament un ha estat classificat com veler, ja que tots els
altres són vapors o vaixells amb motor.
Divuit vapors i vint-i-quatre vaixells amb motor
foren remesos per les drassanes noruegues durant
aquest període. La major part foren de petites d i mensions ja que el tonellatge total de 42 d'aquests
vaixells suma solament 23,566 tones de pes brut.
De construcció estrangera foren adquirits 20 vaixells amb un total de 30,020 tones de pes mort, i
16 vaixells foren comprats, no construïts expressament, a altres països amb un tonellatge total de
42,693 tones, dels quals 13 són vapors d'acer, 2 vaixells motor d'acer i l'altre és el veler esmentat més
amunt.
La marina mercant noruega a l'acabament de
l'any 1918, comptava amb 1,583 vaixells (descomptant
ois de menys de 100 tones) amb un total de 1.819,352
de tones. És evident que durant els primers sis
mesos del present any, la marina noruega experimentà un notable impuls, però també és cert que
cl número de vaixells actuals representa només el

75'1 per 100 del que tenia Noruega al 1 d'agost de
1914, mentre que el tonellatge l i falta encara el 27
per 100 per a assolir la xifra d'abans de la guerra.
Els entesos en aquestes qüestions afirmen que han
estat firmats contractes per un total de 600,000 tones
de noves construccions, però així i tot les xifres
d'abans de la guerra no serien assolides tenint en
compte les minves degudes a les futures pèrdues
probables.

VARIA
L a «Naviera del Guadalquivim

Aquesta nova Companyia constituïda a Sevilla,
ha adquirit a la "Barcelonesa de Navegación», de la
nostra ciutat, cl magnífic vapor Adelina, que com
ja és sabut constitueix una de les millors unitats de
la marina mercant espanyola i que formava part
de la línia de vapors Serra. Aquest vapor es dirà
d'ara endavant Guadalquivir.
També ha adquirit la "Naviera del Guadalquivir»,
el vapor japonès Mayachi Maru, que fou construït
l'any 1894. És d'unes 6,000 tones de pes mort i l i
serà posat el nora de Cua-diamar.
La subscripció d'accions per a ampliar el capital a setze milions de pessetes, ha quedat coberta
de seguida.
Línia de vapors noruegs

La Cambra de Comerç i Navegació d'aquesta ciutat, ha rebut un cablegrama, pregant-li que faci
públic que els vapors noruegs de la Companyia
Skogland faran escala a Bilbao i Cádiz a l'anada
i a la tomada dels seus viatges a Pemambuco i
Bahia, que faran possible el comerç directe entre
Espanya i els dits ports del Nord del Brasil.
L a Companyia Transmediterrània

S'ha reunit en Junta general extraordinària
d'accionistes la Companyia T r a n s m e d i t e r r à n i a , a
l'objecte de tractar de l'emissió de vint milions de
pessetes en obligacions per a atendre a noves adquisicions de material naval de la Companyia, amb destí a les drassanes de València i augmentar el número de vaixells de la seva flota.
Nou servei Balear?

Els diaris de Mallorca s'han fet ressò dels rumors
circuláis de que es constitueix a Sóller una entitat,
amb capital també de la ciutat de Mallorca, que
s'encarregaria d'establir un servei ràpid de dia
des de Sóller a Barcelona. Els passatgers es traslladarien en tren des de Sóller a la ciutat de Mallorca.
Sembla que les primeres gestions os fan per adquirir un vapor ràpid.
Temporal al Nord

A cansa del temporal desenrotllat al Cantàbric,
ol vapor Oiz, que portava carregament de carbó amb
destí a Barcelona, encallà a Sant Esteve de Pràvia,
aconseguint posar-se a flotació i continuar el viatge.
També va encallar el vapor Mendi, que havia sortit de Bilbao amb carregament de carbó. Quedà
atravessat a la barra, tancant l'entrada del port.
Els vapor es considera perdut.
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El transatlàntic «Oropesa»

A Espanya

A la primera setmana d'aquest mes la casa Cammcll, Laird & Co. Limited, vai llançar a les seves
drassanes de Birkenlicad el gran transatlàntic Oropesa, construït per la South American Service of
the Pacific Steam Navigation Company.
h'Oropesa és un vaixell de càrrega i passatge, de
doble hèMx de 14,500 tones de toneUatge brut i 24,000
de desplaçament amb càrrega. Les principals dimensions s ó n : 552 peus de llargada, 66 peus de
mànega i 45 de puntal. La velocitat és de 14 1/2
nusos.
Aquest vapor és d'acer; ha estat construït sota
les especials indicacions del Lloyd que l'ha classificat 100 A 1.
Porta dos pals i una sola xemeneia; té un doble
fons que va de proa a popa, dividit en compartiments: per mampa^'s, destinat a llast i reserva
d'aigua. H i ha 143 places de primera, 131 de segona i 366 de tercera, disposades amb notable elegància i confort.
La m a q u i n à r i a consisteix principalment en dues
turbines de vapor dol sistema més modern. Cadascuna està construïda per l'acoplament de tres turbines: una d'alta pressió, una de mitja pressió i
una altra de baixa pressió. El vapor es produeix
en quatre calderes que treballen a la pressió de
190 lliures per polsada quadrada.

Se sap que el vapor Panay, de la casa Madrigal
i Companyia, de Manila, que es troba actualment a
València, ha estat venut a un armador de Bilbao.
Aquest vapor fou construït fa més de trenta anys
i havia estat alemany. Quan visità el nostre port
fou posat a la venda, però cap armador el va adquir i r per demanar-ne un preu excessiu. S'ignoren les
condicions de la venda.
El pailebot Ballester, que fa poc fou construït a
la ciutat de Mallorca, ha estat adquirit pel comerciant d'aquesta ciutat U. Miquel Picó Jou.

Comanda noruega

Uns naviliers noruegs han contractat amb la casa
Forth Slilpbuilding Co., de Alloa la construcció d'un
nombre de vapors de 4,150 tones de pes mort cadascun, per a ésser remesas a l'any 1920, al preu de 35
a 36 lliures la tona de pes mort.
Comanda francesa

Hi hai notícies que recentment uns naviliers francesos han encarregat a constructors americans alguns vaixells, pagant el 25 per 100 de llur preu al
moment de signar els contractes i el restant dintre
els dos anys següents.
Preus do vaixells nous

Quatre vapors d'unes 1,425 tones de pes mort,
actualment en construcció a la Rennie Forrestt Shipbuilding Co. Wyvonhoe, han estat venuts a compradors no anglesos, a raó de 52'10 lliures la tona.

La casa J. i D. Morris, de Newcastle-ou-ïyne, ha
rebut l'encàrreg d'uns naviliers noruegs, de construir un vapor de 1,500 tones de pes mort, al preu
aproximat de 73,500 lliures.
Una apariació

La Alabama Dry Dock & Shipbnilding Co. de
Mobile ha signat un conta-acle de apariació del
vapor Edward Serrall adquirit per la Texas Oil Co.,
per 90,000 §. Fou sobtat per l'huracà del 13 de setembre a les costes de Texas i restà greument avariat.

Anglaterra

El vapor Petone, abans Gresham, de 708 tones
de pes brut, 388 de pes net amb un total aproximat
de 1,000 tones de pes mort, construït en 1900, ha
estat venut per 41,000 lliures. Pel juliol del 1916
fou cedit per unes 21,000 lliurés.
Un vapor d'un pes mort d'unes 500 tones, actualment en construcció a Bideford, que serà remès
pel maig a juny vinent, ha estat venut per 29,500
lliures.
El vapor liaron Dalmey, de 3,899 tones de pes
brut, 2,503 de pes net i 6,520 de pes mort, construït
en 1900, ha estat venut per 207,000 lliures. El juny
passat fou comprat per 128,000 lliures.
El vapor Cromwell, de 439 tones de pes brut, 171
de pes net i 530 de pes mort, construït en 1912, ha
estat venut per 37,000 lliures.
El vapor spardeck Golhic, de 3,807 tones de pes
brut, 2,463 de pes net i 6,000 de pes mort, construït
en 1906, ha estat, cedit per unes 148,500 lliures.
Japó

El vapor Satsulci Maru, abans Naushan i Robt.
Ilíirrowing, de 2,120 tones do pes brut 1,314 de pes
net i d'unes 3,200 tones de pes mort, construït en
1887, ha estat venut per uns 450,000 yens.
Un vapor de 3,500 tones, que actualment està
construint-se al Japó per a ser remès dintre aquest
mes, ha estat venut a raó de 330 yens la tona.
Dos vapors de 6,300 tones, actualment en construcció al Japó per a ésser remesos de l'íibril al juny
pròxims, han estat venuts a raó de 320 i 340 ytíns
la tona, respectivament.
••
El vapor Gachi Maru, de 2,205 tones de pes brut,
1,304 de pes net i unes 3,261 de pes mort, construït
en 1918, ha estat venut a raó de 375 yens la tona,
uavent d'ésser remès a Anvers.
Estats Units

La Oriental Navigation Company, ha comprat
al Shipping Board del Estats Units el vaixell GOÍport, de 7,400 tones de pes mort que tot just havia
estat remès al Govern per la Bethlehem Shipbuilding Company. Aquest vaixell fou adquirit a llarg
pagament, a raó de 215 $ lai tona de pes mort.
Algunes setmanes endarrera la mateixa Companyia comprà el cargo lionera, de 9,600 tones de
pes mort, a 220 S la tona i cl Machuca de 7,400 tones
de pes mort, a 215 $ la tona.
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L E S GRANS E X C U R S I O N S MARÍTIMES
Amb cl restabliment de la pau, tornaran, sens
dubte, a tenir lloc les grans excursions marítimes
que les més poderoses Companyies navilieres del
món varen tenir establertes fins que la guerra va
esclatar. Recordem, entre altres, les excursions de
volta al món, les de T e n a Santa, i les fetes, en època
propicia, a les zones polars àrtiques.
Totes elles eren fetes en grans vaixells plens de
comoditats i el preu de les excursions era relativament mòdic, la qual cosa era permesa pel gran
nombre d'excursionistes que h i prenien part. Per
a demostrar el poc cost, citarem una excursió, ta'
vegada la més interessant de totes. Es tracta de
la «Polarfalir», ço és, la feta a les regions polars.
No costava més enllà d'unes 700 pessetes — al canvi
d'aquell temps — i durava del 18 de juliol al 15 d'agost, en total 29 dies.
L'itinerari era el s e g ü e n t : sortida de Bremerhaven (port de Brema), Boiilogne, Leith (Edimburg),
Excursió m a r í t i m a pel Highland escocès, Kirkwal
(Illes Orkney), Reykjavik (Islàndia), Spitzberg, en
plena zona polar, visitant l a badia Magdalena, el
límit dels ice-bergs, la badia Roja el port Verge, la
muntanya Esmeeren i les badies de Moeller, Li lli cheek, de la Creu i del R e i ; el retorn era pel Cap Nord
(el punt més septentrional d'Europa), Hammersfest,
illes I.offodon, Tromsoo, Mererek, Bergen i tornada
a Brema.
L'últim vaixell que va fer aquesta interessant
excursió fou l'alemany P r i m Fricdrich Wilhelm, de
la Companyia «Nortíleutscher Lloyd», magnífic i
ràpid vaixell d'unes 25,000 tones, avui incautat pels
anglesos i regentat per la poderosa Companyia
«White Star».
Com es veu, es passaven unes nits en plena regió
polar en època — per altra part l'única possible per
a fer-ho — en que no h i ha nit, mantenint-se el sol
sempre sobre l'horitzó. Es gaudia del solemne espectacle del "sol de la mitja nit». (Naturalment que
des del moment en que el sol no es ponia, no es pot
dir que era mitja nit, però fent com tothom, conservem ois costums d'anomenar n i t el que en realitat
és dia.) De tornada els viatgers no es cansaven
d'admirar els incomparables paisatges de la costa
de Noruega.
A l t r a excursió que era corrent, especialment entre nosaltres, era la de Terra Santa; tots recordem
que cada any visitaven el nostre port un o dos
vaixells francesos que hi eren dedicats.
Els nostres vaixells, s'acontentaven, i encara amb
molt poca freqüència, a fer alguna que altra visita
a les costes mallorquines i a la costa brava catalana, excursió que encara que les costes visitades siguin realment hermosíssimes, no pot ésser qualificada de gran excursió m a r í t i m a .
Avui que tot indica — i de la qual cosa ens hem
de felicitar, — que va a pendre gran increment la
marina catalana, molt seria de desitjar que els nostres armadors dediquessin una mica d'atenció a l'estudi de les excursions, les quals no h i ha pas dubte,
han de constituir dintre no molt temps un important
capítol dels negocis naviliers. Així s'evitaria que
molts milers de pessetes passessin cada any a mans

estrangeres, al mateix temps que seria un seriós
motiu d'ensenyament pel nostre poble.
Creiem que, sinó una excursió de volta a l món,
per la qual sens dubte no estem preparats, podrien
assajar-se'n algunes a Orient i sobretot la sempre
interessant a les regions polars i països del nord
d'Europa.
Es cos;i sabuda que per a poder gaudir plenament de l'espectacle que l a Naturalesa ofereix a
les regions polars àrtiques, s'ha d'empendre el viatge des de final de juny a final d'agost, ço és, un
mateix vaixell podria, còmodament, fer dos viatges
anyals en èpoques en que no són de témer temporals
i en les quals el fret en aquelles altes regions és
ben passable per les nostres naturaleses.
Al mateix temps que fos realitzada l'excursió,
podrien els vaixells deixar i pendre càrrega als ports
comercials visitats, j a que d'altra manera no crec
que cap empresa nostra s'atrevís a fer el viatge, no
obstant estar convençuts que ben estudiat, i anunciat amb temps, sols amb passatge seria remunerador. Càrrega no en mancaria pas, tant a l'anada
com a la tornada, i sense dubte el vaixell podria
en tots dos casos aconseguir un bon negoci.
D'aquesta manera, aprofitant els dies de parada
per operacions comercials podrien els viatgers fer
alguna excursió a l'interior dels països visitats, i
els negociants estudiar els mercats i fer llurs compres i vendes.
Per un negociant, i per la seva família, difícilment es trobaria una manera millor d'aprofitar les
vacances, ja que sense por d'equivocar-nos volem
creure que els punts de moda per l'estiueig al
menys els mesos de juny fins a fi d'agost, seran,
d'aquí endavant, les platges de Spitzberg, les que
es veuran més concorregudes que les cèlebres de
Cannes, Ostende i tantes altres fins avui de fama
mundial.
¿Tindrá algun dels nostres naviliers l'empenta
necessària per a llançar-se a la realització d'un important programa de grans excursions marítimes?
Francament, hem de confessar que algun d'ells
és capaç de fer-ho, però esperant que sigui algú el
que comenci, molt temem que no es farà res. I serà
molt sensible.
JAUME FONT MAS

NOVA G O L E T A AMB MOTOR AUXILIAR
Una nova goleta de quatre pals amb motor auxiliar, la primera del seu tipus que lia fet la travessia
de l'Atlàntic, ha arribat fa pocs dies a Waterforcl.
Aquests vaixell el nom del qual és Hrssie A. White,
porta un motor de 200 HP. de combustió interna.
Fou construït a Alma, New Bmnswich, té una capacitat de tonellatge net de 594 tones i és registrat «A 1»
pel Burean Vcritas. Ha portat un carregament de
fusta on 27 dies. Actualment s'estan construint altres vaixells del seu tipus i els autors del projecte
creuen que obraran una revolució a la navegació velera dintre de poc temps.
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D E NAUTICA

Ja han passat dies des de que CATALUNYA MAHÍTIMA, en son número 15, corresponent al 30 de juny
prop passat, publicà el meu primer article referent
al mateix assumpte.
Des d'aleshores he tingut el sentiment de veure
que de la meva idea no en participa l'amic Emili
Solà. Però les cartes de persones que estudien amb
gran interès tots els problemes que a l'ensenyança
catalana afecten; les opinions de gent de mar, vella
i jove, m'animen a afirmar, una vegada més, la
meva opinió de que l'Escola Nàutica ha d'ésser
«flotant».
Diu molt bé una persona que m'escriu i que és
una autoritat en m a t è r i a d'ensenyaments a la nostra
terra «...no és possible fer mecànics sense màquines,
ni teixidors sense telers; millor dit, no és possible fer
mccà'iics que no facin màquines n i teixidors que no
teixeixin, e t c . » .
I en cl diari E l Sol, del 29 d'agost d'aquest any.
En Francesc Arderius adueix una sèrie de raonaments per a finalitzar dient el mateix que j o : i'"Escpla>> ha d'ésser (dlotant».
'lampoc ho entenien així, molt al contrari, a
França, quant fa poc temps arribaren a portar llur
idea centralitzadora fins decretar que a P a r í s estudiarien els futurs nautes francesos. Poc temps t r i garen a modificar nital disposició, que, per altra banda, la pràctica els hauria demostrat com era equivocada.
Així mateix tinc jo l'esperança que l'amic Solà,
i els que com ell pensen, modifiquin llur opinió i
aportin la seva ajuda valiosa a la realització d'aquest
projecte que fora modestíssim si sols de mi soitis,
però que és de gran importància considerat per
persones que valen i ho serà més encara quan, temps
a venir, se'n vegin els resultats pràctics.
No sóc jo partidari de l'cchome-llop de man) amb
la pipa a la boca.
Es precisamenl ben distint el tipus del marí modern, que ha do tenir, entre altres innombrables
bones qualitats, la d'ésser home de món, saber tractar a la societat amb qui constantment es veu obligat a conviure i relacionar-se; representant dignament el càrrec, la nacionalitat, sense necessitat
de recórrer a efectismes.
Però aquest mateix home da mar, te que acostumar-se per endavant, a la manca de comoditats
de que algunes classes de vaixells adoleixen. l l a de
conèixer ço que és la vida que va a empendre abans
que íes brutals realitats que reporta el facin desistir
de seguir-la, i es trobi que ha perdut llastimosament
un temps preciós, i amb ell la possibilitat d'encaminar son pervindre per altres camins que l i haurien
estat profitoses. I per això és necessari que comenci la carrera allí on té que aplicar-la: al mar,
a bord d'un vaixell, amb totes "les dificultats i vicissituds sobrades per a alterar la tranquilitat d'esperit
que requereix posseir l'alumne al dedicar-se a l'estudi» com diu En Solà en el número 17 d'aquesta
Revista. L'«Escola Flotant», en aital cas serà
una perllongació de l'iilnstitut d'Oientació Professional», que és una de les magnífiques institucions de
la Mancomunitat.

FLOTANT

¿Que fora costosíssim un quadro de professors
per a navegar, i aquesta és una altra de les dificultats del sistema «Escola Flotant?». Dic el mateix
que en el meu article anterior: «no l i mancarien
nòlits ni subvencions al vaixell-escola». 1 em sembla que resulta molt menys gravosa una institució
si és sostinguda per diferents entitats i un sistema
de governament, que si la sosté solament un particular o una sola Companyia. Aquí tenim cl cas de la
casa Sota, de Bilbao, que aib'uns aventatges hi deu
veure quan sosté el vaixell-escola Arlagan-Mcndi.
I aquests aventatges són, precisament, la utilitat pràctica que l'amic Solà no troba que entre nosaltres reportés r«Escola Flotant», si bé l'entén justificada a Anglaterra. ¡ Però si dintre les seves funcions és evident que el m a r í ha d'ésser cosmopolita,
enmotllar son caràcter a molts altres caràcters diferents !
No és raó, al meu entendre, que l'Armada espanyola hagi darrerament acollit el sistema de donar
la instrucció teòrica a terra i la pràctica a mar, puix
són vàries les vegades que dit sistema ha estat canviat. Sobre això cal tenir en compte en !a Marina
de guerra, les ensenyances auxiliars, aplicables a
ten a, i la poca navegació que fan dits vaixells, a
causa de la pobresa del pressupost. Es aquest molt
més abundant a Anglaterra i en aquell país totes les
coses de mar al mar s'aprenen.
Es importantissim que el futur Oficial, de coberta
o màquina, es dediqui ràpidament a les pràctiques
de la marineria, amb la que té que conviure i a la
que ha de demostrar moltes vegades que, allò que els
hi mana i corretgeix és perquè ho sap fer.
¿No està segur l'amic Solà que tot i essent molt
més indispensable l'exercici intel·lectual que el físic,
no hi han molts moments en que l'oficialitat té que
fer més ús del segon que del primer?
Sempre he sentit dir als que foren els meus mestres en la vida, que té que saber-se fer abans el que
ha de manar-se després.
Fins dintre els corrents socials que s'inicien, crec
indispensable que el futur Oficial es compenetri, amb
els qui després seran els seus compaiujs-subordinals.
Aquestes consideracions que aquí exposo, les he
apreses a l'escola de la vida, que en el nostre cas és
una «escola flotant», i és per aixó que dono la meva
opinió, al costat d'a'tres més autoritzades, animat
de la bona voluntat de remetre els meus futurs companys a la solució que jo considero millor, més real
més efectiva.
Queda en peu, doncs, la meva proposta a les nostres corporacions, per a que, seguint la llur poderosa actuació cultural, favoreixin l a nostra expansió
comercial, encaminant-la teòrica i pràcticament, per
mitjà de futurs nautes, amb una sòlida instrucció,
a base d'un brillant professorat, magníficament pagat i amb tot l'utillatge necessari, dintre de 1'«Escola Nàutica Flotant».

P. ESTAl'E f M l LLET
Almeria, desembre de 1910
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PORT

DE

C A S A B L A N C A

Els partidaris de l'explotació de les riqueses que
posseeix el Marroc, són nombrosíssimes a F r a n ç a i
per tota mena de publicacions realitzen una propaganda intensa, a 1"objecte de desvetllar energies
i encarrilar-hi homes i empreses que h i vagin a desenrotllar llurs activitats. Amb motiu del tractat de
pau, F r a n ç a esdevé mestressa absoluta del Marroc,
tret de les possessions epanyoles, puix els territoris
d Alemanya l i han estat concedits. Aquesta colònia
és plena de remarcables riqueses i com tant l'Algèria
com el Marroc proporcionen a F r a n ç a abundants productes, el Govern no desatén de! tot les necessitats
d aquests països.

mogudes per setze remadors indígenes. Baixar els
fardos a les barcasses o pujar-los al vapor, mentre
l'onada feia pujar i baixar constantment les embarcacions a tot el llarg del vaixell, constituía una operació sempre penosa, sovint perillosa, però que no
era res en comparança amb la doble travessia de!
banc de sorra a cada viatge. A la més petita distracció del pilot 0 una falsa maniobra, el vaixell
podia enfonsar-se deseguida. I aquests, temps no
són casos excepcionals. Davant d'un d'aquests ports
marroquins, el n ú m e r o de dies durant els quals el
banc de sorra és impracticable arriba alguns anys
a 90.

La revista Lectures pour tous, el número de novembre, l'ha dedicat especialment al Marroc, estudiant lo en tots els aspectes. Com cs natural, l'extensa costa maritima, és importantíssima pel futur
desenrotUament del país, i volem extreure algunes
dades de l'articla «Un país transformat pels seus
ports», de Carles Rabot.
Situat a! començament de l'.AÍrica del Nord, el
Marroc es presenta amb una doble façana marítim a : al nord el Meditenani i a l'oest, l'Atlantic A
prunera vista sembla disposar d'àmplies sortides
vers el m ó n exterior, però això no és m é s que una
apariéncia enganyadora. Per les seves condicions
topogràfiques, com pel règim m a r í que regna a les
s-eves costes, l'imperi xeriflà és completament aillat
tant com pugui esser-ho una illa en ple Oceà.
Així s'explica que aquest país ha permanescut tant
temps tancat a cap influència europea i que l'Edat
mitja s'hi hagi perllongat fins el començament del
segle xx.

Convençudes, doncs, les autoritats franceses de
la necessitat de l'habilitació dels ports, han començat
les obres de la gran trasformació del de Casablanca.
Aquesta ciutat és, actualment, la metròpoli del Marroc i de tota la costa oest de l'Africa. Avui compta
amb 80,000 habitants, dels quals n ' h i ha 30,000 d'europeus. E l seu comerç ha crescut molt i per això
s'ha decidit construir un gran port a Casablanca i a
les altres ciutats marítimes, procedir només a millores destinades a fer menys perillós i més r àpi d el
transbordament de les mercaderies entre el r i u i els
vaixells ancorats al mig del mar.

Pel cantó del Mediterrani, les condicions del terreny no són bones, puix í a costa és treta tot seguit per muntanyes altíssimes; pel cantó de l'Atlàntic
no és pas milior l a situació. En un front de costa
de 850 quilòmetres, no hi ha el més petit abric, cap
badia en la qual un vaixeU pugui carregar 0 descarregar amb seguretat; cap punt de refugi en cas de
tempesta; quasi per tot arreu una costa dreta, inhospitalària i ultra tot això, un banc d'ajena litoral
formidable.
Aquest problema és el que m é s ha preocupat el
icsident general M. Lyautey, puix d'ell depèn í'habilitament dels ports i és la íont de totes les dificultas que els enginyers han hagut de vèncer.
Al sud-est de Terra Nova passen freqüentment, sobretot a l'hivern, unes depressions baromètriqxies
molt fortes, que determinen violents tempestes
de nord-est a l nord de les Açores. La brisa que
es forma, después d'haver travessat espais immensos, arriba a la costa del Marroc, en la qual, trobant-se tant oberta, hi té un camp d'acció grandiós.
Malgrat aquest obstacle, s'havien fundat a'gunes
aglomeracions a les vores d'embocadures de rius 0
bé rades obertes a tots els vents: ço passava a Larachc, Rabat. Casablanca, Mazagan, Safi i Mogador.
Vbans de l'ocupació francesa, tot el comerç exterior
del Marroc per l'Atlàntic, passava per aquestes sis
ciutats. No havent-hi cap port, e!s vaixells tenien
d'estar ancorats mar enfora i fer el transbordament
de mercaderies en alta mar, valent-se de barcasses

Contràriament a la costum fins ara seguida per
les autoritats franceses, s'ha prescindit de repartir
els recursos entre vàries obres; un de gran solaritónt i treballs secundaris que poden ésser engrandits el dia de demà.
¿Com fer uh port davant de Casablanca, entre
mig de l'oneig perillós del 1 anc de sorra? Els enginyers han resolt aquesta qüestió decidint la creació una rada artificial per mitjà d'escolleres, construïdes en plena mar per trencar l'onada. Es el mateix sistema adòptat a Cherbourg, en el qual, amb
l'establiment d'una escollera, una badia oberta ha
quedat transformada en un magnífic moll. en el qual
hi iroben la segu-etat més completa flote0, enteres.
El programa c1els treballs del port de Casablanca,
comporta la construcció de dues escolleres, les quals,
cobriran un espai de 140 hectàrees, en el qual h i cabran els grans vaixells, podeut-sc efectuar amb toia
seguretat les operacions de càrrega i descàrrega.
El projecte preveu i'habilitació d un port interior,
lligat també per dues escolleres, destinat a l'abric
de barcasses, remi Icadors 1 vaixells de poc calat. F i nalment, a l'est d'aquest segon port, es construiran
molla amb aigua profunda que permetin l'amarra
do's grans vaixells.
Malgrat la guerra, els treballs no han estat i n terromputs, sinó tot el contrari, seguits constantment. A l mateix temps s'ha millorat molt l'utillatge
del port. H i ha cent llanxes i deu remolcadors per
transbordar les mercaderies, i als molls del port i n terior hi ha setze grues a vapor per aixecar els fardos. Així és possible embarcar 0 desembarcar 1,200
tones cada dia, per la qual cosa es necessitava una
setmana, ara fa quinze anys.
Quan sigui constituïda i!a línia fèrria Tánger, Fez,
Casablanca, aquest port serà el punt d'embarc dels
viatgers amb destí a l'Amèrica Jel Sud, là qua'- cosa
vol dir que un gran avenir l i és destinat.
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La «Anchor Line» i les seves aliades

Després d'un lapse de sis anys degut a la guerra,
la "Anchor Line» ha reprès el costum de donar un
banquet anyal als seus alls empleats i directors.
Dics passats es celebrà el quinzè d'aquests àpats
en el qual es feren diverses i interessants manifestacions.
El director-gerent, en el seu brindis, desprès d'enumerar els serveis de la «Anchor Line» i de les
seves associades durant la guerra i de dedicar un
record ais depemlents d'olicines i tallers morts a
la guerra, detallà el programa d'expansió i reconstrucció d'aquestes Companyies.
Durant la guerra l ' -Anchor Line» comprà dos
vaixells, el Tarantia i el Tibcria, aquest últim perdut abans de l'armistici i de l'armistici ençà n'ha
comprat altres dos: el Vindelia i el Viteüia. També foren construïts un vaixell, el Canicrania, a
Beardmore; dos, el Caledonia i el Trajisilvania, a
Fairfield; dos, el California i el Tuscania, a Stephens,
de l-i,200 tones cadascun. A Stephens també foren
construïts altres dos vapors indis de 10,000 tones.
Les Companyies aliades han construït: dos vaixells canadencs de 10,000 tones, la «Anchor-Donaldson», a Fairfield; ha «Anchor-Brocklenbank» 14 vaixells amb un total de 105,000 tones, i la «Cunard» 11
vaixells que sumen 17.í,000 tones, la qual cosa dóna
un conjunt de 34 vaixells construïts amb un total fle
més de 389,000 tones.
Tols aquests nous vapors usen combustible d'oli.
De la guerra ençà la Companyia també ha ampliat les seves relacions comeróials, establint en
coUaiboració amb la «Cunard» onze agències entre els
Estats Units i el Canadà. També n'ha establert a
Itàlia (Gènova, Nàpols, Roma, Palermo, Leghorn)
Marsella i Gibraltar.
Diversos serveis

Per notícies do Rio de Janeiro se sap que el govern brasileny ha decidit restablir les relacions comercials amb Alemanya i la Companyia m a r í t i m a
nacional, Lloyd Brasileiro, posarà un servei directe
entre el Brasil i Hamburg.
Després d una interrupció de més de cinc anys,
han estat represes aquest mes les sortides periòdiques del servei entre Belfast i Dublin i Hamburg.
El vapor Wicklou Head de la Ulster Sleamship Company Limited, que avui fa la¡ via de Ca'cuta, serà
carregat a Hamburg per a fer el primer viatge.
Diuen de Stockolm que tres de les més grans
Coiqp'anyies navilieres sueques han signat un acord
amb el govern emprenent el transport durant els
mesos de desembre de 1919 a abril de 1920, des dels
ports transatlàntics, especialment dels del districte
de la Plata, de 140,000 tones de blat a la tarifa fixa
de 120 corones la tona, la qual cosa resulta a un
25 per 100 menys sobre les tarifes del mercat de
transport actual.
La Pacific Steam Navigation Company anuncia
que els seus vapors correus Orduña i Orbita, construïts expressament pel servei de correus de la West
Coast of South seran destinats al servei entre L i verpool i Valparaíso, pel gener i febrer del pròxim
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any, respectivament i que immediatament aquest ser
vei serà reforçat pel vapor Orca, el qual està acabant-se d'aparellar. La Companyiai també té en construcció altres dos grans vapors correus, el primer
dels quals serà enllestit l'any vinent.
L a navegació japonesa i la competència estrangera

Segons informes oficials dels representants d'alguns governs europeus al Japó, la marina mercant
estrangera ha tornat a aparèixer pels mars del Japó,
fent la competència a les Companyies nacionals japoneses, motivant un descens en les tarifes dels
nòlils.
Es nota alguna inquietud als centres naviliers del Japó i s'afirma que desprès del gran impuls
adquirit durant la guerra, s'ha iniciat un període
d immovililat. Simultàniament amb els vaixells de
les grans Companyies que abans de la guerra traficaven per aquells ports, d'una manera regular,
s'han vist per aquelles aigües vaixells d'altres països.
Alguns països, les flotes mercants dels quals poques
vegades visitaven els ports japonesos abans de la
guerra, avui s'estan preparant per a establir-hi serveis regulars. De moment hom diu que una Companyia italiana es proposa crear una línia fixa de
Nàpols a Jokohama amb l'ajuda d'una subvenció del
Govern.
Les comunicacions entre França i la Indoxina

La Companyia «Messageries Marítimes» i la «Chargeurs Reunís» feien abans la guerra dotze viatges
cada una a la Coxinxina, l'Annaur i el Tonkín, les
quals oferien 216,000 metres cúbics de càrrega. Aquesta quantitat de nòlit ha estat reconeguda insuficient
per la intensificació del comerç i per això Ics esmentades Companyies han projectat els següents serveis
entre F r a n ç a i la Indoxina:
26 sortides anyals de Marsella per paquebots i 26
sortides anyals del Nord per cargo-boats, representant pel comerç una capacitat útil de 468,000 metres
cúbics.
A més la Companyia «Chargeurs Rèunis» ha projectat un servei que surti d'Anvers cap a la Xina,
però fent escales al retorn a la Indoxina, les quals,
fetes a raó de 12 sortides a l'any per unitats de 15,000
metres cúbics, representa per les importacions indoxines cap a F r a n ç a una capacitat de 180,00 metres
cúbics.
Tot ço s'entén fóra de les escales que faran a Saïgon els vaixells de la línia de Xina i de la Companyia
de les «Messageries Marítimes» i els serveis que podran assegurar les unitats de la «Société de Navigation a vapeur «France-Indochine».
S'ha tractat també d'establir un servei de gran
rabotatge entre la Indoxina, Singapour i Bangkok
d'una part i Hong-Kong de l'altra.
Les comissions que han estudiat aquesta qüestió
han insistit en la necessitat d'unificar les tarifes dels
nòlits anglesos i els francesos, els quals són bon xic
més elevats.
Servei d'Holanda a les índies

La Companyia «Stoomvaart Maatschappy Nederland» ha reprès el servei d'Anvers a les índies holandeses.
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El uShipping Board» a Dunquerque

L a Lliga Marítima Francesa

La marina mercant americana acaba d'inslaliar
un despatx a Dunquorque. De moment s'ha hostatjat al consolat dels Estats Units, però el «Shipping
Baard» busca un ample local per instal·lar-hi els
seus serveis de "port representatiu».
Aquesta oficina tindrà personal apte per defensar els interessos de la flota del Govem americà.

Aquestív entitat, en ocasió de les oleccions legislatives franceses edità un cartell que contenia el
següent programa:
«Electors:
La nostra marina mercant que era la segona en
1870, és avui la sisena, venint després do Noruega.
Tenim un domini colonial, el segon del món, del
qual no trèiem pas — per manca de vaixells — els
articles que, arribant en abundancia als nostres
mercats, contribuirien a fer baixar el preu de la
vida.
Perquò no posseïm \aixells mercants hem hagut
de pagar als aliats i als neutres durant la guerra,
í l mil milions pels nostres transports marítims.
Abans la guerra donàvem anyalment als estrangers cinc cents milions pels transports que no podíem
fer-nos nosaltres mateixos.
Demaneu als candidats, als diputats de demà,
exigiu d'ells — sigui cl que vulgui llur partit — que
e3 posin a treballar a la renaixença de l a nostra
marina mercant, adliorint-so així al programa següent:
Primer. La marina mercant francesa ba de poder construir, a F r a n ç a , els vaixells dels quals tindrà
necessitat, al mateix preu que les marines mercants
estrangeres a casa llur.
Segon. E l personal de la marina mercant ha de
trobar les seves garanties en l a revisió del seu estatut.
Tercer. L'ensenyament marítim ha d'ésser augmentat i millorat.
Quart. Les facilitats d'explotació donades al nostre pavelló, han d'ésser aquelles de les quals les
marines mercants estrangeres gaudeixen en llurs
països respectius.
Quint. La creació de zones franques marítimes
i l'autonomia dels ports s'imposen.
Sisè. La legislació m a r í t i m a ha d'ésser simplificada; Ics trabes i les càrregues fiscals que suporta
actualment, s'han de suprimir; els mitjans de comunicació entre els nostres ports i l'estranger han
d'ésser augmentats.
Setè. L a construcció o l'explotació de vaixells
per l'Estat ha d'ésser enèrgicament repudiada, puix
les intervencions estatistes en el comerç i la indústria han caigut fins ara a la fallida sota el punt
de mira financier i dels serveis públics.»
L'importació de combustible líquid

Una entitat francesa-americana molt important
tracta d'establir un servei d'importació de combustible líquid al port de l'Havre. Aquesta entitat ha
demanat al Govem autorització per a construir una
gran pipé Une de l'Havre a P a r í s pel transport per
tubs d'alguns combustibles. La demanda ha estat
presa en consideració i es tramita actualment. Si
és concedit el permís, la construcció aniria a càrrec
d'enginyers especialistes dels Estats Units.
Al mateix temps aquesta Companyia crearia d i pòsits de combustible en diversos punts de França.

La navegació entre Anvers i Strasbourg

Una comissió franco-belga acaba d'ésser constituïda amb l'objècte de discutir totes les qüestions
relatives a la navegació entre Anvers i Strasbourg.
Aquesta comissió, que comprèn sis belgues i sis
francesos, es reunirà tots els mesos i a l t e r n a r à cada
any la seva estada entre les dues poblacions.
El veler més gran de França

Dos dies abans que el gran transatlàntic Aquitania arribés al Ty-ne per a ésser apariat i dotar-lo de
fogaines de combustible d'oli, el més gran veler de
França, el Vrance, sortia d'aquell port, després de
ésser objecte de grans apariacions i aparellar-lo amb
noves calderes de combustible d'oli. Aquesta transformació ha estat feta per la casa Wallsend Llipway
Englneering Company, L t d . , especialista en
aquests treballs i que actualment té subscrites gran
quantitat de comandes d'aquesta índole.
El Francc és un vaixell de 8,000 tones de pes mort
construït a Burdeus en 1912. No porta màquines,
però utilitza el vapor per a fer funcionar els aparells de càrrega, el qual, d'ara endavant serà produït per combustible d'oli en comptes de carbó.
És una fragata de cinc pals i té el següent toneUatge: 5,033 de registre total i 4,544 de registre net.
Algun periòdic anglès l'ha considerat com el veler més gran del món, però no és veritat, puix la
fragata de sis pals Navahore, construïda a Anglaterra l'any 1908, és de 7,718 tones de registre brut
i 0,970 de registre net.
El tercer veler més gran del món és el PotÒSt, fragata alemanya de cinc pals i de 4,026 tones de registre brut i 3,755 de registre net.
ANGLATERRA
Un servei internacional de T . S. F .

L'AmiralIat britànic organitza un servei de despatxos metereològics per T. S. F. el qual a b a r c a r á
tot el món.
Els vaixells proveïts de T. S. F. són pregats de
trametre tres vegades al dia les observacions fetes
a bord.
Aquesta organització omplirà la llacuna que s'havia- assenyalat mantes vegades en el servei meteroulògic internacional, el qual estava mancat d'observacions fetes ben lluny de les costes i que privaven
de trametre, on dos o tres dies d'avontatge, ois avisos
de tempesta.
L'observació compendrà 42 estacions, de Ics quals
8 seran a l'Atlàntic Nord. Aquestes 42 estacions
trametran als vaixells e's pronòstics suggerits pel
total dels despatxos rebuts.
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HOLANDA

EL NOU P R E S I D E N T

Els drets de pilotatge

E l Govern holandès ha presentat \m projecte de
llei augmentant un quinze per cent les tarifes de
pilotatge en els ports holandesos. La data d'entrar
en vigor la llei no ha estat assenyalada.

PAÏSOS ESCANDINAUS
Els ports francs

Han estat concebuts grans projectes pels tres
reialmes escandinaus, referents a llurs diferents
ports, volent multiplicar principalment els ports
francs.
S'ha establert un pla per obrir-ne un a Christiannand, a Noruega, el qual es calcula que costarà
uns 30 milions de corones.
De moment hi ha coberts lliures a Bergen, Cristiania i Vondjhem, els quals poden servir de ports
lianes. E l de Cristiania t i n d r à una superfície de
57 hectàrees i 700 metres de moll.
A Dinamarca el port franc de Copenhague serà
engrandit, esdevenint el més important de Scandinàvia, amb 82 hectàrees i 5 quilòmetres de moll, 0
siguin 18 hectàrees i un quilòmetre de més que no
pas ara.
Els suecs volen dotar de ports francs als ports
de Stockolm, Gothembourg i Malino. El de Gothembourg t i n d r à 27 hectàrees i un quilòmetre de moll.
El de Malmo serà més gran, però el primer lloc
correspondrà al de Stockolm, el qual rivalitzarà
amb el de Copenhague. Es calcula que el de Gothembourg costarà 28 milions. E l de Copenhague ha
absorbit ja 34 milions.

D E L À C A M B R A DkE C O M E R Ç
La Cambra de Comerç i Navegació ha procedit
al nomenament de president, resultant elegit per
unanimitat D. Joaquim Cabot i Rovira.
Efectuada l'elecció i havent ocupat la presidència el senyor Cabot, el senyor Martínez i Marquès
va pronunciar paraules d'elogi al nou president,
posant de relleu les seves condicions personals i intellectuals. Acabà felicitant a la Cambra per l'acert que havia tingut en l'elecció.
El senyor Comte de Lavem, president honorari de
la corporació, pronuncià unes frases eloqüents enaltint la personalitat del senyor Cabot, dient d'ell
que per l'activa i intelligent collaboració que durant tants anys ha prestat a la Cambra, arriba a la
presidència saturat de les seves orientacions i necessitats, per la qual cosa l i serà fàcil plasmar-les
en la seva actuació. Afegí que en els actuals moments en que trontollen totes les activitats socials,
l'elecció del senyor Cabot encara constitueix un major acert, tota vegada que pot qualifícar-se'l pròpiament de ciutadà honrat de la ciutat i no cal dubtar
de que treballarà amb amor i entusiasme, al davant
de la Cambra, pels alts interessos de la nostra capital.
El senyor Cabot va tenir paraules d'agraïment per
la Cambra i pels anteriors senyors que l'havien elogiat, acabant demanant l'ajuda de tots per a poder
donar terme a la tasca que imposa el càrrec de president de la Cambra.

Narcís Monturiol, inventor dc la navegació submarina
(Del llibre "Vida d'heroi", de Puig Pujadas)
(Continuació)

»A pesar del estilo en que empiezo esta comunicación, no vayáis a creer que estoy de buen humor;
tampoco estoy desesperado, como pudierais creer,
atendidas las malas circunstancias por que atravesamos; sólo así, hablando en sentido figurado,
puedo daros una prueba palpable del estado firme
y valeroso de m i ánimo. Os puedo asegurar que este
viaje y permanencia en esta corte, a pesar de los malos ratos que he pasado, me ha sido provechoso,
pues en ella he adquirido o por medio de ella descubierto en mí, fuerzas que no sospechaba tener.
Ahora puedo decir que a pesar de los hombres y de
las cosas m i Ictíneo saldrá triunfante en cuantas l u chas le ofrezcan la ignorancia, la envic'ia y el tiempo.
Y, como decía Treserra en su última carta: «¿Tiene
el mundo o no necesidad de la navegación submarina
para la pesca, l a guerra y las investigaciones científicas? ¿Existe?
¿ L a realiza el Jcííneo? «Es
verdad, se tiene necesidad de ella, no existe y elícííneo la realiza. Y como me decía T u t a u : «¿No es
una verdad tu intención? ¿Qué le debe importar al
inventor la cuestión de tiempo si sabe qne no puede
dejar de ser lo que él ha dicho será?... Disgustos,
privaciones, desengaños, todo debes sufrirlo con re-

signación... y triunfarás de ello con ánimo y perseverancia».
»Sí, iré adelante, amigos míos, y seguiré comunicándoos mis esperanzas y decepciones a fin de que
con vuestras útiles comunicaciones reciba yo nuevas
luces y nuevas fuerzas.
«Nombrada la Comisión de.la Diputación catalana, se reunió a los dos días para discutir el documento que debía presentar al Gobierno y cuya copia
he remitido ya a ustedes.
«Entonces el señor Pozo, diputado por la provincia
de Lérida y jefe de artillería, dijo saber de un proyecto mucho m á s adelantado que el mío que existía
desde 1852 y que estaba en uso en Francia; que este
proyecto hacía la navegación submarina lo mismo
que el Ictíneo, y que a d e m á s tenía lo que yo no tenía,
un motor submarino.
»La Comisión me llamó; el señor Pozo expuso sus
recelos, presentó un croquis del proyecto, y me dijo
que temía que los diputados catalanes hiciesen un
papel ridículo apoyando m i proyecto como original,
no apareciendo m á s que como una copia imperfecta
de un adelanto que estaba en uso fuera de Espafia.
El no había dicho a quién pertenecía este proyecto;
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así es que desde mis primeras palabras quedó un
poco desconcertado. En efecto; el proyecto es el del
doctor Peyerne y como todos los de su género es un
aparato de bucear. Expuse la diferencia que mediaba entre el dibujo que tenía a la vista y m i Ictíneo,
las calidades características de un aparato de buzo
y un Ictíneo; y, sin embargo no puede convencer ni
a Pozo n i a Figuerola. Fagcs, Madoz y Gassot sn
inclinaron a mi favor. Fages, con una lucidez que
yo no sospechaba en él, probó hasta la evidencia la
diferencia entre los dos aparatos. Madoz dijo que
a ser cierta la invención de Payerne desde 1852, estaría en prúctlca y en conocimiento de todo el mundo,
y que él opinaba que se consultase a una persona que
por su profesión fuese entendida en estos asuntos,
y que él proponía a D. Jorge T.asso de la Vega. Se
aceptó su proposición, y Gasset escribió a l.asso y le
dió cita en el Congreso, donde se reunió a los cuatro
días con la Comisión.
))A los ocho días el señor Lasso dió el dictamen
ail junto :
«Este dictamen, sin embargo, no convenció al señor Pozo, e hizo quitar del documento que firmaron
los diputados, todo lo que hacía referencia a m i calidad do inventor: si bien que como este escrito había sido redactado antes de que so suscitaran estas
dudas, conserva todavía su primitivo carácter entusi.ista y fervoroso.
»Sin embargo, desde entonces he notado en í a Comisión cierta frialdad que a pesar de que me l a explico, no por esto ha dejado de herirme en lo m á s
sensible de mi susceptibilidad. Creo que lo que me
ha salvado en este trance ha sido m i carácter bruto
si se quiere, pero franco. No han podido consentir
las dos personas a que me refiero en creer que yo
fuese capaz de robar la idea a otro, para presentaria
como propia; pero ingnorante para poder apreciar
las razones contenidas en el dictamen del señor Lasso, y no sabiendo por otra parte cómo expMcarse que
un viejo independiente como Lasso y una Comisión
como la del Ateneo hubieran podido dejarse sorprender por un hombre tan poco cortesano y tan bruto
como yo, han cedido, se han dejado llevar a remolque,
han modificado la petición que debían dirigir al gobierno, y en sus adentros se han dicho: o éste es un
picaro de los m á s acabados, o es realmente un grande
hombro.

estaría contento de ella, ya que ha puesto en mis
manos una nueva arma para combatir al señor Director de Ingenieros, que ya recordarán ustedes que
me combatió en el Ministerio de Marina, cuando era
ministro Mac-Crabón, con el aparato de Payerne.
)>A D. Trinidad he dirigido la siguiente carta con
el objeto de hacer las paces:
»Muy señor mío y de m i mayor consideración:
Queriendo presentar al Ministro de Marina una Memoria descriptiva de los principales órganos qae
compone un Ictíneo de guerra, antes me ha parecido mejor dirigirme a usted y preguntarle con franqueza si usted se halla en el caso de poder examinar
mi proyecto, que, como usted tal vez sepa, es fundado
en muchos experimentos de navegación submarina,
uno de los cuales ha presenciado el general O'Donnell. Es muy cierto que la navegación submarina
es un hecho; si ésta es""la época oportuna para su desarrollo y perfeccionamiento, lo ignoro; pero yo lo
sospecho, y el paso que estoy dando le p r o b a r á a
usted que estoy resuelto a saberlo.
«Si después de haberme dirigido a usted y al Gobierno, me convenzo de que nada puedo hacer en Esp a ñ a , probaré fortuna en el extranjero, y si en ninguna parte se me oye, quedaré convencido de que soy
un iluso y desistiré de m i empeño.
(Continuará)
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Mallorca-Mahó.—Dilluns i Dimecres
Mallorca-Ciutadella.—Diumenges i Dimecres
Mahó-Mallorca-Eivissa.—Dimarts i Dilluns
Ciutadella-Mallorca.—Dissabtes
Ciutadella-Alcúdia.—Dilluns
Mallorca-Eivissa.—Dimarts i Dijous
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Mallorca-Cabrera.—Dimecres i Divendres
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Oficines a Barcelona: Rambla de Santa Mònica, núm. 30
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