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'L'agricultura · de Catalunya: 
lr 

com. és i com ha d'ésser 

III 

D ÉIEM, al final del darrer article, que la inseguretat de Ja pro
ducció i Ja seva conseqüència, la manca de erèdit, eren dues 
xacres ben potents de la nostra agricultura que feien més 

difícil de remeiar Ja .nostra organització agtària, Ja forma en què es _ 
, conrea la terra en Ja majoria dels pobles de Catalunya i la manca d'un 

esperit intens i general d'associació agrària. 
Naturalment que una . certesa absoluta no hi pot ésser en res de la 

vida. Les més ben calculades constrri,ccions trontollen i cauen en 
segons quan un terratrèmol en somou els fonaments. Mai es pot as
pirar a fer, d'una' producció en la qual tants factors interv~nen, una 
cosa matemàticamenf exacta; però, d'això al gue pasa avui, hi ha un 
món que ens fa molta falta conèixer. 

El problema de les assegurances, per exemple, és un cas típic de 
ço que falta fer a Catalunya, agríwiament parlant. Si un ric propie
tari, si un poderós ramader perd una collita, ò una malaltia li pren un 
ramat, segurament refarà la pèrdua que això representa per a la seva 
explotació. Però en canvi, per a un masover, per a un dels nostres 
petits agricultors, per a un comparet, això pot ésser la rÜina, una 
desfeta d'on mai més podrà sortir. ¡Si en t¡'ndria, d'importància, 
una. previsió en aquest ordre de coses!'¡ Si en representa, de r4quesa _ • 
perduda, quan una petita prima i un xic d'esperit previsor l'hauria 
evitada! 

En aquestes mateixes planes l'amic Rendé va publicar l'organitza~ 
ció de l'assegurança de bestiar que tenen establerta a la Conca de 
Barbarà. Són tan senzilles les seves bases d'organització, són tan 
fàèils de fer, i alhora reporten. tals aventatges, que vull reproduir ne 
la part fonamental. . 

El 15 de desembre farà dos ·anys que la Federació Agrícola de la 
Çonca de Barbarà va establir una Secció Especial d'Assegura ri ces 
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Mútues, a tot risc, del bestiar de treball agrícola. Poc després d'un 
any comptava els ·següents animals assegurats: 

9 animals d'un a quatre anys per una valor de 
47 
74 
26 
45 

201 

)) de quatre a set » 
» de set a deu )) 

)) de deu a dotze )) 

de dotze en amunt 
)) per una valor de. 

Les despeses han estat 

Per la pólissa i precinte: 

)) )) » )) 

)) )) ' )) )) 

)) » » )) 

» )) » )) 

3 animals d'una valor de 50 a 100 pessetes 
26 » ' » » )) 101 'l 250 )) 
35 » » » » 251 a 500 » 
32 » » » 501 a 750 » 
44 » •> >> » 751 a 1 ,000 » 
61 )) » >> » 1 ,000 en amunt >> 

Total. 
Per certificat de sanita't i reconei.rement: 

Per 171 caps de bestiar mular i cavallar a 1'50 pessetes 
Per 25 » >> » rucal a 0'75 » 

Fons de reserva: 
per 100 a pagar una sola vegada en fer l'asegurança de 
l'animal. · ......... . . .. . . 

7,355 pessetes 
45,295 » 
63,373 )) 

18,590 )) 

24,757 » 

159,370 pessetes 

3'00 pessetes 
39'00 )) 
87'50 » 
96'00 » 

176'00 » 
305'00 )) 

706'50 pessetes 

256'50 pessetes 
18'75 )) 

275'25 pessetes 

1 ,593'70 pessetes 

Més l'import dels sinistres ocorreguts durant l 'any fent un total: 

,Per pòlissa o precinte . . . . . . ·. 
Per certificat de sanitat o reconeixement 
1 per 1d0 destinat a fons de reserva . 
Primer sinistre o despeses de cobrança . 
Segon » » » » 
Tercer » >> » » 

Total. 

706'00 pess_etes 
275'25 » 

1,593'70 )) 
143'44 )) 
286'89 )) 
143'44 )) 

3, 148'72 pessetes 

Si fem un estudi comparatiu amb els quadres de pagaments d'una 
Companyia asseguradora que quasi totes c9bren amb poca diferèn
cia, trobarem: 

Per l'as segurança de mort natural: 

9 animals d'un a quatre anys d'una valor 7,355 al 5 per 100. 367'75 pessetes 
' 47 » de quatre a set » » >> 45,295 al 6 per 100. 2,717'70 )) 

74 » >> seta deu » » .. » 63,373al 9per .100 . . 5,703'57 » 
26 >> » deu a dotze » >> >> 18,590 al 10 per 100. 1,859'00 » 
25 » >> dotze en amunt, que no els asseguren, però que 

per als nostres comptes ho suposavem a 11 per 100. 2,725'25 )) 

Total . . . . . . . . . . . 13,373'27 pessetes 

Més per assegurança de mort per accidents -(1 per 100) i per 
assegurança d'inutilitat (2 per 100), o sia altres 4, 781 '10 >> 

18,154'37 pessetes 
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S'hauria pagat a una Companyia asseguradora 18,154'37 pessetes 
S'ha pagat a la .Secció d'Assegurançes , de la Federació . . .3,148'72 » 

S'ha estalviat a la-Conca. . . . 15,005'65 pessetes 

Si es mira l'assegurança des del punt de vista individual,· fent un 
cas pràctic d'un animal de vuit anys d'una valor de 1,300 pessetes, 
paga. a la Secció . d'Assegurances de la Federació .de la Conca de ' 
Barbarà. 

Pòlissa i precinte . . . . 
Certificat de sanitat i reconeixement.· 
1 per 100 de fons de reserva . 
Primer semestre a 0'09 per 100. 

5 pessetes 
1 '50 ~ 

13 » 
1'07 )) 

Sègon » » 0'1 8 » » . 2'34 ·)) 
Tercer " • 0 '09 >>' " • 1'17 >> 

Assegurat a tót risc . 24'18 pessetes 

O sia que ha resultat a 1 '86 per 100 del capital assegurat. Hau
ria pagat a una Companyia: 

Animal comprès en el grup de set a deu anys (9 per 100) . 
Assegurança d'accidents i inutilitat (3 per 100) . . . . 

Total. . . . . . . . . . 

Que representa al 12 per 100 del capital assegurat. 

DIFERÉNCIES 

117 pessetes 
39 » 

156 pessetes 

Assegurat a una Companyia paga . . . . . . 156 pessetes 
Assegurat a la Secció d'Assegurançes de la Federació de la 

Conca de Barbarà . . . . . . . . . 24'1 8 >> 

Estalvi en aquest cas . . . . . . . 131 '82 pessetes 

Aquest exemple escollit entre molts és demostrador de com es pot 
salvar una comarca quan en sent ganes i porta homes capdavanters 
que la guien. La Conca de Barbarà es pot considerar una de les zones 
de Catalunya on la propietat es troba més repartida; i, sense voler 
creure que el seu assaig de segurs sigui-una cosa completa i definiti
va, és ben suficieot per a demostrar que, si arreu no s'estenen aques
tes associacions, únicament i exclusivament culpables en són els pa-
gesos. . . 

I, com es fa una Mútua per al risc def bestiar de trebal1, es fa per 
al bestiar d'engreixament, per al foc i per Ja pedra. El principi és el 
mateix. 

A pesar de tot, les assegurances mútues agrícole-s no · arrelen a 
Catalunya encara. Per què? Com sempre: pel nostre- ·jndividualisme i 
per la manca de cultura; per la nostra desorganització. I, així, mentre 
un naviler que veia el seu vaixell torpedinat no perdia res mercès 
a sa previsió, un agricultor, avui, no's fa assegurar dels rfscs naturals 
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i involuntaris, i perd, en un semestre, no sols la rendà, sinó el 
capital. 

D'aquí en deriva que el crèdit poruc, el crèdit que representa la 
manca de diner, no està fonamentat en el càlcul de guanyar-ne, no 
pot anar a l'agricultura, i no tenim crèdit agrari; i, el que és pitjor, no 
en tindrem mai si abans no posem cura a la nostra imprevisió. 

Però abans d'entrar en la qüestió del crèdit voldria esmentar dues 
noves modalitats on, tant o més que en la manca d'assegurances, es 
troba la raó de la falta de crèdit. En refereixo a l'organització indus
trial de la transformació de les primeres matèries i de llurs residus, i 
a l'organització nacional d~ la venda que es fa avui, si fa o no fa ... 
com als principis de l'Era cristiana. 

Ho farem en el número pròxim. 
jOSEP M.a VALLS 

La curació a~soluta de la pesta roja dels porcs 

M
OMENT oportú el present. Comarques senceres s'exclamen 
contra l'atrope\~ament econòmic que els fa víctimes aques
ta florida modalitat de malalties en el bestiar porquí. 

Pocs, molt pocs, tot lluitant-hi, han pogut posar en clar un bon 
sistema· de curació. Cada dia que parlo amb propietaris afectats per 
tal desastre, tothom es mostra impotent. Així passa que les comar· 
ques de producció de bestiar de reèria tracten d'~scapar a la pèrdua 
total de llurs interessos portant el bestiar tarat al mercat. 

I com que tothom que trafiqueja se n'unta bé els dits sempre que 
un pagès es troba de tal manera apurat, les. coses no es denuncien; 
no es fan guies <:le sanitat, i campi qui pugui. Els altres punts que es 
troben sofrint tal dolència, davant de la impotència d'uns i altres, 
després de saber el parer de gent saludadora. o bé de sonàmbules , 
tothom s'aconsola enterrant el bestiar i jurant no explotar-ne maí més. 

És seriós de debò ·el que està passant; perquè, per més extrema
des o rigoroses que siguin les mesures sanitàries; per més que tin
guem un reglament de Policia sanitària i Sanitat pecuària, hi ha tota 
mena d'ocasions per a escapar de l'acció fiscal. I és que el mal parteix 
no de la pobra gent pagesa, que té el bestiar com una necessitat 
urgent, ni dels que l'exploten com a senyoriu: el mal està en el ma
teix reglament de Policia sanitària. Aquí, l'acció oficial es declara 
impotent per a curar; una subv~nció d'unes quantes pessetes com a 
màximum. ¿Quin pagès s'ajup a què un porc de 500 pessetes de valor 
n'hi regalin 80 com a màximum? ¿Per què no es considerava circums
tancial el .preu segons la condició present dels mercats? Deixem 
apart aquest comentari. 
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La curació absoluta del tifus, o del còlera, o de Ja pneuma-enteri
tis (anomenin -' ho com millor els sembli) és un fet. La preservació de 
tals malalties també és una realitat ben demostrada. Replicaré a qui 
ho negui. · ·· 

Quant a la pesta roja, que tantes fortunes ha destruït; aquest 
motllo de malalties en els porcs, que tantes iniciatives ha fet desapa
rèixer; jo crec que des del present, se n'ha de transformar el concepte 
científic i les indicacions sanitàries que venien suscrivint tots els trac
tractats de patologia pecuària. Mentre el doctor Ferran serveixi 
sèrum Polivalent contra la pneumo-enteritis, i es trobi facultatiu que 
sàpiga agermanar l'abast del sèrum amb Ja virulència de la malaltia 
que pateix el porc, la' curació no es farà esperar. Ara, malgrat d'indi
car-se el dit sèrum, si el facultatiu descóneix el fonament amb el 
qual es manifesten les diverses modalitats patològiques, si no amida 
bé el seuabast, és fàcil que fracassi. . 

Dic això perquè hi ha qui s'escarrassa inútilment a voler canviar 
la valor de les coses, no pensant mai que l'equívoc està en ell mateix. 
Se m'ha dit moltes vegades, que tal o qual individu s'ha servit de dit 
sèrum i no ha sortit triomfant; se m'ha expressat, i amb molta insis
tència per part de ramaders, la temor a la vacuna, el desastre provp
cat voluntàriament. Hi ha qui no pot sentir- ne a parlar; hi ha qui s'in
digna davant de tals afirmacions i precisament en tan tristes circums
tàncies com les actuals. jo crec que l'assumpte és seriós, greu de 
debò, torno a dir. 

Nosaltres hem vacunat partides, però molt importants, en diversi
tat d'època i condicions generals, ja del bestiar com dels locals lloc 
d'estada, i mai hem notat cap cosa desagradable, ni tan sols reacció 
de la temperatura. Hem vacunat des de porcs de tres mesos a porcs 
de més d'un any d'edat; però tal vegada hem estélt més conscients 
amb el que fèiem. Hi ha qui només ha sabut imitar procediments es
trangers, i jo entenc que el nostre bestiar no és bestiar estranger. Les 
nostres vacunacions han donat bon resultat, ja immediat, ja si s'ha 
provat de posar porcs malalts al seu costat. He observat que en qua
dres de porcs no vacunats, per un canvi brusc de temperatura, hi ha 
fet entrada la pesta; i en canvi, en altra ocasió, un fred intensíssim 
no fou prou eficaç per a causar tal efecte, si bé s'observaren tres 
malalts i, al cap de très dies d'estar-ne, practicàrem una nova im
munització i triomfàrem. 

Esperàrem tres dies per assegurar-nos de la veritable causa del 
resultat. 

S'ha fracassat perquè hi ha qui, tenint els seus porcs malalts, els 
ha vacunat sense judici. 

Es tan perillós usar la vacuna en tals casos, que jo mai recoma
naré altra cosa que establir la inmunització mitjançant el sèrum Poli-

.... 
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valent. Així he aconseguit que no vingués cap més baixa. He guarit 
porcs la temperatura dels quals marcava 41°, i fins més i tot; porcs 
completament morats, carregats de plagues; altres, amb diarrea san
gonosa, la majoria amb una pulmonia extraordinària; tísics de pul
mons; tots els estats propensos a meningitis, Aquest estiu he conti
nuat tractant malalts, i en aquests moments també donaria proves 
d'èxit. A la llista que publicava en el primer article, puc afegir-hi un 
grapat de casos esdevinguts a Gavà, Viladecans i Sant joan Despí. 

La pesta roja en els porcs és totalment guarible avui dia, I encara 
més important que això és l'eficàcia de Ja vacuna Polivalent. Que 
vacuni qui sàpiga vacunar, qui hagi vacunat molt, qui sàpiga el que 
es fa. Essent així es notaran els bons resultats: es compendrà que 
millor que Ja vacunació pura és Ja sèrum-vacunació; es veurà que no 
vénen reaccions de febre, que el bestiar segueix com si res se li 
hagués donat. ¿No és això el que es nota en el procediment seguit 
per Leclainche? 

Respecte al sèrum del doctor Ferran per a Ja curació de la pesta, 
en consciència jo no puc dir altra cosa sinó que guareix. Si indiqués 
quantitats, procediments d'inoculació, reaccions en la temperatura, 
condicions d'edat en el bestiar i pes viu, com altres circumstàncies 
que es dicten segons diu el malalt, tal vegada portaria a moltes per
torbacions o interpretacions ben lluny de significar Ja meva intenció. 
Es treball purament tècnic (d'ull clínic, que se'n diu), i consti que és 
pura veritat: al qui li interessi de debò, mai li negaré el meu concurs. 

En Ja lluita contra les malalties roges és millor vacunar que no 
haver de implorar a Santa Bàrbara~ Trobant-se el bestiar bo, que 
vacuni tothoni. Sempre a vacunar: per bona que sigui Ja salut en el 
bestiar, perquè és d'una regió o comarca, no us en descuideu mai. 
Però abans penseu a vacunar bé, no conceptuant-ho com qualsevol 
cosa. 

Tenint el bestiar malalt, doneu-vos a combatre Ja malaltia amb 
sèrum Polivalent, i veureu salvada Ja vostra fortuna. Per pietat, no 
seguiu defensant-vos portant el bestiar al mercat i així comdemnant 
innocents. 

josEP SÉCULI RocA 

Gavà, 10 octubre 1918 
(Prohibida la reproducció) 

-------------01-------------



l,r 

Agric~zltura 7 

Les instal·lacions mecàniques per -a regar 

VIII 

P
ER a major claretat, en el càlcul dels factors econòmics., en lloc de. 
teoritzar analitzarem un cas pràctic, que pot seryir d~ guia 

. en tots els altres anàlegs o amb, lleugeríssimes variants. Pen
drem el problema per a una instal·lació de força importància, apta per 
a regar una finca gran o les terres d'un sindicat, associació o comu
nitat de regants. Donada l'extensiç) a regar i les alternatives dels re
·gadius, considerem que la maquinària funciona·180 dies l'any; supo 
·sem també, com a dades arbitràries, que Ja quantitat d'aigua elevada 
hagi d'ésser de 3,000 litres per minut i l'altura d'elevació sigui de 40 
metres, Ja major part d'ella de profunditat de\. pou. 

Essent el pou profund, serà apropiat escollir, tal com diguérem en 
parlar-ne, una bomba vertical, d'èmbols, muntada en l'interior i a la 
part baixa del pou, · a la qual un mecanisme d'acció, coi·Ioéat a la 
boca, transmeti el moviment per tiges metàl'liques. Com que la des
pesa és considerable, la bomba serà de tres èossos; i com que la. pro
funditat és força gran, haurà d'ésser de sitnple efecte. Respe~te al 
motor, suposant que en el lloc on ha de muntar-se la instaJ·Iació no 
podem disposar de corrent elèctric ni és apropiat per un salt hidràu
líc, i com que sabem, per altra part, que per l'elevada potència que 
ha de tenir resultaría antieconòmic alimentar~ lo amb gasolina o altres 
combustible_s líquids, com també pel mateix motiu la instal·lació d'una 
màquina de vapor, i tenint en compte la inconstància en el mercat 
dels olis pesats per a motors Diesels i els altres inconvenients . que 
avui per avui dificulten llur ús agrícola, ens quedarem per eliminació 
amb el motor de gas pobre, propi i aventatjós per les dades preses. 
Per saber-ne la potència calcularem la força que la instal·Iació neces
sita, valent-nos de Ja fórmula de l'anterior article i considerant per a 
les bombes i transmisions un rendiment mecànic de 0'65. La despesa 
ja la sabem (3,000 litres per minut, o sigui 50 ,per segon) i també l'al
tura, a la qual, afegint un parell de metres per augment de càrrega 
per frecs i canvis de direcció i secció, ens donarà 42 metres com a 
altura total i manomètrica. Necessitarà, per tant, la instal'lació: · 

5D X 42 
75 X 0,65 = 43,07 cavalls de vapor 

la qual cosa ens indica el tipus de motor a adoptar, que serà de 50 HP. 
Escollit el motor, fàcil ens serà d' obtenír el seu cost, consum i 

característiques completes, mitjançant formularis, catàlegs o ofertes 
especials de les cases constructores. Suposant que l'edifi i el pou ja 

- existeixen, o prescindint-ne per' llur gran ·variabilitat de cost, amb les 
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dades obtingudes es té el cost total de la instaJ·Jació, Ja qual podem 

suposar que sigui: 
Pessetes 

Motor de gas po'Jre, amb ~a seva fàbrica de gas, instal·lació completa 

i muntatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,009 

Part hidràulica, comprenent la bomba amb tots els seus accessoris i 

muntatge . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . 10;000 

Obres de Cimentació del motor, arranjament del local i detalls secun-

daris . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 

Cost total de la instal ·lació . '· . . . 31,000 

Tenim ja dades suficients per a obtenir el preu del treball. En els 

motors, com a unitat de comparació, acostuma a pendre's el cavall'-· 

hora, o sia el treball efectuat en una hora per un cavall de vapor, 

igual, per tant a 75 X 3,600=270,000 quilogràmetres. En el nostre cas 

serà ta~ bé pràctic calcular el cost · del metre cúbic d 'aigu~ elevat, 

fàcilment èleduïble del primer, com veurem deprés. Els elements que 

integren el preu del treball són el consum de combustible, el de grei

xos per a la lubrificació i el de cotons per a la neteja, el sou del per

sonal que coñdueix Ja maquinària, i l'amortització i l'interès del capital 

desemborsat en adquirir la instal·lació. Com veurem en analitzar-los 

en detall, uns elements són proporcionals a les' hore's de funciona

ment de la maquinària, i altres tenen una valor anual fixa que s'ha de 

repartir entre les hores de treball de l'any, essent , per tant, més 

reduïts com més funciona la instaJ·Jació. 

Havem çlit que per catàlegs, ofertes o formularis és fàcil saber · 

el consum de combustible. Un motor de gas pobre de 50 HP. consu

mirà aproximadament 370 grams d;antracita d'una valor calòrica de 

8,000 calories, per cavall-hora. Prenent per al càlcul .un preu normal 

d'antracita de eo pessetas la tona, una senzilla proporció ens donarà 

un cost de 0'0296 pessetes per cavall -hora en ·aquest concepte. Afe

gint a la xifra anterior un 10 per!OQ pel carbó cremat durant les ·atu

rades i en ~ncendre el forn, tindrem que eJ motor per la part del com

bustible gastarà o( 0325 pese! es per cavalllhora efectius. 

EI consum d'olis per a la lubrificació en el motor del present exem

ple seria de 3'3 grams per cavall-hora, aprofitant l'oli de la lubrificació 

de les parts més fines, una vegada filtrat, per a una segona engrei

xada de les peces més grollere~. Costant-nos l'oli de lubrificació a 

120 pessetes 'els 100 quilograms, i afegint un 20 per 100 que repre

senti la quantitat esmerçada en greix consistent i cotons i draps per 

I} Tots els prèus, de maquinària i combustible, es consideren, en aquest càlcul, els co

rrents en temps normals. Les anomalies d'avu.i,l'elevació exorbitant i la variabilitat de preus 

permeten di fi climent l'obtenció d' un resultat fixe i raonable. · 
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a la neteja, resulta aquesta partida, en el cost de cavall-hora, de 
0(0047 pessetes . . 

Un motor de gas pobre de 50 HP. que hagi únicament de moure 
una bomba, en té prou, per a la seva conducció, amb un maquinista, 
i el jornal d'aquest en el camp pot estimar-se. en 5 pessetes diàries. 
Però 'aquèst maquinista el tindrem tot l'any, fins i tot els dies que l_a 
màquina no treballi: havem, doncs, de dividir la despesa anual que el 
maquinista ens representa, pel nombre d'hores que en tot l'any la 
instaJ·Jació treballa. En el cas que sols reguéssim una temporada i el 
maquinista fos únicament llogat per a aquell temps (la qual co~a, fora 
casos especialíssims, no és recomanable, perquè un motor exigeix, 
encara que no marxi, vigilància i cura, i és convenient aprofitar les 
èpoques de aturament per als repassos l les reparacions), el problema 
és eJ, mateix: dividir ço que guanya el maquinista, en· e_l temps dels 
seus serveis, per les hores ·de funci0nament. Suposant el primer cas, 
a raó d~ 5 pessetes diàries, el maquinis~a cobrarà anualment 1,825 pes
setes. Si els 180 dies que funciona el motor ho fa 12 hores . diàries, 
treballarà anualment 2,160 hores, i, per tant, corresponen a la despe
sa per maquir ' -~a .0'84 pessetes per hora de treball, i, essent el motor 
de 50 HP., 0(017 pessetes per cavall-hora. 

Tenim ja les despeses que poden dir-se dè consum de la màquina: 
sumant-les obtindrem el cost del cavall-hora, prescindint dels factors 

·econòmics interès i amortització, forma en què es pres~nta algunes 
vegades per a la comparació d'instaJ·Jacions de valor total semblant. 
En el nostre exemple resultaria el cost del cayall-hora, en funció dels 
indicats factors, de 0(0542 pessetes; o sia entre cinc i sis cèntims. 
Però com havem dit, el propietari, en fer els seus càlculs, ha de pen
dre el problema en tota sa co.mplexitat, tenint també en compte 
l'amortització ·de la maquinària i l'interès que ha de satisfer el capital. 

L'amortització és una quantitat fixa anual a repartir entre les 
hores d~ funcionament. Po.t considerar-se que té un caràcter mixt, ja 
que. com més treballi la màquina, més de pressa es deteriorarà, i, 
així, cal pendre un tipus d'amortització més alt, que, en dividir-lo per 
més nombre p'hores, torna a establir l'equilibri. Podem pendre, en el 
cas estudiat, un 7'5 per 100, incloent-hi el risc, o la seva forma mo
derna: l'assegurança. Escollim un tipus un xic baix, per haver supo
sat que la màquina treballava 180 dies, i que .la resta de l'any teníem 
també el maquinista ocupat en les feines que convinguin. El fet de 
guardar el maquinista ens estalvia, en general, de pagar alts comptes 
de reparacions a les cases subministradores. Essent la valor de la 
instal'lació 31,000 pessetes, el 7'5 per 100 representa 2,325 pessetes 
anuals, que, dividides per le~ 2,160 hore~ de funcionament, represen
ten un cost de 1 '07 pessetes per hora .de treball, o sia 0(0214 pessé
tes per cavall-hor'a, en concepte d'amortització. 

I. 
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Si del capital de 31,000 pessetes en traiem un interès d'un 4 p~r 
100, ens representarà 1 ,240 pessetes, que perdem actualment' per 
haver-Jo gastat en comprar Ja . maquinària. Dividida aquesta quantitat 
(anàlogament que en els casos) pel nombre d:hores de funcionament 
i pel de cavalls del motor, tindrem que serà de 0(0114 pessetes Iu 
valor amb què l'interès influirà en el cost total· del cavall-hora efectiu. 

Aquest PobtindrE'm sumant els resultats parcials deduïts dels .anà
lisis fets: 

Consum de combustible 
Lubrificació i cotons . . . . . . . . . 
Maquinista i entreteniment de la instal·lació . 
Amortització i risc. . . . . . . 
Interès dt¡l capital . . . . . . . 

Cost total del cavall-hora. 

o sia entre vuit i nou cèntims. 

0'0325 pessetes 
0'0047 » 
0'0170 » 
0'0214 » 
0'0114 » 

0'0870 pessetes 

Obtingut el preu del cavall-hora i sabent el nombre de litres ex
trets per Ja bomba per minut, fàcil ens serà deduir el cost del litre o 
del metre cúbic d'aigua elevat. Si el cost del · cavall · hora és de 
0'087 pessetes, tenint el motor 50 ' cavalls , gastarà en una hora 
4(35 pessetes. Per altra part, la bomba aixeca 3,000 litres 'Per minut, 
o sia 180,000 litres, o 180 metres cúbics per hora. Dividint Ja despe
sa horària ·per aquestes quantitats, tindrem que el preu del litre elevat 
serà de 0'000024· pessetes, o igualment de 00( 24 pessetes el metre 
cúbic. -Aixecar, doncs, un metre cúbic d'aigua ens costarà uns dos 
cèntims i-mig. 

Sovint, els propietaris, i més encara les associacions de regants, 
desitgen els càlculs en altra forma: saber el que costa un dia de re
gar. Si, com havem dit anteriorment, el motor gasta en una hora 
4'35 pessetes, en una jornada de 12 hores gastarà 52'20 pessetes, 
despeses completes, compFesos consums, maquinista i factors eco
nòmics. 

Havem' mostrat com es troba el preu del treball en tres formes 
distintes: cost del cavall-hora motor, del litre o· metre cúbic d'aigua 
elevat, i despesa absoluta de la ïnstaJ·Jació per hora· o dia de funcio
nament. És ara el propietari qui amb aquestes dades s'ha de planle
jar una qüestió senzilla: regant les terres ¿n'obtindrem un augment de · 
benet'icis superior al que ens costa el regar-les? La resposta a aques
ta pregunta és el que ha de decidir la sort de la instaJ·Jació. Depe
nent de causes tan vàries i complexes, no és possible contestar-la 
apriorísticament. Però podem cloure aquest estudi, pesat i enutjós per 
al lector, dient que són majoria le~ respostes afirmatives. 

CARLES PI SUÑER 



L~~-;-.. producció -'·6fe 'conills a·· Can ·Parellada 
'~:· · d~.~ Terrassa ' 

Els mascles es ta n co l · l o ca~s en gà bies sepa rades i c irc ul a rs 



1.- Una carre
rad a de gàb ies 

d'en g_reix 

2. - Croquis sec- : 
cional d'una gà
bia de cria mos 
trant el fora t 
lateral de la co
nillera i la situa
ció del rastell i 
de l ' abeurado r 
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r. - Un carrer de gàbies de , 
cria . Les que hi toca el sol 

són vistes pel darrera 

2. -Aparell per a la distri- . 
bució automàtica i periò
dica de l'aigua· sota les fi -

leres de gàbies 
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Col· locació dels raste lls i les conilleres en les gàbie s de cria 

Conservador de farratges verds , evitant llur escal fa~ent 
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Acció dels vents sobre els fruiterars 

E
s resultat d'una sèrie d'observacions fetes en el terreny de la 
pràctica, que.els anys de poc vent són anys de collita de fruites 
molt petita. 

Recorrent les diferents regions de Catalunya es veu confirmada 
aquesta creença, amb molta més intensitat en l'alta muntanya que no 
en el pla, i també més en els fruiterars de secà que no pas en els de 
regadiu. 

Al principi d'aquest hivern uns agricult0rs ens consultaren sobre 
aquest particular. De moment no els poguérem respondre d'una ma
nera concreta per no tenir estudiat aquest fenomen en ses arrels. 

Les nostres observacions s'encaminaren, primerament, a l'acció 
del vent en la fecundació de les flors; però al cap de poc temps de 
seguir aquesta orientació vàrem veure la insuficiència dels resultats 
que obteníem per a explicar-nos aquell fet. 
. Unà revista francesa (no recordo quina), tractant indirectament 

d'aquesta qüestió i d'una manera molt secundària, ens donà llum per 
a aconseguir la solució per altres camins. 

En les comarques que es dediquen al conreu de plantes fibroses 
s'observ a que els al'!ys en què han abundat els vents les fibres surten 
d'una resistència molt més gran que no pas els anys en què els vents 
no s'han fet sentir gaire. 

La planta, en néixer i créixer, no fa res de sobres: es limita 
estrictament al que necessita , emmotllant-se a les circumstàncies que 
l'envolten. 

Això no solament es refereix a la seva part 'anatòmica pròpiament 
dita, sinó també a la seva complexió i defenses. -

Les plantes fibroses, com el lli, tenen una gran alçada relativa
ment al diàmetre de la tija . Degut a això, estan molt exposades a 
sofrir un balandreig continu. Si aquest balandreig s'accentua d'una 
manera contínua , hi ha el perill que la tija se segui i, per tant, es 
trenqui. · 

Abans que això succeeixi, i si la planta té temps de socórrer les 
seves necessitats, s'observa un engruiximent molt notable _de les 
fibres, que es disposen a resistir, sense perill de la vida de la planta , 
l'acció continuada d'aquell agent atmosfèric. Però , de conformitat 

' amb tot el que abans hem dit, ni en aquesta ocasió la planta s'exce
deix en res: el reforç de fibres queda limitat al cantó d'on solen pro
cedir els vents. 

I ara , amb el que queda exposat, es compendrà molt fàcilment ço 
que anem a dir dels arbres fruiters. 

Es en el moment de la floració quan en realitat l'acció del vent in
flueix en el resultat de la collita. 
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En anys en què aquest període de la vegetació hagi tingut lloc 
sense vent, s'observa que n'hi ha prou amb el pes de la rosada que 
es diposita en les flors perquè aquestes es desprenguin. I és clar que 
llavors no cal sinó tocar una branca flor.da per a veure caure gran 
nombre de les seves flors. Això, si es vol, serà molt poètic davant 
d'uns ulls que es limitin a mirar el cantó pintoresc de les coses; però, 
vist per l'agricuLtor intel·ligent, resulta molt poc bonic i graciós: totes 
les flors que cauen seran fruites de menys en l'hora de la collita. 

L 'arbre, no havent sentit l'acció del vent d'una manera continuada 
i forta, no ha creat les defenses apropiades: les flors són aguantades 
a les branques d'una manera molt · lleugera. Per això basta que actuï 
una de les petites i accidentals causes més amunt exposades perquè 
es desprenguin de les branq.ues, quedant ramells s~ncers ben des· 
pullats. 

Els anys en que .els vents s'han fet sentir, l'a.rbre s'ha' preocupat 
de d~fensar-se: aleshores les · flors, fortament aferrades a les bran
ques, no estan exposad.es a l'espolsada, i la collita (si no sofreix per 
altra causa), es presentarà abundosa. 

Es més: hem observat que, si el vent bufa sempre d1una mateixa 
direcció, l'arbre conserva totes les seves flors; però, si alguna vega
da la direcció de,l vent és contrària a l'usual, l'arbre queda espolsat 
de la banda d'on ara ve el vent, i conserva intacta la cara per on de 
primer el rebia. La raó és de fàcil entendre. L'arbre, en sentir que el 
vent ve d'una mateixa direcció (la de llevant, per exemple}, sols ha 
reforçat l'aguant de les flors per la banda que mira a llevant: la resta 
de l'arbre, com que ve defensada per aquesta cara, no està disposa
da a la resistència. Si el llevant: que ha dominat una llarga tempo· 
rada, canvia en ponent, troba l'arbre desprevingut. sobre tot per la 
cara on mynys defensà hi havia; i les flors, per la mateixa raó, són 
espolsades per aquella banda. Com que les altres tenien ja creat el 
reforç per a defensar-se, són conservades. · 

Creiem que aquesta explicació, del tot ajustada a les observacions 
fetes, és prou rncional per a ésser tinguda com a bona. · 

jOAN A. MARGA~lT 

De l'Escola Superior d'Agricultura 

-------------01-------------
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La producció de conills a Can Parellada 
(Terrassa) 

Impressions d'una visita . 

( A ca ba ment) 

En les gàbies de cria s'hi estan els petits, amb la conilla, des que 
neixen fins al cap d'un mes. Aleshores se'ls desmama i són traslladats 
a les gàbies d'engreixament. 

Les gàbies de cria fan 60 centímetres en quadre per igual alçada, 
i presenten en llur part posterior el rastell i la conillera. Aquesta és 
de terra cuita envernissada interiorment,' ço que perme~ fins atacar· la 
pels àcids, si convé, en cas d'epidèmia o infecció. 

Les conilleres estan cof·locades meitat dintre ~ meitat fora de la 
gàbia, presentant una tapa en la part exterior per a examinar les 
cries, i un forat lateral en la interior per a entrada i sortida tant de la 
mare com dels fills. Aquest forat es troba situat lateralment perquè 
la conilla, en entrar, es vegi obligada a trencar de direcció, impedint 
així que aixafi els petits si entra espantada (ço que als conills no els 
costa gaire); cosa que succeiria en el cas que l'esmentat forat fos 
frontal. -

La conilla pot també enfilar-se damunt la conillera quan els petits 
la molesten volent mamar a deshora. 

Les gàbies d'engreixament són dé 2 metres d'amplada per 1 de 
fondària, i no tenen sinó el rastell. 
· En les gàbies d'engreixament els r.onitls destinats a la venda hi 
romanen actualment, en que no és aprofitada la pell, un altre mes; en 
estar canviada la raça per la vienesa blanca gegant, aleshores, amb 
mires a l'obtenció de pells majors , caldrà recriar-los fins a l'edat de 

cinc mesos. 
Per tant, la venda, avui dia, es fa quan els conills només tenen 

dos mesos i vénen a pesar 1 '5 lliures: així els demana el mercat de 
Terrassa, que és el principal per a Can Parellada. A Barcelona els 

volen un xic més grans. 
La conseqüència d'aquesta venda a baixa edat és que cada mes 

la meitat de la població conillar es renova. Suposant, doncs, sola
ment un nombre de 10,000 places, es vendrien anualment 60,000 co

nills. És sorprenent! 
La quantitat de fems (comptant restes de farratges i altres aliments) 

produïda per aquest nombre de caps és de 500,000 quilograms l 'any, 
que es destinen a adob~r les vinyes i altres conreus. 

Els mascles estan isolats en gàbies especials (vegi's gravat). 
En totes les gàbies de la instat·Jació hi- ha a ]'inferior aigua corrent 

per a beure, i per a Ja higiene pel dessota. 
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De la primera en fan molt ·d'ús els conills, malgrat l'alimentació 
verda, i això prova com és falsa la creença popular que els dits ani
mals no beuen. Passa per unes canonades de plom, d'un centímetre 
de secció, les quals van mig plenes, presentant a dins de cadag àvia 
unes escotadures, per on frueixen de l'aigua els conills. 

Havem dit que per dessota les gàbies hi passava aigua. Efectiva
·ment: el sòl de les gàbies, així com les parets, és de tela metài-Iica 
i els excrements cauen a un rec de poca fondària (0'05 metres) i de 
l'amplada de les gàbies, per on cada 12 o 15 minuts passa un fort 
corrent d'aigua que ho arrossega tot vers al femer, on s'escorren les 
parts sòlides, anant els líquids a un dipòsit. 

La disposició per a regar periòdicament el dessota de les gàbies, 
que s'escombra una o .més vegades cada dia, es automàtica, Les fa 
mitjançant dos dipòsits de ciment (un per a les gàbies del pis supe
rior i l 'altre per a les de l'inferior) (vegi 's gravat), dintre dels quals 
hi ha un sifó que mitjançant una vàlvula, coi·Iocada en la part de dalt 
·i actuada per un flotador, en omplir-se el dipòsit s'aixeca aquella 
per la qual escapa l 'aire fent que el sifó s'encebi automàticament, bui
dant ràpidament el contingut, que és repartit pels diferents rengles 
mitjançant un distribuïdor. 

L'alimentació és variadíssima, i consisteix en aliments secs, ali
ments verds i tortós ·de cacauet i llinosa com a concentrats. 

Entre els aliments verds es troba a l'estiu l'alfals; la meuca, la sulla 
(poc conreada a Catalunya, i que a Can Parellada és esplèndida), el 
trèvol, les pastanagues, et.c., etc. 

A l 'hivern aquest Ejliments verds són substituïts per la civada amb 
veces i els naps. 

* * * 
Amb ço que deixem dit, i sobre tot amb les fotografies que acom

panyem, més que amb la nostra descripció, crec .que el llegidor po
drà fer-se càrrec de I 'instal'lació per nosaltres visitada i que recoma
nem com a cosa digna d'admirar-se. 

Se'ns preguntarà, potser, si aquesta explotació és una de tantes 
com n'hi ha, boniques a la vista i tràgiques per a la butxaca del pro
pietari. 

Amb més precisió que jo, amb tota seguretat, podria contestar
vos el senyor Parellada; però el que us puc dir és que al preu de 
2 pessetes la lliura a què va la carn qe conill i pagant-se a 2'50 pes· 
setes les pells blanques dels conills vienesos, resulta que un animal 
d'aquesta raça en val, a 5 mesos, 12'50, i que quan un propietari 
manté solament per luxe una explotació, té els animals justos perquè 
no desmereixi exteriorment, cosa que no succeeix a Can Parellada: 
molt al contrari. 
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Fa deu anys que es va començar l'explotació, i el nombre de co

nills va en augment. Construïdes les gàbies de ferro de la instaJ·Ja

ció 'descrita, ha calgut procec:lir,· en vista de l'encari{nent d'aquell ma

terial, a Ja c.onstrucció d'altres gàbies de fusta; i _fins, no donant abast 

i d'una manera provisional, a Can Parellada, avui dia, trobareu co

nills arreu: les quadres i les golfes en són plenes de gom a gom. 

Què vol dir, això? 
jOSEP M.a SOLER CoLL 

De l'Escola Superior d'Agricultura 

De la mort d 'En Joan Poblet i Teixidó 

Notes biogràfiques 

A
QUESTA sagnant epidèmia que tantts precioses vides costa a 

la nostra pàtria, prengyé a aquest esclarit patrici algunes 

hores després d'haver-ho fet amb la seva esposa, i pocs dies 

ans de morir el seu fill més petitó. La horror de tan tràgica escomesa 

de la Mort no pot comparar-se amb la tribulació que la pèrdua d)En 

Poblet ha portat a la Conca de Barbarà, on des de la secretaria òe la 

Federació Agrícola de la comarca enllestia amb volada d'àguila la 

acurada organització dels agricultors, que després e·s captenia d'ex

tendre per les comarques 'tarragonines. 
Ell, principalment, fou qui, amb la col'laboració d'altres abnegats 

agricultors, donà Ja constitució a la Federació de vintiquatre Sindi

cats agrícoles de la comarca, entre ells vuit q1:1e tenen Celler coope

ratiu, essent admirable la meticulositat legal i pràctica amb que la 

portà a cap, i l'esperit constructiu i catalanesc que insoflà a son ac

tuar profitós i gradualment progressiu. 
A son gran talent organitzador es degué l'estructura preciosa 

que donà a la Secció Mútua de Segurs d'animals dedicats al treball 

agrícola, que funciona amb gran èxit, tenint alguns centenars d'asse

gurats i mo"ltes mils pessetes de capital subjecte al risc, tot i que son 

radi d'acció és la comarca. Actualment treballava amb fe insuperable 

en la construcció d'una Facina cooperativa, que havia de fondre les 

prises i vi dels Sindicats federats, quals treballs estan ja avençats, 

i no· podent fruir el goig de veure bastit l'edifici comarcal que havia 

d'emancipar un grau més un bocí de la Catalunya agrícola. 

Amb l'ajuda d'altres companys de Consell havia publicat, l'any 

1915, en la campanya contra el mildiu, un fullet divulgador de lé;! ma

laltia i medis per a combatre-la; l'any 1916 un altre sobre et·Jabòració 

de vins en son aspecte pràctic, i l'any passat un tercer sobre la cria i 

l'engreix del bestiar. 



¡ 

16 Agrwultura 

Aquestes publicacions les patrocinà la Federació Agrícola de la 

Conca. Darrerament prengué part molt activa en l'informació oberta 

sobre la declaració de collita, escrivint el brillantíssim informe de la 

Cambra Agrícola de Montblanc. 
Ocupava dignament la vis-presidència del Consell Provincial 

d'Agricultura i Ramaderia de T_arragona, a qual tasca hi aportava ses 

rares dots d'org~nitzador, sa extensa cultura i son esperit pràctic 

i treballador. Des de dit Consell fou l'ànima del concurs de bestiar 

celebrat amb soroll.ós èxit, tot just ara, a Santa Coloma de Queralt, 

i ja havia participat d'una manera predominat en la preparació de 

l'altre ·concurs de besti¡u de Tortosa, qual celebració ha quedat ajor

nada. 
La seva mort ha estat edificant, d'una elevació moral poques ve

gades Vista, que ha estat comparada pels seus panegirist~s amb la 

dels insignes patricis Prat de la Riba i Torras i Bages, dels quals ha

via estat amic i company de l'ànima. Deixà una carta de comiat als 

seus tendres fillets, als quals recom~ma amor a ells i als demés, i als 

ideals que havia defensat sempre. 
Els periòdics de Montblanc La Cçmca de Barbarà. i L'Escut de

diquen al plorat Poblet Teixidó valuosos extraordinaris, en els quals 

un tupit estol d'amics i admiradors li dediquen sentides necrologies 

i posen de relleu la orfanesa en què ha quedat l'agricultura amb la 

mort d'un dels seus més entusiastes i de·sinteressats defensors. 

Aquests i altres importants periòdics estudien a En Poblet com 

patriota i com agricultor. Tots enalteixen la seva mort exemplar, que 

no ha estat més que el corolari i resum d'una vida exemplaríssima 

dedicada a Fideal. 
Estant de dol l'agricultura catalana, aquesta Revista, que no té 

altra missió que exaltar-la, hi pren una part blen sincera, · deplorant 

amb tot el cor'la mort d'un esforçat campió de la mateixa. 

* =:: * 

. Ses darreres paraules 

J
. o no era al voltant del seu llit quan l'amic de l'ànima es sentí fe

rit de mort. Ell m'havia demanat i sabia que hi anava ... ¡Que 
deu ésser llarg el temps quan un es mor i espera! ¡Que és llarga . 

la distància quan dos cors bateguen, es volen ~onfondre amb una 

forta abraçada, potser la darrera, i encara no es troben! 
I la seva ploma lliscà tremolosa damunt del paper: 
«Pepito: Adeu. Al Cel, si la misericòrdia del Senyor m'hi ajuda 

anar, t'espero. Tant que voldria encaixar! Te dic adeu amb el cor 

desgarrat. Demana a Déu que poguem juntar-nos quan els teus fills 
hagin tingut més sort de frui:r de pare que els meus. Adeu. » 
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'. i>obre joan! ¡Fins l'esperança de veure'm havia perdut, que ho 

volia! ... 
* ** 

A Ja cambra de Ja Mort hi ha la fosca i Ja llum. Els amics i pa

rents, fits els ulls a la terra, ploren la pèrdua de una vida ·que fuig; 

més endins, hi ha aquella vida que·.s'escola, somrient: 

«Quin horitzó més hermós veig i més clar ... Es Ja nova vida que 

comença, és el goig etern que fruiré- prompte, és la possesió d'un 

Déu .. . Sí, aquesta vida és ... res; és com la pols que una ventada 

s'emporta ... L 'altra, l'altra!. .. » . 

I, endev inant els meus passos, que tantes vegades havia sentit: 

"Pepito ... Pepitol .. . » 

Cridà pantejant i amb un g'oig que a mi em va semblar que era 

immensament fondo ... potser .el darrer que tindria a la seva vida! 

I· les nÒstres mans s'estrenyien, i em deia: 

«Pepito ... PepitQ! ... ja ho veus! Em moro. Sento que la meva 

vida se. m'acaba de seguida... Escolta: Tantes il'lusions que. ens 

havíem fet. Tantes vegades que ens havíem promès que portaríem la 

Federació fins a arribar a assolir el bé complet dels nostres· pagesos ... 

I. .. ja ho veus ... em moro!. .. ja no't podré ajudar. Però creu; moro 

tranquil, i hi moro perquè estimo a tothom, i no recularia perquè qui 

sap si un altre dia no estaria tan preparat. " 

I jo, encara que el cor se'm desfeia, no podia plorar; jo no devia 

. amargar aquella v ida que s'enlairava amunt... amunt, fins a les 

t-egions que ell posseïa i que nOS8ltres, · els homes petits, no sabem 

veure ... 
Poc temps després, morí. 
Avui , ets seus, li teixeixen aqQesta corona . 

La flor que jo hi posi , valgueu, amics, que sigui aquella mateixa 

que ell em donà en separar· nos per sempre d'aquí la terra. La flor de 

l'amor. 
Amics, estimem-nos, que ell ho vol. Germans, valgueu viure com 

En joan va saber morir. 
joSEP M. a RENDÉ 

P resident de la Federació Agrícola de la Conca de B11 rbarà 

Espl ug a de Fra ncolí 

---------------0------------

' 
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INFORMACIÓ VINÍCOLA 
Després del marasme observat des de la collita, sembla que la 

tendència al mercat és vers a una ·franca reacció dels vins. 
Diferents factors intervenen en l'explicació de la plus vàlua: 

1. r la reducció de la collita, molt més inferior a ço que hom podia 
preveure; 2.n disminució del stock estranger; 3.r la major disponibi
litat d'elements de transport; 4. t resgotament de quantitats disponi
bles emmagatzemades; 5.t la resfstència dels vinyaters, i 6.è les cir
cumstàncies de l'acabament de la sagnant lluita, que fan esperançar 
una prompta normalització del comerç en ço que a les transaccions fa 
referència . 

Quant al primer punt, i malgrat la manca de dades respecte dels 
·volums collits, és de tothom conegut el descens de les dísponibilitats 
per collita migrada. I altre tant podrà dir-se de les collites estrange
res, car a Argèlia, on s'esperançaven 9 milions d'hectolitres, a penes 
si han arribat als 6 milions. Els departaments de França van decla
rant, així mateix, una sensible disminució, si bé registren qualitats 
exceJ ·Jents. 

El tercer aspecte de major nombre d'elements ·de transport, ja en 
principi quelcom millorat per la requisa governativa dels vins en la 
nació veïna, ha vingut sobtadament a completar-se amb la cessació 
de les hostilitats i el paràgraf de l'armistici que imposa la remesa de 
material rodat susceptible d'ésser mobilitzat vers les grans vies co
mercials congestionades. 

El quart punt es d'una notòria evidència. El corners mantingué el 
tràfec a·mb les compres que tenia en previsió emmagatzemades, però 
l'oposició dels productors a cedir les mercaderies als ruïnosos preus 
dominants ha fet que s'esgotessin els caldos i les demandes quedes
sin , per tant, inservides; cosa que, naturalment, havia de pesar en 
els mercats, abocant-los a una alça franca que estem presenciant. 

En quint terme, assenyalem la ja indicada resistència dels vinya
ters, que s'és mantinguda amb rara unanimitat, i més quan ja es po
dia preveure la fi de les angoixes i que, per consegüent, arribaria 
l'hora de valorar els vins escassos però de bona qualitat. 

Sobrevinguda sobtadament la darrera consideració raonadora de 
l'alça de preus, no cal pensar que deixi de pesar amb acció constant 
en la destinació dels nostres vins, com ja venim observant amb mar
cadíssims senyals. 

Repassant els preus que assenyalen patró en distintes contrades, 
veurem que pel Priorat i Reus les cotitzacions van de 1 '75 pessetes 
grau hectolitre en el celler, en classes negres, preus correlatius als 
manxegos1 fins a 1 '55 pessetes pels tipus rosats. 

El camp de Tarragona, el Penedès i la Conca de Martorell venen 
amb preus patrons de pessetes 1 '55 grau hectolitre, en els cellers, 
pels clars, i de 1 '45 a 1 '40 pels colors negres i rosats. La reacció és, 
doncs, manifesta, i no ja per les ofertes, sinó per les transaccions 
que sovintegen mostrant una activitat i tràfec que gairebé ens era ja 
desconegut o almenys oblidat. 

Tot abona que prosseguirà aquesta situació, car ·sobrepugen les 
demandes a les ofertes; i aquelles imposaran els manteniments· de 
l'alça. Aquest és el nostre sentir, almenys. 

. . P.-j. LLORT 
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I N F O R M A C I ó· 
De la reunió mensual de la Federació Agrícola Catalano-Balear.--En la 

-reunió que mensualm~nt celebra la Federació Agrícola Catalano·Balear , el seu 
pres.ident , senyor don Carles de Fortuny, diputat a Corts per Mataró, va donar 
compte que havia estat signada p.er l'ex-ministre de Foment senyor Cambó ·la con
cessió de les grans creus del Mèrit Agrícola per a don Teodor Creus y Coromi· 
nas i don Francesc Viñas, així com la de les comanadories de la dita ordre per a 
don jaume Raventós i don Pius Valls. 
' Es va acordar també fer gestions per al repartiment del blat de moro proce
dent de l'Argentina , i que en la reunió vinent s 'estudiessin I prÒposessin els mit
jans més ràpids per a importar sulfat amònic de fabricació anglesa; car aquesta 
nació, en vista de la forma de l'amnistia i de les perspectives de pau, ha permès 
l'exportació de la dita mercaderia . -

El preu dels cereals per a l'any 1919 a França.- Nofa gaire han estat fixats 
a França, mitjançant un decret , els pr.eus que tindran l'any vinent els cereals . 

. Aquests preus (per 100 kilograms) són els següents: per al blat , 73 francs; 
per a la civada, l'ordi, _ el blat de moro, el sègol i el moresc, 53 francs ; per al mill 
blanc, 53 francs ; per a Ja meuca i el mill roig , 48 francs , i p·er a les faves i les 
mongetes, 68 francs. 

En pro de la moto-cultura a Espanya.-Durant la guerra molt s'haurà per
feccionat el tractor agrícola com a substitutiu dels motors de sang, no ja tan sols 
en el conreu extensiu, en què l'aplicació dels tractors animals es fa quasi impos
sible, sinó fins al petit cultiu, pels aventatges que presenta des del punt de vista 
pràctic. 

A Espanya, pel fet de posseir conreus d'ambdues menes, el tractor agrícola hi 
té un gran esdevenidor ; i, pel que a Catalunya fa referència, el nostre parer és 
que s'ha d'anar a parar a un tractor de reduïdes d\mensions en la majoria dels 
casos, apte per a treballar entre fruiters, rengleres de ceps i camps d'irregulars 
i redu.ïdes dimensions. ~ 

Per a orientar els agricultors davant el gran nombre de models i tipus de va
riadíssimes característiques que en el mercat. de la post guerra compareixeran 
a llur consideració i escolliment, una Comissió del Consell de la Comissió d'A· 
gricultors d'Espanya ha visitat el ministre d·e Foment per pregar-li l'organització 
de concursos regionals de tractors agrícqles, patrocinats per .t'Estat, 

És la nostra humil opinió que aquest procediment seria adequadíssim per a fer 
entrar pels ulls , als nostres agricultors , ço que amb sermons i escrits difícilment 
o tardament compendrien . 

Per a llençar al vent l'idea, havem de dir que res no ens sembla tan conve
nient, a fi que puguin ésser contemplats els tipus de tractors agrícoles de les mi
llors marques, com destinar-los una secció en la futura Exposició d'Indústries 
Elèctriques de Barcelona. 

Tractament elèctric de les llavors de blat.--Traduïm d'una revista anglesa 
la següent notícia tècnicà: . 

«En el comtat de Dors~tshire es van sembrar 800 hectàrees de blat. La meitat 
de la llàvor 'era com d'ordinari, però l'altra meitat havia estat sotmesa a un trac
tament elèctric molt senzill . Consistia· a submergir la llavor, durant algunes hores 
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en una solució de sal de cuina, a través de la qual passava un dèbil corrent elèc" 
trie. Després d'aquesta operació la llavor era assecada en un forn. 

La sement electritzada ha donat un blat mòlt més ufanós, alt i gran~t, que la 
sement sense electritzar. La producció de gra ha estat superior en set 0 vuit sacs 
per hectàrea. . , 

Quina era la c~bÚda dels sacs?-:-preguntarà el lector. La susdita revista no he• 
indica; però, malgrat això, fem c_onstar les experièncie!i esmentadEls, no perquè 
de moment s'hagin de portar a la pràctica pel sol fet que un altre -ho :recomani, 
no: les citem' col)l a curiositat científica, que, comprovada degudament, si resul
tés veritable i econòmica, _ podria fer se extensiva i generalitzar-se en el terreny 
de la pràctica. 

AvanÇament de les collites de cereals a Espanya en el present any 
de 1918.-Pel .~omitè Informatiu de Produccions Agrícoles han estat falicitats 
els següents avançaments de les collites de cereals d~l present any. 

Blat, 36.259,891 quintars mètrics. - Ordi, 19.427,615 íd., íd.-Sègol, 7.713,527 
íd., íd. - Civada, . 4.406,167 íd., íd.-Blat de moro, 6.438,418 rd., íd.-Arròs, 
2.399,260 íd. íd. 

Comentaris. - Que ·el dèf_icit pel blat, eñ comparació amb l'any passat, serà de 
2.540,821 quintars mètrics. Màlgrat això, l'esmentat conreu ha tingut un augment 
de 183,122 quintars mètrics sobre el promedi del quinqueni de 1913-1917 _, . , 

La civada i el blat de moro han sofert un descens de 387,356 i 1.021,814 quin-
·tars mètrics respecte de l'any 1917; al contrari de l'ordi, l'arròs i el sègol, que 
excedeixen, respectivament, en 2.563,226, 22,161 i 1.565,680 quintars mètrics. 

V.eu's aquí els prpmedis del quinqu!ni 1913-1917: 
Blat, 36.076,769 quintars mètrics. - Ordi, 16.922,852 íd., íd. ,-Sègol, 6.520,777 

íd., íd.-Civada, 4.608·,049 íd ', íd. - Blat de moro, 7.243,049 íd., íd .. - Arròs_, 
2.368,081 íd., íd. 

Q~.è són les B01;ses de vi.- En alguns països es parla de la creació de 
centres de contractació · de vins, anomenats Bo.rses de vi, els fins dels quals 
serien la degustació i anàlisi de mostrê~ pures de vim• procedents de les diferents 
regions, i recollida, per telèfon, telègraf i correu, d'informacions de les diferents 
comarques amb referència als moviment~ de partides, preus dels productes, ten
dències dels mercats, etc., etc ... 

Demés, les dites Borses publicarien llistins de preus ,~ i · l~s noves ffe la vida 
comercial vinícola, tant nacional c'om estrangera. -,.. ' .. · ,, 

Nomenament de Cap dels Serveis d'arbres fruitèrs d~ ·Catalunya.-En 
virtut d'un Concurs obert per la Mancomunitat, ha recaigut el' ·nomenament de 
Cap dels St::rveis d'arbres fruiters i oliveres de Catalunya sobre el do-ctor en 
Ciència Agrària don August Matons, càrreg el qual amb niolt acert fins ara des
empenyava intetinament. 

Els extensos coneixements en la matèria adquirits per l'elegit, a Itàlia princi
palment i demés· països éx-trangers, que tan avençats estan en el conreu de l'ar
bre fruiter, són mèr.its suficients per a que nostres fruticlfltors vegin en ell un 
mestre des del P.!;tnt de vista tècnic i un protector decidit de llurs intt:ressos, des 
de J'econòmtc. , · - .. 

·"' ·• - . 
O·--,--.:;_:_--

.... ' 
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A g~r i e u I t o r s ! B~scules Empleeu juntament amb els 

caixes pe_r a I adobs químics o orgànics el 

I Fertilitzador 
c~bals Radiactiu 

~~~~[((17)~~ B. B. V. I. 

PAt\~ment, 9 · 
que és u poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta 

~&~($~~®!í7)~ 
les collites considerablement 
Agència general per a Espanya del FERTI-

LITZADOR RADU.CTIU H. B. C., Brucb, ·- núm. 42 : Barcelona. -De venda en les 
principals cases d'adobs d'Espanya, •• • 

···~·············· 
Marca registrada 

:BAC US: 
(PATENTI) 

Ensofra ora 
: Sulfa adora 

LES MILLORS DE MON 

CONSTRUCTOR; c. CIVIL 
Carrer Alfonso Xli, 66 

Tel6fon G 932 

BARCELONA 
Reparacions I pecea de re
canvi en tots els slatemes 
d'aparells de sulfatar 

OEMANI'S CATÀLEG 

, 
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Acoblaments de 20 4,100 Ptes. 

3,200 » » 10 " » 

Amb tan poc cost teniu un motor de 1'/z HP ., una dina
mo, quadre de distribució, amb voltímetre, amperímetre, 
reostat, contacte automàtic, etc.,. dugues grans bateries 
d'acumuladors capaçes per a 56 hores de llum, i tot el 
necessari a l'instal·lació domèstica completa, com són: 
cables, aisladors, portalàmpares, pàmpols, làmpares, 
eines, etc. ~es hi falta : : El motor (de combustibles 
líquids) pot acoblarse a qualsevol màquina, com desnata
dores, bombes, trituradores, serres, desgranadores, etc. 

Per a la venda a BARCELONA 

Anglo -Espanyola d'Electricitat 
Pe'lay, n.0 12 

Plutarco Texidó 
Carme, número 35 

Anton Mas Blay 
Ferran VII, núm. 41 
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A. Artls, imp.; Girona, 116: 1el. G. 1471 
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